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Ryszard Rolbiecki

WPŁYW OTOCZENIA PRAWNO-INSTYTUCJONALNEGO NA WARUNKI
ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW TRANSPORTOWYCH W POLSCE

1. Wstęp
Współcześnie to otoczenie firmy, a nie jej wewnętrzny potencjał wytwórczy jest postrzegane jako podstawowy czynnik decydujący o możliwościach
rozwojowych przedsiębiorstwa. Otoczenie jest czynnikiem wpływającym
na poziom aktywności gospodarczej i konsumpcyjnej podmiotów gospodarujących poprzez fakt, że z jednej strony stwarza korzystne warunki (szanse,
okazje) dla rozwoju i funkcjonowania przedsiębiorstwa, a z drugiej strony
umożliwia powstanie czynników, które są dla niego zagrożeniem.
Jednym z podstawowych obszarów makrootoczenia przedsiębiorstwa
są uwarunkowania prawno-instytucjonalne, które są wyznaczane przez
prawno-administracyjną ingerencję państwa w działalność gospodarczą
podmiotów gospodarczych. Uwarunkowania te są więc źródłem niepewności funkcjonowania, a tym samym ważną determinantą kondycji finansowej
przedsiębiorstw.

2. Znaczenie otoczenia w rozwoju przedsiębiorstwa
Otoczenie przedsiębiorstwa to „całokształt zjawisk, procesów i instytucji
kształtujących jego stosunki wymienne, możliwości sprzedaży, zakresy
działania i perspektywy rozwojowe”1. Właśnie w otoczeniu każde przedsięR. Maik, A. Gołoś, K. Szczerbacz, P. Walkiewicz, Strategiczne źródła informacji w działalności przedsiębiorstw. Raport z badania, PARP, Warszawa 2010, s. 30.
1
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biorstwo dokonuje wymiany energii i informacji, która polega na transferowaniu do otoczenia rezultatów swej działalności w postaci wyrobów czy
usług, za które firma otrzymuje czynniki produkcji niezbędne do dalszego
funkcjonowania i rozwoju2.
Znaczenie otoczenia rośnie w związku z jego złożonością i rosnącą
komplikacją. Współcześnie, w coraz bardziej zglobalizowanej gospodarce,
zmiany w otoczeniu przedsiębiorstwa są bardziej gwałtowne, nieregularne i trudniejsze do przewidzenia. Obecnie przestaje obowiązywać zasada
uporządkowanego, stabilnego rozwoju, gdyż pojawiła się nowa epoka,
zwana erą turbulencji. Nieuchronność turbulencji stała się współcześnie
„nową normalnością”, a jej konsekwencjami – chaos, niepewność i ryzyko3. W rezultacie współczesny paradygmat zarządzania strategicznego
nakazuje dostosowywać zasoby i działania w przedsiębiorstwie do zmieniającego się otoczenia.
Najczęściej zarówno w teorii, jak i praktyce stosowany jest podział otoczenia na dwie warstwy:
 mikrootoczenie (zwane inaczej otoczeniem bliskim, bezpośrednim, konkurencyjnym, lokalnym, sektorowym, branżowym),
 makrootoczenie (zwane inaczej otoczeniem dalszym lub pośrednim).
Współcześnie możliwości rozwojowe, poziom aktywności gospodarczej
i konkurencyjności przedsiębiorstwa nie mogą być postrzegane wyłącznie
z perspektywy mikrootoczenia. Aktualnie bowiem jego rola w rozwoju
przedsiębiorstwa ma jedynie wymiar operacyjno-taktyczny. Strategiczne
znaczenie dla przedsiębiorstwa ma natomiast makrootoczenie. Prawidłowość tę zauważa m.in. Krzysztof Obłój, stwierdzając, że „większość spektakularnych celów i porażek strategicznych jest wynikiem odczytania trendów i zjawisk w otoczeniu dalszym, a nie otoczeniu bliższym”4.
Istotność wpływu otoczenia na przedsiębiorstwo uzasadnia zatem celowość stałego monitoringu zachodzących w otoczeniu zmian i analizy ich oddziaływań na warunki działalności przedsiębiorstw. Szybkie postrzeganie
zmian w otoczeniu jest bowiem warunkiem właściwego reagowania na zachodzące w nim procesy5. Tylko w takiej sytuacji przedsiębiorstwa będą mogły przetrwać i dalej prosperować, czyli cechować się trwałością działalności gospodarczej.
2
Zarządzanie strategiczne. Systemowa koncepcja biznesu. Praca zbiorowa, pod red. M. Moszkowicza, PWE, Warszawa 2005, s. 225.
3
P. Kotler, J.A. Caslione, Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji, przekł. D. Bakalarz, MT Biznes, [Warszawa] 2009, s. 32 i 84.
4
K. Obój, Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 1989, s. 108.
5
Z. Drążek, B. Niemczynowicz, Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2003, s. 103–104.
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3. Rola uwarunkowań prawno-instytucjonalnych w strukturze
czynników determinujących rozwój przedsiębiorstwa
W literaturze przedmiotu spotkać można różne sposoby dekompozycji
makrootoczenia. Najczęściej jednak w makrootoczeniu wyróżnia się takie
segmenty jak otoczenie ekonomiczne, prawno-instytucjonalne, technologiczne, społeczno-kulturowe, przyrodnicze, międzynarodowe.
Jak już wspomniano, jednym z podstawowych segmentów otoczenia przedsiębiorstwa są uwarunkowania prawno-instytucjonalne, które
z punktu widzenia kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa wyznaczane
są przede wszystkim przez zakres prawno-administracyjnych ingerencji
państwa w działalność gospodarczą podmiotów gospodarczych. Wszelkie
instytucjonalno-prawne ograniczenia działalności gospodarczej są niepożądane, gdyż wpływają na wzrost niepewności warunków gospodarowania przedsiębiorstw. Przede wszystkim jednak niepewność ta jest związana z brakiem jednoznacznych i stabilnych ram prawnych, ich rozproszeniem
i nieprzewidywalnością6.
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Rys. 1. Struktura zewnętrznych czynników determinujących warunki
i efektywność gospodarowania podmiotów gospodarczych w zależności od
poziomu rozwoju gospodarczego (w procentach)
Źródło: opracowanie własne na podstawie: X. Sala-i-Martin, The Global Competitiveness
Report 2010–2011, World Economic Forum, Geneva 2010.

Zakres niepewności instytucjonalnej można ograniczyć, dzięki stosowaniu przejrzystego i stabilnego prawa, ograniczaniu zakresu procedur biuro6
D. Żochowski, Myśl ekonomiczna wobec cykli koniunkturalnych, w: Wskaźniki wyprzedzające, red. nauk. M. Drozdowicz-Bieć, SGH, Warszawa 2006, „Prace i Materiały Instytutu
Rozwoju Gospodarczego”, t. 77.

10

Ryszard Rolbiecki

kratycznych, wykorzystaniu odpowiedniej polityki informacyjnej władz odpowiedzialnych za politykę gospodarczą. W rezultacie działania te, dzięki
zmniejszeniu zakresu niepewności, pozwalają na zwiększenie poziomu aktywności gospodarczej i konsumpcyjnej podmiotów gospodarujących.
Tab. 1. Miejsce uwarunkowań prawno-instytucjonalnych w strukturze
czynników determinujących warunki i efektywność gospodarowania
podmiotów gospodarczych w zależności od poziomu rozwoju gospodarczego

Czynniki zwiększające efektywność
gospodarowania

Rodzaj czynnika
Zaawansowana infrastruktura
społeczna
OTOCZENIE PRAWNOINSTYTUCJONALNE
Efektywność rynku pracy
Efektywność rynków finansowych
Wielkość rynku przedsiębiorstwa
Otoczenie technologiczne
Zaawansowana infrastruktura
społeczna
OTOCZENIE PRAWNOINSTYTUCJONALNE
Efektywność rynku pracy
Efektywność rynków finansowych
Wielkość rynku przedsiębiorstwa
Otoczenie technologiczne

Udział w strukturze
czynników ogółem*

Etap rozwoju
gospodarczego

5,9%
5,9%
5,9%
5,9%
5,9%
5,9%

Stadium gospodarki
wschodzącej

8,5%
8,5%
8,5%
8,5%
8,5%
8,5%

Stadium gospodarki
dojrzałej oraz stadium
gospodarki opartej na
wiedzy i innowacjach

* 100% stanowią wszystkie czynniki ujęte w grupie czynników bazowych, czynników
zwiększających efektywność gospodarowania oraz czynników opartych na wiedzy
i innowacjach.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: X. Sala-i-Martin, The Global Competitiveness
Report 2010–2011, World Economic Forum, Geneva 2010.

Jak wynika z rysunku 1 i tabeli 1, uwarunkowania prawno-instytucjonalne stanowią, obok efektywności rynku pracy i rynku finansowego czy
otoczenia technologicznego, jeden z istotnych egzogenicznych czynników
zwiększających efektywność gospodarowania przedsiębiorstwem.
W badaniach dotyczących globalnej konkurencyjności prowadzonych
przez Światowe Forum Ekonomiczne przyjmuje się, że siła oddziaływania poszczególnych zewnętrznych czynników zwiększających efektywność gospodarowania przedsiębiorstw jest jednakowa. Tym samym, jak wynika z tabeli
1, znaczenie otoczenia instytucjonalno-prawnego, mierzone jego udziałem
w strukturze ogółu czynników determinujących warunki rozwoju podmiotów gospodarczych, kształtuje się na poziomie 5,9% na etapie gospodarki
wschodzącej oraz 8,5% w odniesieniu do gospodarki dojrzałej i gospodarki
opartej na wiedzy i innowacjach.
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4. Otoczenie prawno-instytucjonalne przedsiębiorstw
transportowych w Polsce
W Polsce aktualnie obserwowane są pozytywne zmiany w otoczeniu
ekonomicznym w sferze wysokiej dynamiki wzrostu gospodarczego. Nawet w okresie dekoniunktury światowej tempo wzrostu PKB w Polsce nie
było niższe niż w analogicznym okresie wcześniejszym. W 2010 r. tempo
wzrostu gospodarczego było ponad dwa razy wyższe aniżeli w 2009 r.7.
Przewiduje się, że tendencja ta utrzyma się także w najbliższych latach.
Z prognoz Komisji Europejskiej oraz m.in. opinii analityków NBP wynika,
że gospodarka Polski w ciągu najbliższych lat będzie należała do najszybciej
rozwijających się w UE8.
Te pozytywne zmiany w gospodarce oznaczają w konsekwencji wzrost
zapotrzebowania na usługi sektora TSL, a w rezultacie sprzyjają wchodzeniu
przedsiębiorstw tego sektora na ścieżkę przyspieszonego rozwoju. Z badań
wynika jednak, że mimo tych pozytywnych zjawisk podnoszeniu efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce, w tym przedsiębiorstw
transportowych, nie sprzyja otoczenie instytucjonalno-prawne.
Mimo pewnych pozytywnych zmian w otoczeniu prawno-regulacyjnym
(uproszczenia w rejestracji działalności gospodarczej, uproszczenia przy
wpisywaniu przedsiębiorstw do KRS, obniżenie minimalnego kapitału zakładowego dla spółek akcyjnych i z ograniczoną odpowiedzialnością, co
oznacza łatwiejszą możliwość założenia firmy), w Polsce wśród przedsiębiorców przeważają opinie o nieprzyjaznych warunkach instytucjonalno-prawnych dla prowadzenia działalności gospodarczej.
Z raportu Banku Światowego Doing Business, dotyczącego rankingu 183
państw, według kryterium przyjazności otoczenia regulacyjnego dla prowadzenia działalności biznesowej, wynika, że w latach 2009–2011 Polska nieznacznie poprawiła swą pozycje w stosunku do innych państw. Jak wynika
z rysunku 2, był to awans z pozycji 76 w 2009 r. na 70 w 2011 r. Jednak, jak
wynika z rysunku 3, w grupie państw UE jest to wciąż jedno z ostatnich
miejsc.
Z ogólnych szacunków wynika, że co czwarte przedsiębiorstwo w Polsce negatywnie ocenia otoczenie prawno-instytucjonalne9. Nieprzyjazne warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce wynikają głównie z:
 wysokich podatków i nieprzejrzystości przepisów podatkowych,
 wysokich kosztów pracy,
 nadmiernie rozbudowanej administracji.
Dane makroekonomiczne GUS (www.stat.gov.pl).
Por. R. Białkowski, Solidny wynik gospodarki z 2010 r. to tylko przygrywka, „Puls Biznesu”
2010, nr 20.
9
J. Królak, Przedsiębiorcy wezwali rząd na dywanik, „Puls Biznesu” 2011, nr 4.
7
8
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Rys. 2. Miejsce Polski w rankingu światowym pod względem przyjazności
otoczenia prawno-regulacyjnego dla przedsiębiorstw, według raportu
Banku Światowego Doing Business
Źródło: Doing Business 2011, International Bank for Reconstruction and Development
(http://www.doingbusiness.org/report/doing-business/doind-business-2011).
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Rys. 3. Miejsce Polski w grupie krajów UE w rankingu przyjazności otoczenia
prawno-regulacyjnego dla przedsiębiorstw, według raportu Banku
Światowego Doing Business
Źródło: Doing Business 2011...

Jak wynika z danych GUS, na barierę wysokich obciążeń podatkowych
wskazuje ponad 48% przedsiębiorców w dziale transport i gospodarka magazynowa (rysunek 4). Trzeba jednak mieć świadomość, że całkowita stopa
podatkowa (procent zysku) w Polsce jest niższa aniżeli w większości krajów
UE-27. Jak wynika z rysunku 5, w latach 2009–2010 całkowita stopa podatkowa w Polsce wynosiła 42,5%, podczas gdy np. w Niemczech – ok. 45%,
Szwecji – 55%, Francji – 66%.
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Rys. 5. Całkowita stopa podatkowa według Światowego Forum
Ekonomicznego w krajach UE-27 w latach 2009–2010 (procent zysku)
Źródło: X. Sala-i-Martin, The Global Competitiveness Report 2010–2011...

Problemem są więc nie tyle wysokie obciążenia podatkowe, lecz – mimo
obserwacji pewnych pozytywnych zmian – ogromna złożoność i nieprzewidywalność polityki podatkowej, w tym zwłaszcza rozbieżności w interpretacji przepisów, znaczna liczba płatności (29 w skali roku), długi czas załatwiania formalności związanych z płaceniem podatków (325 godz. w skali roku).
W rezultacie według Banku Światowego Polska pod względem łatwości rozliczeń podatkowych w rankingu 183 państw zajmuje dopiero 121 pozycję10.
Doing Business 2011, International Bank for Reconstruction and Development
(http://www.doingbusiness.org/report/doing-business/doind-business-2011).
10
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Czynnikiem, który znacznie ogranicza konkurencyjność przedsiębiorstw
w Polsce, są wysokie koszty pracy, jakie ponosi pracodawca w związku
z pozyskiwaniem, wykorzystywaniem, utrzymaniem i doskonaleniem zasobów pracy. Trend wzrostowy kosztów pracy jest zjawiskiem naturalnym w rozwijającej się gospodarce. Pomimo rosnących kosztów zatrudnienia polska
gospodarka pozostaje konkurencyjna na tle całej Unii Europejskiej. Tylko
w 5 krajach UE koszty pracy są niższe niż w Polsce (Słowacja, Litwa, Łotwa,
Rumunia i Bułgaria), a w porównaniu z takimi krajami jak Luksemburg, Dania i Szwecja praca w Polsce jest nawet czterokrotnie tańsza11.
Problem stanowi jednak to, że koszty pracy w Polsce rosną szybciej niż wydajność pracy. W latach 2004–2008 rosły w tempie 7% rocznie, a wydajność pracy zwiększała się średnio o 2,4% rocznie12. W Polsce nie występuje więc wyraźne powiązanie pomiędzy poziomem płac i wydajnością pracy. Jak wynika
z rysunku 6, pod tym względem Polska zajmuje 12 miejsce wśród krajów UE.
7
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poziomem wynagrodzeń a wydajnością pracy (średnio w latach 2009–2010)
Źródło: X. Sala-i-Martin, The Global Competitiveness Report 2010–2011...

W branży transportowej i gospodarce magazynowej na wysokie koszty
zatrudnienia wskazuje prawie 60% badanych przedsiębiorstw (rysunek 7).
W związku z uwolnieniem rynku pracy od maja 2011 r. w Niemczech i Austrii problem wysokich kosztów płac może się nawet nasilić, przede wszystkim w transporcie drogowym, gdyż może on spowodować „odpływ” kierowców z polskich firm13.
Koszty pracy w Polsce, www.rynekpracy.pl (luty 2010).
R. Anam, Koszty pracy obniżają konkurencyjność [wrzesień 2010], e.Gospodarka.pl (http://
www.firma.egospodarka.pl/49642,KPP-koszty-pracy-obnizaja-konkurencyjnosc,1,11,1.html) .
13
Od 1 maja 2004 r. Polacy mogą bez ograniczeń pracować w nowych państwach członkowskich (poza Maltą), oraz w niektórych krajach „starej” UE: w Wielkiej Brytanii, Ir11
12
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Szczególny problem dla podtrzymania konkurencyjności przedsiębiorstw stanowią pozapłacowe elementy kosztów pracy, tzw. klin podatkowy, stanowiący różnicę pomiędzy kosztami, jakie ponosi pracodawca
w związku z zatrudnieniem a faktycznie otrzymywanym wynagrodzeniem
przez pracobiorcę.
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Rys. 7. Podmioty w transporcie i gospodarce magazynowej wskazujące na
barierę wysokich kosztów pracy (procent ogółu badanych przedsiębiorstw
transportowych)
Źródło: Baza danych GUS, Koniunktura gospodarcza – usługi (www.stat.gov.pl).

Zakres pozapłacowych elementów kosztów pracy („klin podatkowy”)
odzwierciedlają m.in. takie mierniki jak:
 udział kosztów pozapłacowych w ogólnych kosztach zatrudnienia,
 relacja kosztów pozapłacowych w przeliczeniu na jednego zatrudnionego.
Z szacunków wynika, że w Polsce „klin podatkowy” stanowi blisko
40% kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika. Natomiast, jak
wynika z danych GUS (badania w tym zakresie są prowadzone co 4 lata),
koszty pozapłacowe w przeliczeniu na jednego zatrudnionego w transporcie i gospodarce magazynowej w 2004 r. wynosiły 24,2 zł, a w 2008 r. –
23,0 zł, podczas gdy w odniesieniu do ogółu przedsiębiorstw odpowiednio 23,0 zł i 21,7 zł14.
landii i Szwecji. Większość „starych” państw Unii wprowadziło czasowe ograniczenia
w dostępie do narodowych rynków pracy. Od 1 maja 2006 r. ograniczenia względem
Polski w dostępnie do rynku zostały zniesione w Hiszpanii, Portugalii, Grecji i Finlandii. Od 21 lipca 2006 r. został otwarty rynek włoski, od 1 listopada 2007 r. całkowicie rynek pracy dla Polaków otworzył Luksemburg, a od 1 lipca 2008 r. nastąpiło uwolnienie
rynku pracy we Francji. Zob.: Dostęp do unijnych rynków pracy, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej (strona archiwalna, archiwum-ukie.polskawuegov.pl).
14
Na podstawie: Koszty pracy w gospodarce narodowej w 2008 r., GUS, Warszawa 2009
i Koszty pracy w gospodarce narodowej w 2004 r., GUS, Warszawa 2005 (dostępne na: http://
www.stat.gov.pl/gus/5840_671_PLK_HTML.htm).
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Mimo obniżania się pozapłacowych kosztów pracy (obniżenie składki
rentowej, wprowadzenie ulgi prorodzinnej, wprowadzenie dwóch progów
podatkowych) nadal pozostają one zbyt wysokie i zniechęcają do zwiększania zatrudnienia, a w rezultacie są często przyczyną uciekania pracodawców w „szarą strefę”. Zjawisko to najsilniej przejawia się w sektorze budowlanym, a dość intensywnie zaznacza się także w przedsiębiorstwach
transportowych15. Istnienie szarej strefy dla firm działających zgodnie z prawem oznacza spadek konkurencyjności. Firmy te ponoszą bowiem wyższe
koszty pracy i pacą wyższe podatki.
Istotny problem dla przedsiębiorców stanowi nadmiernie rozbudowana
administracja. O skali problemu świadczą m.in. nadmiar procedur i ich skomplikowany charakter, niejednoznaczność regulacji prawnych, często zmieniające się przepisy, długotrwałe i nadmierne kontrole przedsiębiorców.
100% - suma wskazaĔ wszystkich barier
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Rys. 8. Udział respondentów wskazujących nadmierną biurokrację jako barierę
rozwoju przedsiębiorstw w Polsce (100% – suma wskazań dla wszystkich 15 barier)
Źródło: opracowanie własne na podstawie: X. Sala-i-Martin, The Global Competitiveness
Report 2010–2011...

Według badań Światowego Forum Ekonomicznego nadmiernie rozbudowana administracja jest przez przedsiębiorców w Polsce plasowana na
drugiej pozycji wśród 15 głównych barier działalności biznesowej. Jak wynika z rysunku 8, na barierę tę wskazuje ok. 14% badanych przedsiębiorstw.
O nadmiernie rozbudowanych przepisach prawnych świadczy fakt, że
w okresie 1990–2010 liczba opublikowanych w Polsce „Dzienników Ustaw”
(rysunek 9) zwiększyła się 2,8-krotnie, a „Monitorów Polski” (rysunek 10)
dwukrotnie16. W rezultacie szacuje się, że samą tylko działalność gospodarczą w Polsce reguluje aż 800 aktów prawnych.
15
M. Starczewska-Krzysztoszek, Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, „INFOS” 2008, nr 4.
16
Internetowy System Aktów Prawnych (http://isip.sejm.gov.pl)
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Rys. 9. Liczba publikowanych rocznie w Polsce „Dzienników Ustaw” (Dz. U.)
w latach 1990–2010
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Internetowy System Aktów Prawnych
(http://isip.sejm.gov.pl).
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Rys. 10. Liczba opublikowanych w Polsce w ciągu danego roku Monitorów
Polski (MP) w latach 1990–2010
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Internetowy System Aktów Prawnych
(http://isip.sejm.gov.pl).

Przyczyną zwiększania się liczby regulacji prawnych, utrudniających
niejednokrotnie, działalność gospodarczą, jest często brak konsultacji projektów aktów prawnych ze środowiskiem przedsiębiorców. Nadmiar przepisów prawnych w pewnym stopniu jest także konsekwencją wprowadzania ad hoc zmian mających charakter rozwiązań tymczasowych lub przepisów
przejściowych. Jest to zła praktyka tworzenia regulacji prawnych, gdyż podmioty nie mogą być zaskakiwane zmianami prawa.
Jak wynika z rysunku 11, na barierę niejasnych i niespójnych przepisów
prawnych wskazuje ok. 40% przedsiębiorców w branży transportu i gospodarki magazynowej. Jednym z przykładów ograniczającego oddziaływania
na efektywność gospodarowania przedsiębiorstw transportowych są skom-
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plikowane formalności celne. Mimo że formalnie od włączenia Polski w struktury UE została zniesiona kontrola graniczna w procesie przemieszczania ładunków, to obsługa celna eksporterów i importerów jest wciąż utrudniona.
Przedsiębiorcy dokonujący formalności celnych nadal w wielu przypadkach
spotykają się z nadmierną, nieuzasadnioną wnikliwością administracji celnej.
Ponadto dodatkowe koszty logistyczne generowane są w związku ze skomplikowanymi formalnościami celnymi i niejednolitymi w interpretacji przepisami prawa celnego w kontaktach handlowych z krajami trzecimi.
W rezultacie obsługa celna w Polsce jest bardziej skomplikowana niż
w wielu innych krajach UE. Dla przewoźników transportowych oznacza to
wzrost kosztów działalności w związku z wydłużonymi przestojami na
przejściach granicznych i płaconymi karami, które są konsekwencją niewywiązania się z umówionych terminów dostaw17.
Nadmiar procedur i niejasne przepisy prawne powodują, że właściciele
przedsiębiorstw tracą czas na dopełnienie różnych urzędniczych formalności. Czas ten jest porównywalny w przypadku przedsiębiorstw małych
i średnich z czasem, jaki właściciele przedsiębiorstw wykorzystują na pozyskanie nowych kontraktów/klientów i wynosi prawie 17% ogólnego czasu
pracy właścicieli (kierownictwa)18.
Brak stabilności przepisów jest zagrożeniem dla przedsiębiorców, ale
także dla samych urzędników, którzy w tych warunkach znacznie częściej
popełniają błędy. Ciągłe zmiany przepisów utrudniają pracę organów odpowiedzialnych za realizację projektów inwestycyjnych z zakresu infrastruktury transportu, jako że w takich warunkach nie są w stanie wypracować
procedur, które można by wykorzystać przy kolejnych przedsięwzięciach,
co pozwoliłoby na zmniejszenie pracochłonności, potrzebnego czasu, a tym
samym i kosztów realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych.
Warto zwrócić uwagę, że zarówno dobre prawo, jak i dobre procedury
administracyjne mogą również stać się barierą dla działalności przedsiębiorstw, jeśli będą wykorzystywane przez niekompetentnych pracowników.
W pewnym stopniu do poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorstw w otoczeniu prawno-instytucjonalnym może przyczynić się przyjęta 20 grudnia 2010 r. przez Sejm Ustawa o odpowiedzialności majątkowej
funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa19. Ustawa ta wprowadza bowiem sankcje finansowe za błędne decyzje urzędników państwowych i samorządowych. Sankcje te mogą jednak prowadzić do uchylania się
urzędników w procesie podejmowania decyzji w sprawach złożonych, często niejednoznacznych z punktu widzenia interpretacji przepisów prawa.
Stawiamy na kompleksowe i innowacyjne rozwiązania, „TSL Biznes” 2011, nr 1.
M. Starczewska-Krzysztoszek, op. cit.
19
Ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa została podpisana przez Prezydenta RP 31 stycznia 2011 r.
17
18

19

Wpływ otoczenia prawno–instytucjonalnego...

45

35,6

36

36,3

36,2

36,6

XII.10

35,5

X.10

34,9

XI.10

36,6

IX.10

35,9

VII.10

39,9
36,2

VIII.10

32,4

30,6

34,6

VI.10

33

III.10

33,5

X.09

32,1

33,3

IX.09

36,6

35,2

VIII.09

32,6

35,1

VII.09

35

33,6

IV.10

40,1

40

31,2

30

%

25
20
15
10
5
I.11

V.10

I.10

II.10

XI.09

XII.09

V.09

VI.09

IV.09

III.09

I.09

II.09

0

Rys. 11. Podmioty w transporcie i gospodarce magazynowej wskazujące na
barierę niejasnych i niespójnych przepisów prawnych (procent ogółu
badanych przedsiębiorstw transportowych)
Źródło: Baza danych GUS, Koniunktura gospodarcza – usługi (www.stat.gov.pl).

Przede wszystkim wzrost efektywności gospodarowania przedsiębiorstw w Polsce, w tym z branży TSL, istotnie zależy od działań mających
na celu zapewnienie przejrzystego i stabilnego prawa oraz zmniejszenie
zakresu procedur biurokratycznych. Sejm 25 lutego 2011 r. przyjął Ustawę o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, a nowe przepisy mają wejść w życie od 1 lipca 2011 r. Celem ustawy jest zmniejszenie barier administracyjnych poprzez redukcję liczby
zezwoleń, rejestrów, licencji i upoważnień oraz ograniczenie sprawozdawczości. Ustawa upraszcza przepisy 26 innych ustaw w taki sposób, że
przedsiębiorcy i obywatele będą mieli prawo sami złożyć stosowne
oświadczenie, w miejsce wymaganych do tej pory zaświadczeń. Działania te przyczynią się do tworzenia „Przyjaznego Państwa” i stworzą szansę na poprawę pozycji Polski w międzynarodowych rankingach dotyczących warunków prowadzenia działalności gospodarczej20.
Zmniejszenie niepewności instytucjonalnej oznacza także potrzebę stosowania odpowiedniej polityki informacyjnej władz odpowiedzialnych za
politykę gospodarczą. Niezbędne są więc także działania w zakresie rozwoju nowoczesnej infrastruktury informatycznej, zapewniającej stały i szybki
dostęp do informacji. Działania te pozwalają na zwiększenie zakresu pewności przewidywań przyszłych warunków gospodarowania.

Sejm za ograniczeniem barier administracyjnych, PAP (http://finanse.wp.pl/kat,9231,title,Sejm-za-ograniczeniem-barier-administracyjnych)
20

20
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THE INFLUENCE OF INSTITUTIONAL AND LEGAL BASIS ON TRANSPORT COMPANIES’
DEVELOPMENT IN POLAND

These days a company’s surrounding is considered to be the basic factor which determines its development opportunities. One of the major spheres of the company’s surrounding are the institutional and legal grounds. Unclear and incoherent legal regulations cause the increase of transport companies’ uncertainty. Institutional and legal
foundation determine the financial condition of transport companies.

ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
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PROBLEMY ROZWOJU INFRASTRUKTURY DRÓG WODNYCH
ŚRÓDLĄDOWYCH W POLSCE W ŚWIETLE TENDENCJI EUROPEJSKICH

1. Śródlądowe drogi wodne w świetle idei zrównoważonego
rozwoju
Zrównoważony rozwój infrastruktury transportu powinien uwzględniać ekonomiczną efektywność, ekologiczną racjonalność i społeczną zasadność (rysunek 1).

Ekonomiczna
efektywność
Rozwój
zrównoważony
Społeczna
zasadność

Ekologiczna
racjonalność

Rys. 1. Istota zrównoważonego rozwoju
Źródło: opracowanie własne.

Wpływ śródlądowych dróg wodnych na rozwój zrównoważony analizować można w kilku płaszczyznach:
 systemu transportowego,
 gospodarki wodnej,
 turystyki (rysunek 2).
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Drogi wodne są podstawą rozwoju transportu wodnego śródlądowego,
którego przewaga ekologiczna nad innymi gałęziami transportu wynika
m.in. z:
 relatywnie małego zużycia energii,
 niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza,
 małej terenochłonności,
 mniejszego zagrożenia bezpieczeństwa,
 możliwości znacznego zmniejszenia kongestii na drogach kołowych,
w wyniku przejęcia przewozów z transportu drogowego.
ZrównowaǏony
rozwój

PųaszczyznyoddziaųywaniaƑródlČdowychdrógwodnych
nagospodarkħ
Transport
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Rys. 2. Płaszczyzny i kierunki oddziaływania transportu wodnego
śródlądowego na zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy
Źródło: opracowanie własne.

Różnice w poziomie energochłonności, emisji zanieczyszczeń powietrza,
terenochłonności i w zagrożeniach bezpieczeństwa między transportem
wodnym śródlądowym a transportem drogowym są przynajmniej kilkukrotne, a w niektórych wypadkach nawet kilkudziesięciokrotne1.
Efektem małego degradacyjnego wpływu transportu wodnego śródlądowego na środowisko są niższe koszty zewnętrzne. Koszty zewnętrzne
1
Szerzej na ten temat: K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, Koncepcja strategii rozwoju
śródlądowych dróg wodnych w Polsce, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Warszawa
2007, s. 24–30; K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, W. Rydzkowski, Transport wodny
śródlądowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, s. 20–28.
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degradacyjnego wpływu transportu na środowisko (wypadków, hałasu, zanieczyszczenia, zmian klimatycznych) są znaczne i szacowane przez European Environment Agency od 4% PKB w EU-15 do 14% PKB w nowych
krajach UE, nie licząc kosztów zajęcia terenu i kosztów kongestii2. W poszczególnych gałęziach transportu według badań unijnych krańcowe koszty
zewnętrzne na 1000 tkm szacowane są na :
 24,12 euro w transporcie drogowym,
 12,35 euro w transporcie kolejowym,
 poziomie nieprzekraczającym 5 euro w transporcie wodnym śródlądowym.
Atrakcyjność ekonomiczną żeglugi śródlądowej zwiększają jeszcze
niższe koszty transportu tą gałęzią (w porównaniu do transportu kolejowego i samochodowego). Przewaga kosztowa transportu wodnego śródlądowego jest znaczna, choć bardzo zróżnicowana, w zależności od m.in.
 warunków nawigacyjnych na drogach wodnych,
 wielkości eksploatowanego taboru,
 stopnia wykorzystania dróg wodnych,
 stosowanych sposobów wspierania tej gałęzi (ze względu na niskie koszty zewnętrzne),
 struktury asortymentowej i odległościowej przewozów.
Aspekt społeczny zrównoważonego rozwoju transportu związany
jest z trudnościami w zaspokojeniu potrzeb społeczno-gospodarczych,
które rozwiązać może rozwój transportu wodnego śródlądowego, ze
względu na:
 rezerwy przepustowości dróg wodnych,
 brak kongestii,
 terminowość przewozu,
 umiejętność dostosowania się do nowych potrzeb,
 wspomniany wcześniej przyjazny dla środowiska charakter.
Kolejną płaszczyzną oddziaływania śródlądowych dróg wodnych na
zrównoważony rozwój jest gospodarka wodna. Różnorodność efektów, jakie daje kompleksowe zagospodarowanie śródlądowych dróg wodnych,
wyższa efektywność takiego sposobu zagospodarowania, a przede wszystkim nieodbieranie szans przyszłym pokoleniom to najważniejsze cele zrównoważonego rozwoju gospodarki wodnej. Pominięcie transportu wodnego
śródlądowego w zagospodarowaniu wód może bezpowrotnie odebrać możliwości rozwoju tej gałęzi w przyszłości.
Turystyka wodna jest szansą na aktywizację społeczno-gospodarczą regionów słabiej rozwiniętych, a jednocześnie przynosi wymierne efekty ekonomiczne, ekologiczne i społeczne (rysunek 2).
Ten key transport and environment issues for policy markers, European Environment Agency, Copenhagen 2004, s. 23.
2
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Reasumując, można stwierdzić, że rozwój śródlądowych dróg wodnych
jest istotnym elementem zrównoważonego rozwoju, spełnia bowiem jego
wszystkie kryteria:
 ekologiczną racjonalność, dzięki:
o zmniejszeniu degradacyjnego wpływu na środowisko,
o zmniejszeniu zagrożenia bezpieczeństwa w transporcie poprzez
ograniczenie kongestii na drogach i wysoki poziom bezpieczeństwa
w żegludze śródlądowej,
o korzystny wpływ na samooczyszczanie wód,
 ekonomiczną efektywność, wynikającą m.in. z:
o zmniejszenia kosztów transportu oraz kosztów zewnętrznych transportu,
o zwiększenia efektywności kompleksowych inwestycji wodnych,
o zwiększenia konkurencyjności podmiotów gospodarczych poprzez
rozwiązanie problemów transportowych,
o przyspieszenia rozwoju społeczno-gospodarczego regionów zaniedbanych dzięki rozwojowi turystyki wodnej,
 społeczną zasadność związaną:
o ze zwiększeniem stopnia zaspokojenia potrzeb przewozowych,
o z poprawą jakości życia w miastach,
o z łagodzeniem problemów społecznych w regionach słabo rozwiniętych.
Zaniechanie rozwoju transportu wodnego śródlądowego, a zwłaszcza
nieuwzględnianie potrzeb żeglugi w procesie zagospodarowania wód jest
sprzeczne z zasadą zrównoważonego rozwoju, może bowiem odebrać przyszłym pokoleniom szanse na osiągnięcie wspomnianych korzyści w różnych
dziedzinach gospodarki.

2. Śródlądowe drogi wodne w europejskiej polityce transportowej
Doceniając istotną rolę śródlądowych dróg wodnych zarówno w zrównoważonym rozwoju transportu, jak i całej gospodarki, w programach modernizacji infrastruktury transportu drogi wodne znalazły swoje miejsce
jako inwestycja priorytetowa nr 18 i 30 (rysunki 3 i 4).
Równolegle realizowanych jest wiele mniejszych, lecz bardzo istotnych
dla konkurencyjności transportu wodnego śródlądowego inwestycji na drogach wodnych oraz wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych –
programu zharmonizowanych usług informacji rzecznej RIS (River Information Services)3. Celem inwestycji jest poprawa przepustowości drogi wodnej
E. Thielmann, Co-Modality – Starter and More Efficient Modes. Intelligent Transport Systems For All
Modes, Directorate-General for Energy and Transport, European Commission, 2009, s. 3–15.
3
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oraz usprawnienie nawigacji (np.
podnośnie zamiast czasochłonnych
śluz), zaś wykorzystanie w transporcie nowoczesnych technologii
informatycznych może być źródłem takich korzyści, jak:
 zmniejszenie nakładów na
infrastrukturę
transportu
(nawet o 30–35% przy zachowaniu dotychczasowej
przepustowości),
 zwiększenie przepustowości
sieci transportowej (nawet
o 20%) bez dodatkowych nakładów inwestycyjnych,
 wzrost bezpieczeństwa przewozów,
 zmniejszenie negatywnego
oddziaływania na środowisko naturalne, ograniczenie
kongestii4,
 zmniejszenie czasu podróży
(dostawy), opóźnień i zużyRys. 3. Projekt nr 18: Droga wodna Ren/
cia energii,
Mause – Men – Dunaj
 zwiększenie efektywności
Źródło: K.M.H. Peijs, TEN-T. Trans-European
poboru opłat za korzystanie Transport Networks. Annual Activity Report 2009–
2010 for Priority Project 18: Rhine/Meuse–Main–
z infrastruktury transportu,
 dostarczanie informacji w za- Danube Inland Waterway Axis & Priority Project
kresie potrzeb związanych z 30: Inland Waterway Seine–Scheldt, Brussels, July
2010 (http://ec.europa.eu/transport/
utrzymaniem i inwestycjami infrastructure/ten-t-implementation/priorityna sieci transportowej,
projects/european-coordinators/doc/2010_
 wzrost efektywności zarząpp18_pp30.zip)
dzania łańcuchami dostaw
poprzez zmniejszenie kosztów zarządzania taborem, lepszą koordynację
przewoźników, producentów i dystrybutorów ładunków5.

4
K. Jamroz, J. Oskarbski, TRISTAR platformą przyszłej integracji transportu w aglomeracji
trójmiejskiej, w: Transport a Unia Europejska. Polski transport w europejskiej perspektywie, pod
red. D. Rucińskiej i E. Adamowicz, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
2006, „Zeszyty Naukowe UG. Ekonomika Transportu Lądowego”, nr 33.
5
K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, Infrastruktura transportu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 154.
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Korzyści te pozwalają na
złagodzenie problemów europejskiej polityki transportowej
– dzięki zmniejszeniu degradacyjnego wpływu transportu na
środowisko, zwiększeniu jego
wydajności i poprawie standardów obsługi klienta – ale
również rozwiązują trudne często problemy społeczno-gospodarcze.
Przykładem mogą byś spodziewane efekty nowej inwestycji realizowanej na drodze
wodnej Odra–Hawela. Latem
2008 r. rozpoczęły się prace
budowlane przy projekcie
Nowa podnośnia statków Niederfinow (budowana obok już istniejącej starej, oddanej do eksploatacji w 1934 r.). Obiekt
powinien zostać uruchomiony
w latach 2013–2014. Nowa
Rys. 4. Inwestycja priorytetowa nr 30:
podnośnia statków NiederfiKanał Sekwana Skalda
now (rysunek 5.) spełni kryteŹródło: K.M.H. Peijs, TEN-T. Trans-European
ria europejskiej klasy szlaków
Transport Networks...
wodnych V, umożliwiając żeglugę dużymi barkami motorowymi, przewożącymi do 104 TEU. Powstaną więc warunki dla zachowania dotychczasowej funkcji szlaku wodnego Hawela–Odra, łączącego
Berlin i Szczecin, oraz aktywizacji przewozów dzięki przeniesieniu przewozów towarów z transportu drogowego na przyjazny dla środowiska
transport wodny śródlądowy.
Oczekuje się, że zmodernizowana, wysoko wydajna śródlądowa droga
wodna zapewni doskonałe warunki dla powstania nowych zakładów przemysłowych i rozwoju handlu wzdłuż szlaku wodnego Hawela–Odra, a tym
samym możliwość dla stworzenia nowych miejsc pracy6.

6
Nowa podnośnia statków Niederfinow, Bundes Ministerium für Verkehr, Bau und Stadtenwicklung, Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes Wasserstrassen-Neubauamt, Berlin 2010, s. 2
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Rys. 5. Makieta nowej i starej podnośni dla statków w Niederfinow
Źródło: Nowa podnośnia statków Niederfinow, Bundes Ministerium für Verkehr, Bau und
Stadtenwicklung, Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes WasserstrassenNeubauamt, Berlin 2010, s. 3.

3. Problemy rozwoju infrastruktury śródlądowych dróg
wodnych w Polsce
Polskie drogi wodne nie spełniają w znacznej części wymagań stawianych drogom o znaczeniu międzynarodowym, co więcej, ulegają one systematycznej degradacji wskutek zbyt małego zakresu niezbędnych prac utrzymaniowych, nie wspominając już o opóźnieniach czy wręcz zaniechaniu
niezbędnych inwestycji.
Fakt ten nie wyklucza jednak uprawiania żeglugi. Wykorzystanie istniejących dróg wodnych do odciążenia innych gałęzi jest konieczne dla zrównoważonego rozwoju transportu oraz przyszłości żeglugi w Polsce. Równocześnie jednak trzeba stopniowo dostosowywać infrastrukturę tej gałęzi do
standardów europejskich. Uwzględniając więc stan śródlądowych dróg
wodnych i ogrom potrzeb w tym zakresie, a jednocześnie bariery – również
te tkwiące często w świadomości znacznej części społeczeństwa (brak wiedzy o możliwościach tej gałęzi i jej roli w kształtowaniu zrównoważonego
rozwoju) – przekładające się na niskie nakłady, można sformułować cele minimalnego programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych (tzn. takiego,
który zapobiegnie dalszej degradacji i stworzy warunki do stopniowego
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wdrażania w Polsce europejskich tendencji zrównoważonego rozwoju transportu). Należą do nich:
 utrzymanie określonych w klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych
warunków nawigacyjnych na drogach wodnych,
 włączenie polskich śródlądowych dróg wodnych do wymagań europejskiej sieci dróg wodnych,
 stworzenie nowoczesnych dróg wodnych na zapleczu portów morskich,
 stworzenie dróg wodnych o stabilnych warunkach dla przewozów lokalnych i regionalnych,
 stworzenie sieci dróg o znaczeniu turystycznym7.
Utrzymanie określonych w klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych
warunków nawigacyjnych na drogach wodnych jest realizacją podstawowego zadania wynikającego z ustawy Prawo wodne i ustawy O żegludze śródlądowej. Zadanie to nie powinno być traktowane jako cel strategii, bowiem
jest to warunek wstępny eksploatacji śródlądowych dróg wodnych. Ponieważ jednak ten obowiązek właściciela śródlądowych dróg wodnych nie zawsze jest realizowany (ze względu na różne ograniczenia), zdecydowano się
włączyć go do celów dla podkreślenia rangi tego zadania.
Włączanie polskich śródlądowych dróg wodnych do europejskiej sieci dróg wodnych powinno następować stopniowo dzięki temu, że wszelkie
prace realizowane na polskich drogach wodnych uwzględniać będą standardy, ustalenia i priorytety europejskiej polityki transportowej.
Stworzenie nowoczesnych dróg wodnych na zapleczu portów morskich ma:
 zapewnić skuteczne konkurowanie transportu wodnego śródlądowego
z innymi gałęziami transportu,
 umożliwić obsługę dynamicznie rozwijających się portów morskich.
Stworzenie dróg wodnych o stabilnych warunkach dla przewozów lokalnych i regionalnych to dokończenie realizowanych na górnej Wiśle inwestycji, zapewniających na całym odcinku parametry międzynarodowej
drogi wodnej oraz zapewnienie stałych warunków nawigacyjnych w rejonach miast, pozwalających na:
 regularną żeglugę towarową i pasażerską typu komunikacyjnego w okresie nawigacyjnym, statkami dostosowanymi do miejscowych możliwości nawigacyjnych;
 codzienne zaopatrzenie miast z centrów dystrybucji.
Stworzenie sieci dróg o znaczeniu turystycznym wymaga przede
wszystkim:
7
K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, Koncepcja rozwoju transportu wodnego śródlądowego,
jako elementu spójnego, zrównoważonego i przyjaznego użytkownikowi systemu transportowego,
MI, Warszawa 2010.
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 przystosowania urządzeń wodnych do potrzeb śluzowania małych jednostek pływających (budowa wózków, wyciągów),
 budowy przystani i stworzenia bazy hotelowo-gastronomicznej oraz sanitarnej nad drogami wodnymi o walorach turystycznych.
Przedstawione zadania trudno hierarchizować, wzajemnie się one zazębiają i uzupełniają, realizacja poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych
może służyć realizacji kilku celów jednocześnie.

4. Zagrożenia w rozwoju infrastruktury dróg wodnych
śródlądowych w Polsce
Największym jak dotychczas zagrożeniem dla rozwoju infrastruktury
śródlądowych dróg wodnych w Polsce są:
 brak zrozumienia roli tej gałęzi transportu w polityce zrównoważonego
rozwoju,
 struktury organizacyjne, które nie sprzyjają kompleksowemu zagospodarowaniu śródlądowych dróg wodnych, bowiem utrudniają ocenę różnych, pozatrasnsportowych efektów rozwoju dróg wodnych.
W Strategii rozwoju transportu do 2030 – założenia (MI, 2010), w celu I+ Kierunki interwencji: Budowa i modernizacja infrastruktury transportowej, nie
uwzględniono transportu wodnego śródlądowego, który bez natychmiastowych inwestycji modernizacyjnych i rozwojowych (częściowo już realizowanych w Programie dla Odry 2006) skazany jest na dalsza degradację.
W Strategii rozwoju transportu do 2030 – założenia (MI, 2010), w części Kroki milowe do 2015 r. przewidziano: „Opracowanie koncepcji w zakresie przywrócenia parametrów eksploatacyjnych określonych w klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych”. Takie oddalenie w czasie zagospodarowania
śródlądowych dróg wodnych stwarza zagrożenie całkowitego upadku
transportu wodnego śródlądowego:
 nieodwracalnych, niekorzystnych dla żeglugi zmian w infrastrukturze
po zrealizowaniu inwestycji niezbędnych dla ochrony powodziowej,
 pojawienia się nowych, nieodwracalnych barier na drogach wodnych
wskutek rozwoju infrastruktury drogowej i kolejowej (mosty nieuwzględniające potrzeb nowoczesnej żeglugi),
 upadku polskich przedsiębiorstw żeglugowych wskutek braku perspektyw rozwoju ich działalności na polskim rynku,
 zaniechania przez armatorów inwestowania w nowoczesne technologie,
 postępującej degradacji śródlądowych dróg wodnych, zwiększającej zakres niezbędnych inwestycji.
„Opracowanie koncepcji w zakresie przywrócenia parametrów eksploatacyjnych określonych w klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych” nie jest po-
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trzebne. RZGW muszą po prostu realizować podstawowe obowiązki w zakresie utrzymania śródlądowych dróg wodnych. Rada Ministrów określiła
jednoznacznie wymagania jakie powinny spełniać drogi wodne (Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji...) i Ministerstwo Infrastruktury musi je egzekwować.
Niedopuszczalne jest odkładanie na 5 lat decyzji w sprawie bieżącego utrzymania śródlądowych dróg wodnych i to sugerowane przez MI.
Niestety obecny układ zarządzania drogami wodnymi (które są podstawą
ekspansji żeglugi śródlądowej) sprawia, że problemy ich rozwoju są postrzegane fragmentarycznie, a instytucje mające wpływ na rozwój dróg wodnych
nie tylko nie dostrzegają wielu efektów ich rozwoju, nie są zainteresowane
ich pomnażaniem, ale wręcz marginalizują znaczenie tej gałęzi transportu.
Dotyczy to zarówno resortu transportu (brak dróg wodnych w strategii rozwoju transportu), jak i resortu gospodarki wodnej, który nie identyfikuje
się z interesem ogólnogospodarczym, a jedynie z wybranymi zadaniami,
np. ochroną przeciwpowodziową. Ministerstwo Środowiska traktuje potrzeby transportu wodnego i turystyki jako utrudnienie w zagospodarowaniu
wód, a nie źródło wzrostu ogólnogospodarczej efektywności inwestycji na
drogach wodnych i licznych korzyści społecznych.
Dlatego też konieczne jest ogólnogospodarcze spojrzenie na problem
rozwoju tej gałęzi transportu. Infrastruktura śródlądowych dróg wodnych
wywiera bowiem wpływ na różne dziedziny życia społeczno-gospodarczego, co sprawia, że:
 efekty jej rozwoju występują w wielu dziedzinach gospodarki,
 straty wynikające z zaniedbań są wielopłaszczyznowe (starty powodziowe, pogorszenie jakości wody, problemy transportowe).
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THE PROBLEMS OF THE INLAND WATERWAYS’ INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN
POLAND AGAINST THE EUROPEAN TRENDS
Being aware of the inland waterways’ important role, as well in the sustainable transport development, as the entire economy, transport infrastructure development programs of waterways in the European Union have found their place as the priority investments no. 18 and no 30. In Poland, the existing waterways’ expansion is needed for
sustainable development and the future of inland transport. Unfortunately, the current
waterways’ management makes the perception of the problem very fragmentary. Therefore, it is crucial to make the perception of the problem more general in an economic way.
The infrastructure of inland waterways has an impact on various areas of socio-economical life, which causes:
 effects of its development are seen in many economy’s spheres,
 losses caused by negligence are multidimensional (floods losses, deterioration of water quality, transport problems).
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RYZYKO KOSZTOWE W DUŻYCH PROJEKTACH
INFRASTRUKTURALNYCH W TRANSPORCIE

1. Wprowadzenie
Ostatnie kilkanaście lat XX w. i pierwsze lata XXI w. obfitowały w śmiałe projekty w zakresie infrastruktury transportu zarówno w Europie,
a w szczególności w Unii Europejskiej, jak i w innych krajach – takich jak
USA, Japonia czy Chiny. Mowa tu przede wszystkim o wielkich inwestycjach realizowanych w ramach projektów transeuropejskich sieci transportowych, budowie szybkich kolei, zintegrowanych systemów transportowych miast (np. BART w San Francisco czy kolej metropolitalna w Tokio),
ale też wykraczających poza pole transportowe – jak chińska Zapora Trzech
Przełomów. Projekty te często budzą zachwyt ze względu na rozmach, śmiałość konstrukcji i proponowane nowoczesne rozwiązania technologiczne.
Ocena finansowa ich zasadności – w warunkach często szerokiego rozgłosu
medialnego, jaki towarzyszy ich realizacji, i przy tendencji opinii publicznej
do przywiązywania dużej wagi do przedsięwzięć o tak wielkiej skali – schodzi zazwyczaj na plan dalszy. Skoro jednak realizacja tych projektów wymaga ogromnych nakładów finansowych, należałoby poprzeć projekt rzetelną
ocena jego opłacalności. O ile szacunki kosztów i korzyści z wielkich przedsięwzięć infrastrukturalnych są wykonywane na ogół na zasadzie obligatoryjności, to ocena ryzyka projektu zwykle czyniona jest w sposób pobieżny
i z zastosowaniem nieadekwatnej metodologii. Praktyka realizacji wielkich
projektów infrastrukturalnych w transporcie wskazuje jednoznacznie na
niemal każdorazowe wielokrotne przekroczenia wysokości planowanych
kosztów. Występuje tu więc ryzyko przekroczenia kosztów, które w trady-
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cyjnej analizie ryzyka inwestycyjnego (stosowanej i opracowanej dla potrzeb
projektów inwestycji o małej skali) nie było uwzględniane, bo przekroczenia
takie nie były istotne i nierzadko w ogóle nie występowały, a ponadto ryzyko wyceniane było w ramach tradycyjnej procedury oceny ryzyka – co było
wówczas adekwatne. Wzrost znaczenia ryzyka przekroczenia kosztów wynika ze skali zaangażowanych środków i co za tym idzie konsekwencji po
stronie wydatków publicznych. Ryzyko to niemal w całości jest przerzucane
na podatników, którzy nie posiadają żadnego mechanizmu ochrony przed
nim, w odróżnieniu od inwestorów prywatnych, którzy operują pojęciem
kapitału ryzyka (ang. risk capital) oznaczającym zasób kapitału angażowanego w inwestycję, który może być utracony. Inwestycje finansowane ze środków publicznych rzadko wychodzą poza tradycyjne ujęcie ryzyka, sprowadzając je do ryzyka cząstkowego, związanego przede wszystkim ze stroną
techniczną projektu.

2. Elementy klasycznej oceny ryzyka inwestycyjnego
Ocena projektów infrastrukturalnych prowadzona jest najczęściej w oparciu o metodologię CBA (cost benefit analysis). Metoda ta sprowadza się do wyceny ekonomicznej wartości potencjalnych korzyści i niekorzyści projektu wobec scenariusza zerowego – tj. zachowania status quo. W ramach CBA możliwe
jest włączenie w zakres analizy czynników ryzyka. Praktyka oceny projektów
infrastrukturalnych wskazuje jednak, że pierwszoplanowa rolę odgrywają
oceny opłacalności projektu rozumiane jako efekty netto wyrażone pieniężnie1. Podobny charakter mają inne rzadziej stosowane metody – jak CEA (cost
effectiveness analysis) czy metoda punktowa. Czynniki ryzyka są włączane do
analizy w ograniczonym zakresie – i rozpoznawane niemal zawsze na podstawie klasycznego schematu ich klasyfikacji. Ponieważ ryzyko przyjmuje wiele
postaci, przy realizacji dużych przedsięwzięć infrastrukturalnych niezbędna
jest syntetyczna klasyfikacja umożliwiająca jego identyfikacje i wycenę. Klasyczna metodologia oceny ryzyka inwestycyjnego, wprowadzana w oparciu
o typową metodologię oceny ryzyka projektu infrastrukturalnego posługuje
się przede wszystkim ryzykiem:
● specyficznym projektu (project specific risk),
● konkurencji (competitive risk),
● sektora (industry specific risk), w tym:
o ryzykiem technologicznym (technology risk),
o ryzykiem prawnym (legal risk),
o ryzykiem produktu (commodity risk),
Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Evaluation Unit, DG Regional Policy, European Commission, [b.m.] 2002.
1
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międzynarodowym (international risk),
rynkowym (market risk)2.
Ryzyko specyficzne projektu obejmować będzie wszystkie te zdarzenia,
które są nietypowe i niepowtarzalne – innymi słowy wystąpią tylko w związku
z realizacją tego konkretnego przedsięwzięcia – będą to np. specyficzne warunki terenowe, nietypowy materiał, niestandardowy zapis w umowie itp. Ryzyko
konkurencji rozumiane jest jako efekty działań firm z branży oferujących substytucyjne produkty. W odniesieniu do projektów infrastrukturalnych ryzyko
to dotyczy funkcjonowania konkurencyjnych rozwiązań infrastrukturalnych.
W inwestycjach w infrastrukturę transportu ma ono znaczenie o tyle, że wpływa na kształtowanie się przyszłych potoków ładunkowych. Jeżeli istnieje alternatywa, to istnieje też niebezpieczeństwo, że to ona zostanie wykorzystana,
a nie dana inwestycja. Zbyt optymistyczne szacunki przyszłych potoków są
zresztą jednym z głównych czynników wzrostu ryzyka kosztowego projektu.
W licznych przypadkach umów koncesyjnych, zawieranych np. przy budowie
autostrad, często inwestor prywatny wręcz domaga się zawarcia w umowie
klauzuli o niebudowaniu przez władze publiczne drogi konkurencyjnej dla mającej powstać autostrady. Wyróżnia się także ryzyko specyficzne sektora, w jakim czyniona jest inwestycja. W transportowych przedsięwzięciach dotyczy to
w szczególności tej gałęzi transportu, którą dana inwestycja ma obsługiwać. Jest
to przede wszystkim ryzyko technologiczne związane z wykonaniem projektu
infrastrukturalnego i wynikające z norm technicznych i szczególnych wymagań, które są uwarunkowane rodzajem świadczonych usług transportowych.
Budowa infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniczej czy morskiej podlega specyficznym ograniczeniom narzucanym z jednej strony przez ośrodek, w którym
transport będzie się odbywał, z drugiej przez specyfikę organizacyjną firm danej gałęzi. Ryzyko branży wynika też z niewłaściwych zapisów kontraktowych
(ryzyko prawne) i wad technicznych oferowanych przez firmę produktów. To
ostatnie w szczególności prowadzić może do znacznego wzrostu kosztów – jeśli elementy infrastruktury posiadają wady ukryte, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa, często ich wykrycie wiązać się będzie z koniecznością przebudowy dużych obiektów i w konsekwencji ze znacznym wzrostem kosztów
realizacji.
Ponieważ projekty o szczególnie dużej skali często mają charakter międzynarodowy – z uwagi na ich kosztowność powszechna staje się realizacja
przez konsorcja skupiające kilka firm, pochodzących często z różnych krajów – to nie bez znaczenia będzie w ocenie projektu ryzyko międzynarodowe. Wynika ono zarówno z odmiennych zasad prowadzenia rachunkowości, różnic kulturowych, jak i z czynników finansowych – wahań kursów
walutowych czy stóp procentowych, które nie będą zsynchronizowane poP. Borkowski, Ryzyko w działalności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, s. 70.
2
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między członkami konsorcjum. Obraz ryzyka inwestycyjnego uzupełnia ryzyko rynkowe wynikające ze zmian cen surowców, materiałów oraz czynników wytwórczych.

3. Ryzyko przekroczenia kosztów w projekcie infrastrukturalnym
Powstaje pytanie, jak w tak nakreślone ramy typowej analizy ryzyka inwestycyjnego wpisuje się problem ryzyka przekroczenia kosztów. Sprowadza się ono do kosztów wyższych na etapie realizacji i użytkowania niż
przewidywane w fazie projektowania/planowania inwestycji. W istocie ryzyko to odnotowywane obecnie w wielu opracowaniach dotyczących infrastruktury transportowej jest pochodną wymienionych wyżej typów ryzyka
wyróżnianych w klasycznym podejściu do oceny ryzyka inwestycji rzeczowych w ogóle. Jego wyodrębnienie spowodowane było doświadczeniami
związanymi z dużymi co do wartości inwestycjami właśnie w infrastrukturę, gdzie skala przekroczeń kosztów realizacji projektu grubo przekracza
dotychczasową praktykę stosowaną poza obszarem inwestycji infrastrukturalnych. Stąd ryzyko to staje się dominującą determinantą powodzenia projektu. Z tych też, czysto utylitarnych powodów nastąpiło wyodrębnienie takich elementów ryzyka, które tradycyjnie były atrybutami jego wybranych
szczegółowych kategorii i zgrupowanie ich w ramach nowego typu – ryzyka przekroczenia kosztów, zwanego tez niekiedy po prostu ryzykiem kosztowym3. Wyodrębnienie to jest celowe z praktycznego punktu widzenia –
z punktu widzenia zapewnienia trafności procesu podejmowania decyzji
odnośnie realizacji danego projektu. W dobie nasilenia praktyki podejmowania decyzji opartych o racje polityczne, co staje się coraz bardziej powszechne w odniesieniu do projektów infrastrukturalnych dużej skali, szczególnego znaczenia nabierają właśnie przekroczenia zakładanych kosztów
projektu. Wynikają one po części z wymienionych uprzednio rodzajów ryzyka, które są jego składowymi, po części natomiast w grę wchodzą elementy nowe, które dotąd pomijane były w klasycznej ocenie ryzyka inwestycji
i które są kreowane przez sam proces realizacji inwestycji tej skali.
Paradoksalnie, jeżeli przyjrzeć się bliżej historycznie realizowanym
przedsięwzięciom z zakresu infrastruktury transportu, ryzyko przekroczenia kosztów jest tak stare jak projekty infrastrukturalne. Do bardziej spektakularnych przypadków historycznych zaliczyć można budowę Kanału Sueskiego, z kosztami przekroczonymi ponad piętnastokrotnie, czy Kanału
Panamskiego, z kosztami sięgającymi ponad 200% planowanych. Nie jest to
problem tylko i wyłącznie projektów transportowych, choć w nich ujawnia
B. Flyvbjerg, N. Bruzelius, W. Rothengatter, Megaprojects and risk. An anatomy of ambition, Cambridge University Press, Cambridge 2008, s. 6–8.
3
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się najczęściej. Do innych spektakularnych przykładów zaliczyć można budowę opery w Sydney (czternastokrotne przekroczenie kosztów) czy projekt ponaddźwiękowego samolotu Concorde (wydatki 12 razy wyższe od
zakładanych pierwotnie). Jednakże wszystko to działo się w czasach, gdy
sformalizowana analiza ryzyka sprowadzała się do kalkulacji premii ubezpieczeniowych, tak więc kwestia identyfikacji, wyceny i ograniczania ryzyka nie stanowiła pierwszoplanowego problemu w ocenie inwestycji.
Także współcześnie ryzyko kosztowe jest wciąż niedocenione przez
decydentów akceptujących projekty infrastrukturalne. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że skala jego niedoszacowania może sięgać w przeciętnym projekcie nawet ponad 200%. Zważywszy, że projekty infrastrukturalne w transporcie wiążą się z angażowaniem gigantycznych środków,
ignorowanie tego ryzyka nie powinno jednak mieć miejsca. Praktyka wskazuje, że w istocie ryzyko to jest pomijane w kalkulacjach wstępnej rentowności projektu, a uwzględniane dopiero wówczas, gdy się już uwidoczni.
Jest to podejście nieefektywne, zmuszające do włączania w projekt dodatkowych zasobów, utrzymywania otwartych linii kredytowych czy wreszcie faktycznego przekroczenia progu opłacalności inwestycji. Studium
Banku Światowego wskazuje, że we wstępnej kalkulacji projektów infrastrukturalnych stosowana jest powszechnie zasada najlepszego możliwego scenariusza4. Presja polityczna na realizację spektakularnych projektów
infrastrukturalnych, które mają zapewnić dodatkowe głosy w wyborach,
powoduje, że szacunki ryzyka stają się nieistotne. Biorąc pod uwagę, że finansowanie tych projektów odbywa się zazwyczaj ze środków publicznych, o których dystrybucji decydują ci sami zainteresowani politycy, jest
to pewnym wyjaśnieniem. Niemniej późniejsze przeszacowanie przychodów, które następuje po urealnieniu kalkulacji kosztów na skutek ich faktycznego poniesienia, powoduje, iż projekty te w istocie są nieuzasadnione
ekonomicznie, zaś przynajmniej części ponoszonych kosztów można było
uniknąć, przeprowadzając a priori rzetelną ocenę ich ryzyka. O skali problemu świadczyć może zestawienie kilku inwestycji realizowanych w ostatnich latach (zob. tabela 1 na następnej stronie).
Główne przyczyny powstawania ryzyka przekroczenia kosztów w projekcie infrastrukturalnym, pozostające poza klasycznymi źródłami ryzyka
inwestycji, można przypisać:
 wzrostowi kosztów konstrukcji,
 wzrostowi kosztów finansowania inwestycji,
 zmniejszeniu przychodów.
Pierwszy z czynników dotyczy przede wszystkim specyfikacji technicznej
projektu, użytych materiałów, kosztów pracy, zaangażowanych środków
World Development Report 1994: Infrastructure for Development, Oxford University Press
for the World Bank, Oxford 1994, s. 21.
4
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Tab. 1. Przekroczenia kosztów w projektach infrastrukturalnych
Projekt
Tunel bostoński (USA)
Linia kolejowa Boston–Waszyngton–Nowy Jork (USA)
Tunel Great Belt (Dania)
Linia Shinkansen Joetsu (Japonia)
Tunel pod Kanałem LaManche (Francja–Wielka Brytania)
Linia kolejowa Karlsruhe–Bretten (Niemcy)
Metro Mexico City (Meksyk)
Paris Nord TGV (Francja)

Przekroczenie planowanego kosztu
w procentach
196
130
110
100
85
80
60
25

Źródło: B. Flyvbjerg, N. Bruzelius, W. Rothengatter, Megaprojects and risk.
An anatomy of ambition, Cambridge University Press, Cambridge 2008, s. 14.

technicznych. Wynika ze wstępnego niedoszacowania zakresu prac
inżynieryjnych, niedokładnego zbadania lokalnych warunków geologicznych
czy hydrologicznych, powodujących konieczność zmiany projektu. Częste
jest też nieuwzględnienie aspektów społecznych i środowiskowych, które na
skutek późniejszych protestów muszą być ostatecznie wzięte pod uwagę, generując w ten sposób koszty. Najczęściej dotyczy to zmiany lokalizacji części
odcinka drogi czy torowiska, aby zredukować uciążliwość dla mieszkańców
lub z powodów ekologicznych, w celu ochrony przyrody. Częste jest też wymuszenie przez grupy nacisku budowy dodatkowych elementów infrastruktury, takich jak ekrany dźwiękoszczelne, co jest niezmiernie kosztowne.
Drugi czynnik zależy w pierwszym rzędzie od pojawiającego się ryzyka
finansowego – w szczególności ryzyka kursowego i stóp procentowych. To
pierwsze może spowodować, że środki przeznaczone na inwestycję, pochodzące z zagranicy (będące denominowane w walucie zagranicznej), mogą
w trakcie trwania projektu być przeliczane na walutę krajową po zmiennym
kursie – w przypadku jego niekorzystnych wahań oznacza to spadek finansowania przedsięwzięcia. Rosnące stopy procentowe mogą z kolei zwiększyć
koszty obsługi kredytu, co przy wielomilionowych nakładach w tak dużych
projektach oznacza często znaczny wzrost kosztów. Wreszcie nie bez znaczenia może okazać się ryzyko kredytowe, gdy instytucja finansująca projekt
wycofa się z niego lub też bank zamknie otwartą linię kredytową.
Trzeci aspekt oznacza mniejsze wpływy w okresie funkcjonowania inwestycji, spowodowane zmianami w natężeniu ruchu wobec planu lub
zmniejszeniem wymiaru opłat. Przeszacowania poziomu przyszłego ruchu
lub zbyt optymistyczne prognozy co do liczby użytkowników są równie powszechne jak niedoszacowania kosztów5.
M.K. Skamris, B. Flyvbjerg, Inaccuracy of Traffic Forecasts and Cost Estimates on Large
Transport Projects, „Transport Policy” 1997, Vol. 4, No. 3, s. 141–146.
5
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4. Koszty internalizacji ryzyka w projekcie infrastrukturalnym
Podmioty gospodarcze oraz pojedyncze osoby prezentować mogą
jedną z trzech postaw wobec ryzyka: niechęć do podejmowania ryzyka
(ang. risk aversion), neutralność wobec ryzyka (ang. risk neutrality) albo
ryzykanctwo (ang. risk taking). W analizie ryzyka przyjąć należy założenie – potwierdzone doświadczeniem – że podmioty rynkowe generalnie
wykazują niechęć wobec ryzyka. Implikuje to przyjęcie dwóch tez: po
pierwsze spośród dwóch projektów infrastrukturalnych dających taki
sam zwrot, ale obarczonych różnym poziomem ryzyka, zainteresowany
podmiot wybierze ten o niższym ryzyku; po drugie zaakceptuje on wyższe ryzyko tylko pod warunkiem zaoferowania mu większego potencjalnego zwrotu. W inwestycjach infrastrukturalnych występuje jednak wielość podmiotów i wielość interesów indywidualnych – stąd ostateczna
ocena ryzyka jest w istocie oceną powstającą przez ścieranie się często
przeciwstawnych opinii wszystkich zainteresowanych realizacją projektu stron.
W przypadku projektów finansowanych ze środków publicznych w grę
wchodzą sprzeczne interesy zlecających inwestycję władz publicznych, realizującego ją inwestora zastępczego, przedsiębiorstw zaangażowanych
w techniczną realizację inwestycji i wreszcie późniejszych użytkowników
oraz operatora infrastruktury. Zestawienie głównych podmiotów podlegających ryzyku w projekcie zawiera tabela 2. Nie bez znaczenia jest też
zaangażowanie podmiotów, których dotkną efekty zewnętrzne realizowanego projektu.
Tab. 2. Podmioty ryzyka w publicznym projekcie infrastrukturalnym
Podmiot
Inwestor zastępczy

Rola w projekcie
Podmiot rządowy lub samorządowy – dyrekcja, oddział agencji
odpowiedzialny za realizację projektu
Zleceniodawca
Rząd, samorząd
Instytucje wspomagające
Instytucje zapewniające płatność środków na realizację zlecenia,
wydające pozwolenia i opinie
Sektor finansowy
Podmioty obsługujące kontrakt, kredytodawcy na rzecz
zleceniodawcy
Wykonawcy i podwykonawcy Realizatorzy projektu technicznego, dostarczyciele materiałów
oraz ich kooperanci
i sprzętu
Zarządcy
Zarządzający infrastrukturą po oddaniu inwestycji
Społeczności
Lokalna – bezpośredni beneficjenci, pośredni beneficjenci,
mieszkańcy miejsca otoczenia realizowanego projektu

Źródło: opracowanie własne na podstawie: D. Cooper, S. Grey, G. Raymond, P. Walker,
Project Risk Management Guidelines. Managing Risk in Large Project and Complex
Procurements, John Wiley & Sons, Chichester 2005, s. 23–28.
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W przypadku realizacji przedsięwzięcia prywatnego zmianie ulega
przede wszystkim charakter zleceniodawcy (zob. tabela 3). Staje się nim prywatny podmiot, który kieruje się kryterium zysku ekonomicznego. W realizacji projektu pojawia się zwiększona rola własnych działów funkcjonalnych w firmie oraz własnego personelu – w przypadku realizacji projektu
publicznego zazwyczaj zleceniodawca i jego personel oddzieleni są od podmiotów faktycznie realizujących inwestycję. W przypadku inwestycji prywatnych interakcja i zaangażowanie wszystkich komórek firmy są stałe
i dużo większe. Rząd czy samorząd tak naprawdę jedynie nadzoruje, kontroluje i odbiera inwestycje. Firma prywatna, nawet korzystająca z zewnętrznego wykonawcy, jest w dużo większym stopniu zaangażowana w codzienne czynności związane z realizacją projektu.
Tab. 3. Podmioty ryzyka w prywatnym projekcie infrastrukturalnym
Podmiot
Rola w projekcie
Właściciele i ich agent (zarząd) Główni udziałowcy, dyrekcja
Jednostki organizacyjne firmy Dział finansowy, inne działy i komórki zaangażowane w projekt
(np. biuro projektowe, logistycy, ekipy budowlane itd.), obsługa
organizacyjna (komunikacyjna, prawna)
Personel
Fizyczni wykonawcy, operatorzy sprzętu, pracownicy obsługi
technicznej i administracyjnej
Wykonawcy i podwykonawcy Realizatorzy projektu technicznego, dostarczyciele materiałów
oraz ich kooperanci
i sprzętu
Sektor finansowy
Podmioty obsługujące kontrakt, kredytodawcy
Odbiorcy
Ostateczni użytkownicy
Społeczności
Lokalna – bezpośredni beneficjenci, pośredni beneficjenci,
mieszkańcy miejsca otoczenia realizowanego projektu

Źródło: opracowanie własne na podstawie: D. Cooper, S. Grey, G. Raymond,
P. Walker, Project Risk Management Guidelines..., s. 23–28.

Ponieważ większość funkcjonujących podmiotów rynkowych prezentuję
postawę niechęci wobec ryzyka – która jest także powszechna wśród indywidualnych postaw wobec ryzyka, zatem w większości wypadków w odniesieniu do inwestycji prywatnych – świadoma ryzyka byłaby skłonna podjąć działania zabezpieczające. Postawa ryzykancka, a często i neutralna, takich działań
nie wymaga, jednakże w wypadku wystąpienia scenariusza ryzyka, straty są
wówczas dużo wyższe niż koszt zabezpieczenia się przed nim.
Problemem w analizie ryzyka przekroczenia kosztów projektu jest powszechnie przyjęty paradygmat działania inwestora publicznego. Otóż
zgodnie z zaleceniami Banku Światowego przy wyborze projektu władze
publiczne nie powinny się kierować oceną ryzyka, lecz w pierwszym rzędzie maksymalizacją NPV projektu6. W takim razie zarówno wariancja, jak
P. Belli et al., Economic Analysis of Investment Operations, Analytical Tools and Practical
Applications, World Bank, Washington, D.C. 2002, s. 163.
6
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i odchylenie standardowe (czyli stosunkowo łatwe do oszacowania w ramach metodologii oceny projektów miary ryzyka) możliwych wyników projektu są pomijane. Innymi słowy, ryzyko nie jest podstawowym, ale wtórnym kryterium wyboru. Wynika to z przyjętego założenia, że władze
publiczne powinny reprezentować neutralną postawę wobec ryzyka. Jak łatwo zauważyć, jest to sprzeczne z przeważającą postawą prezentowaną
przez prywatnych inwestorów, którzy są niechętni wobec ryzyka. Tłumaczy
to jednak doskonale, dlaczego większość przekroczeń kosztów w projektach
infrastrukturalnych ma miejsce w przedsięwzięciach finansowanych ze
środków publicznych. Z drugiej strony kolejne studia Banku Światowego
wskazujące na skalę problemu spowodowały, że w niektórych dokumentach znaleźć można wezwania do dokładniejszej analizy ryzyka inwestycji7.
Nie jest to jednak praktyka szeroko akceptowana przez sektor publiczny, po
pierwsze – z powodu konieczności zaangażowania specjalistów w zakresie
wyceny ryzyka, po drugie – z powodu obaw, że ocena ta wypadałaby często
niekorzystnie i w konsekwencji projekt musiałby być odrzucony. Tymczasem projekt raz zaakceptowany jest zazwyczaj realizowany, nawet wówczas, gdy późniejsze szacunki kosztów odbiegają wielokrotnie od wyjściowych. Problemem jest więc praktyczne podejście stosowane przez władze
publiczne. Należy zauważyć, że w większości wypadków pomijają one analizę ryzyka, a w każdym razie traktują ją jako drugoplanową względem analizy CBA. Ponadto z punktu widzenia władz publicznych istotne są też korzyści społeczne, które nie są uwzględniane w analizie ryzyka kosztów.
Problem w tym, że często korzyści te są przeszacowywane, a za wartość
uznawane jest samo „przedstawienie wielkiego projektu w mediach”. Co
więcej, uwzględnienie ryzyka we wstępnej kalkulacji projektu oznacza konieczność automatycznej zmiany jego wyceny. A tego reprezentujący władze publiczne politycy starają się unikać za wszelką cenę. W odniesieniu do
projektu infrastrukturalnego ryzyko kosztowe, jeśli zostanie rozpoznane,
musi spowodować reakcję w postaci zabezpieczenia. Przede wszystkim wynika to z samych wymogów stawianych inwestorowi przez finansujące go
instytucje. Ponieważ koszt tego zabezpieczenia będzie znaczny, być może to
właśnie jest jedną z głównych przyczyn, dla których uwzględniające ryzyko
szacunki kosztów nie są prowadzone w należyty sposób. Skoro koszt zabezpieczenia przed ryzykiem wzrostu kosztów projektu będzie odpowiadał
maksymalnej kwocie, jaką inwestor będzie skłonny zapłacić za wyeliminowanie tego zagrożenia, to tym samym musi to być kwota niższa niż strata
w wyniku realizacji scenariusza ryzyka (w przeciwnym wypadku sensowność zabezpieczenia zostałaby podważona). Problem w tym, iż w odniesieniu do przedsięwzięć infrastrukturalnych z reguły, mimo że koszt zabezpieEconomic Analysis of Projects: Towards a Results-Oriented Approach to Evaluation, ECON
Report, World Bank, Washington, D.C. 1992.
7
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czenia jest niższy niż koszt realizacji ryzyka, to jednak jest on wciąż ogromny.
Wynika to przede wszystkim z tego, że inwestycja kapitałowa w infrastrukturę ma charakter kosztów utopionych i zazwyczaj nie sposób ich odzyskać
przy rezygnacji z dalszej realizacji projektu. Przyczynia się do tego trwałe
powiązanie obiektów infrastrukturalnych z podłożem, specyfika każdej inwestycji i niepowtarzalność lokalnych warunków przyrodniczych, wymuszająca niepowtarzalność projektu technicznego inwestycji. Drugim istotnym elementem wpływającym na koszt zabezpieczenia jest fakt, że ryzyko
niepowodzenia projektu (zwłaszcza w aspekcie niedostatecznych przyszłych przychodów) jest ściśle skorelowane ze wzrostem gospodarczym. Jak
łatwo wykazać, istnieje silna dodatnia korelacja miedzy wzrostem PKB
i wzrostem przychodów z opłat za użytkowanie infrastruktury, co jest prostym następstwem zwiększonego popytu na transport w czasach prosperity.
Jest to istotne, bowiem na skutek uzależnienia ryzyka projektu od ogólnogospodarczej sytuacji również mające je zabezpieczać instrumenty uzależnione są od tego samego czynnika. Ogólnoekonomiczna sytuacja gospodarcza
oddziałuje na ryzyko rynkowe. W szczególności determinuje wysokość premii ubezpieczeniowych, zatem w przypadku załamania gospodarczego
koszt zabezpieczenia rośnie. Może wręcz dojść do sytuacji, gdy zabezpieczenie na rynku krajowym stanie się niemożliwe i konieczne będzie odwołanie
się do międzynarodowego konsorcjum ubezpieczycieli. Przy czym dodatkową trudność sprawia fakt, iż ubezpieczenia są wciąż najpopularniejszym instrumentem ochrony przed ryzykiem stosowanym przez przedsiębiorców8.
Oferują one bowiem transfer ryzyka na stronę trzecią, strata inwestora zamyka się w wysokości premii ubezpieczeniowej i znana jest już na początku
realizacji zabezpieczenia. Co więcej, jest niezależna od tego, czy ryzyko faktycznie wystąpi. Inną drogą zabezpieczenia byłoby wykorzystanie pochodnych finansowych. Jednakże instrumenty te są postrzegane jako bardzo
skomplikowane, a także jako mogące w istocie zwiększyć, a nie zredukować
ryzyko. Jest to wynik błędnej, ale powszechnej opinii wynikającej ze stosowania w przeszłości przez liczne przedsiębiorstwa derywatów w charakterze spekulacyjnym zamiast zabezpieczającym. Tymczasem zastosowanie instrumentów pochodnych w transakcjach hedgingowych nie wiąże się
z przejmowaniem dodatkowego ryzyka. Zastosowań spekulacyjnych w ogóle nie powinno się polecać podmiotom niefinansowym, bo nie mają w ich
użyciu wystarczającego doświadczenia, a poza tym finanse nie stanowią ich
podstawowej działalności. Wiele firm nie potrafiło się jednak w przeszłości
powstrzymać przed pokusą osiągnięcia potencjalnie łatwych zysków na
spekulacji. Należy podkreślić, że o ile argument o niebezpieczeństwie stoso8
P. Borkowski, Możliwość zastosowania strategii zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie – bariery i czynniki ograniczające, w: Polski przedsiębiorca we współczesnym otoczeniu prawno-ekonomicznym cz. 3, pod red. J. Ostaszewskiego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004, s. 80.
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wania pochodnych nie ma sensu przy ich użyciu jedynie w opcji zabezpieczenia, to jednak argument o kompleksowości i trudności zrozumienia mechanizmów już tak. Ubezpieczenie daje komfort przeniesienia nie tylko
ryzyka, ale i problemu jego obsługi technicznej na inną stronę. Przy pochodnych ryzyko jest przenoszone, ale obsługa techniczna wciąż pozostaje w gestii inwestora.
Trzecią opcją ochrony przed ryzykiem kosztów, którą można zastosować
w projekcie infrastrukturalnym, jest stworzenie rezerwy środków na pokrycie
wzrostu kosztów projektu. Jest to tzw. kapitał zabezpieczający ryzyko (ang.
contingency capital). Wiąże się to oczywiście z koniecznością utrzymywania
odpowiednio dużych środków zamrożonych, de facto zupełnie nieproduktywnych. Ściślej rzecz biorąc, środki te mogą być ewentualnie inwestowane jedynie po stopie wolnej od ryzyka, ponieważ nie można zabezpieczać pozycji ryzyka za pomocą instrumentu, który sam jest na ryzyko narażony.
Zastosowanie którejkolwiek z powyższych – dostępnych przecież – technik zabezpieczenia w dużym stopniu pozwoliłoby wyeliminować ryzyko
przekroczenia kosztów w inwestycji infrastrukturalnej. Sedno problemu
tkwi jednak nie tyle w stosowaniu zabezpieczeń, co w konieczności przekonania stron projektu (a w przypadku projektów publicznych wywarcia presji na decydentów przez podatników) o słuszności wprowadzenia procedury wyceny ryzyka pod kątem czynników mogących spowodować wzrost
kosztów realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury.

5. Podsumowanie
Skoro ryzyko jest obecne w wielkich projektach infrastrukturalnych od
wielu lat, należałoby przede wszystkim wprowadzić mechanizmy umożliwiające jego wcześniejsza identyfikację. W sensie ekonomicznym istnieją
wystarczające narzędzia analityczne, by tego dokonać. Problemem wydaje
się brak woli politycznej dla tego typu działań. W czasach spowolnienia gospodarczego, zwłaszcza w okresie kryzysu ekonomicznego, ich wprowadzenie wydaje się być koniecznością. Należy także podkreślić, iż po identyfikacji ryzyka kosztowego niezbędne jest podjęcie działań zabezpieczających
– czy to przez ubezpieczenie, czy wykorzystanie derywatów lub kapitału
zabezpieczającego ryzyko, które ograniczą możliwe niekorzystne efekty finansowe. W istocie wszystkie te działania zmierzają do ustanowienia mechanizmu zmniejszenia obciążenia podatników nieoszacowanymi pod
względem wydatków, choć spektakularnymi projektami, realizowanymi
często ze względów politycznych, bez faktycznego ekonomicznego uzasadnienia.
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THE RISK OF COST INCREASE IN LARGE SCALE TRANSPORT INFRASTRUCTURE
PROJECTS

The paper deals with the problem of the risk of cost increase in complex infrastructure oriented projects in the area of transport. Recent years have produced huge increases in total project costs, which had not been foreseen in the time of project procurements.
The paper addresses the issues, sources, development and scale of the risk of cost increase. It also looks into mechanisms that create incompatibility between the real and
planned costs in the huge transport infrastructure procurements. Analysis of risk types
influencing the cost rise is also given. Finally the methods for cost risk reduction are discussed.
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DETERMINANTY WYBORU PORTU LOTNICZEGO I ŚRODKA
TRANSPORTU DOWOZOWO-ODWOZOWEGO PRZEZ PODRÓŻNYCH

1. Wprowadzenie
Liberalizacja rynku transportu lotniczego w Unii Europejskiej sprawiła,
że działalność na znacznie szerszą skalę rozpoczęli przewoźnicy niskokosztowi (ang. low-cost carriers – LCCs, no-frills airlines), którzy w największej mierze przyczynili się do znacznego wzrostu przewozów w ostatnich latach
i szybkiego tempa rozwoju lotnisk regionalnych. Porty lotnicze zaczęły między sobą rywalizować w celu zwiększenia liczby podróżnych korzystających z ich usług. W regionach, w których w niezbyt dalekiej odległości od
siebie funkcjonuje kilka portów lotniczych, ma miejsce współzawodnictwo,
zarówno o pasażerów wylatujących, jak i przylatujących. W związku z tym
prowadzone są badania zachowań podróżnych i czynników wpływających
na wybór portu lotniczego. Jednym z ważniejszych czynników jest dostępność transportowa portu lotniczego, uwzględniająca czas, koszty i wygodę
dojazdu do terminala. Niektóre uwarunkowania są niezależne od portu lotniczego, gdyż wiążą się z preferencjami podróżnych w zakresie wyboru
przewoźnika, jednakże porty lotnicze starają się zachęcić linie lotnicze do
otwierania nowych połączeń.
Celem artykułu jest przedstawienie czynników warunkujących wybór
portu lotniczego przez pasażerów oraz charakterystyka środków transportu
stosowanych w relacjach dojazdowych na lotnisko i powrotem.
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2. Proces wyboru portu lotniczego przez pasażerów
Rozwój regionalnych lotnisk w Europie pozwolił na zwiększenie podaży w transporcie lotniczym, który stał się gałęzią transportu bardziej dostępną dla ludności, a tym samym częściej wykorzystywaną w zaspokajaniu potrzeb transportowych. Oczywistym powodem wzrostu pasażerskiego ruchu
lotniczego jest wejście na rynek przewoźników niskokosztowych, którzy
najczęściej korzystają z portów regionalnych. Pomimo peryferyjnej lokalizacji wielu z tych lotnisk kilkakrotnie niższa cena biletu zachęca do korzystania z usług tych przewoźników. Wzrost udziału regionalnych portów lotniczych w odniesieniu do portów centralnych, zarówno pod względem liczby
pasażerów, jak i wykonanych lotów, jest widoczny w większości państw europejskich. Jedynie w Hiszpanii i Portugalii tendencja jest odwrotna. Największy przyrost przewozów realizowanych z wykorzystaniem regional90
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Rys. 1. Średnioroczne tempo wzrostu liczby pasażerów na głównych
i regionalnych lotniskach Europy Zachodniej i Polski w latach 2003–2007
(w proc.)
Źródło: opracowanie własne na podstawie M. Kouwenhoven, The Role of Accessibility in
Passengers’ Choice of Airports, OECD, Joint Transport Research Centre, International
Transport Forum, Discussion Paper No. 2008-14 prepared for the Round Table of 2–3
October 2008 on Airline Competition, Systems of Airports and Interrnodal Connections;
http://www.ulc.pl (6.05.2009).
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Tab. 1. Liczba lotnisk w krajach Unii Europejskiej obsługujących powyżej
100 tys. pasażerów rocznie w 2008 r.
Powierzchnia kra- Liczba ludności
Powyżej 5–10 1–5 500 tys.– Do ju przypadająca na przypadająca
Razem
10 mln mln mln 1 mln 500 tys.
1 lotnisko
na 1 lotnisko
(w tys. km2)
(w mln)
400
30
31
94
39
UE-27
206
10,81
1,24
356
29
27
78
35
UE-15
187
9,09
1,11
44
1
4
16
4
UE-12
19
24,73
2,35
5
Belgia
1
1
3
6,11
2,15
Bułgaria
4
3
1
27,75
1,90
Czechy
4
1
3
19,72
2,62
Dania
9
1
2
1
5
4,79
0,61
Niemcy
40
6
3
10
2
19
8,93
2,05
Estonia
2
1
1
22,61
0,67
Irlandia
10
1
2
1
6
7,03
0,45
Grecja
33
1
1
5
3
23
4,00
0,34
Hiszpania
40
4
6
16
2
12
12,65
1,15
Francja
60
3
3
11
7
36
9,07
1,04
Włochy
39
2
5
14
4
14
7,73
1,54
Cypr
2
1
1
4,63
0,40
Łotwa
2
1
1
32,28
1,13
Litwa
3
1
2
21,77
1,12
Luksemburg
1
1
2,59
0,49
Węgry
3
1
2
31,01
3,34
Malta
1
1
0,32
0,41
5
Holandia
1
1
1
2
8,31
3,30
Austria
6
1
1
3
1
13,98
1,39
Polska
10
1
5
1
3
31,27
3,81
Portugalia
10
1
1
2
1
5
9,21
1,06
Romunia
9
1
1
2
5
26,49
2,39
Słowenia
1
1
20,27
2,03
Słowacja
3
1
1
1
16,35
1,80
Finlandia
21
1
2
18
16,12
0,25
Szwecja
31
1
4
3
23
14,53
0,30
W. Brytania
46
5
8
8
5
20
5,30
1,34

Źródło: opracowanie własne na podstawie Energy and transport in figures, European
Commission, Directorate-General for Energy and Transport, Luxembourg 2010.

nych portów lotniczych ma miejsce w niektórych nowych krajach
członkowskich, co potwierdza dynamika rozwoju tych portów w Polsce.
Tendencje te przedstawiono na rysunku 1.
Perspektywa odbycia podróży z wykorzystaniem transportu lotniczego
powoduje konieczność podjęcia różnego typu decyzji, które mieszczą się
w czterech wymiarach:
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 miejsce docelowe przemieszczania,
 czas (data podróży i wymagana godzina wyjazdu/przyjazdu),
 wykorzystane środki transportu (gałęzie i środki transportu, przewoźnicy),
 trasa przejazdu (punkty transportowe – początkowy, docelowy i tranzytowe)1.
Miejsce docelowe przemieszczania jest najważniejszym kryterium uzależniającym wybór nie tylko docelowego portu lotniczego, ale także początkowego i ewentualnie przesiadkowego przy braku połączeń bezpośrednich.
Do niedawna wybór początkowego portu lotniczego był dla podróżnych
stosunkowo prosty, gdyż ze względu na odległość dojazdu zazwyczaj tylko
jeden z nich umożliwiał loty do preferowanych miejsc. Obecnie, planując
podróż, pasażerowie mogą wybierać pomiędzy kilkoma portami lotniczymi, gdyż również lotniska regionalne zapewniają loty do wielu miejsc docelowych2.
Największą liczbą lotnisk komercyjnych w Unii Europejskiej dysponują:
Francja, Wielka Brytania, Hiszpania i Niemcy. Dane przedstawione w tabeli
1 świadczą o występowaniu znacznych dysproporcji w zakresie wyposażenia w porty lotnicze krajów UE-15 i nowych krajów członkowskich, w których łącznie jest mniej lotnisk, niż w niektórych krajach zachodnioeuropejskich. Z tym wiąże się dużo większa niż w UE-15 powierzchnia kraju (prawie
trzykrotnie większa) i liczba ludności (trzykrotnie większa) przypadająca na
jedno lotnisko. Największa statystycznie powierzchnia kraju przypadająca
na jedno lotnisko istnieje na Łotwie, w Polsce i na Węgrzech, natomiast najmniejsza w krajach o małej powierzchni, tj. na Malcie i w Luksemburgu.
W grupie UE-12 tylko Czechy dysponują jednym portem lotniczym – w Pradze, obsługującym powyżej 10 mln pasażerów rocznie, natomiast Polska,
Węgry, Rumunia i Cypr mają lotniska obsługujące 5–10 mln pasażerów rocznie. Nawet taka pobieżna analiza wyraźnie pokazuje, że w zakresie obsługi
pasażerów transportem lotniczym kraje Europy Środkowo-Wschodniej mają
jeszcze wiele do nadrobienia.
W tabeli 2 przeprowadzono podział potencjalnych czynników wpływających na wybór portu wylotu na dwie grupy: odnoszących się do lotów i linii lotniczych oraz odnoszących się do portów lotniczych.
Liczba miejsc docelowych oferowanych z danego portu lotniczego oraz
częstotliwość połączeń są niewątpliwie traktowane jako atrybuty przy oceOpracowanie własne na podstawie S. Hess, Modelling Air Travel Choice Behaviour, Centre for Transport Studies, Imperial College, London, 2007, s. 2, http://stephanehess.me.
uk/files/Hess_GARS_2007.pdf (4.05.2009).
2
M. Kouwenhoven, The Role of Accessibility in Passengers’ Choice of Airports, OECD, Joint
Transport Research Centre, International Transport Forum, Discussion Paper No. 200814 prepared for the Round Table of 2–3 October 2008 on Airline Competition, Systems of
Airports and Interrnodal Connections, http://www.ulc.pl (6.05.2009).
1
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Tab. 2. Czynniki wpływające na wybór portu lotniczego przez pasażera
Grupa czynników

Czynniki
dotyczące lotów
i linii lotniczych

Wymagania szczegółowe
istnienie połączeń do wybranej destynacji
istnienie połączeń u danego przewoźnika (programy lojalnościowe)
wizerunek przewoźnika
częstotliwość lotów
cena biletu
czas lotu (połączenia pośrednie są dłuższe, co więcej, takie loty stwarzają
konieczność przesiadek w danym porcie, co skutkuje zarówno dłuższym
czasem oczekiwania, jak i możliwością spóźnienia na kolejny lot. Wszystkie te czynniki wpływają negatywnie na postrzeganie połączeń przesiadkowych)
• jakość lotu (punktualność, obsługa pokładowa)
•
•
•
•
•
•

• dostępność lotniska (czas/koszt dotarcia, możliwość zaparkowania samochodu w akceptowalnym miejscu – w odniesieniu do opłat parkingowych,
odległości parkingu od lotniska i ochrony)
Czynniki
• czas odprawy (czas między przybyciem na lotnisko a wejściem na pokład
dotyczące portów
samolotu)
lotniczych
• różnorodność sklepów, restauracji, dostępność pokoi wypoczynkowych
• bagaż, odprawa celna, czynności imigracyjne
• wizerunek portu lotniczego

Źródło: M. Kouwenhoven, The Role of Accessibility in Passengers’ Choice of Airports...; S. Albert,
B. Koch, Ch. Ruff, Strategic alliances between airlines and airports – theoretical assessment and
practical evidence, „Journal of Air Transport Management” 2005, No. 11, s. 49–58.

nie atrakcyjności lotniska przez pasażerów. Mimo że są oni zainteresowani
tylko jednym lotem w określonym czasie, to większa częstotliwość połączeń w danym kierunku powoduje, że zwiększenie prawdopodobieństwa
trafienia w zapotrzebowanie pasażera na lot w określonej relacji, w optymalnym dla niego czasie. Cena płacona za przelot jest kolejnym istotnym
czynnikiem wpływającym na zachowania podróżujących transportem lotniczym, aczkolwiek w dużym stopniu jest to uzależnione od celu podróży
(prywatny czy służbowy). Bardzo ważny jest również czas podróży na lotnisko. Ten atrybut wykazuje silną współzależność z wyborem środka transportu na lotnisko, ponieważ od tego zależy całkowity czas podróży. Inne
istotne cechy dojazdu na lotnisko/powrotu z lotniska to częstotliwość kursowania środka transportu i koszt przejazdu3. Jednakże ranga tych wymagań znacznie różni się dla podróżnych w różnych segmentach rynku. Na
potrzeby badania czynników wyboru portu lotniczego, klientów dzieli się
według celu podróży na tych, którzy podróżują w celach biznesowych
i tych, którzy podróżują w celach turystycznych. Preferencje obu grup podróżnych zestawiono w tabeli 3.
3
D. Wilken, P. Berster, M.Ch. Gelhausen, Airport Choice in Germany – New Empirical Evidence of the German Air Traveller Survey 2003, MPRA Paper No. 5631, German Aerospace
Center (DLR) – Air Transport and Airport Research, Cologne 2005, http://mpra.ub.unimuenchen.de/5631/ (5.05.2009).
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Tab. 3. Charakterystyka preferencji podróżujących w celach biznesowych
i turystycznych
Zakres

Klienci biznesowi
Bliski dostęp do centrów biznesowych
Łatwość parkowania samochodu i dostępu do
Dostęp
terminala – krótki czas
Parking krótkoterminowy
Obsługa pasażerów – obsługa bagaży, poczekalnia dla VIP-ów, przemieszczanie do samolotu
Specjalistyczne sklepy i udogodnienia – renomoTerminal
wane marki, dobry catering, specjalne poczekalnie
Przestrzeń do pracy – komfortowa, umożliwiająca
łączność i konferencje na odległość
Podsta- Sieć połączeń, ich częstotliwość, możliwość powrotu w tym samym dniu
wowe
czynniki Jakość oferowanych usług
wyboru
Szybkość procesu obsługi
portu
lotnicze- Dostęp transportem samochodowym, możliwość
go
pozostawienia samochodu na parkingu

Turyści
Bliskość przystanków autobusowych
Łatwy dostęp do terminala – często
ciężki bagaż
Parking długoterminowy
Biura obsługi touroperatorów
i agencji turystycznych
Dłuższy czas na zakupy, catering
i rozrywkę
Rodziny z dziećmi – miejsca do
zabawy i spożywania posiłków
Atrakcyjność miejsc docelowych pod
względem turystycznym
Usługi skierowane do turystów
Pełny koszt transportu (łącznie
z kosztami dojazdu i parkowania)
Ceny zakupu produktów i usług w
porcie lotniczym

Źródło: Aviation and Tourism. Implication for leasure travel, edited by A. Graham,
A. Papatheodorou, P. Forsyth, Ashgate Publishing, Ltd., Hamphsire 2008, s. 169–170.

Wybór portu lotniczego jest dla pasażera decyzją kompleksową. Najczęściej wybór ten wiąże się z ograniczoną możliwością wybrania przewoźnika
oferującego bezpośrednie lub pośrednie połączenia z wymaganą destynacją,
określonym rozkładem lotów, trasą przelotu oraz łatwością dojazdu do portu lotniczego.
W dotychczasowych badaniach naukowych i modelowych analizach
czynników wpływających na wybór portu lotniczego zauważono, że generalnie największe znaczenie dla podróżnych mają szeroko rozumiane jakość,
czas i koszt dostępu do portu lotniczego oraz zapewnienie bezpośrednich i tanich przelotów (np. wykonywanych przez przewoźników niskokosztowych).
Proces decyzyjny podróżnych rozpoczyna od wyboru portu lotniczego, a dopiero w drugiej kolejności linii lotniczej4. Schemat procesu decyzyjnego podróżujących transportem lotniczym przedstawiono na rysunku 2.
Duże obszary metropolitalne w Europie są najczęściej obsługiwane przez
więcej niż jedno lotnisko. Stwierdzenie to na razie nie dotyczy Polski, gdyż
nawet Warszawa dysponuje tylko jednym portem lotniczym. Kwestia wyboru portu lotniczego nie ogranicza się jednak do obszarów metropolitalnych. Wiele dużych i średnich miast jest położonych w podobnej odległości
(przestrzennej lub czasowej) od 2–4 lotnisk.
E. Pels, P. Nijkamp, P. Rietveld, Airport and Airline Choice in a Multiple Airport Region: An Empirical Analysis for the San Francisco Bay Area, „Regional Studies” 2001, Vol. 35, issue 1, s. 1–9.
4
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lotniczy 1

Linia
lotnicza 1

Linia
lotnicza 2

Port
lotniczy 2

……..
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Port
lotniczy D

Linia
lotnicza N

Rys. 2. Struktura procesu decyzyjnego podróżnych
Źródło: opracowanie własne na podstawie E. Pels, P. Nijkamp, P. Rietveld, Airport and
Airline Choice in a Multiple Airport Region: An Empirical Analysis for the San Francisco Bay
Area, „Regional Studies” 2001, Vol. 35, issue 1, s. 1–9.

3. Wpływ dostępności transportowej portu lotniczego na wybór
przez pasażerów środka transportu dojazdowego
Dostępność portów lotniczych odgrywa bardzo ważną rolę, ale jednocześnie stanowi też problemem. Większość lotnisk jest zlokalizowana w sąsiedztwie dużych miast lub obszarów metropolitalnych. Nadmierne obciążenie dróg dojazdowych i niedostatki bazy parkingowej przyczyniają się do
utrudnień w korzystaniu z transportu lotniczego. W zapewnianiu dostępu
do portu lotniczego może być użytych wiele różnych środków transportu,
które dzielą się na prywatne i publiczne:
 środki transportu prywatne: samochód osobowy pasażera, jego rodziny,
znajomych lub wynajęty, taksówka;
 środki transportu publicznego: autobus rozkładowy, kolej miejska, metro, pociągi dużych prędkości lub regionalne, pociągi dedykowane.
Wszystkie czynniki, które mogą odgrywać rolę przy wyborze przez podróżnego środka transportu do portu lotniczego, można podzielić na kilka grup:
 dostępność:
o z jakich środków transportu podróżny może skorzystać,
o czy posiada on samochód,
o czy podróżny ma rodzinę/znajomych, którzy są w stanie dowieźć/
odebrać go z lotniska,
o czy środki transportu publicznego funkcjonują w godzinach jego
przylotu/odlotu;
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 czas dotarcia na lotnisko:
o ile czasu zajmuje dotarcie na lotnisko,
o ile czasu zajmuje znalezienie miejsca parkingowego,
o ile czasu należy poświęcić, aby z parkingu dotrzeć do terminala;
 koszt dojazdu:
o ile kosztuje dotarcie na lotnisko,
o wlicza się opłaty parkingowe, jeśli istnieją;
 częstotliwość:
o dla transportu publicznego – częstotliwość siatki połączeń,
o ile czasu straci podróżny, zakładając, że spóźni się na pociąg/autobus;
 komfort (środki transportu publicznego):
o jak łatwo dotrzeć do portu lotniczego,
o ile jest przesiadek,
o jakie jest prawdopodobieństwo zajęcia miejsca siedzącego (zatłoczenie),
o czy można od razu oddać bagaż do odprawy i czy istnieją przechowalnie bagażu;
 niezawodność w odniesieniu do:
o czasu podróży,
o powiązań, w przypadku połączeń pośrednich,
o wyprzedzenia, w czasie przyjazdu na lotnisko, aby mieć pewność, że
zdąży się na zaplanowany lot5.
Rozważając problem dostępności portu lotniczego, należy podjąć się jej
zdefiniowania. Dostępność transportowa jest pojęciem często używanym
w odniesieniu do sieci transportowej, punktów transportowych oraz różnego rodzaju usług (np. do transportu publicznego), ale także w kontekście
możliwości dotarcia do różnych miejsc aktywności człowieka. Z punktu widzenia podaży infrastruktury transportowej lokalizacja jest uznana za dostępną, jeśli jest połączona z innymi miejscami siecią drogową, kolejową lub
transportem lotniczym. Stopień dostępności może być określony sumą odległości do wszystkich innych lokalizacji lub na podstawie liczby połączeń
bezpośrednich i pośrednich z innymi lokalizacjami, dostępnymi różnymi
gałęziami transportu6. Dostępność transportowa jest jednak pojęciem subiektywnym – będzie inaczej postrzegana przez różne osoby i podmioty, poprzez pryzmat ich własnych doświadczeń i ocen. Ta sama lokalizacja może
być przez jednych uznana za dostępną, a przez innych za niedostępną, chociażby ze względu na czas lub koszt podróży7.
M. Kouwenhoven, op. cit.
J.P. Rodrigue, C. Comtois, B. Slack, The Geography of Transport Systems, Routledge, New
York 2006, s. 30.
7
A. Koźlak, Problematyka dostępności transportowej w badaniu i ocenie systemu transportowego w ujęciu przestrzennym, w: Transport w gospodarce opartej na wiedzy, pod red. M. Michałowskiej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009, s. 86.
5
6
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Próby uwzględnienia różnych podejść do kwestii dostępności transportowej doprowadziły do powstania szerokiej gamy wskaźników, które
w swojej formule w różnym stopniu uwzględniły składniki związane z podażą infrastruktury transportowej i usług, a także z zachowaniami nabywców. W stosunku do dostępności portów lotniczych Marco Kouwenhoven
zaproponował trzy sposoby jej określania:
 uwzględnienie tylko czasu dojazdu do portu lub wyznaczenie strefy
wszystkich lokalizacji, z których podróż na lotnisko odbywa się w tym
samym czasie;
 uwzględnienie różnych czynników, takich jak: koszt podróży, opłaty
parkingowe, niezawodność odlotów (punktualność), poziom obsługi.
Wspomnianym miarom przypisuje się wartość liczbową, po zsumowaniu tworzą tzw. ogólny koszt podróży (np. na ogólny koszt dojazdu samochodem składaja się koszty paliwa, opłata za parking i czas podróży,
przeliczany na wartość pieniężną w zależności od wartości czasu podróży w celu biznesowym lub niebiznesowym);
 uwzględnienie jednocześnie wszystkich dostępnych środków transportu
(samochody, pociągi, autobusy) i obliczenie dostępności sumarycznej8.
Tab. 4. Udział środków transportu w obsłudze wybranych portów
lotniczych na świecie (w proc.)
Środek
HKG NRT OSL ARL LHR ORY AMS FRA LGW JFK ORD
transportu
(2004) (2003) (2005) (2003) (2004) (2002) (2002) (2002) (2004) (2004) (1998)
Samochód
7,5
34
35
37,8
43
45,3
46
53,8
56,2
prywatny
32
35
41
51,4
17,6
79
wypożyczony
2
2,8
5
2,4
Taksówka
12,9
6
21
25,9
27
9,3
19
14,6
20,7
Pociąg
23,4
40,8
40
19
23,5
13
34,7
27
24,6
12,1
4
dużych
23,4
33
19
9,3
8
prędkości
regionalny
7
8
lokalny
14,2
12
Autobus
47,4
41,6
19
19
12,4
16
8,9
6
6,8
10,9
17
Inne
2
4
0,3
1,8
2
0,2

HKG – Hongkong International; NRT – Tokio Narita; OSL – Oslo Gardermoen;
ARL – Sztokholm-Arlanda; LHR – Londyn-Heathrow; ORY – Paryż-Orly;
AMS – Amsterdam-Schiphol; FRA – Frankfurt; LGW – Londyn-Gatwick;
JFK – Nowy Jork; ORD – Chicago O’Hare
Źródło: M. Kouwenhoven, The Role of Accessibility in Passengers’ Choice of Airports...

Aby przeanalizować środki transportu wybierane przez pasażera w celu
dojazdu do portu lotniczego, warto przyjrzeć się danym zebranym w wybranych dużych portach lotniczych. Na ich podstawie można zauważyć, że
8

M. Kouwenhoven, op. cit.
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zachowania pasażerów co do podjęcia decyzji, jak dotrzeć na lotnisko, znacznie różnią się przy każdym rozpatrywanym procie. Zależnie od odległości
portu lotniczego od centrum miasta, występującej infrastruktury gałęziowej
transportu oraz standardu usług świadczonych przez transport publiczny,
dominującym środkiem transportu na niektórych lotniskach jest samochód
osobowy, a na innych transport kolejowy (tabela 4).
W tabeli 4 przedstawiono udział poszczególnych środków transportu,
którymi pasażerowie docierają do portów lotniczych. Wszystkie uwzględnione lotniska znajdują się w pobliżu dużych miast i metropolii i są międzynarodowymi portami lotniczymi. Udział transportu samochodowego waha
się od 7,5% (20,4% łącznie z taksówkami) dla Hongkongu do 79% dla Chicago-O’Hare (wliczając taksówki). Pasażerowie odlatujący z lotniska w Hongkongu rzadko korzystają z samochodu w wyniku polityki państwa, zniechęcającej do ich używania, opłat drogowych i kongestii. Z kolei samochody
osobowe są bardzo popularnym środkiem transportu wśród klientów lotnisk w Stanach Zjednoczonych (Chicago i Nowy Jork), gdzie ludzie chętnie
z nich korzystają ze względu na niskie opłaty parkingowe oraz słabo rozwinięty transport publiczny. Udział taksówek w obsłudze omawianych lotnisk
oscyluje od 6% w Oslo (z powodu dużej odległości lotniska od miasta i wysokich cen usług) do 27% dla Paryża. Jeśli chodzi o autobusy, to ten środek
transportu wybiera zaledwie 6% osób chcących dojechać na lotnisko we
Frankfurcie, podczas gdy dobrze rozwinięty transport publiczny w Hongkongu sprawia, że korzysta z nich aż 47% klientów lotnisk. Bardzo zróżnicowany jest też udział transportu kolejowego. Udział kolei wynosi od 4% dla
metra w Chicago do 40,8% dla kolei w Tokio, co spowodowane jest kongestią na drogach, ograniczoną liczbą miejsc parkingowych, a także wysokimi
kosztami korzystania z taksówek. W Europie najwyższy udział transportu
kolejowego ma miejsce przy obsłudze lotniska w Oslo (40%), co jest zasługą
funkcjonowania w tej relacji linii kolei dużych prędkości Flytoget9.
Transport kolejowy jest stosunkowo szybkim i efektywnym środkiem
transportu. Ze 150 największych portów lotniczych pod względem obsługi
pasażerów do 58 (39%) są doprowadzone bezpośrednie linie kolejowe, natomiast następne 18 jest na etapie planowania lub budowy takich połączeń. Na
przykład w Niemczech spośród dwunastu największych portów lotniczych
aż dziewięć posiada bezpośrednie połączenia z krajową siecią kolejową,
z tego niektóre obsługiwane są pociągami dużych prędkości ICE10. Jedynym
portem lotniczym w Polsce zapewniającym pasażerom dostęp transportem
kolejowym jest Kraków-Balice, ale do końca 2013 r. planuje się zbudowanie
linii transportu szynowego między lotniskami a centrami miast m.in. w Warszawie, Trójmieście, Katowicach, Lublinie, Rzeszowie, Szczecinie i Łodzi.
9

Ibidem.
Airport Rail Links Must Focus on Service, „Railway Gazette International” 2006, No. 8, s. 467–469.

10
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Aby połączenia kolejowe do portów lotniczych odniosły sukces, muszą zapewniać:
 krótszy czas podróży niż alternatywne środki transportu,
 dojazd prosto do centrum,
 integrację stacji pociągu z terminalami lotniskowymi,
 konkurencyjne ceny,
 duży obszar z bezpośrednim dostępem do połączeń,
 zróżnicowane oferty dla różnych klientów11.
Transport kolejowy sprawdza się w obsłudze większości lotnisk, chociaż czasami błędnie podjęte decyzje, np. w zakresie wysokości opłat w relacjach dowozowo-odwozowych mogą spowodować, że nie będzie on wykorzystywany w takim stopniu, jak początkowo zakładano. Przykładem są
pociągi dowożące podróżnych na lotniska w Oslo i Sztokholmie. Przy porównywaniu połączeń Flytoget (Oslo) i Arlanda Express (Sztokholm) zauważa się bardzo zbliżone wartości głównych czynników mogących mieć
znaczenie przy wyborze połączenia: częstotliwość (10–15 min.), czas podróży (19–20 min.), cena biletu (ok. 20 euro). Mimo to udział szybkich pociągów w obsłudze pasażerów w Oslo wyniósł 33%, a w Sztokholmie tylko
19%. Warto zatem zwrócić uwagę na inne czynniki, które kształtują wybór
środka transportu do portu lotniczego. W przypadku połączenia Arlanda
Express, które jest jednym z najszybszych sposobów dostania się na lotnisko, zbyt wysoka cena w porównaniu do alternatywnych sposobów dojazdu poskutkowała stosunkowo niskim popytem. Poza tym ważne są dodatkowe ułatwienia dla podróżnych. Dla Flytoget istotnym czynnikiem, który
może powodować, że pasażerowie wybiorą port lotniczy w Oslo oraz ten
środek transportu do centrum, jest system kart płatniczych. Podróżując z lotniska do miasta, aby wejść na peron i do pociągu wystarczy przeciągnąć
w czytniku kartę płatniczą VISA, EuroCard/MasterCard, American Express,
Diners bądź kartę programu lojalnościowego pasażerów linii SAS. System
zarejestruje numer karty i stację początkową. Opuszczając pociąg na stacji,
należy ponownie przeciągnąć kartę w czytniku przy bramkach. System obliczy opłatę za kurs z lotniska do konkretnej stacji i obciąży rachunek karty.
System ten bardzo ułatwia podróżowanie zwłaszcza pasażerom przylatującym z obcych krajów. Kolejnym istotnym czynnikiem mającym wpływ na
wybór tego pociągu jest istnienie parkingów długiego postoju w pobliżu
jego stacji, np. koło głównej stacji Oslo Central Station znajduje się parking
na 650 samochodów12.
Środki dojazdu nie tylko różnią się znacząco pomiędzy lotniskami, ale
również pomiędzy segmentami podróży w obrębie jednego portu (np. połączenia krajowe i międzynarodowe, podróże służbowe i turystyczne).
11
12

M. Kouwenhoven, op.cit.
Ibidem.
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Rys. 3. Udział poszczególnych środków transportu przy dojeździe na
lotnisko Heathrow w Londynie w różnych segmentach rynku w 2001 r.
Źródło: M. Kouwenhoven, The Role of Accessibility in Passengers’ Choice of Airports...

Rysunek 3 pokazuje środki transportu używane w dostępie do lotniska
Londyn-Heathrow dla czterech segmentów podzielonych według miejsca
zamieszkania (w Wielkiej Brytanii/poza Wielką Brytanią) oraz charakterem
podróży (biznesowej czy wypoczynkowej). Nierezydenci charakteryzują się
mniejszą skłonnością do korzystania z samochodów na korzyść transportu
publicznego. W podróżach biznesowych zwykle występują większe skłonności do korzystania z usług taksówek, jako że podróżni z tej grupy są w stanie zapłacić więcej, aby zyskać na czasie i uniknąć przesiadek.

4. Dostępność portów lotniczych w Polsce
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej doprowadziło do szybkiego
rozwoju rynku lotniczego. Znacznie zwiększyła się liczba obsłużonych pasażerów oraz liczba dostępnych połączeń, oferowanych głównie przez przewoźników niskokosztowych w regionalnych portach lotniczych. W 2010 r.
liczba odprawionych pasażerów wyniosła 20,5 mln, co oznacza, że z transportu lotniczego skorzystało przeszło 11 mln osób więcej w stosunku do niecałych 9 mln w 2004 r. (wzrost o 132%). Przełożyło się to na średnioroczny
wzrost na poziomie 22%. Jest to wynik imponujący, zważywszy, że na pięć
lat przed akcesją do Unii Europejskiej polski rynek lotniczy rósł w średniorocznym tempie 7,5%. Uzyskanie tak dobrych wyników wzrostu liczby pasażerów transportu lotniczego w Polsce było możliwe dzięki niskiemu
współczynnikowi mobilności. Wzrost liczby pasażerów np. o 3,8 mln prze-
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kłada się na ponad 30% dynamikę, ale taka sama wielkość w przypadku np.
Hiszpanii dałaby temu krajowi dynamikę na poziomie 2%13.
Najwięcej pasażerów korzysta w dalszym ciągu z portu lotniczego
w Warszawie, który w 2010 r. obsłużył ponad 8,6 mln pasażerów. Udział
centralnego portu lotniczego w Warszawie systematycznie maleje na rzecz
portów regionalnych, z 90,5% w 1991 r. do 42,3% w 2010 r., co jest wynikiem
gwałtowniejszego rozwoju portów regionalnych, niż portu warszawskiego
i różnicy w poziomach rozwoju przed akcesją do UE. Począwszy od 2007 r.,
porty regionalne obsługują ponad połowę wszystkich pasażerów. Przyczyn
tej zmiany jest kilka, głównie coraz bardziej konkurencyjnie działające porty
regionalne, oferujące coraz bardziej rozbudowaną siatkę połączeń i lepszy
standard obsługi, jak również problemy z przepustowością portu Warszawa-Okęcie, związane z rozbudową terminali (tabela 5).
Tab. 5. Udział portów lotniczych w Polsce w obsłudze przewozów
pasażerskich w latach 1991–2010 (w proc.)
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Port lotniczy/lotnisko
1991
Warszawa-Okęcie
90,50
Kraków-Balice
2,70
Katowice-Pyrzowice
0,20
Gdańsk-Rębiechowo
3,60
Wrocław-Strachowice
1,70
Poznań-Ławica
0,80
Szczecin-Goleniów
0,20
Rzeszów-Jasionka
0,30
Bydgoszcz-Szwederowo
–
Zielona Góra-Babimost
–
Łódź-Lublinek
–
Szczytno-Szymany
–
Ogółem liczba pasażerów (mln) 2,19

1996
80,6
5,10
1,80
4,60
3,60
3,20
0,90
0,20
–
–
–
–
3,83

2001
74,3
8,70
2,80
5,00
3,70
3,60
1,10
0,40
0,10
0,10
0,10
0,10
6,34

2004
68,9
9,10
6,60
5,30
4,00
4,00
1,00
0,80
0,30
0,04
0,07
–
8,83

2006
52,70
15,30
9,40
8,10
5,60
4,10
1,20
1,30
0,90
0,10
1,30
–
15,46

2008
45,7
14,0
11,6
9,40
7,20
6,10
1,40
1,50
1,30
0,03
1,60
–
20,66

2010
42,3
13,9
11,6
10,80
7,80
6,80
1,30
2,20
1,30
0,02
2,00
–
20,47

Źródło: J. Liwiński Działalność polskich portów lotniczych w 2006 roku, ULC, Warszawa
2007; Liczba obsłużonych pasażerów oraz wykonanych operacji pasażerskich w polskich portach
lotniczych w latach 2008–2010, http://www.ulc.gov.pl/_download/regulacja_rynku/
statystyki/stat_2010_0111.pdf z dn. 29.04.2011.

Polska, podobnie jak pozostałe kraje Europy Środkowej i Wschodniej, charakteryzuje się stosunkowo słabo rozwiniętą siecią portów lotniczych, a w najgorszej sytuacji są wschodnie i północno-wschodnie części kraju. Obszarami
o zdecydowanie niedostatecznej dostępności do transportu lotniczego są regiony Lublina, Białegostoku i Olsztyna. Obecnie w obrębie drogowej izochrony 90 minut od portów lotniczych mieszka 78% ludności Polski (dla kolei jest
5 lat Polski w Unii Europejskiej, pod red. M. Kałużyńskiej, K. Smyk, J. Wiśniewskiego,
UKIE, Warszawa 2009, s. 124–125.
13
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to 79%). Budowa sieci autostrad i dróg szybkiego ruchu oraz ogólna poprawa
stanu infrastruktury liniowej spowoduje, że wielkości te wzrosną w 2013 r.
odpowiednio do 93 i 91%14.
Polsce istnieje 12 lotnisk komunikacyjnych – centralny port lotniczy Warszawa-Okęcie i 11 portów regionalnych, jednak w dwóch z nich (SzczytnoSzymany i Zielona Góra-Babimost) regularny ruch lotniczy jest obecnie zawieszony15. Największe z regionalnych portów lotniczych pod względem
liczby pasażerów to: Kraków-Balice, Katowice-Pyrzowice i Gdańsk-Rębiechowo (każde z nich w 2010 r. obsłużyło ponad 2 mln pasażerów w skali
roku). Porty lotnicze w Szczecinie, Bydgoszczy, Rzeszowie i Zielonej Górze
nie zdołały jak dotąd rozwinąć przewozów na tyle, żeby osiągnąć próg rentowności, co wynika zarówno z niedostosowania infrastruktury lotniskowej
do zwiększonych przewozów, jak i bariery wielkości popytu. Dodatkowo
fakt, że ruch w tych portach jest generowany głównie przez jedną lub dwie
linie lotnicze, pogłębia wrażliwość tych portów na chwiejną koniunkturę w
transporcie lotniczym16. Portu lotniczego nie mają w Polsce cztery województwa: podlaskie, opolskie, lubelskie i świętokrzyskie, a dodatkowo w
dwóch województwach znajdują się lotniska, które są nieczynne dla ruchu
regularnego (warmińsko-mazurskie i lubuskie).
W obliczu prognoz dalszego zwiększania się ruchu lotniczego i dużego znaczenia portów lotniczych dla rozwoju regionu, istnieje potrzeba rozbudowy istniejących portów lotniczych, a także tworzenia nowych lotnisk regionalnych na
obszarach trudno dostępnych. W Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 przewidziano nowe lotniska regionalne w okolicach Warszawy, Lublina, Białegostoku, Olsztyna i Koszalina oraz nowy centralny port lotniczy dla
Polski, zlokalizowany między Warszawą a Łodzią17.

5. Czynniki wpływające na wybór portu lotniczego w Polsce
Skutkiem liberalizacji rynku jest też zmiana struktury przewozów lotniczych w Polsce. W latach 2004–2010 motorem napędowym rozwoju polskiego
rynku lotniczego byli przewoźnicy zagraniczni. To oni otwierali większość
14
T. Komornicki, P. Śleszyński, P. Siłka, M. Stępniak, Wariantowa analiza dostępności
w transporcie lądowym – rekomendacje dla KPZK, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, 15 lipca 2008 r.
15
Od 2003 r. lotnisko w Szymanach nie obsługuje rejsowego ruchu lotniczego, a w 2004 r.
jego działalność została zawieszona. Jesienią 2010 r. port został ponownie otwarty dla ruchu lotniczego, ale możliwe są tylko loty czarterowe. Natomiast w Zielonej Górze-Babimoście połączenia rejsowe zawieszono w styczniu 2011 r. i według stanu na 22.05.2011 r. na
stronie internetowej portu widnieje informacja „Loty chwilowo zawieszone”.
16
5 lat Polski w Unii Europejskiej..., s. 136–137.
17
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Projekt dokumentu rządowego przeznaczony do konsultacji, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 25 stycznia 2011 r.
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nowych połączeń i od 2005 r. przewożą większość pasażerów podróżujących
do Polski i poza Polskę. W 2005 r. udział przewoźników zagranicznych w liczbie pasażerów odlatujących z i przylatujących do polskich portów lotniczych
w ruchu regularnym stanowił 51,37%, a w 2010 r. już 70,77%. W pierwszej
dziesiątce pod względem liczby przewiezionych pasażerów w ruchu regularnym znalazło się w 2010 r. dziewięciu przewoźników zagranicznych, w tym
pięciu niskokosztowych. Dla użytkowników transportu lotniczego bardzo
ważna jest cena, jaką płacą za usługę oraz wszystkie koszty pochodne. Nie
dziwi więc fakt, że przewoźnicy niskokosztowi bardzo szybko zwiększyli
swój udział w rynku – z 31,3% w 2005 r. do 51,6% w 2010 r.18. W rezultacie
przekłada się to na wybieranie przez pasażerów regionalnych portów lotniczych, oferujących tanie połączenia w interesujących ich kierunkach. Jeżeli
dwa porty lotnicze oferują określoną relację przewozową w podobnej cenie,
to największy wpływ na wybór dokonany przez podróżnego będzie miała
szeroko rozumiana dostępność transportowa danego portu lotniczego (czas
i koszty dojazdu). Podstawowe dane portów lotniczych mające wpływ na ich
wybór przez podróżnych zawiera tabela 6.
Tab. 6. Podstawowa charakterystyka polskich portów lotniczych mająca
wpływ na wybór dokonywany przez podróżnego
Port lotniczy

Liczba pa- Zmiana
Liczba
Liczba desażerów
proc.
przewoźni- stynacji*
(2010)
2009/2010
ków*
(2010)
(2010)
Warszawa-Okęcie
8 666 552
4,66
30
82
Kraków-Balice
2 839 124
6,78
16
37
Katowice-Pyrzowice
2 366 410
2,84
4
27
Gdańsk-Rębiechowo
2 210 066
16,92
8
37
Wrocław-Strachowice
1 598 693
20,70
3
22
Poznań-Ławica
1 384 311
12,00
6
21
Szczecin-Goleniów
268 563
-2,90
3
5
Rzeszów-Jasionka
451 720
18,66
3
7
Bydgoszcz-Szwederowo
266 480
0,74
2
6
Zielona Góra-Babimost
3 637
23,92
2
3
Łódź-Lublinek
413 662
32,50
3
8

Rezerwa
przepustowości
(2009)
36,0
13,1
42,5
37,0
11,7
17,6
67,5
67,1
5,5
97,9
48,0

Zasoby
parkingowe
(2011)
3700
1270
2445
872
100
1084
200
612
272
50
350

* Według rozkładu zimowego 2010/2011.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Liczba obsłużonych pasażerów oraz wykonanych
operacji pasażerskich…op.cit.; Szacowane przepustowości portów lotniczych w 2009 roku,
http://www.ulc.gov.pl/_download/regulacja_rynku/statystyki/przep_akt_300909.
pdf (16.03.2011). Informacje o liczbie miejsc parkingowych zebrane na podstawie
wywiadów telefonicznych w dn. 17.03.2011.
18
Liczba obsłużonych pasażerów w polskich portach lotniczych w ruchu regularnym według
przewoźnika faktycznego w latach 2005–2010, http://www.ulc.gov.pl/_download/regulacja_rynku/statystyki/przew_reg_05_10.pdf (29.04.2011).

60

Aleksandra Koźlak

Lotniska regionalne często zapewniają połączenia do tych samych miejsc
docelowych, ale znacznie różnią się między sobą w zakresie dostępności transportowej, opłat czy też jakości usług. Z konkurencją portów lotniczych mamy
też do czynienia, gdy nakładają się na siebie ich obszary ciążenia. Poznań,
mimo iż posiada własny port lotniczy, w odniesieniu do komunikacji międzynarodowej znajduje się również w obszarze ciążenia portów lotniczych w Warszawie i Berlinie. Wiele dużych i średnich miast jest położonych w podobnej
odległości (przestrzennej lub czasowej) od kilku lotnisk. W Polsce do takich
miast można zaliczyć Opole, Kielce, Koszalin czy Olsztyn. Mieszkańcy Opola,
chociaż mają bliżej do portu lotniczego we Wrocławiu, wolą korzystać z portu w Katowicach-Pyrzowicach, gdyż w tym drugim przypadku czas dojazdu
jest podobny, ale jest o wiele łatwiej zaparkować samochód.
Duży problem stanowi dojazd do większości portów lotniczych od strony miasta. Teoretyczny czas dojazdu na lotnisko, kształtujący się w większości miast na poziomie 10–30 minut, w godzinach szczytu potrafi wydłużyć
się do 1–2 godzin. Środki transportu publicznego również nie gwarantują
sprawnego dotarcia na lotnisko, ponieważ w większości przypadków jest to
komunikacja autobusowa, która jest tak samo podatna na kongestię jak samochody osobowe. Jedynie lotnisko Kraków-Balice jest obsługiwane przez
transport szynowy, łączący je z głównym dworcem kolejowym. Kolejne
utrudnienie to znalezienie wolnego miejsca na parkingu i przetransportowanie bagażu do terminalu, ponieważ wózki bagażowe są osiągalne dopiero przy samym terminalu. Sytuację parkingową na lotnisku można ocenić,
porównując liczbę miejsc parkingowych z liczbą odprawianych pasażerów.
Przeliczając liczbę miejsc parkingowych na tysiąc pasażerów, okazuje się, że
w najtrudniejszej sytuacji jest Warszawa-Okęcie oraz duże porty regionalne
(oprócz Katowic), które mimo szybkiego wzrostu liczby pasażerów nie dostosowały bazy parkingowej, co często wynika z braku wolnych terenów lub
celowych prób przekierowania podróżnych na środki transportu publicznego. Z deficytem miejsc na parkingach szczególnie borykają się Kraków,
Gdańsk i Wrocław, gdzie przy dużym ruchu i czasami koncentracji pięciu
samolotów w ciągu godziny wielkość parkingów jest niewystarczająca19.
Wagę problemu z parkowaniem samochodów doceniły władze portu lotniczego w Krakowie, decydując się na dużą inwestycję budowy parkingu wielopoziomowego, który został oddany do użytku w 2009 r.
Porty lotnicze zaczęły między sobą konkurować w celu zwiększenia liczby podróżnych korzystających z ich usług. Głównymi elementami walki
konkurencyjnej portów lotniczych są:
Szerzej na temat problemów z dostępem do portu lotniczego we Wrocławiu w artykule R. Spuziak, W. Spuziak, Port lotniczy miejscem zmiany środka transportu, w: Systemy
transportowe. Teoria i praktyka. V Konferencja naukowo-techniczna, 23 września 2008, Materiały konferencyjne, Katedra Inżynierii Ruchu, Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, Katowice 2008. s. 355.
19
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częstotliwość i dogodność oferowanych połączeń,
sprawność powiązań naziemnych z miastem i regionem,
jakość obsługi handlingowej (pasażerskiej i płytowej),
oferta handlowo-usługowa w zakresie usług pozalotniczych20.
Dla portów lotniczych klientami są również linie lotnicze. Regionalne
porty lotnicze zaczęły między sobą konkurować w celu przyciągnięcia jak
największej liczby nowych przewoźników, zwłaszcza niskokosztowych,
którzy mieli uatrakcyjnić dany port lotniczy w ocenie podróżnych i skłonić
ich do skorzystania właśnie z jego usług. Wybór portów lotniczych przez
pasażerów stymuluje więc zmiany w polityce portów lotniczych.
Chociaż regionalne porty lotnicze mają wiele zalet, przede wszystkich
ofertę przewoźników niskokosztowych i mniejszą odległość dojazdu, to porty centralne, jako węzły przesiadkowe, oferują znacznie większe możliwości
w zakresie wyboru kierunku przewozu oraz znacznie bogatszą ofertę handlowo-usługową. Dla portu centralnego w Warszawie podstawowymi konkurentami w rywalizacji o pasażerów wylatujących są duże porty regionalne, ale już w rywalizacji o pasażerów tranzytowych – porty lotnicze
w Niemczech. Obecnie kilka portów regionalnych oferuje połączenia do dużych portów przesiadkowych we Frankfurcie, Berlinie, Monachium lub
Hamburgu, obsługiwane np. przez linie Lufthanza, które niejednokrotnie są
tańsze niż te oferowane przez PLL LOT z przesiadką w Warszawie. W tabeli 7 przedstawiono najważniejsze porty konkurujące z poszczególnymi portami lotniczymi w Polsce.
Tab. 7. Główni konkurenci dla polskich portów lotniczych
Porty lotnicze w Posce
Warszawa-Okęcie
Kraków-Balice
Katowice-Pyrzowice
Gdańsk-Rębiechowo
Wrocław-Strachowice
Poznań-Ławica
Szczecin-Goleniów
Bydgoszcz-Szwederowo
Łódź-Lublinek

Najważniejsze porty lotnicze konkurencyjne
Gdańsk, Łódź, Kraków, Frankfurt, Berlin, Monachium (porty niemieckie
jako węzły przesiadkowe)
Katowice, Warszawa, Łódź
Kraków, Wrocław, Ostrawa
Warszawa, Poznań, Bydgoszcz, Szczecin,
Katowice, Poznań, Praga, Drezno, Berlin,
Warszawa, Wrocław, Berlin
Berlin
Warszawa, Gdańsk, Poznań
Warszawa

Źródło: opracowanie własne na podstawie D. Tłoczyński, Kierunki rozwoju
marketingu w przedsiębiorstwach transportu lotniczego, w: Innowacje w marketingu.
Młodzi o marketingu III, pod red. M. Skurczyńskiego, Fundacja Rozwoju
Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2005, s. 144.
20
D. Kaliński, Uwarunkowania polsko-niemieckich powiązań w zakresie infrastruktury transportu lotniczego, w: Konkurencyjność transportu – wybrane zagadnienia, pod red. H. Brdulak,
SGH, KGŚ, Warszawa 1998, s. 42.
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Rozbudowa systemu autostrad i dróg szybkiego ruchu oraz integracja
portów lotniczych z dalekobieżnym, szybkim transportem kolejowym spowodują, iż część podróżnych zamiast przelotu samolotem z portu regionalnego do portu węzłowego wybierze dojazd samochodem lub pociągiem.

6. Podsumowanie
Dzięki przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej zaszła poprawa w dostępności usług lotniczych dla społeczeństwa i korzystanie z tej gałęzi transportu stało się powszechniejsze. Było to związane z otwarciem rynku dla
przewoźników unijnych, uruchomieniem wielu nowych połączeń i obniżeniem cen biletów.
Liberalizacja miała również pozytywny wpływ na sytuację regionalnych
portów lotniczych, które rozszerzyły siatkę połączeń międzynarodowych,
zwiększyły liczbę odprawianych pasażerów, a w konsekwencji znacznie
wzrosło ich znaczenie na polskim rynku lotniczym. Mała gęstość portów lotniczych w Polsce jest przyczyną ograniczonej na razie rywalizacji między poszczególnymi lotniskami, chociaż w regionach, w których znacznie poprawił
się stan infrastruktury drogowej, można zauważyć, że już nie zawsze wybierany jest port położony najbliżej. Realizacja planów inwestycyjnych w sieci
drogowej i kolejowej oraz budowa nowych i modernizacja istniejących portów lotniczych spowoduje, że natężenie konkurencji jeszcze wzrośnie. W rywalizacji o nowych pasażerów bardzo pomocne są badania rynkowe, a szczególnie znajomość czynników wpływających na wybór konkretnego portu
lotniczego. Dlatego też zrozumienie motywacji wyboru portu lotniczego przez
pasażerów jest kluczowym czynnikiem skutecznej działalności marketingowej portów lotniczych. W krajach zachodnioeuropejskich i w Stanach Zjednoczonych od wielu lat są przeprowadzane badania tych czynników oraz konstruowane modele wieloczynnikowe dla portów lotniczych zlokalizowanych
w określonym regionie, które mająpokrywające się obszary ciążenia.
Szczególna rola w wyborze portu lotniczego jest przypisywana dostępności transportowej. Bardziej niż fizyczna odległość liczy się czas dotarcia
do terminalu oraz koszty. W gestii portu lotniczego leży zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych oraz wygodnego przemieszczania się
z bagażem do terminalu lub udogodnień związanych np. z utworzeniem
punktów odprawy pasażerskiej w centrum miasta. Pierwszy taki punkt odpraw bagażu poza lotniskiem funkcjonuje w Polsce od sierpnia 2008 r. w centrum Gdańska, a następny otworzono w galerii handlowej obok dworca
Warszawa Centralna. Podróżni, którzy opuszczają rano hotel, mogą nadać
tam bagaż, odebrać kartę pokładową i w dogodnym dla siebie czasie udać
się na lotnisko.
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Port lotniczy jako podmiot nie ma wpływu na stan infrastruktury transportu zapewniającej dojazd ani na jakość usług komunikacji publicznej, ale
w pewnym zakresie może doradzać lub nawet wywierać nacisk na władze
regionu, aby podjęły działania w celu poprawy dostępności portu. Rozwój
infrastruktury dojazdowej zwiększa atrakcyjność regionalnych portów lotniczych, a władze każdego regionu są bardzo zainteresowane promowaniem własnego portu, który jest czynnikiem sprzyjającym rozwojowi całego
regionu.
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DETERMINANTS OF THE CHOICE OF AN AIRPORT AND TRANSPORT MODE
ACCESS BY TRAVELERS

The article deals with the problem of passenger’s choice of the airport and means of
transport to the airport. The airport is a place where networks of different modes meet integrating long and short distance travel. The accessibility of different modes is an increasing problem in today’s transport practice, therefore it is important to provide an overview of what is currently known about the role of accessibility in passenger choices. For
instance airport managers need to consider the importance of such factors like accessibility of public transport and parking facilities in their planning decisions. The knowledge
about passenger‘s airport choice also establishes a basis for efficient use of the airport’s
catchment area.
In the paper the problem of accessibility is analysed using the example of Poland. In
Poland air transport has been growing very rapidly in recent years as a consequence of
a demand spurred by the liberalisation of the market due to Poland’s EU accession and
the entry of low-cost carriers. The poor accessibility of airports in some regions on the one
hand and their attractiveness for passengers on the other create an interesting situation,
when increased demand meets insufficient access interface. Paradoxes created by this situation are discussed within this paper.
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FUNKCJONOWANIE EUROPEJSKICH PORTÓW LOTNICZYCH
PODCZAS DUŻYCH IMPREZ SPORTOWYCH

1. Wstęp
Współczesne europejskie porty lotnicze pełnią rolę węzłów transportowych. Powiązanie połączenia lotniczego z innymi środkami transportu jest
szczególnie istotne nie tylko w przypadku codziennego ruchu lotniczego, ale
przede wszystkim podczas organizacji dużych imprez masowych. Wówczas
porty lotnicze zmuszone są do zapewnienia odpowiedniej przepustowości do
obsługi w bardzo krótkim czasie kilkudziesięciu tysięcy dodatkowych pasażerów. Wobec takich wyzwań porty lotnicze, instytucje lotnicze, miasta oraz
organizacje odpowiedzialne za Euro 2012 opracowują plany strategiczne
i operacyjne, odpowiednie koncepcje logistyczne, a także wdrażają konkretne
instrumenty wspomagające kształtowanie rynku usług lotniczych.
Na przykładzie kilku europejskich portów lotniczych przedstawiono
proces planowania i wdrażania zróżnicowanych koncepcji strategicznych
w czasie trwania dużych imprez sportowych.

2. Port lotniczy w Wiedniu (Euro 2008)1
W czerwcu 2007 r. UEFA rozpoczęła konsultacje z Austriackim Związkiem Lotnisk w celu ustalenia programu działania. Powołano grupy robocze
Opracowanie własne na podstawie: www.viennaairport.com, F. Lehr, Air traffic management
during the Euro 2008, Międzynarodowa Konferencja „Airports 2008”, materiały konferencyjne.
1
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dla wszystkich portów lotniczych oraz zespoły odpowiadające za kontrolę
ruchu lotniczego, a także za koordynację zarządzania przestrzenią powietrzną. Dopiero po ustaleniu kalendarza meczów organizatorzy we współpracy
z portem podjęli realizację konkretnych zadań, m.in. przeprowadzono rozmowy z dużymi liniami lotniczymi operującymi w Wiedniu, aby określić ich
preferencje na czas mistrzostw, zorganizowano spotkanie ze Szwajcarską
Organizacją Zarządzania Przestrzenią Powietrzną, a zespoły zajmujące się
kontrolą ruchu lotniczego rozpoczęły ścisłą współpracę z Centralną Organizacją Zarządzania Slotami Lotniczymi (CFMU2).
Następnym etapem w procesie koordynacji zarządzania ruchem lotniczym podczas Euro 2008 było nadanie w pełni ujednoliconego statusu prawnego wszystkich austriackim i szwajcarskim lotniskom. Zdefiniowano wspólne zasady i regulacje dla lotnisk lokalnych. Podczas planowania ruchu
lotniczego poddano analizie realne lub potencjalne zagrożenia i ograniczenia,
m.in. przewidywaną liczbę przelotów pasażerskich w czasie trwania mistrzostw, natężenie ruchu turystycznego i spodziewane warunki pogodowe.
Wiedeński port lotniczy nawiązał ścisłą współpracę z sąsiadującymi lotniskami w zakresie możliwości parkowania samolotów. Przy współudziale agentów handlingowych opracowano plan przemieszczania kibiców z samolotów
do terminali, natomiast w kooperacji z miastem wytyczono zasady przemieszczania się kibiców z portu do centrum miasta i na stadion. W czasie trwania
mistrzostw na potrzeby parkowania samolotów stworzono koncepcję tzw.
hangaru bez dachu. Statki powietrzne parkowano na całym dostępnym obszarze portu lotniczego, wykorzystując także płytę główną lotniska. Procedury związane z parkowaniem samolotów zakładały minimalna odległość 2 m
pomiędzy samolotami. W rezultacie taka procedura umożliwiła zorganizowanie ok. 90 dodatkowych miejsc parkingowych dla samolotów.
W Wiedniu w czasie Euro 2008 rozegrano 7 spotkań piłkarskich z udziałem reprezentacji narodowych Austrii, Chorwacji, Polski, Niemiec, Turcji,
Włoch, Hiszpanii i Rosji, w tym 3 mecze grupowe, 2 mecze ćwierćfinałowe
oraz jeden mecz półfinałowy i finał. Podczas tych wydarzeń w Porcie Lotniczym Wiedeń-Schwechat (niem. Flughafen Wien-Scwechat, ang. Vienna International Airport) odnotowano największą dzienną liczbę lotów w całej historii
portu, zarówno rozkładowych, jak i czarterowych. Operacje lotnicze w wiedeńskim porcie lotniczym zostały przedstawione na rysunku 1.
2
Zadaniem CFMU jest rozsyłanie planów lotu do ośrodków zarządzania ruchem lotniczym, które sprawują kontrolę nad samolotami. Do konkretnego organu kontroli plan
lotu dociera na ok. 2 godziny przed aktywacją, czyli wlotem samolotu w obszar jego odpowiedzialności. Od tego momentu system oczekuje na przekazanie kontroli przez sąsiedni sektor. CFMU jest zatem systemem służącym wspólnemu planowaniu lotów nad
terytoriami grupy państw europejskich. Taki system centralnej koordynacji planów lotu
pozwala precyzyjnie przewidzieć wpływ ograniczeń ruchu, wywołanych na przykład
złą pogodą, na sieć połączeń lotniczych.
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Rys. 1. Operacje lotnicze w porcie lotniczym we Wiedniu w czerwcu 2008 r.
Źródło: F. Lehr, Air traffic management during the Euro 2008, Międzynarodowa
Konferencja „Airports 2008”, materiały konferencyjne.

Najwięcej operacji startów i lądowań miało miejsce podczas półfinału
(1134) i podczas rozgrywania finału (1168). W czasie trwania mistrzostw na
lotnisku w Wiedniu wylądowało ok. 190 specjalnie wyczarterowanych samolotów z 28 tys. kibiców. Ponadto ok. 4100 sławnych osób, gości honorowych, biznesmenów, przedstawicieli sponsorów, którzy przylecieli 650 samolotami, tzw. general aviation (GA), zostało odprawionych w terminalu
VIP. Wszyscy kibice przylatujący do Wiednia zostali odprawieni w specjalnie przygotowanych terminalach przenośnych – terminalach kibica. Ich
główną zaletą, oprócz spełnienia podstawowego zadania rozładowania ru-

Rys. 2. Terminal kibica
Źródło: F. Lehr, Air traffic management during the Euro 2008...
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chu, było usytuowanie. Kontrola paszportowa następowała w odległości
250 m od samolotu. Ponadto z terminalu kibica (rysunek 2.) można było połączyć się bezpośrednio z centrum miasta, strefami kibiców i stadionem.
Z analizy przepływu podróżnych przez terminal kibica w Wiedniu wynika, że najwięcej kibiców-pasażerów zostało odprawionych pod koniec
czerwca 2008 r., podczas półfinału i finału. Podobnie w przypadku samolotów, najwięcej operacji lotniczych wykonały samoloty pochodzące z Hiszpanii i Rosji. Liczbę pasażerów oraz liczbę samolotów odprawianych w wiedeńskiem porcie lotniczym przedstawiono na rysunku 3.

Rys. 3. Liczba pasażerów oraz liczba samolotów odprawionych w porcie
lotniczym w Wiedniu w czerwcu 2008 r.
Źródło: F. Lehr, Air traffic management during the Euro 2008...

W czasie trwania Euro 2008 Port Lotniczy Wiedeń-Schwechat obsłużył
1,844 mln pasażerów, tj. o 7,4% więcej niż w czerwcu 2007 r. Dużą dynamikę
wzrostu liczby obsługiwanych pasażerów zanotował segment z krajów Europy Wschodniej – 17,3%. Liczba operacji lotniczych przekroczyła 23,6 tys.
i była także większa o 7% w porównaniu z czerwcem 2007 r. Liczbę odprawionych pasażerów przedstawiono na rysunku 4.
Na przestrzeni lat 2008–2009 natężenie ruchu lotniczy w Wiedniu wzrosło o ponad 1 mln pasażerów – ok. 5%. Oznacza to, że w analizowanym
okresie zarówno ruch, jak i liczba operacji lotniczych plasowały się wysoko,
ale wzrost nie miał dynamicznego charakteru. Wyróżnić jednak można cztery główne segmenty podróżujących, którzy korzystali z wiedeńskiego lotniska w czerwcu 2008 r. Byli to:
 kibice, którzy przylecieli wyczarterowanymi samolotami,
 kibice, którzy przylecieli samolotami obsługującymi regularne połączenia,
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Rys. 4. Liczba pasażerów odprawianych w porcie lotniczym w Wiedniu
w czerwcu 2008 r.
Źródło: F. Lehr, Air traffic management during the Euro 2008...

 podróżujący niezwiązani z Euro,
 tzw. mały ruch lotniczy.
Ten ostatni segment miał szczególne znaczenie dla funkcjonowania portu
lotniczego w ostatniej części mistrzostw. Mimo że liczba startów i lądowań
dynamicznie wzrosła, natężenie ruchu lotniczego nie było proporcjonalne do
liczby wykonanych operacji lotniczych.

3. Port Lotniczy Ateny (UEFA Champions League Final 2007)3
W maju 2007 r. na stadionie olimpijskim w Atenach odbył się finał UEFA
pomiędzy FC Liverpool – FC Milan (1:2). Koncepcję zarządzania dla portu lotniczego leżącego na wschód od stolicy Grecji opracowała firma konsultingowa
Aviation Solutions. W ramach prac przygotowawczych założono, że w ciągu 24
godzin port lotniczy będzie musiał odprawić dużą liczbę pasażerów, najpierw
przylatujących na mecz, a następnie odlatujących. Szczególnie istotna w zarządzaniu przepływem kibiców miała być ostatnia faza związana z transportem kibiców ze stadionu na lotnisko. Wiadomo, że jedna ze stron będzie się cieszyć ze
zwycięstwa, a druga – przeżywać gorycz porażki. Plan przemieszczania kibiców zakładał, że od momentu wylądowania samolotu sympatycy obu drużyn
będą rozdzieleni, aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno im samym, jak i innym pasażerom regularnie korzystającym z usług lotniczych. Natomiast po meczu procedura zakładała dotarcie kibiców na określoną godzinę odlotu samolotów. Wzmocniono ponadto procedury kontroli, aby skutecznie zapewnić
ochronę samego portu lotniczego przed ewentualnymi ekscesami kibiców.
3
Opracowanie własne na podstawie www.aia.gr oraz P. Schielmann, Temporary airport
and airport surrounding infrastructure, Międzynarodowa Konferencja „Airports 2008”, materiały konferencyjne.
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Opracowano także zróżnicowane projekty specjalnych punktów odprawy biletowo-bagażowej oraz systemu dowozowo-odwozowego dla poszczególnych entuzjastów sportu. Kibice Liverpoolu zostali przewiezieni
z lotniska na stadion autobusami, zaś kibice Milanu pociągiem. Przewoźnicy kolejowi i autobusowi byli w stanie przemieścić ponad 70 tys. pasażerów,
którzy przybyli do Aten.
Dostosowując infrastrukturę lotniczą do spodziewanego popytu pasażerów, uproszczono procedurę odprawy. Po meczu kibice Liverpoolu przechodzili odprawę w przenośnym terminalu znajdującym się w pobliżu stadionu, a następnie dowożono ich autobusami na płytę postojową dla
samolotów. Natomiast kibice Milanu zostali odprawieni w terminalu wykorzystywanym na potrzeby czarterów. Natężenie obsługi pasażerów w Porcie Lotniczym im. Elefteriosa Wenizelosa przedstawiono na rysunku 5.

Rys. 5. Natężenie obsługi pasażerów w porcie lotniczym w Atenach
Źródło: P. Schielmann, Temporary airport and airport surrounding infrastructure,
Międzynarodowa Konferencja „Airports 2008”, materiały konferencyjne.

Największy szczyt przewozowy miał miejsce pomiędzy północą a godziną 5, w tym czasie główny terminal został zamknięty oraz całkowicie
wstrzymano ruch lotniczy w rejonie Aten.
Koncepcja przygotowana przez firmę konsultingową została wdrożona
należycie, jednak popełniono kilka błędów. Okazało się, że pasażerowie-kibice wolą oczekiwać na samolot w porcie lotniczym niż w strefach specjalnie dla
nich przygotowanych. Mimo iż sama odprawa przebiegała sprawnie, w terminalu zabrakło punktów gastronomicznych, handlowych i innych, skąd port
w Atenach mógłby uzyskać dodatkowe źródła przychodów. Kibice obydwu
drużyn byli sfrustrowani długim oczekiwaniem w jednym miejscu, zarówno
w porcie lotniczym, jak i w strefie kibica przy stadionie. Rozwiązania te miały
zapewnić bezpieczeństwo dla miasta, portu i innych pasażerów.
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4. Port lotniczy w Hamburgu (FIFA World Cup 2006)4
Hamburg był jednym z miast organizujących mecze mistrzostw świata
w piłce nożnej w 2006 r. W dniach, w których odbywały się mecze, w Porcie
Lotniczym Hamburg-Fuhlsbüttel zostało odprawionych ok. 430 samolotów –
zarówno szerokokadłubowych, jak i małych, kilkumiejscowych – oraz 29 tys.
osób. Przygotowując się do zwiększonego ruchu lotniczego, wydzielono specjalne strefy dla kibiców, m.in. z Argentyny, Ekwadoru, Arabii Saudyjskiej,
Włoch, Czech i Ukrainy, oraz specjalne miejsca do parkowania samolotów.
W tym celu wykorzystano także lotnisko w Lubece. W czasie trwania imprezy sportowej kibice mieli możliwość szybkiego przemieszczania się z Hamburga do innych miast w Niemczech, gdzie były rozgrywane mecze. Trzy linie lotnicze: Lufthansa, DBA oraz Germanwings oferowały tygodniowo 150
połączeń do Monachium, 100 do Stuttgartu, natomiast do Frankfurtu Lufthansa zaoferowała tygodniowo 90 lotów oraz 70 połączeń z Kolonią i Lipskiem.
Terminale w porcie lotniczym na czas mistrzostw zostały dostosowane do
potrzeb kibiców. Oprócz tradycyjnych punktów sprzedaży produktów i usług
utworzono elektroniczne punkty informacyjne, boksy, w których sprzedawano gadżety piłkarskie. Pasażerów w budynkach Terminali 1 i 2 witali wolontariusze przy tzw. Welcome Desk, którzy udzielali informacji o dogodnych połączeniach lotniczych, o samym porcie, o możliwości połączenia się z centrum
miasta czy stadionem. Ponadto w terminalach zamontowano telebimy, aby
wszyscy pasażerowie, czekając na samolot, mogli na bieżąco obserwować rywalizacje drużyn. Na dachu najwyższego budynku portu zamontowano specjalny, iluminacyjny system świateł, który wyświetlał napis „Niebieski Cel –
Brama do Igrzysk” (Blue Goal – Gateway to the Games).

5. Wnioski dla polskich portów lotniczych
W Polsce i na Ukrainie na przełomie czerwca i lipca 2012 r. zostaną rozegrane Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej Euro 2012. Do organizacji meczów turniejowych w Polsce zostały zakwalifikowane cztery miasta: Warszawa, Gdańsk, Wrocław i Poznań. Dlatego też dalsza analiza portów lotniczych zostanie przedstawiona dla tych miast.
Doświadczenia zagranicznych portów lotniczych w obsłudze dużych
imprez sportowych pokazują, że konieczne stało się opracowanie wieloaspektowych planów operacyjnych, zakładających różne warianty. Warianty te zależą od losowania grup eliminacyjnych.
Koncepcja zarządzania działalnością portów lotniczych w czasie Euro
2012 winna objemować:
4

Opracowanie własne na podstawie: www.airport.de.
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 dostosowanie przepustowości polskich portów lotniczych do potencjalnego ruchu,
 zapewnienie odpowiednich miejsc parkingowych dla samolotów,
 szybki i bezpiecznego system dowozowo-odwozowy pasażerów do/z
centrum miast i stadionów,
 budowę lub adaptację hangarów na potrzeby tzw. terminali tymczasowych,
 współpracę z agentami handlingowymi w zakresie szybkiej obsługi kibiców,
 płaszczyznę marketingową, w szczególności promocji miast, regionów
oraz samych portów lotniczych.
Urząd Lotnictwa Cywilnego przewiduje, że w 2012 r. porty lotnicze obsłużą ok. 24,5 mln pasażerów. Prognoza ta zakłada stabilny i zrównoważony wzrost liczby przewozów lotniczych na poziomie ok. 5% rocznie. Porty
lotnicze przygotowały niezależnie od prognozy ULC swoje szacowania potencjalnego ruchu lotniczego. Tabela 1 przedstawia liczbę pasażerów obsłużonych w latach 2009–2010 oraz prognozę ruchu lotniczego do 2012 r. dla
wybranych portów lotniczych.
Tab. 1. Ruch lotniczy oraz prognoza ruchu lotniczego do 2012 r.
w wybranych portach lotniczych
Port lotniczy
Gdańsk
Poznań
Warszawa
Wrocław

2009
1,890
1,235
8,280
1,324

2010
2011
w mln pasażerów
2,210
2,5
1,384
1,8
8,666
11,9
1,598
1,7

2012
2,7
2,5
13,0
2,05

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z portów lotniczych.

Polskę w trakcie trzech tygodni Turnieju Euro 2012 odwiedzi od 800 tys.
do 1 mln kibiców i turystów. Większość z nich przybędzie do Polski drogą
lotniczą. Oznacza to znaczne zwiększenie ruchu pasażerskiego na lotniskach. W tych dniach, w których rozgrywane będą mecze Euro 2012, liczba
pasażerów może przekroczyć 30 tys. Spodziewany milion turystów, którzy
przybędą drogą lotniczą, oznacza także znaczne zwiększenie ruchu lotniczego w kraju. Urząd Lotnictwa Cywilnego oraz spółka PL.2012 przewidują, że w trakcie Euro 2012 ruch lotniczy w przestrzeni powietrznej nad Polską oraz w polskich portach lotniczych osiągnie najwyższy poziom
w historii. Liczba operacji lotniczych w dniu meczu może wzrosnąć nawet
o 150–220. Będzie to wynikało z większej liczby rejsów czarterowych, którymi będzie docierała do naszego kraju większa część kibiców. Ponadto bardziej wzmożony niż na co dzień będzie również ruch statków powietrznych
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należących do sił porządku publicznego, lotnictwa sanitarnego oraz samolotów i helikopterów prywatnych (GA). Wygenerowany dodatkowy ruch lotniczy wynikający z Euro 2012 będzie się nakładał na funkcjonujące regularnie loty rozkładowe.
Dla zachowania komfortu i bezpieczeństwa wszystkich turystów oraz
płynności funkcjonowania lotnisk konieczne będzie odpowiednio przygotowane zarządzanie ruchem w przestrzeni powietrznej. Prace nad odpowiednimi rozwiązaniami są prowadzone przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej (PAŻP). Od wiosny 2011 r. trwają prace m.in. nad określeniem natężenia
oraz kierunków ruchu lotniczego i przygotowywane są różne warianty, w zależności od tego, jakie drużyny zakwalifikują się do turnieju. Konkretne rozwiązania zostaną wdrożone na koniec roku, po losowaniu grup turniejowych
w grudniu w Kijowie, kiedy poznamy wszystkie piłkarskie reprezentacje,
które zagrają na Euro 2012.
Należy zauważyć, że ruch pasażerów-kibiców skumuluje się wówczas z innymi operacjami lotniczymi w bardzo wąskim przedziale czasowym, co
z pewnością spowoduje utrudnienia w funkcjonowaniu poszczególnych portów lotniczych. Na lata 2009–2012 przypada szereg inwestycji mających m.in.
na celu zwiększenie przepustowości infrastruktury lotniczej. Przepustowość
w analizowanych portach lotniczych została przedstawiona w tabeli 2.
Tab. 2. Przepustowość wybranych portów lotniczych
Przepustowość
roczna
(tys.)
Liczba operacji
Liczba pasażerów
Liczba operacji
Liczba pasażerów
Liczba operacji
Liczba pasażerów
Liczba operacji
Liczba pasażerów

Przepustowość
Przepustowość
godzinowa
godzinowa
(odloty)
(przyloty)
Port Lotniczy Gdańsk
131,4
15
15
1000
500
500
Port Lotniczy Poznań
bd.
bd.
bd.
1000
450
450
Port Lotniczy Wrocław
88
bd.
bd.
800
bd.
bd.
Port Lotniczy Warszawa-Okęcie
bd.
21
21
bd.
1300
1300

Przepustowość
godzinowa
(odloty + przyloty)
15
500
bd.
900
bd.
bd.
bd.
bd.

Źródło: Program rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych,
Ministerstwo Transportu, Warszawa 2007, załącznik 7.

Punktem wyjścia dla szacowania ilości pasażerów przybywających na
Euro 2012 jest pojemność stadionów. UEFA zakłada, że połowa kibiców,
którzy przyjadą na mecz, skorzysta z transportu lotniczego, z czego 95% zostanie odprawionych na 10 godzin przed meczem/po meczu, a 80% skorzy-
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sta z wyczarterowanych samolotów (średnio 165 pasażerów na samolot).
W tabeli 3 przedstawiono prognozę ruchu kibiców korzystających z transportu lotniczego.
Tab. 3. Prognozowana ilość kibiców korzystająca z transportu lotniczego
Miasta
Pojemrozgrywek
ność
meczów stadionu
piłkarskich
netto
Gdańsk

40 341

Poznań
Warszawa

41 018
50 778

Wrocław
40 865
Miasta rozgrywek
meczów piłkarskich
Gdańsk
Poznań
Warszawa
Wrocław

50% kibiców
korzystających
z transportu
lotniczego

Liczba kibiców Liczba pasażerów Całkowita liczba
na 10 godz. przed ruchu rozkładopasażerów na
meczem/po
wego na 10 godz. 10 godz. przed
meczu („KIBICE przed meczem/po
meczem/po
EURO 2012”)
meczu
meczu
20 170
19 162
4 167
19 327
20 509
19 484
2 083
21 567
25 389
24 120
10 833
34 953
20 432
19 411
2 417
21 828
Liczba dodatkowych operacji
Liczba spodziewanych operacji
Odlot
Przylot
Odlot
Przylot
93
93
135
135
94
94
131
131
117
117
212
212
94
94
132
132

Źródło: J. Kępa, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wobec wyzwań EURO 2012,
Konferencja „Airports 2008”, Warszawa 2008, materiały konferencyjne.

W tabeli 4 przedstawiono dwa warianty analizy przepustowości, zakładając różne ilości operacji startów i lądowań na godzinę.
Tab. 4. Analiza przepustowości w portach lotniczych na 10 godz. przed
meczem/po meczu
Miasta rozgry- Przewidywana
wek meczów ilość operacji na
piłkarskich godzinę w 2012 r.

Gdańsk
Poznań
Warszawa
Wrocław
Gdańsk
Poznań
Warszawa
Wrocław

20
20
42
20
30
30
46
30

Przepustowość
Luka w przepu10 godzin na
stowości lotnisk
przylot/odlot względem wymagań
UEFA
Analiza przepustowości – Wariant 1
16 500
-5 829
16 500
-5 067
34 650
-303
16 500
-5 328
Analiza przepustowości – Wariant 2
24 750
2 421
24 750
3 183
37 950
2 997
24 750
2 922

Luka w przepustowości lotnisk względem
wymagań UEFA
(w procentach)
-26
-23
-1
-24
11%
15%
9%
13%

Źródło: J. Kępa, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wobec wyzwań EURO 2012...
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W pierwszym wariancie wszystkie regionalne porty lotnicze nie spełniają wymogów UEFA, dopiero po osiągnięciu 30 operacji na godzinę jest
możliwe spełnienie procedur nakładanych przez organizację. Mimo że powyższe prognozy są obarczone ryzykiem dużego błędu, przygotowywany
jest plan operacyjny mający na celu: zwiększenie przepustowości lotnisk
z punktu widzenia kontroli ruchu lotniczego. Ponadto PAŻP oraz spółka
PL.2012 powołały 29 czerwca 2010 r. Krajowe Forum Lotnicze, które ma
przygotować polskie porty lotnicze do przyjęcia zwiększonej liczby pasażerów-kibiców w czasie trwania turnieju. Forum stawia sobie również za
cel współpracę z przedstawicielami ukraińskich portów lotniczych. Obecnie opracowywane są wspólne standardy obsługi ruchu dla polskich i ukraińskich portów lotniczych. Przedstawiciele Forum korzystają z doświadczeń w obsłudze wzmożonego ruchu lotniczego dotychczasowych
organizatorów światowych i europejskich turniejów piłkarskich.
Wyselekcjonowano już lotniska zapasowe dla lotnisk głównych oraz lotniska dla tzw. małego ruchu lotniczego. W przypadku decyzji o wykorzystaniu lotnisk wojskowych dla celów cywilnych na czas Euro istnieje potrzeba
certyfikacji przez ULC. W tabeli 5 przedstawiono lotniska zapasowe dla
miast organizatorów Euro 2012.
Tab. 5. Lotniska zapasowe dla miast organizatorów EURO 2012
Port lotniczy Porty lotnicze zapasowe
(obsługa pasażerów
i parking dla samolotów)
Gdańsk
Bydgoszcz
Poznań
Bydgoszcz, Zielona Góra
Warszawa Łódź
Wrocław
Zielona Góra,

Porty lotnicze rezerwowe Lotniska wojskowe zapasowe
(parking dla samolotów)
(obsługa pasażerów*
i parking dla samolotów
Gdynia
Gdynia
Zielona Góra, Łódź
Krzesiny
Rzeszów
Modlin
Katowice

* po spełnieniu certyfikacji ULC
Źródło: T. Szymczak, PL2012, Konferencja „Airports 2008”, Warszawa 2008, materiały
konferencyjne.

Zarząd międzynarodowego Portu Lotniczego Berlin-Brandenburg (BBI) zadeklarował pomoc i chęć współpracy z Wrocławiem. Nowy port będzie dysponował 75 miejscami parkingowymi dla samolotów, natomiast w ciągu godziny
będzie mógł odprawić 7,5 tys. pasażerów i wykonać 70 operacji lotniczych5.
W miastach, w których odbędą się mecze turniejowe, władze UEFA wymusiły i przyspieszyły oraz monitorują procesy inwestycyjne związane z budową nowych terminali lotniczych, dróg kołowania, płyt postojowych oraz
innych udogodnień dla pasażerów. Wykaz inwestycji infrastrukturalnych
przedstawiono w tabeli 6.
5

www.onet.pl – info. z dnia 6 maja 2009 r.
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Tab. 6. Wybrane inwestycje infrastrukturalne do 2012 r.
Koszt
[mln
PLN]
Gdańsk
Budowa biurowca dla kontrahentów portu, budowa nowego terminalu, 389
budowa dróg kołowania i płyty postojowej, budowa stanowiska do odladzania
samolotów, system wód odpadowych, modernizacja drogi startowej wraz z
systemem oświetlenia nawigacyjnego, przedłużenie drogi startowej wraz ze
światłami nawigacyjnymi, budowa nowego terminalu cargo
Poznań
Budowa i rozbudowa płyty postojowej, rozbudowa terminalu, rozbudowa 354
układu komunikacyjnego dla pasażerów, zakup oczyszczarek lotniskowych,
remont drogi startowej, zakup sprzętu do utrzymania lotniska, dostosowanie
lotniska do II CAT, budowa równoległej drogi do kołowania, system
monitoringu lotniska
Warszawa Modernizacja dróg startowych, modernizacja dróg kołowania i płyt postojowych, 706
zakup sprzętu do utrzymania lotniska, budowa systemu paliwowego, rozbudowa
systemu łączności, budowa centrum szkolenia dla służb ratowniczych i służb
bezpieczeństwa, środki techniczne dla straży pożarnej
Wrocław Budowa nowego terminalu pasażerskiego, budowa drogi kołowania i płyty 589
postojowej dla samolotów, modernizacja dotychczasowego terminalu
Port
lotniczy

Inwestycje infrastrukturalne

Źródło: Program rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych, Ministerstwo
Transportu, Warszawa 2007, załącznik 4.

6. Korzyści z obsługi Euro 2012
Dokonując podsumowania, należałoby określić główne korzyści jakie
przyniesie portom lotniczym Euro 2012. Sam fakt bycia organizatorem mistrzostw Europy nie jest czynnikiem wpływającym na zmiany w planach
rozwojowych portów lotniczych. Nawet bez planowania imprezy porty byłyby zmuszone do przeprowadzenia szeregu inwestycji. Organizacja Euro
jedynie przyspieszyła proces modernizacji polskich portów lotniczych oraz
wymusiła odpowiednią jakość świadczonych usług lotniczych. Jako główne
korzyści dla polskich portów lotniczych w kontekście Euro 2012 należy wymienić:
 wzrastającą rolę polskich portów na europejskim rynku usług lotniczych,
 zwiększone przychody portów lotniczych,
 uatrakcyjnienie siatki połączeń lotniczych,
 wzrost zainteresowania nowych przewoźników lotniczych,
 modernizacja i rozbudowa portów lotniczych,
 uzyskanie dofinansowania ze środków z Unii Europejskiej,
 rozbudowę małych lotnisk komunikacyjnych,
 proces przekształceń lotnisk wojskowych w lotniska cywilne.
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Ponadto należy wskazać na korzyści pośrednie:
 rozwój polskich regionów,
 rozbudowę infrastruktury turystycznej,
 wzrastające dochody miast i regionów – 1 pasażer przyniesie ok. 1250
PLN oraz wykreuje w przybliżeniu 0,0025 miejsc pracy,
 dodatkowe źródła dochodów, w szczególności z turystki, komunikacji,
reklamy,
 promocję miast i regionów.
Doświadczenia portów lotniczych, miast i regionów w Austrii, Szwajcarii oraz Portugalii pokazują, że mistrzostwa Europy są szansą na przezwyciężenie nierówności gospodarczej regionów, metodą zdobycia dodatkowych środków finansowych oraz idealnym instrumentem promocji.
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FUNCTIONING OF THE EUROPEAN AIRPORTS DURING MAJOR SPORT EVENTS
The article presents the process of airport management during major sport events. Using the
example of the airports in Vienna, Athens and Hamburg, an analysis of the application of theoretical assumptions was made. Facing the challenges of Euro 2012 Polish airports will have to submit
plans for security, passenger logistics, and for cooperation with the entities responsible for security, public transport organisation, organizers of the games, city authorities, airlines and football institutions.
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SZANSE I ZAGROŻENIA MIĘDZYNARODOWEGO TRANSPORTU
DROGOWEGO W POLSCE

PLN

Kryzys ekonomiczny zatrzymał trwający sześć lat wzrost wyników
w transporcie drogowym Europy. Dobra koniunktura na rynku przewozów polskich od 2004 r. została przerwana w 2008 r. Kryzys w branży
rozpoczął się spadkiem eksportu z powodu rosnącej siły złotego do euro
i w rezultacie spadkiem popytu na przewozy. Rysunek 1 przedstawia
kształtowanie się kursu złotego w stosunku do euro w latach 2005–2011.
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Rys. 1. Kurs euro w latach 2005–2011
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP.
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Warto przypomnieć, że po wejściu Polski do Unii Europejskiej wzrost
przewozów odnotowały zarówno firmy obsługujące transport krajowy, jak
i międzynarodowy. Od 2004 r. systematycznie wzrastał udział przewozów
międzynarodowych w ogólnej liczbie przewozów rzeczy transportem drogowym. W 2004 r. międzynarodowy transport drogowy rzeczy stanowił niecałe 6% udziału rynku, a w 2007 r. udział ten zwiększył się do 9%.
Przewoźnicy drogowi założyli, że zwiększone obroty handlowe, głównie pomiędzy Polską a „starymi” krajami Unii Europejskiej, obsłużone zostaną przez ich branżę. Rzeczywistość w dużym stopniu potwierdziła te
oczekiwania. Dobra koniunktura trwała do 2007 r., niestety 2008 r. okazał się
fatalny dla przewoźników drogowych. Część przyczyn kryzysu w branży
miała charakter obiektywny, jednak po części zawinili sami przewoźnicy.
Najwyraźniej przeszacowali szanse na rozwój wynikający z wstąpienia do
Unii Europejskiej. Po akcesji Polski wiele osób przekonanych było o wysokiej rentowności transportu drogowego. Ten fakt w połączeniu z uproszczeniami w procedurze wydawania pozwoleń na taką działalność spowodował
wzrost wydanych licencji. Na rynku pojawiło się wielu nowych, często niewielkich przewoźników. Rynek przewozów międzynarodowych wzrastał
po 2004 r. w tempie ok. 20% rocznie. Okres doskonałej koniunktury w drogowych przewozach międzynarodowych, szczególnie w latach 2006 i 2007,
zaowocował znacznymi inwestycjami. Przedsiębiorcy kupili lub wyleasingowali tabor o wartości blisko 3 mld euro. W ciągu trzech lat tabor transportowy w Polsce zwiększył się znacznie bardziej niż popyt na przewozy w tym
samych okresie1.
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Rys. 2. Ceny ropy w latach 2000–2011
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.opec.org.
Więcej: W. Rydzkowski, A. Gus-Puszczewicz, Międzynarodowy transport drogowy po
wejściu Polski do Unii Europejskiej, „Przegląd Komunikacyjny” 2009, nr 5.
1
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Kumulacja niekorzystnych czynników była w branży przyczyną załamania. Problemy zaczęły mieć najmniejsze firmy, a pozostałe skoncentrowały się
na optymalizacji kosztów poprzez skuteczniejsze zarządzanie środkami i efektywniejsze ich wykorzystanie. Kryzys wywołany spadkiem popytu został złagodzony na skutek spadku cen ropy w 2009 r. oraz korzystnej zmiany kursu
złotego wobec euro. Rysunek 2 przedstawia kształtowanie się cen ropy w latach 2000–2011.
W 2009 r. odnotowano średnio 10-procentowy spadek przewozów drogowych w Europie w porównaniu z 2008 rokiem. Wszystkie kraje Unii Europejskiej zarejestrowały spadek przewozów w wysokości 15%, transport krajowy
zmalał o 9%, jedynie kabotaż wzrósł o 2%. Na tle pozostałych krajów UE polscy
przewoźnicy byli zdecydowanymi liderami we wszystkich kategoriach: w
transporcie międzynarodowym, tranzycie oraz kabotażu. Rysunek 3 przedstawia przewozy w transporcie drogowym w krajach UE w latach 2006 i 20082.

Kody krajów: BE – Belgia, BG – Bułgaria, CZ – Czechy, DK – Dania, DE – Niemcy, EE – Estonia,
IE – Irlandia, EL – Grecja, ES – Hiszpania, FR – Francja, IT – Włochy, LV – Łotwa, LT – Litwa,
LU – Luksemburg, HU – Węgry, NL – Holandia, AT – Austria, PL – Polska, PT – Portugalia,
RO – Rumunia, SL – Słowenia, SK – Słowacja, FI – Finlandia, SE – Szwecja, UK – Wielka Brytnia,
HR – Chorwacja, LI – Lichtenstein, NO – Norwegia, CH – Szwajcaria

Rys. 3. Przewozy w transporcie drogowym w latach 2006 i 2008 w tys. tkm
Źródło: Eurostat.

Tabela 1 przedstawia wielkość przewozów drogowych krajów UE w 2009
r. w porównaniu do 2008 r. Wszystkie kraje odnotowały znaczny spadek. Na
tym tle korzystnie wyróżniają się Bułgaria i Polska.
M. Wrzesińska, Six years of road freight growth lost to the crisis, oficjalna witryna Eurostat, www.epp.eurostat.ec.europa.eu, opublikowane 22 marca 2011.
2
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Tab. 1. Przewozy w transporcie drogowym w mld tkm w latach 2008 i 2009
oraz zmiana procentowa
Kraje UE
EU27
Belgia
Bułgaria
Czechy
Dania
Niemcy
Estonia
Irlandia
Grecja
Hiszpania
Francja
Włochy
Cypr
Łotwa
Litwa
Luksemburg
Węgry
Malta
Holandia
Austria
Polska
Portugalia
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Finland ia
Szwecja
Wielka Brytania
Liechtenstein
Norwegia
Szwajcaria
Chorwacja

2008
1880,3
38,4
15,3
50,9
19,5
341,5
7,4
17,4
28,9
243
206,3
180,5
1,3
12,3
20,4
9,4
35,8
bd.
78,2
34,3
164,9
39,1
56,4
16,3
29,3
31,0
42,4
160,3
0,3
20,6
13,9
11,0

2009
1691,2
36,2
17,7
45,0
16,9
307,5
5,3
12,8
28,6
211,9
173,6
167,6
1,0
8,1
17,8
8,4
35,4
bd.
72,7
29,1
180,7
35,8
34,3
14,8
27,7
27,8
35,0
139,5
0,3
18,4
13,2
9,4

Zmiana procentowa
-10,1
-5,7
15,8
-11,6
-13,4
-10
-27,4
-26,5
-0,9
-12,8
-15,8
-7,1
-26,5
-34,3
-13,0
-10,5
-1,1
bd.
-7,0
-15,3
9,6
-8,4
-39,2
-9,2
-5,4
-10,4
-17,3
-13,0
-20,1
-10,4
-5,3
-14,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.

Największy spadek zarejestrowano w Rumunii (39%) na Łotwie (34%)
oraz w Estonii, Irlandii i na Cyprze (po 27%). Wyniki wielkiej szóstki, stanowiącej 70% europejskiego transportu drogowego, były następujące:
w Niemczech przewieziono 308 mld tkm, czyli 10% mniej w porównaniu
z 2008 rokiem, w Hiszpanii – 212 mld tkm, tj. 13%mniej, w Polsce 181 mld
tkm – 10% więcej, we Francji – 174 mld tkm, tj. 16% mniej, we Włoszech –
116 mld tkm, tj. 7% mniej oraz w Wielkiej Brytanii 140 mld tkm, tj. 13%
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Rys. 4. Porównanie przewozów drogowych w poszczególnych krajów
Europy w latach 2004–2009 w tys. t
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.
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mniej. Pomimo spadku przewozów transportem drogowym w Europie
wciąż przewozi się czterokrotnie więcej ładunków aniżeli koleją. Rysunek 4
przedstawia przewozy w transporcie drogowym w krajach europejskich
w latach 2004–20093.
Spadek europejskich przewozów drogowych zatrzymał się w połowie
2009 r., jednak w czwartym kwartale 2009 r. liczba przewozów wciąż była o
3% niższa niż analogicznym okresie w 2008 r. w transporcie krajowym oraz
o 2% w transporcie międzynarodowym. Nowi członkowie UE wpłynęli znacząco na przewozy w transporcie drogowym w latach 2005–2007, włączyli
się bowiem w przewozy tranzytowe pomiędzy krajami Wspólnoty. Przewozy polskich przewoźników stanowią 23% wszystkich tranzytowych przewozów unijnych (dla porównania Czechy i Słowacja po 9%). Do czasu poszerzenia Unii w 2004 r. przewoźnicy z Niemiec, Luksemburga i Holandii
przodowali w kabotażu, po akcesji również nowi członkowie zaczęli odgrywać istotną rolę w tych przewozach.
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Rys. 5. Zmiana procentowa przewozów drogowych w poszczególnych krajach Europy w
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rok 2009 obec 2008

Kody krajów: BE – Belgia, BG – Bułgaria, CZ – Czechy, DK – Dania, DE – Niemcy, EW – Estonia,
IRL– Irlandia, GR – Grecja, E – Hiszpania, FR – Francja, IT – Włochy, LV – Łotwa, LT – Litwa, LU –
Luksemburg, HU – Węgry, NL – Holandia, AT – Austria, PL – Polska, P – Portugalia, RO –
Rumunia, SL – Słowenia, SK – Słowacja, FI – Finlandia, SE – Szwecja, UK – Wielka Brytnia, HR –
Chorwacja, LI – Lichtenstein, NO – Norwegia, CH - Szwajcaria

Rys. 5. Zmiana procentowa przewozów drogowych w poszczególnych
krajach Europy w 2009 r. wobec 2008 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.

Jak wynika z przedstawionych tabel i rysunków, Polska jest zdecydowanym liderem europejskim w dziedzinie międzynarodowego transportu drogowego. Według danych Eurostatu, w 2009 r. Polska miała 15-procentowy
udział w przewozach drogowych Europy. Szczegółowe dane dotyczące
transportu drogowego przewoźników polskich obrazuje tabela 2.
M. Wrzesińska, The fall in rail freight transport performance slowed down toward the end of
2009, oficjalna witryna Eurostat, www.epp.eurostat.ec.europa.eu.
3
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Tab. 2. Przewozy ładunków transportem drogowym według kierunków
transportu
Wyszczególnienie
Ogółem
Transport krajowy
Transport międzynarodowy
- eksport
- import
Przewozy między obcymi krajami
- w tym tranzyt przez Polskę
kabotaż

tys. t
2008
1 093 405
994 493
98 912
34 601
34 830
26 051
2 404
3 430

2009
1 170 478
1 053 990
116 488
39 185
37 727
31 261
2 019
8 315

mln tkm
2008
2009
164 930
180 742
71918
79208
93 012
101 534
33 801
36 137
33 691
34 299
24 566
28 497
4 508
3 958
954
2 601

Źródło: opracowanie własne na podstawie Transport – wyniki działalności 2009, Główny
Urząd Statystyczny, Warszawa 2010.

W latach 2004–2008 liczba firm posiadających licencję na międzynarodowy drogowy transport rzeczy zwiększyła się dwukrotnie. Na szczególną uwagę, z racji największego wzrostu podaży na rynku, zasługują lata 2004 i 2007.
W 2004 r. działalność na rynku międzynarodowych przewozów rzeczy prowadziło 11 835 firm, o 32% więcej niż w 2003 r. Tak wysoki wzrost podaży na
rynku był następstwem zmian wprowadzonych od dnia 1 maja 2004 r. Wraz
z wprowadzeniem w życie nowego wzoru licencji uproszczono procedury
związane z wydawaniem uprawnień na przewozy rzeczy i osób, jak również
wymieniono licencje wydawane przed rokiem 2004, przyznawane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001. Wprowadzono również zasadę 5-letniego
okresu ważności wydawanych licencji na wykonywanie międzynarodowego
zarobkowego przewozu osób i rzeczy oraz wypisów z nich (licencji wspólnotowych). Po upływie tego okresu uprawnienia podlegają weryfikacji. W 2007
r. wprowadzono weryfikację licencji dla tych firm, które prowadziły działalność od 2002 r., gdyż wymienione w 2004 r. zaświadczenia były tylko kontynuacją wcześniej wydanych dokumentów. Tendencja wzrostowa wśród firm
świadczących usługi na rynku międzynarodowych przewozów drogowych
wynikała również z korzystnych dla przedsiębiorców nowelizacji ustaw obowiązujących od 2006 r. W rezultacie w 2007 r. odnotowano 26-procentowy
wzrost liczby przedsiębiorstw posiadających licencje na przewóz rzeczy w stosunku do 2006 r.4.
Wraz ze wzrostem liczby przedsiębiorstw posiadających licencję na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu rzeczy w latach
2004–2008 rosła liczba pojazdów zgłoszonych do obsługi międzynarodowego transportu drogowego rzeczy. W 2008 r. ważnych było ponad 138 tys.
wypisów z licencji wspólnotowych, którymi dysponowało 24 443 przedsię4

W. Rydzkowski, A. Gus-Puszczewicz, op. cit.
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biorców. Największy, 28-procentowy wzrost liczby wydanych wypisów z licencji odnotowano w 2007 r.5.
Według danych BOTM w 2009 r. zarejestrowano w Polsce 24 tys. firm
transportowych z licencją na przewozy międzynarodowe, dysponujących
140 000 pojazdami. W okresie 2007–2009 (a więc w latach obejmujących kryzys) liczba firm zwiększyła się o 7500. W 2010 r. BOTM rejestrował 24 895 licencji na międzynarodowe przewozy rzeczy (oraz 137 502 wypisy). Rysunek
6 obrazuje liczbę wydawanych licencji od daty akcesji Polski do UE.
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Rys. 6. Liczba licencji wydanych w latach 2004–2010 oraz wypisów na
międzynarodowe przewozy rzeczy
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BOTM.

Od 2004 r. na polskim rynku przewozów międzynarodowych dominują
przedsiębiorstwa dysponujące taborem nie większym niż cztery pojazdy
jednocześnie, wciąż jednak wzrasta udział firm, które posiadają jeden pojazd. W 2007 r. stanowiły one 32% wszystkich przedsiębiorstw, w 2008 r. –
37%, zaś w 2009 r. już 58%. W 2009 r. w porównaniu do 2008 r. znacznie
wzrosła liczba firm dysponujących taborem powyżej 50 pojazdów – z 15 do
57. Strukturę firm przedstawia rysunek 7.
Rosnąca cena paliwa może stanowić istotną przeszkodę w funkcjonowaniu firm transportu drogowego. Koszty paliwa w strukturze kosztów takiego
przedsiębiorstwa stanowią prawie 40%. Rysunek 9 przedstawia kształtowanie się ceny paliwa w ostatnich dwóch latach, a rysunek 8 przedstawia strukturę kosztów przedsiębiorstwa transportu drogowego. Ponadto od 1 lipca
2010 r. na autostradach i drogach ekspresowych obowiązywać ma myto pobierane elektronicznie (e-myto), które oznacza znacznie większy koszt aniżeli wcześniej obowiązujące winiety. Te dwa czynniki (wysoka cena paliwa
oraz e-myto) mogą wpłynąć na rentowność mniejszych przedsiębiorstw,
szczególnie posiadających jeden pojazd.
5

M. Wrzesińska, op. cit.
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Uwaga: Suma licencji 22 781 różni się od rzeczywistej 23 866, ponieważ ponad 1 tys. firm posiada
licencję, ale nie posiada wypisów (aut).

Rys. 7. Liczba polskich firm transportu drogowego z licencją na przewozy
międzynarodowe (z podziałem na liczbę aut) w 2009 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ITD za: M. Drzymała, Struktura
przedsiębiorstw przewozowych w Polsce, Bilax.pl.
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Rys. 8. Struktura kosztów w przedsiębiorstwie transportu drogowego

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ankietowych ITS, za:
K. Bentkowska-Senator, J. Waśkiewicz, Koszty w przedsiębiorstwach międzynarodowego
transportu samochodowego, „Przewoźnik” 2010, nr 3.
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Rys. 9. Ceny paliwa ON w wybranych miesiącach lat 2009–2011.
Źródło: opracowanie własne na podstawie e-petrol.pl za Money.pl.

W 2009 r. pojawiły się problemy z zezwoleniami rosyjskimi i ukraińskimi. Polscy przewoźnicy nie uzyskali ustalonej w dwustronnym porozumieniu pomiędzy Rosją a Polską liczby zezwoleń na przewozy drogowe. Porozumienie w tej sprawie osiągnięto dopiero pod koniec marca 2010 r. Ponadto
Rosja w lutym 2009 r. wprowadziła opłaty drogowe, które dotyczą tylko
przewoźników zagranicznych.
W 2011 r. ponownie poważnym utrudnieniem był brak wystarczającej
liczby zezwoleń rosyjskich i ukraińskich. Polscy przewoźnicy nie uzyskali
ustalonej w dwustronnym porozumieniu pomiędzy Rosją i Polską liczby zezwoleń na przewozy drogowe. Pozwolenia te są wydawane tylko okres jednego roku, co rok rocznie komplikuje wzajemne relacje. Nowe porozumienia nie są zawierane przed upływem roku kalendarzowego (tj. przed
1 stycznia). W 2010 r. po raz kolejny nie udało się wynegocjować nowych
warunków, strona rosyjska zaproponowała zatem przedłużenie obowiązywania rozwiązań o 15 pierwszych dni 2011 r. Negocjacje przeciągały się,
a w rezultacie część kierowców nie zdążyła opuścić granic Rosji przed
15 stycznia. Mimo że firmy musiały zapłacić mandaty za brak zezwolenia,
warunki wypuszczenia polskich kierowców negocjowano przez kolejne
2 tygodnie. Zasygnalizowane trudności we wzajemnych relacjach nie wpłynęły na duże natężenie przewozów w kierunku wschodnim – do Rosji, na
Ukrainę i Białoruś – które wciąż jest jednym z czynników czyniących Polskę
liderem międzynarodowych przewozów drogowych w UE. Zachodni przewoźnicy nie kierują bowiem swoich ciężarówek na wschód, ze względu na
zbyt dużą barierę – językową, kulturową i cywilizacyjną. Towary wiezione
na Wschód tylko częściowo stanowią polski eksport, obejmują także towary
unijne.
Przewoźników w 2011 r. czekają także liczne zmiany w opłatach i przepisach. Oprócz wprowadzenia e-myta podwyżkom ulegną stawki OC i AC.
Pod koniec 2011 r. Unia Europejska wprowadzi „pakiet drogowy”, czyli trzy
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nowe rozporządzenia – o dostępie do zawodu, o dostępie do rynku przewozowego oraz o dostępie do rynku przewozów autokarowych i autobusowych. Ponieważ regulacje te będą miały charakter dyrektyw, obowiązywać
będą we wszystkich krajach UE. Jeśli chodzi o nową zasadę dostępu do zawodu, to przedsiębiorstwo będzie zobowiązane wyznaczyć tzw. osobę zarządzającą. Kryteria uzyskania licencji nie zmienią się (kompetencje zawodowe, gwarancje finansowe, niekaralność). Każdy kraj będzie zobowiązany
do tworzenia europejskiego elektronicznego rejestru przedsiębiorstw, które
posiadają licencję wraz z certyfikatem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Będą tam także rejestrowane wykroczenia firmy, co ma służyć transparentności branży.
Zmiany zostały wprowadzone także w odniesieniu do przewozów kabotażowych, ponieważ kabotaż nie był rejestrowany jednakowo we wszystkich krajach UE. W przewozach międzynarodowych przewoźnik może
wykonać w danym kraju trzy jazdy wewnętrzne w tygodniu. Jeśli zaś wjeżdża do danego kraju „na pusto”, może wykonać jedną jazdę w ciągu trzech
dni. Pojawiają się także pomysły wprowadzenia systemu modularnego,
czyli innego zestawienia pojazdów (do 25,25 m), by tworzyły tzw. pociągi
drogowe. Takie zmiany wymagałyby nowych rozwiązań technicznych w infrastrukturze.
O infrastrukturze transportowej traktuje najnowszy raport Banku Światowego. W ocenie Banku Polska poczyniła znaczny postęp w dziedzinie
rozwoju infrastruktury oraz wykorzystała możliwości, jakie przyniosła akcesja do UE i finansowe wsparcie funduszy unijnych. Dla przykładu – całkowite wydatki na drogi w Polsce podwoiły się najpierw w okresie 2004–
2007 i znów w latach 2007–2010. Rezultaty tak dużych inwestycji są
widoczne głównie w dziedzinie dróg dobrej jakości, których odsetek zwiększył się z 49% w 2005 r. do 60% w 2009 r.6.
Autorzy raportu ubolewają jednak, że Polska wciąż jest postrzegana
przez inwestorów jako kraj posiadający ubogą infrastrukturę transportową.
Zła infrastruktura sprawia, iż Polska według Banku Światowego wciąż charakteryzuje się największą liczbą rannych w wypadkach drogowych mimo
wielu obostrzeń prawnych i kampanii społecznych. Ekonomiczny i społeczny koszt wypadków drogowych szacowany jest na 1,5% PKB (10 mld dolarów rocznie). Wskutek postrzegania bezpieczeństwa bardziej jako inwestycji aniżeli kosztu dla budżetu, możliwe było zmniejszenie liczby śmiertelnych
ofiar wypadków o 25% w latach 2009–2010. Aby podtrzymać trend spadkowy, konieczne są dalsze inwestycje. Bank Światowy ocenił także emisję CO2
w Polsce. Transport wygenerował 12% całkowitej emisji CO2 w kraju, z czego za 92% odpowiedzialny jest transport drogowy.
Raport Banku Światowego opublikowany na jego oficjalnej witrynie: Poland – Transport Policy Note. Toward a Sustainable Land Transport Sector, http://web.worldbank.org.
6
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Wspierając rozwój i modernizację polskiej infrastruktury transportowej
funduszami Unii Europejskiej, zauważono rozbieżności między inwestycjami w nową infrastrukturę oraz rewitalizacją i utrzymaniem istniejącej. Zaniechanie wprowadzenia zmian spowoduje, że stan infrastruktury może
ulec znacznemu pogorszeniu, uniemożliwiając dalszy rozwój ekonomiczny
oraz generując znacznie większe koszty utrzymania.
Próbując dokonać podsumowania, należy stwierdzić, że nie sprawdziły
się wcześniejsze prognozy zakładające koncentrację i konsolidację rynku.
Nawet w latach kryzysu przybyło nowych przewoźników, w większości posiadających jeden pojazd. Pozytywnym zjawiskiem był wzrost liczy firm posiadających ponad 50 pojazdów. Taki rozwój sytuacji tłumaczyć można stosunkowo niskimi kosztami dostępu do rynku w transporcie drogowym. Nie
sprawdziły się także prognozy przewidujące, że spowolnienie gospodarcze
potrwa przynajmniej dwa lata. W Polsce spowolnienie gospodarcze trwało
zaledwie rok i oczekiwania, że korzystny dla eksporterów kurs złotego
w stosunku do euro utrzyma się przez dłuższy czas, były błędne.
W tej sytuacji trudno o wiarygodną prognozę kierunków rozwoju rynku
międzynarodowych przewozów drogowych w Polsce. Wprawdzie spowolnienie gospodarcze trwało stosunkowo krótko, a niski kurs złotego wobec
euro oraz niskie ceny paliwa przynajmniej w pewnym stopniu ograniczyły
negatywne skutki kryzysu w postaci spadku popytu na przewozy, jednak
w 2011 r. ponownie poważnym problemem stały się gwałtownie rosnące
ceny paliwa, utrzymujący się niekorzystny dla eksporterów kurs złotego
względem euro oraz fiskalizm państwa przejawiający się licznymi podatkami i opłatami. Szansą są liczne inwestycje drogowe oraz fakt, że kolei nadal
nie jest konkurencyjna wobec transportu drogowego. Nie ma bowiem bocznic przy nowych magazynach i centrach dystrybucji. Na rynku jest coraz
więcej małych przesyłek wymagających konsolidacji i szybkiego terminu
dostawy, co stwarza dodatkowe szanse dla transportu drogowego.
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INTERNATIONAL ROAD TRANSPORT IN POLAND
– OPPORTUNITIES AND THREATS
The road transport prosperity which had been lasting since Poland’s EU accession
was interrupted in 2008 not only because of the world economic crisis, but also because
of the market’s saturation on the supply side. However, while all EU countries recorded
a decrease in road transport in 2009, only Poland and Bulgaria recorded an increase. In
spite of crisis in 2008 and 2009 the number of road transport companies was growing in
Poland and the number of licenses has doubled in the 2004–2008 period. Threats to road
transport companies’ running include: dramatically growing fuel price, planned changes
in charges (e-toll, third party insurance, casco insurance), EU changes regarding the requirements of access to profession and constant problem with Russian licenses. For Polish
road transporters, who carry 80% of all goods in Poland, the chance lies in the road infrastructure improvement and unattractive railways’ offer.
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SYSTEM ELEKTRONICZNEJ OPŁATY ZA KORZYSTANIE
Z INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

1. Wprowadzenie
Infrastruktura transportu drogowego to jeden z podstawowych czynników determinujących rozwój gospodarczy. Odgrywa ona szczególną rolę
w rozwoju międzynarodowych stosunków gospodarczych i pozaekonomicznych. Stanowi podstawę powiązań międzynarodowych, stając się niejednokrotnie zasadniczą determinantą procesów zachodzących we współpracy międzynarodowej.
Jednakże rozwój infrastruktury drogowej napotyka na wiele problemów
związanych z projektowaniem i realizacją tego typu inwestycji, a także
z ograniczeniami finansowymi. Istotnym źródłem środków finansowych
przeznaczonych na budowę, utrzymanie i modernizację infrastruktury drogowej są opłaty za korzystanie z infrastruktury oraz opłaty za przejazd.

2. Charakterystyka infrastruktury drogowej
W literaturze polskiej pojęciem infrastruktury w najogólniejszym ujęciu przyjęto określać ogół podstawowych urządzeń i instytucji koniecznych do prawidłowego funkcjonowania gospodarki. Urządzenia te obejmują stworzone przez człowieka, trwale zlokalizowane liniowe i punktowe
obiekty użytku publicznego, stanowiące podbudowę życia społeczno-gospodarczego z uwagi na ich funkcje przemieszczania osób i ładunków
(transport), wiadomości (łączność), energii elektrycznej (energetyka)
i wody (gospodarka wodna). Obiekty infrastrukturalne posiadają typowe
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cechy, takie jak: niepodzielność techniczna i ekonomiczna, wysoka kapitałochłonność, długi okres żywotności oraz ewentualnie długi okres powstawania, występowanie znacznych efektów zewnętrznych, z których wiele
ma charakter odroczony1.
Zadaniem infrastruktury jest zapewnienie podstawowych warunków
rozwoju systemu społeczno-gospodarczego jako całości oraz pozostałych
elementów gospodarki. W związku z powyższym infrastruktura transportowa obejmuje stworzone przez człowieka, trwale zlokalizowane podstawowe urządzenia dróg (infrastruktura liniowa) i punktów transportowych (infrastruktura punktowa). Oddziałuje ona na gospodarkę i społeczeństwo,
stwarzając dogodne warunki przemieszczania osób i towarów (ładunków)
w formie pośredniej i bezpośredniej. Z ekonomicznego punktu widzenia
najważniejszą cechą infrastruktury transportowej jest publiczny charakter
świadczonych przez nią usług. Istnieją oczywiście wyjątki, czyli usługi infrastruktury transportowej o charakterze dóbr prywatnych2.
Na infrastrukturę składają się podstawowe urządzenia, budynki użyteczności publicznej i instytucje usługowe niezbędne do funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki zarówno w całości, jak i jej poszczególnych dziedzin.
W klasycznym podziale infrastruktury wyróżnia się infrastrukturę techniczną (gospodarczą, ekonomiczną) i infrastrukturę społeczną.
Infrastruktura techniczna umożliwia świadczenie usług komunikacyjnych
i transportowych oraz obejmuje drogi kolejowe, lądowe, wodne, lotnicze i mosty. Pozwala na świadczenie usług z dziedziny łączności (np. sieć telefoniczna), energetyki, dostarczanie ciepła i wody (np. wodociągi, sieci ciepłownicze
i gazowe) oraz usuwanie ścieków i odpadów (kanalizacje, oczyszczalnie ścieków, urządzenia i instalacje redukujące zanieczyszczenia gazowe i pyłowe).
Infrastruktura społeczna służy zaspokojeniu potrzeb społecznych i kulturalnych. Obejmuje urządzenia i instytucje świadczące usługi w dziedzinie
prawa, bezpieczeństwa, kształcenia, oświaty i służby zdrowia (np. szkoły,
szpitale, aparat administracji państwowej)3.
Do infrastruktury drogowej zalicza się m.in. sieć dróg. Ustawa o drogach
publicznych definiuje drogę jako wydzielony pas, przeznaczony do ruchu
lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych, wraz z leżącymi przy nim obiektami inżynierskimi, placami i zatokami, chodnikami, ścieżkami rowerowymi, drzewami i krzewami, a także urządzeniami technicznymi do kierowania i zabezpieczenia ruchu4.
1
S. Markusik, Infrastruktura logistyczna w transporcie, t. 1: Środki transportu, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009, s. 10.
2
http://mfiles.pl/pl/index.php/Infrastruktura_transportowa z dnia 15.04.2011.
3
K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, Infrastruktura transportu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, s. 13.
4
Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
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Ze względu na kryterium funkcji w sieci drogowej drogi publiczne dzielą się na: krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne.
Drogi publiczne ze względu na stopień ich dostępności dzieli się na drogi ogólnodostępne i drogi o ograniczonym stopniu dostępności, w tym autostrady i drogi ekspresowe. Istotny jest również podział dróg publicznych ze
względu na określone wymagania techniczne, dozwoloną prędkość, natężenie ruchu i warunki bezpieczeństwa. Wyróżnić należy tu pięć klas:
 klasa techniczna I – autostrady i drogi o porównywalnych parametrach
o znaczeniu międzynarodowym i krajowym,
 klasa techniczna II – drogi o wysokich parametrach, przeznaczone do szybkiego ruchu, na których dopuszcza się skrzyżowania jednopoziomowe,
 klasa techniczna III – drogi jednojezdniowe o ruchu dwukierunkowym,
na których dopuszcza się ruch nie tylko pojazdów samochodowych,
mają głównie charakter międzyregionalny,
 klasa techniczna IV – drogi o niższych parametrach niż wymienione wyżej, z najczęściej niepodzielną jezdnią i obsługujące ruch regionalny,
 klasa techniczna V – drogi o wąskiej jezdni, przeznaczone do obsługi ruchu lokalnego5.

3. Źródła finansowania infrastruktury drogowej
Inwestycje infrastrukturalne w transporcie są bardzo kapitałochłonne,
dlatego też przedsiębiorstwa nie są w stanie same ich sfinansować. Sprawna
sieć transportowa wpływa na rozwój handlu, turystyki i innych usług,
a więc jest atrakcyjna dla inwestorów krajowych i zagranicznych. Głównymi
źródłami finansowania infrastruktury są:
 budżet państwa, budżety samorządowe,
 partnerstwo publiczno-prywatne (PPP),
 fundusze wspólnotowe,
 kredyty międzynarodowych instytucji finansowych (Bank Światowy,
Europejski Bank Inwestycyjny)6.
Podstawowym inwestorem infrastruktury jest budżet państwa lub budżet samorządowy. Dotacje z budżetu państwa w Polsce są znacznie niższe
niż w innych krajach europejskich. Inwestowanie przez państwo lub podmioty komunalne w infrastrukturę wynika z tego, że ma ona charakter
wszechobejmujący oraz służy ogólnogospodarczemu i społecznemu dobru.
Transport, pod red. W. Rydzkowskiego i K. Wojewódzkiej-Król, PWN, Warszawa
2005, s. 41.
6
Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski, pod red. B. Liberadzkiego i L. Mindura, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa–Radom 2007, s. 110.
5
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Krajowy Fundusz Drogowy7 gromadzi środki finansowe na remonty,
prace utrzymaniowe, przygotowanie i budowę autostrad, dróg ekspresowych oraz dróg krajowych. Przychody Funduszu pochodzą miedzy innymi
z opłaty paliwowej producentów i importerów paliw silnikowych, środków
z opłat za przejazdy autostradami i z emisji obligacji8.
Szczególną formą finansowania inwestycji drogowych jest zaangażowanie kapitałów prywatnych w formie partnerstwa publiczno-prywatnego.
Celem PPP9 jest zaangażowanie kapitału prywatnego w projekty publiczne
lub projekty o wysokim znaczeniu dla gospodarki, wykorzystanie efektywności sektora prywatnego oraz zapewnienie racjonalnego wykorzystania zasobów. Przykładem zastosowania zasad PPP jest Program Budowy Autostrad,
który zakłada dwa rodzaje finansowania:
 tradycyjne – budowanie płatnych autostrad ze środków pozyskanych
przez państwo (środki budżetowe, kredyty),
 nietradycyjne – budowanie płatnych autostrad przez podmiot gospodarczy, który uzyska od państwa koncesję na budowę i eksploatację (w tym
pobieranie opłat za przejazd).
Koncesjonariusz gromadzi środki we własnym zakresie, mogą to być
również pożyczki od banków komercyjnych lub międzynarodowych instytucji10.
Głównym funduszem wspólnotowym służącym rozwojowi infrastruktury drogowej jest Fundusz Spójności, którego zadaniem jest finansowanie
projektów związanych z modernizacją i budową infrastruktury drogowej do
85% wydatków (pozostałe 15% musi zapewnić kraj-beneficjent). W Polsce
beneficjentem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zaś instytucja pośredniczącą Ministerstwo Infrastruktury (opiniuje i ocenia wykonanie projektów)11.
Kolejnym źródłem finansów dla infrastruktury drogowej są kredyty międzynarodowych instytucji finansowych. Pożyczki i kredyty udzielane przez
Bank Światowy są przeznaczane na opłacanie zmian struktury gospodarczej
służących jej stabilizacji i podnoszeniu efektywności. Bank Światowy finansuje również pomoc techniczną i doradztwo12.
Zadaniem Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) jest przyczynianie
się, poprzez odwołanie się do rynku kapitałowego i zasobów własnych, do
zrównoważonego i stałego rozwoju wspólnego rynku w interesie wspólnoty. W tym celu EBI, nie dążąc do osiągania zysków, udziela pożyczek i gwaUstawa z 14.11.2003 o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2001, Nr 110, poz. 1192).
8
Uwarunkowania rozwoju systemu..., s. 110.
9
Ustawa z 19.12.2008 o Partnerstwie Publiczno Prywatnym (Dz. U. Nr 19, poz. 100).
10
Uwarunkowania rozwoju systemu..., s. 115.
11
Ibidem, s. 105.
12
http://mfiles.pl/pl/index.php/Bank_światowy (15.04.2011).
7
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rancji, które sprzyjają finansowaniu projektów we wszystkich sektorach gospodarki. Wykonując swoje zadania, ułatwia finansowanie programów
inwestycyjnych w powiązaniu z pomocą funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych instrumentów finansowych Wspólnoty13.

4. Opłaty za korzystanie z infrastruktury drogowej
W większości krajów europejskich za korzystanie z infrastruktury drogowej (przejazd autostradą) są pobierane opłaty. Z reguły pobiera je spółka,
która posiada koncesję udzieloną przez państwo lub podmiot zarządzający
drogami w danym kraju.
W Polsce wysokość opłat za przejazd autostradą ustala umowa koncesyjna, zaś Minister do spraw transportu określa, w drodze rozporządzenia:
sposób ustalania, dokonywania zmian wysokości opłat za przejazd autostradą oraz ich pobierania, kategorie pojazdów, od których pobiera się opłaty za przejazd autostradą, sposób ogłaszania wysokości tych opłat14.
Wysokość opłat za przejazd autostradą nie może przekraczać stawek
maksymalnych za przejazd 1 km autostrady dla danej kategorii pojazdów.
Stawki maksymalne ulegają zmianie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych
trzech kwartałów roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do
analogicznego okresu roku poprzedniego.

5. Opłaty za użytkowanie infrastruktury w regulacjach Unii
Europejskiej
Kwestia pobierania opłat za korzystanie z infrastruktury drogowej została w Unii Europejskiej uregulowana dyrektywą 1999/62/WE15, zmienioną m.in. dyrektywą 2006/38/WE16.
Wymienione regulacje mają zastosowanie m.in. do opłat za przejazd
(opłata typu myto) oraz opłat za korzystanie z infrastruktury (oplata ryczałtowa), którymi obłożone są pojazdy zdefiniowane w art. 2. W świetle dyrektywy „pojazd” oznacza pojazd silnikowy lub zespół pojazdów, które są
13
J.W. Tkaczyński, R. Willa, M. Świstak, Leksykon Funduszy Unii Europejskiej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 54.
14
Ustawa z 14.11.2003 o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2001, Nr 110, poz. 1192), art. 37.
15
Dyrektywa 1999/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe.
16
Dyrektywa 2006/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. zmieniająca Dyrektywę 1999/62/WE.
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przeznaczone wyłącznie lub używane wyłącznie do przewozu drogowego
towarów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t.
Zgodnie z art. 7 dyrektywy państwa członkowskie mogą do 2012 r. podjąć decyzję o utrzymaniu lub wprowadzeniu opłat za przejazd lub opłat za
korzystanie z infrastruktury w odniesieniu do pojazdów o dopuszczalnej
masie całkowitej nie mniejszej niż 12 t. Jeżeli państwo członkowskie podejmie decyzję o stosowaniu opłat za przejazd lub opłat za korzystanie z infrastruktury w odniesieniu do pojazdów poniżej tego limitu masy, zastosowanie mają przepisy niniejszej dyrektywy.
Względem opłat za korzystanie z infrastruktury możliwe jest przyjęcie
dwóch rozwiązań:
 opłata za korzystanie z infrastruktury,
 opłata za przejazd.

6. Elektroniczny system poboru opłat (ETC)
Wprowadzenie ETC17 jest zalecane przez Komisję Europejską i zgodne
z kierunkami zmian w systemach poboru opłat stosowanych w innych krajach europejskich. Wynika także z konieczności likwidacji przejściowego
rozwiązania związanego z podwójnością opłat, tj. likwidacją zakwestionowanego przez Komisję Europejską sytemu opłat, w którym samochody ciężarowe uiszczały dwie niezależne opłaty za przejazd po tym samym odcinku drogi, czyli opłatę winietową i jednocześnie opłatę za przejazd
autostradą. Wiąże się to także ze zniesieniem przymusu wypłat, tzw. rekompensat dla koncesjonariuszy. Wprowadzenie rekompensat nastąpiło
we wrześniu 2005 r. i było w zamierzeniu rozwiązaniem tymczasowym.
Przyjęcie takiego rozwiązania Polska deklarowała w trakcie rozmów
z przedstawicielami Komisji Europejskiej w listopadzie 2004 r. Zatem wprowadzenie w 2005 r. rekompensat, a następnie ich zniesienie, jest konsekwentną realizacją deklaracji strony polskiej z 2004 r. na szeroko rozumianej płaszczyźnie dostosowania prawa polskiego do dyrektywy 2006/38/WE,
a także jest zgodne z kierunkami zmian w systemach poboru opłat w innych krajach europejskich, zgodnie z wymogami dyrektywy 2004/52/WE
oraz decyzji KE z dnia 6 października 2009 r.
Elektroniczne myto – tak potocznie określa się ETC – to opłata należna
za korzystanie z wyznaczonego odcinka dróg, obliczona na podstawie danych uzyskanych drogą elektroniczną według kategorii pojazdu. Kontrola
pojazdów odbywa się na dwa sposoby:
 poprzez OBU (On Board Unit),
 poprzez technologię satelitarną i mikrofalową.
17

Elektroniczny system poboru opłat (Electronic Toll Collection System).
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Za główne korzyści wynikające z wprowadzenia elektronicznego systemu poboru opłat uznaje się:
 płynny przepływ ruchu,
 niższe koszty obsługi użytkowników,
 większa sprawiedliwość dla użytkowników dróg – opłata odpowiada
ilości faktycznie przebytych kilometrów,
 płatność on-line/płatność zbiorowa,
 pozytywne oddziaływanie na środowisko,
 lepsza skuteczność fiskalna od tradycyjnego systemu winiet.

7. Doświadczenia i korzyści z wprowadzenia elektronicznego
myta w krajach UE
Po raz pierwszy elektroniczny system poboru opłat na skalę ogólnokrajową został wprowadzony w Austrii. Zaczął funkcjonować w styczniu
2004 r., po 18 miesiącach przygotowań – w terminie i bez przekroczenia
budżetu. Systemem zarządza spółka Skarbu Państwa – ASFINAG, która
zajmuje się kompleksową działalnością w zakresie opracowania krajowej
sieci dróg, jej wybudowania, utrzymania, zarządzania nimi i pobierania
opłat za przejazd. W Austrii zastosowano technologię mikrofalową, ok.
800 bramownic, co wiązało się z wymogiem wyposażenia właścicieli pojazdów powyżej 3,5 t w urządzenia „Go-Box” za ok. 5 euro. Opłaty drogowe pobierane są za korzystanie ze wszystkich autostrad i dróg ekspresowych w system pre-paid i post-paid. Wysokość opłat oraz kryteria pobierania
ustala Ministerstwo Infrastruktury – dochody wykorzystywane są wyłącznie na rozbudowę i remont dróg.
W Słowacji ETC wprowadzono w styczniu 2010 r. z wieloletnim opóźnieniem i z przekroczeniem budżetu. Systemem winietowym zarządza spółka Skarbu Państwa – Narodna Dialnicna Spolocnost a.s, zajmuje się ona ponadto budową i eksploatacją dróg. W ETC zastosowano technologię
satelitarną (GPS), użytkownikom wypożyczane są urządzenia – OBU, które
pozostają własnością zarządcy Sky Toll (wyłoniony w publicznym przetargu). Opłata za kilometr jest zależna od rodzaju pojazdu i kategorii drogi.
Kontrolę sprawuje policja, a najwyższa kara wynosi 2655 euro. Wdrożenie
systemu spowodowało jeden z największych strajków na Słowacji
W Czechach nastąpiło dwuetapowe wdrażanie systemu: w 2007 r. (prowizoryczne) i w 2010 r (system został rozszerzony). Operatorem systemu
jest RSD (Dyrekcja Dróg i Autostrad). Wykorzystuje się technologię mikrofalową, a pojazdy muszą być wyposażone w wypożyczane urządzenie PREMID. Systemem opłat objęte są następujące typy dróg: autostrady, drogi
ekspresowe, wybrane drogi I klasy. Opłaty transportowe ustanawia Mini-

100

Joanna Liszek, Jagienka Rześny-Cieplińska

ster Infrastruktury, a kontrola sprawowana jest przez Służbę Celną (karą
maksymalną jest konfiskata pojazdu).
Na Węgrzech nadal funkcjonuje głównie tradycyjny system winietowy.
Od 2008 r. wprowadzono elektroniczną winietę (e-matrica). Operator systemu – Spółka Akcyjna Narodowy Rozwój Autostrad – powstała w 1999 r.
w celu budowy autostrad ( jest własnością Banku Rozwoju Węgier i Ministerstwa Transportu). Początkowo planowano wprowadzenie e-myta w 2006 r.
dla pojazdów powyżej 3,5 t, nowy termin wyznaczono na 2013 r. Planuje się
objęcie systemem wszystkich autostrad i 2/3 dróg krajowych.
W większości krajów Unii Europejskiej występuje jeden kompleksowo
zarządzający operator (wyjątek stanowi np. Hiszpania). Całkowity harmonogram czasowy w przypadku wdrażania systemu obejmuje m.in. spełnienie wymogów legislacyjnych zgodnych z prawem UE, przeprowadzenie
przetargu, negocjacje oraz podpisanie umów. Doświadczeniem, z którym
musiały się zmierzyć kraje wdrażające ETC, okazały się nieoczekiwanie wysokie koszty urządzeń OBU oraz strajki firm transportowych, spowodowane kilkukrotnym wzrostem opłat drogowych (np. w Słowacji). Takie sytuacje mogą się również pojawiać w krajach, w których dopiero planuje się
wdrożenie ETC – istnieje obawa, że nowy system przyczyni się do wzrostu
opłat drogowych, co spowoduje wzrost cen usług transportowych i transportowanych towarów.

8. Elektroniczny system opłat w Polsce
W Polsce kwestie opłat za użytkowanie infrastruktury drogowej uregulowane są w:
 Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym18,
 Rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 8 sierpnia 2006 r. w sprawie
opłat za przejazd po drogach krajowych19,
 Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych20,
 Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz
o Krajowym Funduszu Drogowym.
Zgodnie z zapisami Ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych21
od 1 lipca 2011 r. system ryczałtowych opłat zostanie zastąpiony elektronicznym systemem poboru opłat. Opłatami elektronicznymi zostaną objęte
pojazdy samochodowe i zespoły pojazdów o dopuszczalnej masie całkowi18
Ustawa z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 125, poz.
1089).
19
Rozporządzenie Ministra Transportu z 8 sierpnia 2006 r. w sprawie opłat za przejazd
po drogach krajowych (Dz. U. z 2008 r., Nr 235, poz. 1598).
20
Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115).
21
Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 218, poz. 1391).
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tej powyżej 3,5 t oraz autobusy (niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej). Natomiast pojazdy o masie do 3,5 t będą ponosiły w dalszym ciągu
opłaty pobierane bezpośrednio na bramkach za przejazd odcinkami autostrad określonymi jako płatne22.
W Polsce wdrożenie ETC planuje się w kilku etapach.
I Etap – od 1 lipca 2011 r. Projekt rozporządzenia23 przewiduje
w tym pierwszym okresie objecie opłatami ok. 630 km autostrad, ok. 570 km
dróg ekspresowych oraz ok. 400 km dróg krajowych dwujezdniowych oraz
dróg równoległych zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
II Etap – styczeń 2012 r. Planuje się, że rozporządzenie zostanie wówczas
uzupełnione o następujące odcinki dróg:
 Autostrady:
o A-1 na odcinku Maciejów–Sośnica,
o A-2 na odcinku obejmującym obwodnicę Mińska Mazowieckiego,
o A-4 na odcinku od węzła Rzeszów Zachód do węzła Rzeszów
Wschód,
o A-8 na odcinku od węzła Lotnisko do węzła Pawłowice.
 Drogi ekspresowe:
o S-1 na odcinku obejmującym obwodnicę Bielska-Białej,
o S-5 na odcinku Gniezno–Poznań,
o S-7 na odcinku Skarżysko Kamienna–Występa,
o S-19 na odcinku Stobierna–Rzeszów,
o S-11 na odcinku obejmującym zachodnią obwodnicę Poznania.
 Pozostałe drogi krajowe:
o nr 1 na odcinkach: Łódź–Tuszyn, węzeł Bełchatów–Dąbrowa Górnicza oraz Tychy–Bielsko-Biała,
o nr 86 na odcinkach: Podwarpie–Katowice oraz Katowice–Tychy.
III Etap – 1 stycznia 2013 r. Do systemu włączone zostaną dalsze odcinki
ok. 1800 km autostrad i dróg ekspresowych. Możliwe jest również włączenie
do systemu autostrad koncesyjnych.
IV Etap – styczeń 2014 r. Do systemu włączone zostanie ok. 600 km dróg
ekspresowych.
Planuje się, że w 2014 r. system będzie obejmował ok. 4400 km dróg (bez
autostrad koncesyjnych). Jednocześnie do systemu mogą być włączane wybrane równoległe odcinki dróg krajowych, które wymagać będą szczególnego zabezpieczenia z uwagi na nadmierny ruch ciężarowy. Docelowo opłata22
Ustawa z 27 października 1994 r. o autostradach płatnych (Dz. U. Nr 127, poz. 627),
art. 37a, ust. 1 oraz Ustawa o Krajowym Funduszu Drogowym z 2004 r. (Dz. U. z 2004 r.,
Nr 256, poz. 2571).
23
Rozporządzenie Rady Ministrów z 22 marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych oraz
ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną oraz wysokości stawek opłaty
elektronicznej.
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mi elektronicznymi zostaną objęte wszystkie odcinki autostrad, dróg
ekspresowych, dwujezdniowych dróg krajowych, które nie będą przebudowywane, oraz wybrane odcinki dróg krajowych równoległych.

9. Zakończenie
Zadaniem transportu drogowego jest pełnienie roli czynnika stymulującego rozwój gospodarczy. Aby tak mogło być, musi on spełniać określone
warunki. Jednym z nich jest wzajemne dostosowanie wszystkich elementów
składowych procesu przewozowego, warunkujące korzyści w postaci wzrostu efektywności i poprawy usług transportowych. W praktyce oznacza to
konieczność unifikacji podstawowych parametrów technicznych, układu sieci transportowej i systemu opłat za korzystanie z infrastruktury drogowej.
Przewiduje się, że objęcie systemem opłaty elektronicznej zarówno autostrad, dróg ekspresowych oraz dróg krajowych będzie generowało wyższe
przychody w porównaniu z tymi, jakie byłyby generowane w systemie winietowym. Na wysokość przychodów z opłat pobieranych w systemie elektronicznym wpływ będą miały: wzrost ruchu oraz stopniowy wzrost długości sieci dróg objętych tym systemem. Miarodajne określenie przychodów
z opłat elektronicznych możliwe będzie w związku z przyjęciem przez Radę
Ministrów pakietu ww. rozporządzeń wykonawczych.

Literatura
Dyrektywa 1999/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 1999 r.
w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez
pojazdy ciężarowe
Dyrektywa 2006/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. zmieniająca Dyrektywę 1999/62/WE
http://mfiles.pl/pl/index.php/Bank_światowy
http://mfiles.pl/pl/index.php/Infrastruktura_transportowa
Markusik S., Infrastruktura logistyczna w transporcie, t. 1: Środki transportu, Wydawnictwo
Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009
Rozporządzenie Rady Ministrów z 22 marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych oraz ich
odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną oraz wysokości stawek opłaty
elektronicznej
Rozporządzenie Ministra Transportu z 8 sierpnia 2006 r. w sprawie opłat za przejazd po
drogach krajowych (Dz. U. z 2008 r., Nr 235, poz. 1598)
Tkaczyński, J.,W., Willa R., Świstak, M., Leksykon Funduszy Unii Europejskiej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009
Transport, pod red. W. Rydzkowskiego i K. Wojewódzkiej-Król, PWN, Warszawa 2005

System elektronicznej opłaty...

103

Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 218, poz. 139)
Ustawa z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 125, poz.
1089)
Ustawa z 14 listopada 2003 o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2001, Nr 110, poz. 1192)
Ustawa z 19 grudnia 2008 o Partnerstwie Publiczno Prywatnym (Dz. U. Nr 19, poz. 100)
Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz. 2086)
Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115)
Ustawa z 27 października 1994 r. o autostradach płatnych (Dz. U. Nr 127, poz. 627)
Ustawa o Krajowym Funduszu Drogowym z 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2571)
Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski, pod red. B. Liberadzkiego i L. Mindura, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa–
Radom 2007
Wojewódzka-Król K., Rolbiecki R., Infrastruktura transportu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008

ELECTRONIC SYSTEM TOOLS FOR USE OF ROAD INFRASTRUCTURE
Road transport infrastructure is one of the key determinants of economic development. It plays a special role in the development of international economic relations.
Development of road infrastructure faces many difficulties related to design, completion and funding of such investments. Main sources of income that is spent on construction, maintance and modernization of road infrastructure are charges for the use of road
infrastructure and toll. Anticipated income generated by creating electronic toll collection
system (ETC) would be much bigger than money made by vignettes.
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STOSUNEK MIESZKAŃCÓW DO TROLEJBUSÓW JAKO CZYNNIK
SPOŁECZNY DETERMINUJĄCY ROZWÓJ KOMUNIKACJI

– ANALIZA WYBRANYCH MIAST EUROPY
ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ W RAMACH PROJEKTU TROLLEY

TROLEJBUSOWEJ

1. Wstęp
Komunikacja trolejbusowa osiągnęła największą popularność tuż po
drugiej wojnie światowej24, choć jej początki sięgają 1882 r., kiedy oddano do
użytku pierwszy pojazd tego typu. W Polsce pierwszym miastem, które zaczęło stosować trolejbusy, był Poznań (w 1930 r.). Okres powojenny to ograniczanie sieci trolejbusowej w większości miast europejskich. Proces ten został spowolniony kryzysem naftowym lat 70. ubiegłego wieku. Obecnie
z trolejbusów korzysta się w 315 miastach w 45 krajach25. Największy podsystem komunikacji trolejbusowej posiada Moskwa (ponad 1500 pojazdów),
choć spotykane są również podsystemy mniejsze, przykładowo w Landskronie (Szwecja), gdzie komunikacja trolejbusowa opiera się na czterech
pojazdach. W wielu ośrodkach miejskich trolejbusy stanowią ważny element transportu, dzięki takim cechom jak brak emisji spalin, długi okres eksploatacji (blisko dwa razy dłuższy niż klasycznego autobusu) czy wysoka
dynamika jazdy.

24
J. Podoski, Transport w miastach, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa
1985, s. 129.
25
http://pl.wikipedia.org/wiki/Trolejbus (30.04.2011).
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2. Perspektywy rozwoju komunikacji trolejbusowej
Podstawowym źródłem energii w transporcie miejskim w dającej się
przewidzieć przyszłości pozostanie energia elektryczna, której znaczenie
będzie rosło ze względu na stopniowe ograniczanie wydobycia ropy naftowej (z przyczyn politycznych, eksploatacyjnych i ekologicznych). Poziom
cen ropy naftowej (w przeliczeniu na toe26) stale rośnie, począwszy od 2002 r.
Silną korelację w stosunku do cen ropy naftowej wykazują również ceny
gazu ziemnego. Należy również podkreślić, że dalszy wzrost cen energii
elektrycznej w Polsce jest nieunikniony, szczególnie w kontekście regulacji
Komisji Europejskiej, mających na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych i wzrost efektywności energetycznej sektora transportu. Według raportu Banku Światowego będzie to miało istotny wpływ na gospodarkę Polski (spodziewane obniżenie PKB o 1,4% w 2020 r.), a w szczególności na
sektor transportu. Raport wymienia politykę transportową jako jeden
z trzech głównych czynników, mogących przyczynić się do ograniczenia
emisji (poza nią wymieniono przejście do niskoemisyjnych sposobów wytwarzania energii oraz działania odbiorców energii przyczyniające się do jej
oszczędzania)27.
Wzrost znaczenia energii elektrycznej w transporcie miejskim będzie
spowodowany następującymi czynnikami:
1. Wzrostem znaczenia transportu szynowego na obszarach najbardziej
zurbanizowanych (podsystemy metra, kolei elektrycznej, tramwaju).
2. Rozwojem trakcji elektrycznej w komunikacji pozaszynowej (trolejbusy,
autobusy hybrydowe28, docelowo elektrobusy), m.in. dzięki zwiększeniu stopnia autonomiczności pojazdów wyposażonych w baterie i możliwości korzystania z superkondensatorów na podstacjach trakcyjnych
i wybranych przystankach pasażerskich. Spowoduje to stopniowe zacieranie się granicy między klasycznym trolejbusem a elektrobusem. Będą
to pojazdy, które zostaną doładowane na pewnych wyodrębnionych odcinkach wyposażonych w sieć napowietrzną („korytarze energetyczne”), aby następnie jako pojazd niezależny od sieci realizować obsługę
dzielnic nieposiadających infrastruktury sieciowej. Dynamiczny postęp
w odniesieniu do baterii stwarza realne możliwości wprowadzenia takich pojazdów do eksploatacji przed 2020 r. Innym rozwiązaniem jest
możliwość zastosowania superkondensatorów na wybranych przystanToe – tona oleju ekwiwalentnego, energetyczny równoważnik jednej metrycznej tony
ropy naftowej.
27
Transition to a Low-Emissions Economy in Poland, raport Banku Światowego, luty 2011,
s. 17–18.
28
Autobusy o napędzie hybrydowym stopniowo wdrażane są do eksploatacji w wielu
miastach Europy, choć ograniczeniem technologicznym na obecną chwilę jest kwestia
magazynowania energii elektrycznej.
26

Stosunek mieszkańców do trolejbusów...

107

kach i szybkie ładowanie pojazdów, które się na nim zatrzymają. Obecny poziom technologiczny stwarza w tym zakresie pewne ograniczenia,
jednak próby prowadzone w wielu krajach potwierdzają duże możliwości takiego rozwiązania na liniach o niewielkich odległościach międzyprzystankowych.
3. Wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań podnoszących efektywność
energetyczną transportu opartego o trakcję elektryczną, m.in. superkondensatorów, nowej generacji baterii (szacuje się, że koszty wytwarzania
baterii o podobnych parametrach jak stosowane obecnie powinny spaść
o ok. 60% do 2020 r.29).
4. Rozwojem technologicznym w zakresie magazynowania elektryczności,
co może stworzyć szansę na powstanie nowych modeli biznesowych,
w których właściciel sieci trakcyjnej w transporcie miejskim stanie się
ważnym podmiotem na lokalnym rynku energii. Pozwoli to na zdywersyfikowanie źródeł przychodów przewoźników i wpłynie na poprawę
ich sytuacji ekonomiczno-finansowej.
5. Zwiększeniem udziału pojazdów ciężarowych i dostawczych o napędzie
elektrycznym. Wprowadzenie „czystych stref” w centrach miast spowoduje konieczność powstania miejskich centrów dostawczych (local delivery centres), w których towary będą przeładowywane z cięższych pojazdów o napędzie klasycznym na lżejsze o napędzie elektrycznym.
Na marginesie powyższych rozważań należy wskazać na rosnącą rolę
pojazdów zasilanych gazem (CNG oraz biogaz) ze względu na:
 konieczność dywersyfikacji paliw w transporcie miejskim (co ma miejsce
np. w Gdyni, gdzie pojazdy napędzane są energią elektryczną, CNG30
oraz olejem napędowym),
 wyższą efektywność ekologiczną gazu,
 rozwój infrastruktury tankowania gazu, co może stanowić interesujące
rozwiązanie dla taksówek miejskich,
 możliwość zwiększenia samowystarczalności energetycznej na poziomie lokalnym poprzez wdrożenie technologii wychwytującej biogaz,
wykorzystywany przez pojazdy transportu miejskiego i użyteczności
publicznej.
Odrębną grupą działań determinujących znaczenie komunikacji trolejbusowej w poszczególnych miastach są te, które zmierzają do wzrostu
zwiększenia zdolności przewozowej. Wśród najważniejszych rozwiązań
wskazać można:
29
R. Pütz, Quo Vadis Linienbus-Elektromobilität?, referat wygłoszony na konferencji „New
Horizons for Urban Traffic”, Luzerna, listopad–grudzień 2010.
30
Przykładowo autobusy napędzane CNG w Gdyni wykonały w 2010 r. ok. 1,065 mln
przewozów, co stanowi ok. 6% pracy eksploatacyjnej wykonanej na sieci Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Na podstawie informacji wewnętrznych Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Gdyni, luty 2011.
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1. Wprowadzenie wielkopojemnych (dwuprzegubowych) pojazdów na linie
cechujące się wysokim popytem w skali całego dnia. Trolejbusy tego typu
z powodzeniem wykorzystywane są m.in. w Zurychu (który posiada również rozwinięty podsystem komunikacji tramwajowej) oraz Luzernie.
2. Rozwój BRT (Bus Rapid Transit). Podstawowym elementem wyróżniającym
ten system jest wydzielenie infrastruktury drogowej dla pojazdów transportu miejskiego, co stanowi istotną barierę o charakterze przestrzennym i finansowym. Dynamiczny rozwój systemów BRT obserwowano dotychczas
przede wszystkim w krajach Ameryki Łacińskiej, choć ich wysoka efektywność ekonomiczna powoduje, że stopniowo zyskują one na znaczeniu w Europie jako podsystem transportu zbiorowego o wysokiej częstotliwości, wysokiej prędkości komunikacyjnej oraz dostępności wynikającej w dużym
stopniu z lokalizacji przy przystankach BRT parkingów dla użytkowników
samochodów osobowych. O ile dotychczas wykorzystywane były przede
wszystkim autobusy z napędem klasycznym, o tyle rozważa się wprowadzenie pojazdów hybrydowych lub trolejbusów, które jako część systemów
typu BRT stosowane są w Quito (Ekwador).
Podsumowując, można oczekiwać przyspieszonej ewolucji trolejbusu,
który wskutek dynamicznego rozwoju technologii magazynowania energii
elektrycznej będzie ewoluował w kierunku elektrobusu, pojazdu o wysokim
stopniu autonomiczności jazdy. Producenci tego typu taboru prowadzą zaawansowane prace badawcze, zatem pierwszych konstrukcji wdrażanych
do eksploatacji można się spodziewać po 2015 r. Trolejbus pozostanie elastyczną platformą umożliwiającą wybór optymalnej dla danych warunków
technologii zasilania i magazynowania energii elektrycznej.

3. Stosunek mieszkańców do trolejbusów jako czynnik społeczny
determinujący rozwój komunikacji trolejbusowej w świetle opinii
pasażerów pięciu miast środkowoeuropejskich
Silna pozycja rynkowa transportu miejskiego, a zwłaszcza komunikacji
elektrycznej (tramwaje oraz trolejbusy) to charakterystyczny element strony
podażowej rynków transportu miejskiego w miastach Europy Środkowo-Wschodniej. Jej jakość determinuje możliwość utrzymania wciąż wysokiego udziału transportu miejskiego w podziale zadań przewozowych, co wyraźnie odróżnia miasta Europy Środkowo-Wschodniej od znacznej części
miast zachodnioeuropejskich. W tych ostatnich, pomimo licznych inwestycji
oraz promowania zrównoważonej mobilności, samochód osobowy poza
nielicznymi wyjątkami wciąż stanowi dominujący środek transportu31.
K. Hebel, M. Wołek, Perspektywy rozwoju komunikacji tramwajowej w polskich miastach,
„Transport i Komunikacja” 2010 nr 1, s. 18.
31
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W ramach projektu TROLLEY32 podjęto badania porównawcze dotyczące
m.in. opinii pasażerów co do przyszłych działań władz miasta względem komunikacji trolejbusowej w miastach, które są partnerami w projekcie (lub są
nimi przedsiębiorstwa tam zlokalizowane). Analiza stosunku mieszkańców do
konkretnego środka transportu miejskiego stanowiło ważny element badań.
Dane zostały zebrane w formie wywiadu bezpośredniego przeprowadzonego w miastach z pasażerami trolejbusów, dla których zostały przygotowane standaryzowane kwestionariusze w odrębnych wersjach językowych. Metoda ta została wybrana ze względu na większy zakres kontroli
nad procesem pozyskiwania danych, elastyczność oraz krótki czas realizacji.
Pilotażowe badania zostały przeprowadzone we wrześniu 2010 w Gdyni celem sprawdzenia poprawności instrumentu badawczego.
Ze względu na ograniczenia o charakterze formalno-prawnym (ochrona danych osobowych) niemożliwe było zastosowanie w tym przypadku
doboru losowego. Dobór nielosowy jest możliwy w przypadku prowadzenia badań wstępnych. Badanie jakościowe ma zazwyczaj charakter wprowadzający, zapewniając nieustrukturyzowane i elastyczne spojrzenie na
analizowany problem oraz opierając się na relatywnie małych próbach33.
Schemat procesu doboru próby został przedstawiony na rysunek 1.

Rys. 1. Schemat procesu doboru próby
Źródło: opracowanie własne.
32
Projekt TROLLEY ma na celu promocję trolejbusów jako czystego i najbardziej ekonomicznego środka transportu w miastach i regionach Europy Centralnej. W oparciu o swe
bogate doświadczenie, dziewięciu partnerów projektu z sześciu krajów Europy Centralnej wraz z organizacją TrolleyMotion poszukuje możliwości odblokowania potencjału
trolejbusów by przekształcać system transportowy z „napędzanego paliwem” na „elektromobilny”. Partnerstwo to obejmuje 25% wszystkich trolejbusów, jak również 30% linii
trolejbusowych aktualnie funkcjonujących na obszarze Europy Centralnej.
TROLLEY to największy projekt programu Komisji Europejskiej „INTERREG Europa
Centralna”, z budżetem 4,2 mln euro, z czego 3,2 mln euro to wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF).Koordynatorem projektu jest Salzburg AG. Partnerami są Barnim Bus GmbH (Eberswalde), TEP S.p.A (Parma), Miasto Brno, Miasto
Gdynia, Uniwersytet Gdański, LVB Lipsk, SZKT Szeged oraz TrolleyMotion.
33
M. Mazzocchi, Statistics for Marketing and Customer Research, SAGE, London 2008, s. 124.
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Badanie objęło 1070 respondentów w sześciu miastach. Rysunek 2 przedstawia strukturę próby pod względem mieszkańców poszczególnych miast.

Rys. 2. Struktura próby pod względem miasta
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań marketingowych przeprowadzonych
w ramach projektu TROLLEY, wrzesień–październik 2010.

Czynnikami społecznymi wpływającymi na rozwój komunikacji trolejbusowej są:
 uznawanie trolejbusów jako elementu kształtującego wizerunek miasta,
 stosunek mieszkańców do trolejbusów jako środka komunikacji miejskiej,
 niechęć władz publicznych do dokonywania zasadniczych zmian w systemie transportowym miasta34.
Jednym z istotnych elementów badania było poznanie opinii pasażerów
transportu miejskiego na temat przyszłych działań władz miasta względem
komunikacji trolejbusowej.
Zaproponowane zostały cztery podstawowe twierdzenia (w tym dwa
alternatywne, tj. zastępowanie linii autobusowych trolejbusowymi i vice versa) oraz opcja w postaci braku własnej opinii. Na rysunkach 3–7 zaprezentowane zostały odrębne wyniki pięciu miast oraz dane zagregowane, pozwalające na wyciągniecie wniosków dla całej grupy poddanej badaniu.
W Eberswalde (Niermcy) 41% respondentów pragnie zastąpienia autobusów trolejbusami, co stanowi najwyższy odsetek tego rodzaju opinii ze wszystkich miast poddanych analizie. Zaledwie 1% respondentów oczekuje działań
przeciwnych, tj. zastępowania trolejbusów autobusami. Utrzymania istnieją34
K. Grzelec, O. Wyszomirski, Eksploatacyjne, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju komunikacji trolejbusowej na przykładzie Gdyni, „Technika Transportu Szynowego”
2010, nr 5–6, s. 55.
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Rys. 3. Przyszłe działania władz miasta względem komunikacji
trolejbusowej w świetle opinii badanych pasażerów w Eberswalde
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań marketingowych przeprowadzonych
w ramach projektu TROLLEY, wrzesień–październik 2010.

Rys. 4. Przyszłe działania władz miasta względem komunikacji
trolejbusowej w świetle opinii badanych pasażerów w Gdyni
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań marketingowych przeprowadzonych
w ramach projektu TROLLEY, wrzesień–październik 2010.
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cych proporcji w podziale zadań przewozowych między autobusy a trolejbusy chce ¼ biorących udział w badaniu, podobny odsetek stanowią osoby popierające tworzenie nowych linii trolejbusowych. Zaledwie 6% respondentów
w Eberswalde nie miało sprecyzowanej opinii na ten temat. Tak wysokie poparcie dla komunikacji trolejbusowej w Eberswalde wynikać może z faktu, iż
stanowią one podstawowy element systemu transportu miejskiego. Przewozy
prowadzone są na dwóch liniach obsługiwanych przegubowymi pojazdami
MAN, które od 2011 r. zastępowane są trolejbusami marki SOLARIS.
Najwyższy odsetek respondentów w Gdyni oczekuje utrzymania istniejących proporcji między komunikacją trolejbusową a autobusową. Ponad ¼
ankietowanych pasażerów pragnie tworzenia nowych linii trolejbusowych.
zastąpienia istniejących linii autobusowych trolejbusami chce 16% respondentów, podczas gdy 12% – działań odwrotnych. Zwraca uwagę fakt niewielkiej przewagi zdecydowanych zwolenników komunikacji trolejbusowej
nad komunikacją autobusową. W Gdyni 7% respondentów nie miało sprecyzowanej opinii na ten temat.

Rys. 5. Przyszłe działania władz miasta względem komunikacji
trolejbusowej w świetle opinii badanych pasażerów w Parmie
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań marketingowych przeprowadzonych
w ramach projektu TROLLEY, wrzesień–październik 2010.

Co piąty respondent w Parmie chce zastąpienia komunikacji autobusowej trolejbusami, podczas gdy co szósty – zastąpienia trolejbusów autobusami. Równomiernie rozkładają się opinie respondentów co do utrzymania
istniejących proporcji między komunikacją autobusową a trolejbusową (25%
respondentów) oraz tworzenia nowych linii trolejbusowych (23%). Aż 16%
respondentów w Parmie nie miało sprecyzowanej opinii na ten temat.
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Rys. 6. Przyszłe działania władz miasta względem komunikacji
trolejbusowej w świetle opinii badanych pasażerów w Salzburgu
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań marketingowych przeprowadzonych
w ramach projektu TROLLEY, wrzesień–październik 2010.

W Salzburgu zdecydowanie największy udział w opiniach respondentów odnośnie przyszłości komunikacji trolejbusowej stanowią oczekiwania
wobec tworzenia nowych linii trolejbusowych (41%, najwięcej wśród badanych miast) oraz zastępowania istniejących linii autobusowych trolejbusowymi (co trzeci respondent). Zaledwie 14% respondentów pragnie utrzymać status quo polegający na utrzymaniu istniejącego podziału zadań
przewozowych między trolejbusy a autobusy. Na uwagę zasługuje bardzo
niski odsetek osób pragnących zastąpić trolejbusy autobusami – zaledwie
3%. W Salzburgu 8% respondentów nie miało sprecyzowanej opinii na temat przyszłych działań władz miasta w stosunku do komunikacji trolejbusowej. Tak wysoki odsetek osób deklarujących poparcie dla działań służących rozwojowi komunikacji trolejbusowej w Salzburgu jest efektem
konsekwentnej polityki transportowej i działań promocyjnych adresowanych do szczególnie ważnych grup pasażerów.
Blisko co trzeci respondent (31%) w Szeged oczekuje tworzenia nowych linii trolejbusowych. Z ankietowanych pasażerów ¼ pragnie zastępowania istniejących linii autobusowych trolejbusowymi, podczas gdy sytuacja odwrotna ma miejsce w przypadku zaledwie 6% respondentów.
Grupa 25% ankietowanych nie chce zmieniać istniejącego podziału zadań
przewozowych między trolejbusami a autobusami. W Szeged 12% respon-
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dentów nie miało sprecyzowanej opinii na temat przyszłych działań władz
miasta w stosunku do komunikacji trolejbusowej35.

Rys. 7. Przyszłe działania władz miasta względem komunikacji
trolejbusowej w świetle opinii badanych pasażerów w Szeged
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań marketingowych przeprowadzonych
w ramach projektu TROLLEY, wrzesień–październik 2010.

Dokonując analizy danych zaprezentowanych na rysunku 8, należy
zwrócić uwagę, iż najbardziej podobną do danych zagregowanych strukturę opinii respondentów prezentuje Szeged. Ponad ¼ ogółu respondentów
z pięciu miast poddanych analizie oczekuje zastępowania autobusów trolejbusami. Znacznie niższy odsetek stanowili pasażerowie oczekujący działań
odwrotnych, polegających na zastępowaniu trolejbusów autobusami (zaledwie 7%). Podobny udział (27%) stanowią opinie o konieczności utrzymania
istniejących proporcji między komunikacją autobusową a trolejbusową. Nieznacznie większy odsetek respondentów (29%) pragnie tworzenia nowych
linii trolejbusowych. Co dziesiąty respondent nie miał zdania na ten temat.
Tabela 1 prezentuje zbiorcze dane, ułatwiające analizę porównawczą opinii respondentów w poszczególnych miastach, w których były prowadzone
badania. Zwraca uwagę podobna struktura opinii dotyczących zastępowania
autobusów trolejbusami i działań odwrotnych w Gdyni oraz Parmie.
35
K. Najman, K. Migdał-Najman, M. Wołek, WP5: Improved Image and Patronage. Output
5.2.4 Local Trolley Guides, Final Report, v.1.0, University of Gdansk 2011, w ramach projektu TROLLEY.
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Tab. 1. Przyszłe działania władz miasta względem komunikacji
trolejbusowej w świetle opinii badanych pasażerów w poszczególnych
miastach poddanych badaniu
Zastępowanie linii autobusowych trolejbusami
Zastępowanie trolejbusów autobusami
Utrzymanie istniejących proporcji
Tworzenie nowych linii trolejbusowych
Brak zdania

Eberswalde Gdynia Parma Salzburg Szeged
41%
16%
20%
34%
26%
1%
12%
16%
3%
6%
27%
39%
25%
14%
25%
25%
26%
23%
41%
31%
6%
7%
16%
8%
12%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań marketingowych przeprowadzonych
w ramach projektu TROLLEY, wrzesień–październik 2010.

Rys. 8. Przyszłe działania władz miasta względem komunikacji
trolejbusowej w świetle opinii badanych pasażerów wyniki łączne dla
Eberswalde, Gdyni, Parmy, Salzburga oraz Szeged
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań marketingowych przeprowadzonych
w ramach projektu TROLLEY, wrzesień–październik 2010.

4. Podsumowanie
Przeprowadzone badania wskazują na znaczne zróżnicowanie postaw
pasażerów komunikacji trolejbusowej odnoszących się do przyszłych działań władz miasta względem tego środka transportu. W miastach niemieckojęzycznych, w których kwestie ekologiczne w transporcie mają znaczenie
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priorytetowe w odbiorze społecznym, zaobserwowano duże oczekiwania
względem rozwoju komunikacji trolejbusowej, ale również zastępowania
autobusów trolejbusami. Aż 41% pasażerów w Salzburgu (Austria) oczekuje tworzenia nowych linii trolejbusowych, a 34% chce zastąpienia autobusów trolejbusami. Udział respondentów chcących zastąpienia autobusów
trolejbusami w Eberswalde (Niemcy) wyniósł aż 41%.
W przyszłości, wskutek wdrażania innowacyjnych rozwiązań technologicznych, stosunek mieszkańców do trolejbusów jako środka komunikacji
miejskiej może ulec dalszej poprawie.
W najbliższym okresie można oczekiwać przyspieszonej ewolucji trolejbusu, który dzięki dynamicznemu rozwojowi technologii magazynowania energii
elektrycznej będzie ewoluował w kierunku elektrobusu, pojazdu o wysokim
stopniu autonomiczności jazdy. Innowacyjne i zaawansowane technologiczne
pojazdy trolejbusowe będą miały również ważne znaczenie dla kształtowania
pozytywnego wizerunku całego systemu transportu miejskiego.
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RELATION OF RESIDENTS TO TROLLEYS AS A SOCIAL FACTOR DETERMINING
– ANALYSIS OF CHOSEN CITIES OF
CENTRAL-EASTERN EUROPE IN THE FRAMEWORK OF THE TROLLEY PROJECT
DEVELOPMENT OF TROLLEY BUS TRANSPORT

Trolley buses reached the peak of popularity after the World War II, however its origins date back to 1882. In postwar period trolley bus systems were constantly diminished.
Actually they operate in 315 cities in 45 countries. In many cities trolleys play an impor-
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tant role in public transport system being recognized for the lack of local emissions, long
period of exploitation, or higher dynamics. Moreover, electricity will become the basic
source of energy in public transport due to unstable situation on world oil market.
Trolley bus could be seen as a flexible platform for many innovations regarding to
storage of electricity, like batteries or supercapacitors. It is evolving into electric bus, the
vehicle with high (or complete) independence of electrical network.
In the framework of the TROLLEY project marketing research was conducted to find
the relation of residents to trolleys as a social factor determining development of trolleybus transport system. Data was collected in the form of a direct interview with passengers in chosen Central-Eastern cities where trolley buses operate. Research has shown
significant differences of passengers’ attitudes relating to the future activities of urban
authorities in respect of the described mean of public transport. In German-language cities (Eberswalde, Salzburg), where transport and environmental issues are of highest importance, great expectations were present for the development of trolley bus. In future,
according to implementation of innovative solutions, attitudes towards trolley buses
might even improve, influencing general image of public transport.
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ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
Ekonomika Transportu Lądowego

Nr 41 (2011)

Olgierd Wyszomirski

PLANOWANIE TRANSPORTU MIEJSKIEGO JAKO INSTRUMENT
KSZTAŁTOWANIA JEGO ROZWOJU

1. Wprowadzenie
W dniu 1 marca 2011 r. weszła w życie w naszym kraju Ustawa z dnia
16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. W ustawie tej
określono organizatorów publicznego transportu zbiorowego oraz wyznaczono ich zadania. Rolę organizatora transportu miejskiego powierzono
gminie lub związkowi międzygminnemu. Do zadań organizatora zaliczono
planowanie rozwoju transportu oraz organizowanie i zarządzanie transportem publicznym. W ramach zadania planowania transportu organizator
ma zgodnie z ustawą opracować plan zrównoważonego rozwoju transportu publicznego. Ustawowym obowiązkiem organizatora jest zachowanie
określonej procedury planowania oraz uwzględnienie w planie wyznaczonych elementów składowych. Rozważenia wymaga, w jakim stopniu nowy
ustawowy obowiązek nawiązuje do zaleceń i praktyki krajów Unii Europejskiej oraz w jakim zakresie plan opracowany zgodnie z ustawą jest w stanie
zapewnić zrównoważony rozwój transportu w miastach i aglomeracjach
miejskich naszego kraju.

2. Uwarunkowania i zasady planowania transportu miejskiego
U podstaw planowania transportu miejskiego w krajach Unii Europejskiej leży z jednej strony przekonanie o istotnym znaczeniu mobilności komunikacyjnej dla społeczno-gospodarczego rozwoju obszarów zurbanizo-
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wanych oraz z drugiej strony świadomość jej negatywnych następstw
w postaci kongestii, wypadków komunikacyjnych i szkód środowiskowych.
Mobilność ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia ludziom swobody przemieszczania się i dobrej jakości życia. Jest ściśle powiązana z koncepcją zrównoważonego rozwoju, którą przyjmuje się w strategiach miast i transportu, mając
na względzie, że 72% mieszkańców Europy żyje na obszarach zurbanizowanych. Zrównoważony rozwój ma służyć zmniejszeniu problemów wynikających z ruchliwości, których doświadcza większość obszarów zurbanizowanych
na Starym Kontynencie. Poziom ruchu drogowego i kongestia, jakość powietrza, hałas, emisja spalin, konsumpcja nieodnawialnych zasobów, społeczne
wykluczenie, rozlewanie się miast oraz wypadki drogowe to istotne wyzwania
wymagające zrównoważonego rozwoju miast i transportu1.
W ramach strategii zrównoważonego rozwoju kluczowe znaczenie ma
dążenie do zapewnienia racjonalnego podziału zadań przewozowych pomiędzy transport zbiorowy i indywidualny. Jej założeniem jest preferowanie transportu zbiorowego w śródmieściu oraz w dzielnicach je otaczających
o największym ruchu pasażerskim. W pozostałych dzielnicach oraz w strefie podmiejskiej, zgodnie z tą strategią, nadal dużą rolę może pełnić transport indywidualny, przy czym obszary te powinny być połączone szybkim
transportem zbiorowym z dzielnicami centralnymi.
Warunkiem zrównoważenia transportu w miastach jest dążenie do skrócenia długości odcinków podróży i zmniejszenia ich liczby. Wymaga to rezygnacji z obowiązującej od lat doktryny monofunkcyjnych struktur urbanistycznych, zakładającej podział miasta na dzielnice przemysłowe,
handlowo-usługowe i wielofunkcyjne. Należy ponadto przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się miast na słabo zaludnione tereny podmiejskie, ponieważ
potrzeby przewozowe związane z koniecznością pokonywania długich odległości należą w znacznym stopniu do transportu indywidualnego2.
Kształtowanie struktur przestrzennych obszarów zurbanizowanych, na
których przewiduje się budowę obiektów będących znacznymi generatorami ruchu, powinno być ściśle skoordynowane z planowaniem transportu
pasażerskiego. Niezbędne jest więc uzgodnienie planowania przestrzennego i planowania transportu, głównie zbiorowego, w celu przeciwdziałania
już na tym etapie nadmiernemu wykorzystywaniu samochodów osobowych. Zapewnienie zrównoważonego transportu jest bowiem uzależnione
od prawidłowego rozwoju przestrzennego i właściwie rozwiniętego transportu zbiorowego3.
1
Sustainable Urban Transport Plans, European Parliament, Directorate-General for Internal Polices, Brussels 2010, s. 21.
2
Rola samorządu w kształtowaniu transportu regionalnego w Polsce i w Europie, pod red. B. Moleckiego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2010, s. 21 i 22.
3
A. Faron, A. Rudnicki, Idea i narzędzia unijnego projektu MAX mającego na celu podniesienie świadomości potrzeby zarządzania mobilnością, „Transport Miejski i Regionalny” 2010, nr 1, s. 19.
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Instrumentem wykorzystywanym w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju miast i transportu są plany transportowe.
Współczesne problemy mobilności na obszarach zurbanizowanych są na
tyle złożone, że wymagają nowego podejścia do planów transportowych,
które zostało określone w 2004 r. przez Grupę Roboczą Ekspertów Unii Europejskiej do Spraw Zrównoważonego Transportu Miejskiego. Podejście to
znajduje odzwierciedlenie w metodyce tworzenia Planów Zrównoważonego Transportu Miejskiego (SUTP – Sustainable Urban Transport Plan), w której przyjęto następujące zasady planowania transportu miejskiego:
 kreowanie wspólnej wizji – angażowanie w fazach planowania i wdrażania wszystkich zainteresowanych stron,
 racjonalne proporcje zrównoważenia – równoważenie aspektów społecznych, ekonomicznych i środowiskowych tak, aby plan nie był postrzegany jako zagrożenie w żadnym z tych aspektów,
 zintegrowane podejście planistyczne – zachowanie integracji poziomej
pomiędzy planami transportu i innymi planami samorządowymi oraz
integracji pionowej pomiędzy planami miejskimi, regionalnymi, narodowymi i unijnymi,
 innowacyjność – traktowanie planowania jako instrumentu innowacyjnego sposobu podejścia do problemów związanych z transportem,
 bilans korzyści i kosztów transportu – szacowanie korzyści i kosztów
transportu w zakresie ekonomicznym, społecznym i środowiskowym
przez internalizację kosztów zewnętrznych w celu zapewnienia mechanizmu rynkowego regulującego sektor transportu,
 realność i elastyczność – dostarczenie konkretnych rezultatów przy wykorzystaniu metodologii zarządzania ryzykiem i monitoringu wdrażania4.
Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego zmierza w kierunku
zrównoważonego systemu transportu miejskiego przez uwzględnienie następujących celów:
 zapewnienie dostępności do transportu wszystkim osobom,
 redukcja negatywnego wpływu transportu na zdrowie i bezpieczeństwo
mieszkańców,
 redukcja zanieczyszczenia powietrza i hałasu oraz efektu cieplarnianego
i zużycia energii,
 zwiększenie efektywności ekonomicznej transportu osób i ładunków,
uwzględniając koszty zewnętrzne,
 podniesienie jakości środowiska miejskiego oraz atrakcyjności wizerunku miasta5.
L. Michalski, Planowanie zrównoważonego transportu miast bałtyckich, „Transport Miejski
i Regionalny” 2009, nr 7–8, s. 47.
5
Sustainable Urban Transport Planning. SUTP Manual, Guidance for stakeholders prepared by Rupprecht Consult and the partners of the PILOT consortium for the European
Commission, DG Environment, Cologne (Germany) 2007, s. 13.
4
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Zasady polityki i instrumenty definiowanie w planach powinny odnosić
się do wszystkich środków i rodzajów transportu na całym obszarze aglomeracji, obejmując:
 transport publiczny i prywatny,
 transport pasażerów i ładunków,
 transport zmotoryzowany i niezmotoryzowany,
 ruch i parkowanie pojazdów6.
W planowaniu zrównoważonego transportu miejskiego należy odróżnić
proces planowania od planu. Jakość planu i jego wykonalność uzależnione są
od przeprowadzonego procesu planowania, który powinno charakteryzować:
 zaangażowanie różnych sektorów planistycznych,
 zaangażowanie partnerów (interesariuszy),
 sformułowanie wspólnej wizji,
 sformułowanie celów dla realizacji wizji7.
Faktyczny proces planowania może różnić się w poszczególnych miastach
w zależności od lokalnych uwarunkowań i wymagań. W każdym procesie planowania zrównoważonego transportu miejskiego muszą być jednak uwzględnione dwa rodzaje elementów odgrywające specyficzną rolę, a mianowicie:
 zadania, rozumiane jako działania niezbędne dla skonstruowania i wdrożenia określonych instrumentów ostatecznie zawartych w formalnie
przyjmowanym i akceptowanym planie,
 prace warunkujące wykonanie zadań, stanowiące działania istotne dla
sukcesu planu, chociaż mogące nie przyczyniać się bezpośrednio do powstania planu8.
Zadania, które powinny być uwzględnione w procesie planowania zrównoważonego transportu miejskiego przedstawiają się następująco:
 analiza stanu wyjściowego i nakreślenie scenariuszy rozwoju:
o inwentaryzacja istniejących planów i polityk, stanowiących kluczowe dokumenty dla procesu planowania,
o określenie obecnego poziomu ruchliwości i rozwoju transportu
w aglomeracji oraz wyszczególnienie głównych problemów dotyczących ruchliwości i braków w zakresie danych,
o rozwinięcie perspektywicznych scenariuszy rozwoju, które pozwolą
na dyskusję dotyczącą kompleksowej strategii rozwoju transportu
wśród interesariuszy;
 określenie wizji, celów i mierników:
o przedstawienie wspólnej długookresowej wizji rozwoju transportu
i ruchliwości dla wszystkich lokalnych interesariuszy i mieszkańców
wraz z opisem pożądanego przyszłego stanu,
Ibidem.
L. Michalski, op. cit., s. 48.
8
Sustainable Urban Transport Planning..., s. 18.
6
7
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zdefiniowanie konkretnych i mierzalnych celów ukierunkowujących działania oraz określenie tego, co i kiedy powinno być osiągnięte za pomocą planu zbudowanego na podstawie wspólnej
wizji,
o zdefiniowanie zbioru odpowiednich i realistycznych mierników,
które pozwolą monitorować postęp w osiąganiu celów oraz ustalić
wydajność i efektywność zastosowanych środków,
 zaplanowanie działań i budżetu:
o zdefiniowanie szerokiego zbioru działań i środków, które pozwalają
zrealizować wizję i osiągnąć cele,
o określenie realistycznej, wydajnej i efektywnej alokacji zasobów
(ludzkich, informacyjnych, finansowych);
 określenie odpowiedzialności i zasobów:
o sformalizowanie odpowiedzialności poszczególnych podmiotów
oraz zapewnienia niezbędnych środków na wdrożenie planu działań
i budżetu;
 zaplanowanie monitoringu i oceny:
o określenie procesu planowania i wdrożenia, antycypowanie problemów, weryfikowanie osiągnięć i wyznaczanie kierunków doskonalenia9.
Z kolei prace, które powinno się wykonać w procesie planowania rozwoju
transportu miejskiego, obejmują:
 określenie harmonogramu procesu planowania harmonizującego i koordynującego różne decyzje podejmowane w procesie planowania,
 strategiczne koordynowanie i budowanie relacji między interesariuszami, związane z określeniem ich pozycji,
 ustalenie podmiotów odpowiedzialnych za planowanie i delimitację obszaru objętego planem,
 zachęcenie mieszkańców do udziału w kolektywnym podejmowaniu
decyzji w warunkach maksymalnej przejrzystości i wysokiej lokalnej
kultury politycznej,
 zapewnienie udziału interesariuszy we wszystkich etapach procesu planowania,
 zintegrowanie poszczególnych sektorowych polityk dla potrzeb planowania transportu,
 określenie mobilności w zakresie transportu miejskiego różnych segmentów osób w zależności od statusu społecznego,
 zapewnienie informacji w mediach o procesie planowania transportu
i zbudowanie odpowiednich public relations,
 wykształcenie umiejętności zarządzania procesem planowania transportu we władzach lokalnych i wśród interesariuszy,
o

9

Ibidem, s. 19 i 24–35.
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 ustalenie i sformalizowanie relacji pomiędzy poszczególnymi podmiotami uczestniczącymi w planowaniu w warunkach optymalnego wykorzystania zasobów i zarządzania ryzykiem10.

3. Planowanie transportu miejskiego w krajach Unii Europejskiej
W wysoko rozwiniętych gospodarczo krajach Unii Europejskiej, takich
jak Austria, Francja, Niemcy, Szwecja, Wielka Brytania i Włochy, plany
transportowe sporządzane są od wielu lat. Ich opracowanie w każdym przypadku jest skoordynowane z planami zagospodarowania przestrzennego.
Oba typy planów wzajemnie się uzupełniają. Plany transportowe są zróżnicowane pod względem zasięgu terytorialnego, obejmując obszar całego kraju, regionu, gminy, miasta i związku międzygminnego (aglomeracji). Ich
podstawą są akty prawne wysokiej rangi (ustawy). Bez zatwierdzonego planu transportowego właściwa władza nie może uchwalić budżetu na jego realizację11.
W niektórych krajach Unii Europejskiej plany transportowe mają charakter kroczący. Są one aktualizowane z reguły co roku w nawiązaniu do
zmieniających się potrzeb i możliwości. Realizacja planów jest przedstawiana w okresowych, zazwyczaj corocznych, sprawozdaniach udostępnianych
społeczeństwu, na przykład w Internecie12.
Pierwszym europejskim krajem, w którym zastosowano koncepcję planów zrównoważonego rozwoju transportu miejskiego, była Francja w latach
80. ubiegłego wieku. W 1996 r. Parlament Francji wydał akt prawny dotyczący jakości powietrza i racjonalnego wykorzystywania energii, który zmodyfikował plany transportu miejskiego tak, aby uczynić z nich skuteczne narzędzie walki z zanieczyszczeniem powietrza. Od 1998 r. sporządzanie
planów transportowych w tym kraju jest obowiązkowe w miastach powyżej
100 000 mieszkańców. Zgodnie z prawem opracowywaniem planów zajmują się zarządy transportu. Efektywność planów musi być oceniana po 5 latach od wprowadzenia. Ocena stanowi podstawę do decyzji o rewizji lub
kontynuacji danego planu13.
W praktyce francuskiej występuje pojęcie „obszaru funkcjonalnie delimitowanego”, dla którego sporządzany jest plan transportu miejskiego. Granice tego obszaru zwykle obejmują duże miasto i gminy ościenne tworzące
Ibidem, s. 20 i 36–47.
K. Masłowski, S. Sarna, Plany transportowe w świetle doświadczeń wybranych krajów UE,
w: I Forum Transportu Aglomeracyjnego. Konferencja naukowo-techniczna pt. „Plan transportowy w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym”, SITK Oddział w Warszawie, Warszawa
2009, s. 60.
12
Ibidem.
13
Sustainable Urban Transport Plans..., s. 35.
10
11
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obszar funkcjonalny. W planie uwzględniane są wszystkie środki i rodzaje
transportu, co jest przejawem dążenia do wykorzystania alternatywnych
rozwiązań w stosunku do prywatnych samochodów osobowych, w szczególności transportu zbiorowego, rowerów i przemieszczeń pieszych14.
W Wielkiej Brytanii konieczność opracowywania planów transportu
miejskiego zaanonsowano w rządowej Białej Księdze pt. A New Deal for
Transport: Better for Everyone (Nowy ład w transporcie: lepszy dla każdego) , wydanej w 1998 r. Dokument ten wymaga, aby lokalne plany transportowe
były zgodne z zasadami zintegrowanej polityki transportowej i rządowymi
celami w zakresie transportu. Plany mają się koncentrować na popycie i być
przygotowywane w postaci 5-letniej strategii w konsultacji ze społecznością
lokalną i odpowiednimi stowarzyszeniami. W strategii należy uwzględniać
zasoby niezbędne do jej realizacji.
Pierwsze plany zrównoważonego transportu miejskiego zostały przygotowane w Wielkiej Brytanii w 2000 r. i obejmowały okres od lat 2001/2002
do 2005/2006. Władze lokalne informowały o postępie w realizacji planu
w corocznych sprawozdaniach. Do połowy 2006 r. przedstawione zostały
sprawozdania obejmujące okres 5 lat obowiązywania planów. Kolejna edycja planów objęła lata 2006/07–2010/1115.
W Niemczech kształtowanie planów transportu miejskiego odbywa się
pod wpływem obowiązującej rządowej polityki transportowej. Oprócz planów dotyczących miast i aglomeracji opracowywane są plany dla regionów
i całego kraju. Obejmują one okres 5 lat. Rząd federalny w swojej polityce
transportowej, stanowiącej podstawę planów transportu miejskiego, kładzie
nacisk na rozwój transportu zbiorowego, zalecając:
 wykorzystywanie czynników ekonomicznych do zachęcania do korzystania z transportu zbiorowego,
 integrowanie transportu zbiorowego,
 koordynowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i planów transportu pod kątem zniechęcania do nadmiernego korzystania z samochodów osobowych,
 wykorzystywanie informacji publicznej (Internet, telewizja, inne media)
oraz systemu edukacji do uzmysławiania korzyści z realizacji zrównoważonej polityki transportowej,
 etapowe wdrażanie polityki transportowej z perspektywą długoterminową, zapewniające poparcie społeczne i polityczne16.
W włoskich miastach i aglomeracjach sporządzane są plany transportu
i mobilności na okres do 10 lat oraz generalne planu ruchu miejskiego obejmujące 2 lata. Przedmiotem tych pierwszych jest rozwój infrastruktury
K. Masłowski, S. Sarna, op. cit., s. 54 i 55.
Ibidem, s. 52.
16
Ibidem, s. 56.
14
15
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i usług przewozowych wymagający dużych nakładów finansowych. Plany
ruchu miejskiego koncentrują się na działaniach, które mogą być wykonane
w krótkim okresie czasu. W świetle obowiązujących przepisów o charakterze krajowym zawierają one tylko takie działania, które nie wymagają konieczności dużej rozbudowy infrastruktury17.
W Austrii opracowano plan rozwoju transportu miejskiego dla Wiednia
na 20 lat. Mieszkańcy mieli możliwość wyrażenia swoich sugestii, propozycji oraz krytycznych uwag w odniesieniu do proponowanego systemu transportu. Główną ideą planu jest „Inteligentna Mobilność” ukierunkowana na
zmianę zachowań komunikacyjnych przez:
 zmniejszenie indywidualnych podróży samochodami osobowymi do
25% wszystkich podróży,
 zwiększenie udziału rowerów w podróżach,
 zwiększenie udziału transportu publicznego do 40%18.
Podejście do planowania transportu miejskiego zastosowane w Wiedniu
łączy cele ekonomiczne, społeczne i środowiskowe, m. in. dzięki dobrze zintegrowanemu zarządzaniu systemem transportowym. Inną silną stroną tego
podejścia jest powiązanie analitycznego planowania z konsensusem społecznym zbudowanym na szerokim uczestnictwie zainteresowanych podmiotów19.
W Szwecji, w Örebro – mieście liczącym 130 tys. mieszkańców, położonym w pobliżu Sztokholmu i Oslo, stanowiącym centrum logistyczne Skandynawii – prace nad planem zrównoważonego transportu miejskiego rozpoczęto w 2006 r. od przygotowania diagnozy stanu obsługi transportowej
i sformułowania wyzwań na przyszłość. Podjęto także konsultacje z innymi
miastami europejskimi w ramach programu Bustrip. Przy opracowaniu planu zapewniono szeroki udział lokalnej społeczności oraz zastosowano całościowe podejście, analizujące wiele mechanizmów funkcjonowania miasta,
nie ograniczając się do wąskiego ujęcia problemów transportowych. Podejście to zostało wykorzystane do opracowania metodologii planowania w ramach projektu Bustrip, co znalazło odzwierciedlenie w powstaniu podręcznika metodologicznego, dostępnego również po polsku20.
Zgodnie z podręcznikiem opracowanym w ramach projektu „Bustrip”
proces przygotowywania planu zrównoważonego transportu miejskiego
wymaga efektywnej współpracy i współdziałania na szczeblu lokalnym
i regionalnym. Wspólny wysiłek administracji i interesariuszy musi objąć
wizję, partnerstwo, zaangażowanie, ocenę możliwości prawnych i finansowych, a także rewizję istniejących programów i mechanizmów wdrożenioIbidem, s. 58 i 59.
Sustainable Urban Transport Plans..., s. 41 i 42.
19
Ibidem, s. 46.
20
K. Masłowski, S. Sarna, op. cit., s. 57 i 58.
17
18
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wych. Plan, jako rezultat procesu planowania, ma służyć zapewnieniu bardziej zrównoważonego zaspokajania potrzeb przewozowych w zakresie
transportu osób i ładunków w obszarach miejskich. Powinien mieć charakter kompleksowy i obejmować zarówno transport publiczny, jak i prywatny, zmotoryzowany i niezmotoryzowany, w stanie ruchu i postoju,
z uwzględnieniem logistyki. Wszystkim musi zajmować się w sposób zintegrowany, wyrażając wspólną wizję rozwoju transportu miejskiego i strategię systematycznej pracy zmierzającej do osiągnięcia zrównoważonych
struktur21.
Tendencją występującą w krajach Unii Europejskiej jest sporządzanie,
poza planami zrównoważonego transportu dla obszarów miast i aglomeracji, także planów transportu dla dużych przedsiębiorstw i innych źródeł intensywnego ruchu pasażerskiego, zwanych planami mobilności. Głównym
celem planu mobilności jest zmniejszenie liczby osób podróżujących samochodem pojedynczo. Ponadto za pomocą takiego planu dąży się do zmniejszenia potrzeb podróżowania, w tym przez promocję takich inicjatyw jak
praca w domu. Plan mobilności jest dokumentem zawierającym zbiór informacji na temat dostępnych środków transportu, sposobów podróżowania,
użytkowników obiektu oraz mechanizmów i inicjatyw pozwalających na
polepszenie dostępu do obiektu ekologicznymi środkami transportu. Powinny w nim być wyszczególnione konkretne cele i sposób ich osiągnięcia,
co umożliwia kontrolowanie sytuacji w przyszłości22.
Plany mobilności integrują pozainwestycyjne instrumenty zarządzania
mobilnością w zakresie działań informacyjnych, doradczych, organizacyjnych, koordynacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych. W planach tych
uwzględnia się rozwiązania w zakresie polityki parkingowej (np. likwidację
części miejsc postojowych na terenie przedsiębiorstwa), tzw. małej infrastruktury (np. stojaki dla rowerów i prysznice dla rowerzystów) oraz finansowania (np. dopłaty do biletów transportu zbiorowego)23.
Liderem w dziedzinie zarządzania mobilnością za pomocą planów mobilności jest Londyn, dzięki silnemu programowi ich opracowywania, wdrażania i promocji. Osiągnięcia Londynu w tym zakresie stały się możliwe
dzięki wsparciu, także finansowemu, władz miasta, jednostek administracyjnych dzielnic oraz polityce państwa, które poprzez odpowiednie regulacje i wytyczne przyczyniło się do poszerzenia wiedzy w tej dziedzinie24.

www.movingsustainably.net (9.04.2011).
J. Bojczuk, Przykłady wdrożeń planów mobilności w Londynie, „Transport Miejski i Regionalny” 2011, nr 1, s. 2.
23
K. Nosal, Przykłady planów mobilności i ocena ich skuteczności, „Transport Miejski i Regionalny” 2011, nr 1, s. 31.
24
J. Bojczuk, op. cit., s. 8.
21
22
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4. Planowanie transportu miejskiego w Polsce
W Polsce początek planowania transportu miejskiego jest związany z akcesją do Unii Europejskiej i aplikowaniem o środki finansowe na rozwój
transportu publicznego w miastach. Z myślą o ich pozyskaniu rozpoczęto
przygotowywanie tzw. zintegrowanych planów rozwoju transportu publicznego. W przededniu akcesji został opracowany i uchwalony pionierski
dokument pt. Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Gdyni
w latach 2001–2013. W dokumencie:
 opisano sytuację społeczno-gospodarczą Gdyni jako punkt wyjściowy do przedstawienia roli transportu publicznego w obsłudze miasta,
 scharakteryzowano podsystemy transportu publicznego,
 zaprezentowano podstawowe parametry określające wpływ transportu
na środowisko,
 określono powiązania nowego planu z podstawowymi dokumentami
i opracowaniami dotyczącymi kierunków rozwoju przestrzennego, gospodarczego, społecznego, kulturowego i ekologicznego miasta,
 zidentyfikowano podstawowe determinanty rozwoju transportu publicznego,
 dokonano analizy SWOT transportu publicznego,
 przeprowadzono delimitację obszaru realizacji planu,
 ustalono cele rozwoju transportu publicznego, przyjmując założenie
zrównoważonego transportu na zdelimitowanym obszarze,
 wyznaczono kierunki rozwoju transportu publicznego,
 opracowano system monitoringu realizacji planu,
 wskazano źródła finansowania realizacji planu25.
Nowy etap w zakresie planowania transportu miejskiego w Polsce został
otwarty wraz z uchwaleniem Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, która weszła w życie z dniem 1 marca 2011 r.
W ustawie tej do zadań organizatora transportu zaliczono planowanie rozwoju transportu oraz wprowadzono obowiązek uchwalania planów zrównoważonego transportu publicznego, wyznaczając:
 podmioty zobligowane do opracowania i uchwalania planu,
 sposób informowania o opracowaniu projektu planu i zasięgania opinii
o tym dokumencie,
 koordynację planów opracowywanych na różnych szczeblach,
 zakres merytoryczny planu,
 czynniki i dokumenty, które należy uwzględnić przy opracowywaniu
planu,
K. Grzelec, O. Wyszomirski, Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Gdyni
w latach 2001–2013, „Biuletyn Komunikacji Miejskiej” 2004 (Warszawa), nr 76, s. 34–37.
25
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 sposób podawania planu do publicznej wiadomości26.
Zgodnie z ustawą plany zrównoważonego rozwoju transportu publicznego dla miast opracowują:
 gminy liczące co najmniej 50 000 mieszkańców na swoim obszarze lub
80 000 mieszkańców na obszarze swoim i innych gmin, w których organizują komunikację miejską na podstawie porozumienia między gminami,
 związki międzygminne obejmujące obszar liczący co najmniej 80 000
mieszkańców.
Informację o opracowanym projekcie planu, zgodnie z ustawą, ogłasza
się w miejscowej prasie, „Biuletynie Informacji Publicznej” oraz w sposób
zwyczajowo przyjęty, określając miejsce wyłożenia projektu oraz formę,
miejsce i termin składania opinii dotyczących tego projektu, nie krótszy jednak niż 21 dni od dnia ogłoszenia. W projekcie planu transportu miejskiego
uwzględnia się plan transportowy wyższego szczebla.
W określony ustawą zakres planu transportu miejskiego wchodzą:
 sieć komunikacyjna, na której planowane jest wykonywanie przewozów
o charakterze użyteczności publicznej,
 ocena i prognoza potrzeb przewozowych,
 przewidywane finansowanie usług przewozowych
 preferencje dotyczące wyboru rodzaju środka transportu,
 zasady organizacji rynku przewozów,
 pożądany standard usług przewozowych w przewozach o charakterze
użyteczności publicznej,
 przewidywany sposób organizowania systemu informacji dla pasażera.
Przy opracowywaniu planu transportu miejskiego należy uwzględnić,
zgodnie z ustawowym obowiązkiem, określone czynniki i dokumenty,
a mianowicie:
 stan zagospodarowania przestrzennego oraz ustalenia odpowiednich
planów w tym zakresie,
 sytuację społeczną i gospodarczą danego obszaru,
 wpływ transportu na środowisko,
 potrzebę zrównoważonego rozwoju transportu publicznego, w szczególności potrzeby osób niepełnosprawnych,
 rentowność linii komunikacyjnych.
Plan transportu miejskiego uchwala rada gminy lub zgromadzenie
związku międzygminnego. Po uchwaleniu jest on podawany do publicznej
wiadomości we właściwym dla organizatora dzienniku urzędowym.
Zobowiązanie gmin do opracowywania i uchwalania planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego należy ocenić pozyUstawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. Nr 5
z 7 stycznia 2011, poz. 13).
26
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tywnie, ponieważ zmusza to organizatorów transportu miejskiego do strategicznego myślenia i działania.
Niewłaściwym rozwiązaniem jest jednak ograniczenie tego zobowiązania wyłącznie do transportu publicznego. Transport miejski powinno się bowiem traktować w sposób zintegrowany. Z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju kluczowe znaczenie ma bowiem nie tylko oddziaływanie na
transport publiczny, ale także prywatny, realizowany własnymi samochodami osobowymi. To właśnie ten transport jest przyczyną powstawania największych zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania miast i w związku
z tym wymaga podejmowania działań równoważących jego rozwój. Działania te powinny być planowane na poziomie strategicznym i operacyjnym
obok działań odnoszących się do transportu publicznego. O potrzebie takiej
świadczy nie tylko logiczne rozumowanie, ale także praktyka wysoko rozwiniętych gospodarczo krajów Unii Europejskiej, które jako pierwsze doświadczyły negatywnych skutków masowego rozwoju motoryzacji indywidualnej.
W warunkach naszego kraju ustawowo skoncentrowano planowanie na
transporcie publicznym. W sposób szczegółowy określono konieczną zawartość merytoryczną planu, zobowiązując gminy do uwzględniania w planie
zagadnień z jednej strony ograniczających elastyczność zarządzania ofertą
przewozową, a z drugiej trudnych lub wręcz niemożliwych do precyzyjnego
zaplanowania.
Konieczność objęcia planem sieci komunikacyjnej, na której planuje się
wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej, powoduje, że każdorazowa zmiana przebiegu trasy linii komunikacyjnej musi być
wcześniej zaplanowana. Jeżeli więc jej potrzeba powstanie w okresie realizacji planu, to zmianę trzeba do niego wprowadzić, zachowując długotrwałą
procedurę obowiązującą w tym zakresie. Dodatkowym ograniczeniem elastyczności organizowania publicznego transportu zbiorowego poza koniecznością planowania sieci komunikacyjnej jest wprowadzony w ustawie
obowiązek określania przystanków komunikacyjnych także w drodze
uchwały rady gminy lub zgromadzenia związku międzygminnego. Oznacza to, że dla wprowadzenia lub zmiany charakteru przystanku (np. typu
„na żądanie” na stały) konieczne jest zachowanie odpowiedniej procedury
uchwałodawczej.
Ustawowym wymogiem planistycznym, który z kolei można uznać za
niemożliwy do właściwego zrealizowania, jest ocena i prognoza potrzeb
przewozowych. Charakter potrzeb przewozowych uniemożliwia bowiem
ich dokładną ocenę i prognozę. Realne jest tylko określenie czynników determinujących potrzeby przewozowe i na tej podstawie podjęcie próby planistycznego ustalenia poziomu popytu, który w mniejszym lub większym
stopniu będzie odzwierciedlał potrzeby przewozowe.
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Niewątpliwie pozytywnym następstwem planowania rozwoju publicznego transportu zbiorowego zgodnie z ustawą będzie konieczność prowadzenia przez jego organizatorów szeroko zakrojonych badań rynkowych
i marketingowych o charakterze pierwotnym. Bez informacji z badań nie
jest bowiem możliwe opracowanie planu na satysfakcjonującym poziomie
przede wszystkim w zakresie popytu, finansowania usług przewozowych
czy też preferencji dotyczących wyboru rodzajów środków transportu oraz
pożądanego standardu usług, mimo że w tym ostatnim przypadku w ustawie nie doprecyzowano przez kogo pożądanego – przez pasażerów czy
przez organizatora.
Za walor rozwiązania ustawowego dotyczącego planowania publicznego transportu zbiorowego można uznać wprowadzenie konieczności
uwzględniania przy opracowywaniu planu wszystkich istotnych planów
w zakresie zagospodarowania przestrzennego oraz wpływu transportu na
środowisko i potrzebę jego zrównoważonego rozwoju. Pozytywnej oceny
wymaga także obowiązek uwzględniania w planach transportu miejskiego
planów opracowanych na wyższym szczeblu, dla obszarów, w skład których wchodzą gminy.
Lepszym rozwiązaniem w zakresie integracji planów różnych szczebli
przy ich opracowywaniu byłoby, zamiast dostosowania planów niższego
szczebla, koordynowanie działań na różnych szczeblach. Umożliwiłoby to
równoległe opracowywanie planów na poszczególnych szczeblach27.
Utrudnione w planowaniu publicznego transportu zbiorowego może
także być uwzględnianie wpływu inwestycji infrastrukturalnych na środowisko, jeżeli plan nie będzie odwoływał się do zatwierdzonej strategii rozwoju miasta, z powodu jej braku lub nieobjęcia nią danej inwestycji. W takiej
sytuacji może zaistnieć konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania planu transportowego na środowisko, co skomplikuje i wydłuży procedurę uchwalania planu transportowego28.

5. Podsumowanie
Z przeprowadzonych rozważań na temat planowania transportu miejskiego jako instrumentu kształtowania jego rozwoju wynikają następujące
wnioski:
 u podstaw planowania transportu miejskiego powinno leżeć przekonanie z jednej strony o istotnym znaczeniu mobilności komunikacyjnej dla
społeczno-gospodarczego rozwoju miast, a z drugiej strony o jej nega27
A. Brzeziński, M. Roszkowski, Plan transportowy – proces przygotowania, cel i zakres
w ocenie ekspertów, w: I Forum Transportu Aglomeracyjnego..., s. 28.
28
Ibidem, s. 30.

132









Olgierd Wyszomirski

tywnych następstwach w postaci kongestii, wypadków komunikacyjnych i szkód środowiskowych,
w planowaniu transportu miejskiego powinno się przyjąć zasady adekwatne dla strategii jego zrównoważonego rozwoju, traktując integralnie wszystkie środki i rodzaje transportu,
w wysoko rozwiniętych gospodarczo krajach Unii Europejskiej plany
transportowe są opracowywane na podstawie aktów prawnych wysokiej
rangi i uzupełniają się z planami zagospodarowania przestrzennego,
tendencją występującą w krajach Unii Europejskiej jest sporządzanie,
poza planami zrównoważonego transportu dla miast i aglomeracji, także planów mobilności dla dużych przedsiębiorstw i innych źródeł ruchu
pasażerskiego,
w Polsce nowy etap w zakresie planowania transportu miejskiego został
otwarty wraz z uchwaleniem Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, która wprowadziła obowiązek uchwalania
planów zrównoważonego transportu publicznego,
niewłaściwym rozwiązaniem w zakresie planowania transportu wprowadzonym w Polsce jest ograniczenie obowiązku uchwalania planu
transportu miejskiego wyłącznie dla transportu publicznego oraz ustawowe określenie merytorycznej zawartości planu w sposób ograniczający elastyczność zarządzania ofertą przewozową.
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PLANNING OF URBAN TRANSPORT AS A TOOL OF CREATING ITS DEVELOPMENT
Urban transport ought to be planned with taking into consideration certain conditionings and rules, which result from the strategy of its sustainable development. In the
process of planning the urban transport in Poland the experience of other European
Union countries should be used. The act from the day 16th of December 2010 on the public transport limits the obligation of planning to the development of public transport
when urban transport should be organized as a whole in an integrated way.
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POŁĄCZONE USŁUGI TRANSPORTOWE JAKO PRZYKŁAD KLASTRA
TRANSPORTOWO-TURYSTYCZNEGO W OBSZARZE ZALEWU WIŚLANEGO

1. Wprowadzenie
Koncepcja klastrów jest dobrze opisana w literaturze i uznana w praktyce gospodarczej za doskonałe narzędzie poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw.
Pod koniec XX w. znane już wcześniej zjawisko koncentracji przestrzennej firm
funkcjonujących w jednym sektorze gospodarki nabrało nowego znaczenia. Klastry występują w różnych sferach gospodarki, w tym również w usługach. Turystyka nie jest wyjątkiem, choć klastry turystyczne, szczególnie w Polsce, są przedsięwzięciami rozwijanymi dopiero od niedawna. Można wskazać już jednak na
kilka przykładów takich rodzimych inicjatyw: Małopolski klaster turystyczny,
bieszczadzki klaster turystyczny, klaster „Bory Tucholskie”, klaster „Kraina Miodu i Mleka” czy powstający sopocki klaster turystyczny.
Ciekawą propozycją noszącą cechy klastra turystycznego jest wspólne
przedsięwzięcie transportowe przewoźnika kolejowego Arriva RP sp. z o.o.,
Pomorskiego Towarzystwa Miłośników Kolei Żelaznych z Gdyni oraz właściciela statku M/s Monika – p. Jerzego Kruszyńskiego. W 2010 r. wprowadzona została nowa oferta obsługi transportowej rejonu Wysoczyzny Elbląskiej, Zalewu Wiślanego, Mierzei Wiślanej, Żuław Wiślanych i Powiśla.
Przedsięwzięcie to stanowi pierwszy przykład współpracy w dziedzinie
transportowo-turystycznej w tym rejonie Polski.
W niniejszym artykule dokonano oceny spełniania warunków klastra
przez tę ofertę, przedstawiając również model finansowania oraz określając
szanse jej dalszego rozwoju w kontekście potencjału turystycznego obsługiwanych miejsc.
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2. Idea klastra i jej odniesienie do sektora turystycznego
Genezy koncepcji koncentracji grupy przedsiębiorstw i innych organizacji,
pozwalającej na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej, upatrywać należy już
w badaniach Alfreda Marshalla. Jednak dopiero Michael Porter dokonał rozwinięcia tej idei i wprowadził pojęcie klastra. Według Portera za klaster należy
uznać „geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (na przykład uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych i stowarzyszeń branżowych), w poszczególnych
dziedzinach konkurujących między sobą, ale również współpracujących”1.
Na rysunku 1 przedstawiono etapy powstawania modelowego klastra.
W ujęciu wzorcowym mamy do czynienia z powstaniem pionierskich firm często bazujących na specyficznej lokalnej wiedzy. Często jednak w skład klastra
wchodzą przedsiębiorstwa czy instytucje tradycyjnie zakorzenione w gospodarce regionu. W kolejnym etapie dochodzi do tworzenia wyspecjalizowanych
dostawców usług oraz dostosowań na rynku pracy. Następnie formują się nowe
organizacje obsługujące firmy działające w klastrze, a do klastra przyciągane są
firmy zewnętrzne. Rozkwit klastra przejawia się ponadto w tworzeniu nieformalnych relacji przyspieszających przepływ informacji i wiedzy. W etapie schyłkowym może nastąpić upadek klastra na skutek „skostnienia” jego struktur,
kurczenia się klastra lub rynku, na którym operowały przedsiębiorstwa i instytucje klastra, oraz niezdolności do podjęcia zmian. Trzeba podkreślić, że analogicznie jak w przypadku cyklu życia innych produktów etap schyłkowy, po dokonaniu pozytywnych i efektywnych zmian – np. dotyczących zakresu
produkcji, usług lub przeorganizowania struktury – może doprowadzić do powtórnego rozpoczęcia cyklu życia klastra.
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Rys. 1. Etapy powstawania modelowego klastra
Źródło: Klastry. Innowacyjne wyzwanie dla Polski. Praca zbiorowa, pod red. S. Szultki,
Instytu Badań nad Gospodarką Rynkową Gdańsk, 2004.
1

M.E. Porter, Porter o konkurencji, przekł. A. Ehrlich. PWE, Warszawa 2001, s. 246.
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Za najważniejsze cechy charakterystyczne klastrów uznać należy:
1. Lokalną koncentrację firm – z reguły na niewielkim obszarze skupia się
znaczna liczba przedsiębiorstw; najczęściej są to małe i średnie podmioty, choć znane są przypadki klastrów tworzących się wokół jednej dużej
firmy. Klastry, mimo że przestrzennie powiązane z jednostkami administracyjnymi, mają otwarte granice, tzn. że ich członkiem może być też
podmiot z zewnątrz, zlokalizowany nawet w znacznej odległości (dotyczy to zwłaszcza zaplecza naukowego).
2. Przynależność firm do tej samej lub kilku powiązanych ze sobą branż
– klaster skupia różnorodne podmioty bezpośrednio lub pośrednio związane z jego tematyką. Istotą koncentracji jest komplementarność. W klastrze funkcjonują nie tylko przedsiębiorstwa związane z głównym nurtem produkcji, lecz także wiele firm zaplecza świadczących usługi dla
biznesu (administracja, prawo, finanse, marketing, zarządzanie), bez
których główni gracze nie mogliby sprawnie funkcjonować.
3. Ukierunkowanie rozwoju – rozwój klastra sprzyja wzrostowi specjalizacji przedsiębiorstw i instytucji funkcjonujących na danym terenie oraz
wpływa na kształtowanie monokultury gospodarczej. Daje to oczywiście liczne korzyści (np. skali i zakresu, podziału pracy), jednak stwarza
także niebezpieczeństwo wystąpienia głębszego kryzysu w okresach dekoniunktury w danej gałęzi gospodarki.
4. Silne powiązania między uczestnikami klastra – związki te są bardzo
zróżnicowane i wielokierunkowe: wszyscy uczestnicy klastra konkurują
ze sobą, ale jednocześnie współpracują. Kooperacja dotyczy nie tylko
oczywistego współdziałania w procesie produkcji i dystrybucji (dostawcy, poddostawcy kontrahenci, hurtownicy itd.), lecz także przyjaznych
kontaktów między samymi konkurentami. Służą one m.in. wzajemnej
pomocy, wymianie wiedzy, doświadczeń, wspólnemu rozwiązywaniu
problemów, znoszeniu barier rozwoju, wspieraniu się, uczeniu itd. Mają
miejsce spotkania formalne (np. w ramach stowarzyszeń branżowych) i nieformalne (np. prywatne, indywidualne kontakty między przedsiębiorcami) – jednak zawsze opierają się na wzajemnym zaufaniu i dążeniu do
realizacji wspólnego celu.
5. Współpraca firm z ośrodkami badawczo-rozwojowymi i naukowymi –
ścisłe powiązanie biznesu z nauką jest jedną z najważniejszych cech klastrów, umożliwia bowiem dostęp do wyników badań naukowych i transfer innowacji. Dotyczy to nie tylko wdrażania nowych technologii czy
innowacyjnych produktów, lecz także tworzenia rozwiązań organizacyjno-prawnych, rozwijania marketingu, dystrybucji, wzornictwa itd.
Uczelnie i ośrodki badawcze umożliwiają też prowadzenie określonych
badań rynkowych na potrzeby współpracujących firm oraz kształcenie
wysoko wykwalifikowanych pracowników, często w bardzo wąskich
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dziedzinach (studia wyższe, kursy dokształcające itp.). Wszystko to
sprawia, że przedsiębiorstwa innowacyjne w sposób mniej lub bardziej
spontaniczny koncentrują się wokół wyspecjalizowanego ośrodka naukowo-badawczego, który zapewni im bezpośredni dostęp do najnowszej wiedzy.
6. Współpraca z władzami lokalnymi – jest równie istotna, jak kooperacja
z nauką, to przede wszystkim od samorządów zależą warunki, w jakich
funkcjonuje i rozwija się klaster. Ze środków publicznych finansowana
jest rozbudowa znacznej części infrastruktury gospodarczej: drogi,
uzbrojenie terenów inwestycyjnych, telekomunikacja itd. Zakłada się, że
jednym z motorów rozwoju klastra powinna być rozbudowa partnerstwa publiczno-prywatnego.
7. Synergia efektów współpracy – dyfuzja wiedzy, współpraca z władzami lokalnymi oraz przyjazna rywalizacja przedsiębiorstw multiplikują
efektywność działań wszystkich członków klastra: obniżają koszty produkcji, promocji, dystrybucji, sprzyjają wzrostowi konkurencyjności poszczególnych firm i całej branży, ułatwiają pozyskiwanie środków finansowych z budżetu lokalnego, państwa czy Unii Europejskiej.
8. Wytworzenie specyficznej tożsamości klastra – w tym respektowanej
przez jego uczestników wewnętrznej kultury organizacyjnej oraz systemu identyfikacji wizualnej, promowanie i używanie wspólnego znaku
towarowego2.
Wymienione cechy klastra są uniwersalne i dotyczą wszystkich sektorów
gospodarki. Klaster początkowo kojarzony był z obszarem produkcji, ale w późniejszym okresie rozwinął się też w zakresie usług, w tym również usług turystycznych. Klastry turystyczne charakteryzują się własną specyfiką, wynikającą z charakteru rynku, na którym działają. W kolejnej części artykułu
przedstawiony zostanie przykład inicjatywy transportowo-turystycznej
i przeprowadzona zostanie ocena dostosowania tego przedsięwzięcia do idei
klastra. Aby takiej oceny dokonać, należy jednak uprzednio przedstawić genezę klastra turystycznego (rysunek 2).
U genezy klastra turystycznego leży potencjał turystyczny, na bazie którego powstają idee tworzenia produktu turystycznego na danym obszarze,
idee klastra czy „tradycyjne” partnerstwo terytorialne. Realizacja idei klastra sprzyjać może tworzeniu markowego produktu turystycznego danego
obszaru.

J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny. Pomysł – organizacja – zarządzanie, PWE, Warszawa 2010, s. 396.
2
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Rys. 2. Geneza klastra turystycznego
Źródło: J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny. Pomysł –
organizacja – zarządzanie, PWE, Warszawa 2010.

3. Potencjał turystyczny obszaru Zalewu Wiślanego
W obszarze Zalewu Wiślanego na szczególną uwagę zasługuje Mierzeja Wiślana, której położenie geograficzne w sposób naturalny predestynuje ten teren do roli atrakcyjnego regionu turystycznego. Niewątpliwie głównym ośrodkiem turystycznym jest Krynica Morska3, ale Mierzeja
jest uznawana za park krajobrazowy, a ponadto rozwinęło się kilka dodatkowych miejscowości turystycznych: Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo. Warto zauważyć, że wszystkie miejscowości leżą na trasie Żuławskiej Kolei Dojazdowej – kolei wąskotorowej funkcjonującej na terenie
powiatu nowodworskiego i powstałej na skutek wyodrębnienia ze struktur PKP części Gdańskich Kolei Dojazdowych. Właścicielem Żuławskiej
Kolei Dojazdowej jest Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, zaś operatorem Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych.
Według badań przeprowadzonych przez Instytut Turystyki rejon ten
jest wybierany przez turystów przede wszystkim ze względu na możliwość
atrakcyjnego spędzania czasu (25% badanych) i walory przyrodniczo-natuT. Lijewski, B. Mikułowski, J. Wyrzykowski, Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa
2008, s. 287.
3
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ralne (18,8% badanych)4. Należy podkreślić fakt, że miejscowości Mierzei są
położone na Szlaku Bursztynowym, jednym z kilku szlaków kulturowych
promujących województwo pomorskie. W Jantarze odbywa się co roku latem finał Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu5.
Nad Zalewem Wiślanym i w ujściu rzeki Elbląg znajduje się łącznie
dwanaście małych portów i przystani. Główne z nich to: Nowa Pasłęka,
Frombork, Tolkmicko, Piaski, Krynica Morska i Kąty Rybackie6. Pierwsze
trzy leżą w granicach województwa warmińsko-mazurskiego, pozostałe
w województwie pomorskim. Obecnie oba województwa oraz samorządy
lokalne realizują projekt Pętla Żuław – rozwój turystyki wodnej (inwestycja
w wysokości 82 mln zł). Pomysł zakłada połączenie istniejących dróg
śródlądowych z deltą Wisły i Zalewem Wiślanym oraz zdecydowaną
intensyfikację wykorzystania potencjału w tym zakresie. W ramach tej inwestycji gmina miejska Braniewo wybuduje przystanie żeglarskie w Braniewie i Nowej Pasłęce, Elbląg rozbuduje swój port żeglarski, a gmina Tolkmicko zagospodaruje tereny nabrzeża w porcie zachodnim7.
Kwidzyn, Sztum, Malbork są położone na Szlaku Zamków Gotyckich
będącym kolejnym szlakiem kulturowym województwa pomorskiego. Ponadto Muzeum Zamkowe w Malborku wraz ze swoim oddziałem w Kwidzynie jest najczęściej odwiedzanym obiektem muzealnym województwa
i jednym z bardziej rozpoznawalnych produktów turystycznych północnej
Polski. Dodatkową atrakcją w Katedrze Kwidzyńskiej jest udostępniona
zwiedzającym 31 lipca 2010 r. odkryta tam krypta wielkich mistrzów krzyżackich8.
W obszarze województwa warmińsko-mazurskiego na uwagę zasługuje
przede wszystkim Frombork, historyczna siedziba kapituły warmińskiej,
której najsłynniejszym członkiem był Mikołaj Kopernik. Szlak Kopernikowski, którego częścią jest Frombork, jako ponadregionalny szlak tematyczny
jest według strategii promocji województwa wyróżnikiem regionu związanym z turystyką9. Podobnie traktowany jest Szlak Zamków Gotyckich i Pętla Żuław.
Raport z badań krajowego ruchu turystycznego w województwie pomorskim 2008, Urząd Marszałkowski Województwa.Pomorskiego, Departament Turystyki, Gdańsk 2008, s. 15.
5
Przewodnik po wybranych szlakach kulturowych Pomorza, Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Gdańsk [b.d.], s. 9–13, http://www.prot.gda.pl/load/dziedzictwo.
4

6
T. Palmowski, Problemy żeglugi na Zalewie Wiślanym, „Prace Komisji Geografii
Komunikacji PTG” 2007, t. 13, s. 141.

7
A. Osiecki, Pomysły, które podniosą turystyczną atrakcyjność województwa, „Rzeczpospolita” 10–11.11.2010.
8
www.wrotapomorza.pl/pl/z_regionu/aktualnosci/kwidzyn_krypta_wielkich_mistrzow_
krzyzackich (12.11.2010).
9
www.wrota.warmia.mazury.pl, Strategia promocji Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na lata 2009–2013, cz. 1: Koncepcja marki i komunikacji, s. 5.
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Podsumowując, uznać należy, że potencjał turystyczny regionu Zalewu
Wiślanego jest bardzo zróżnicowany i bogaty. Opiera się on nie tylko na walorach naturalnych związanych z geograficzną lokalizacją, ale również na
walorach antropogenicznych, związanych z historią regionu. Tym bardziej
wskazuje to na szanse wykorzystania turystyki jako sektora stymulującego
rozwój gospodarczy regionu. Trzeba jednak zauważyć, że administracyjne
rozdzielenie obszaru w dwóch województwach nie sprzyja integracji regionu, niezwykle istotnej z punktu widzenia obsługi ruchu turystycznego i dostarczenia kompleksowych usług turystom. Z uwagą należy przyjmować
zwłaszcza inicjatywy współpracy transportowo-turystycznej, które wzmacniać będą ofertę turystyczną obszaru i sprzyjać mobilności wewnątrz tego
regionu turystycznego.

4. Przykład klastra turystycznego w obszarze Zalewu Wiślanego
4.1. Uczestnicy rynku
Uczestnikami rynku współpracującymi przy tworzeniu nowej oferty
transportowej dla potrzeb turystyki są trzy podmioty.
A. Arriva RP Sp. z o.o. (dawniej: Arriva PCC Sp. z o.o.) to pierwszy prywatny pasażerski przewoźnik kolejowy w Polsce, świadczący usługi w zakresie
regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich. Wieloletnie doświadczenie Arriva w transporcie publicznym na rynkach europejskich zaowocowało
w 2007 r. zwycięstwem w przetargu na wykonywanie przewozów pasażerskich obejmujących linie spalinowe w województwie kujawsko-pomorskim.
Stanowi to blisko 40% połączeń pasażerskich w regionie. W ciągu trzech lat
funkcjonowania na rynku w spółce zaszło wiele zmian organizacyjnych
i prawnych. Przede wszystkim współwłaściciel spółki (Arriva Plc) wykupił
udziały od PCC Rail (wówczas już DB Schenker), w wyniku czego firma Arriva PCC zmieniła nazwę na Arriva RP sp. z o.o.
Dnia 12 grudnia 2010 r. Arriva RP sp. z o.o. jako samodzielny przewoźnik kolejowy w ramach wcześniej podpisanego kontraktu na świadczenie
usług w okresie 10 lat na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, rozpoczęła uruchamianie pociągów. Trasą obsługiwaną przez pociągi Arriva
RP sp. z o.o. jest odcinek Bydgoszcz Gł.–Unisław–Chełmża, który Arriva RP
sp. z o.o. przejęła od Przewozów Regionalnych sp. z o.o. Przeprowadzone
badania wskazują na wysokie oceny pasażerów w zakresie kultury osobistej
konduktorów, komfortu jazdy, stanu technicznego pojazdów oraz bezpieczeństwa w pociągach10.
M. Beim, J. Gadziński, Badania satysfakcji pasażerów przewoźnika ARRIVA PCC w Polsce,
„Transport Miejski i Regionalny” 2010, nr 2.
10
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B. Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych zostało założone w 1991 r. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Gdynia. Od początku swego
powstania zajmuje się ono ochroną i gromadzeniem zabytków kolejnictwa.
Zasługą Towarzystwa jest zachowanie kilkudziesięciu cennych pojazdów
kolejowych, w tym zabytkowego zespołu trakcyjnego EW90-12 z trójmiejskiej SKM. Część zabytkowych pojazdów uratowanych przez Towarzystwo
wystawiana jest w Skansenie Parowozownia Kościerzyna. Towarzystwo zajmuje się także organizowaniem przejazdów zabytkowymi pociągami, szczególnie po nieczynnych liniach kolejowych.
W 2001 r. Towarzystwo wraz z Gminami Stegna, Sztutowo i Nowy Dwór
Gdański oraz Powiatem Nowodworskim zainicjowało rewitalizację Żuławskiej Kolei Dojazdowej. Jest to zabytkowa kolej wąskotorowa łącząca Nowy
Dwór Gdański ze Stegną i Mikoszewem (Prawy Brzeg Wisły) oraz ze Stegną
i Sztutowem. Po dwóch latach intensywnej pracy społecznej, w 2003 r. Żuławska Kolej Wąskotorowa ruszyła ponownie. Pociągi z odkrytymi wagonami kursują w okresie letnich wakacji szkolnych, zaś po sezonie letnim tylko
na zamówienie.
W 2009 r. Towarzystwo wraz z siedemnastoma Samorządami Lokalnymi Województwa Pomorskiego i Kujawsko Pomorskiego oraz Spółką Arriva
PCC uruchomiło połączenie kolejowe Grudziądz–Malbork–Nowy Dwór
Gdański–Stegna–Sztutowo. Pociąg normalnotorowy dojeżdżał do Nowego
Dworu Gdańskiego, gdzie podróżni przesiadali się na kolej wąskotorową.
Należy dodać, że na odcinku Szymankowo–Nowy Dwór Gdański pociągi
pasażerskie nie kursowały od dziesięciu lat.
C. Jerzy Kruszyński – armator statku M/s Monika, prowadzi jednoosobową
działalność gospodarczą (jako osoba fizyczna, siedziba firmy w Elblągu).
W okresie letnim firma zajmuje się przewozami pasażerskimi na Zalewie Wiślanym statkiem M/s Monika w relacjach Krynica Morska–Tolkmicko–Frombork–Piaski–Krynica Morska. Ponadto p. Jerzy Kruszyński jest właścicielem
lodołamaczy, które stanowią źródło pracy i przychodu firmy w okresie zimowo-wiosennym, wykonując prace na Wiśle, Szkarpawie i Zalewie Wiślanym.
Należy podkreślić, że wymienione trzy podmioty charakteryzują się różną formą własności i zakresem działania. Ich wspólną cechą jest działalność
na rynku transportowym.

4.2.Opis oferty oraz jej finansowanie
Współpraca wymienionych podmiotów doprowadziła do uruchomienia
w sezonie letnim 2010 r., połączenia turystycznego Grudziądz–Malbork–Elbląg–Tolkmicko–Krynica Morska/Braniewo (oferty „Malbork–Braniewo”, „Ką-
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pielowa” i „Kąpielowa 2”), które umożliwiało przejazd pociągiem Arriva oraz
statkiem M/s „Monika” na trasie Tolkmicko–Krynica Morska. Inicjatywa ta posiadała wsparcie finansowe następujących samorządów: Urząd Marszałkowski
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Urząd Miejski w Elblągu, Starostwo
Powiatowe w Elblągu, Urząd Gminy Elbląg, Urząd Miasta i Gminy
w Tolkmicku, Starostwo Powiatowe w Braniewie, Urząd Miasta i Gminy Frombork, Urząd Miasta Braniewa, Urząd Gminy Braniewo.
Inne połączenie turystyczne, którego inauguracja miała miejsce w sezonie letnim 2009 r., czyli Toruń Gł.–Kwidzyn–Malbork–Nowy Dwór
Gdański–Stegna–Sztutowo (oferta „Na plażę” i „Na zamek”), umożliwiające przejazd pociągiem Arriva i kolejką wąskotorową Żuławskiej
Kolei Dojazdowej, wsparte zostało przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urząd Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, Urząd Gminy Stegna, Urząd Gminy Sztutowo, Starostwo Powiatowe w Nowym
Dworze Gdańskim, Starostwo Powiatowe w Malborku, Urząd Miasta
Malbork, Urząd Miasta i Gminy Nowy Staw, Starostwo Powiatowe
w Sztumie, Urząd Miasta i Gminy Sztum, Starostwo Powiatowe w Kwidzynie, Urząd Gminy Kwidzyn, Urząd Miejski Kwidzyn, Urząd Gminy
Ryjewo, Urząd Gminy Sadlinki, Urząd Miejski w Grudziądzu, Starostwo
Powiatowe w Grudziądzu.
Pełny model finansowania wszystkich ofert przedstawiono na rysunkach 3 i 4.
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Samorząd wojewódzki
(odc. Grudziądz-Malbork)
(odc.
Grudziądz–Malbork)

Samorządy
Samorządy
lokalne
lokalne

Wpáywy
Wpływy
zz biletów
biletów

Operator:
Operator:
Pomorskie
KoleiŻelaznych
ĩelaznych
(PTMKĩ)
PomorskieTowarzystwo
Towarzystwo MiáoĞników
Miłośników Kolei
(PTMKŻ)

ĩuáawska
Żuławska
Kolej
(ĩKD)
Kolej Dojazdowa
Dojazdowa (ŻKD)

PrzewoĨnik
Przewoźnik BB
(pociąg
Arriva)
(pociąg Arriva)

PTMKŻ
PTMKĩ

(odc. Malbork–
(odc. Malbork-Nowy
Dwór Gd.
Nowy Dwór Gd.)

Rys. 3. Model finansowania ofert „Na zamek” i „Na plażę”
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PTMKŻ i Arriva.
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Samorząd
wojewódzki
Samorząd wojewódzki
(odc. Grudziądz-Malbork)

(odc. Grudziądz–Malbork)

Samorządy
Samorządy
lokalne
lokalne

Wpáywy
Wpływy
zz biletów
biletów

Operator:
Operator:
Pomorskie
KoleiŻelaznych
ĩelaznych
(PTMKĩ)
PomorskieTowarzystwo
Towarzystwo MiáoĞników
Miłośników Kolei
(PTMKŻ)

ĩuáawskaA
Przewoźnik
Kolej (M/s
Dojazdowa
Monika)(ĩKD)

PrzewoĨnik
Przewoźnik BB
(pociąg
Arriva)
(pociąg Arriva)

PTMKĩ
PTMKŻ

(odc.
Dwór Gd.
(odc.Malbork-Nowy
Malbork–Braniewo)

Rys. 4. Model finansowania ofert „Malbork–Braniewo”,
„Kąpielowa” i „Kąpielowa 2”
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PTMKŻ i Arriva.

Sposoby finansowania pięciu ofert są zbliżone, obok wpływów uzyskiwanych z biletów zaznacza się udział samorządów województw i lokalnych.
Operatorem głównym jest Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych współpracujące z przewoźnikiem Arriva oraz właścicielem statku obsługującym połączenie z Krynicą Morską.
Obszar objęty omawianymi ofertami obejmuje trzy województwa: kujawsko-pomorskie (10,9% łącznej powierzchni i 16,4% ogółu ludności), warmińsko-mazurskie (odpowiednio 11,2% i 15,8%) oraz pomorskie (14,8%
i 9,95%). Obok popytu turystycznego generowanego w tych województwach,
obszar Zalewu Wiślanego jest atrakcyjny dla turystów z całej Polski, szczególnie regionu Mazowsza, istnieje też duży potencjał turystów zagranicznych, szczególnie z Niemiec. Należy też zauważyć, że wprowadzenie ofert
„Na zamek” oraz „Na plażę” pozwoliło przywrócić ruch pasażerski na linii
nr 256: Szymankowo–Nowy Dwór Gdański, zaś oferty „Malbork–Braniewo”,
„Kąpielowa”, i „Kąpielowa 2” na linii nr 254: Elbląg–Frombork–Braniewo.

5. Wnioski
Charakter i cel współpracy oraz jej rozwój uprawniają do oceny omawianych inicjatyw z punktu widzenia tworzenia klastra transportowo-turystycznego. Syntetyczną ocenę spełniania warunków klastra transportowoturystycznego podsumować można w sposób następujący:
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1. Uczestnicy rynku działają w sektorze transportowym, chociaż reprezentują różne gałęzie transportu: koleje i transport wodny śródlądowy.
2. Podmioty transportowe uczestniczące w omawianych ofertach są silnie
zakorzenione na obsługiwanym obszarze (Żuławy Wiślane, Mierzeja
Wiślana, Zalew Wiślany, Powiśle), przez co występuje zjawisko lokalnej
koncentracji firm.
3. W aspekcie tzw. ukierunkowania rozwoju trudno liczyć na to, że Arriva
RP i armator statku M/s „Monika” ukierunkują swój rozwój na ten segment rynku, gdyż stanowi on mniejszościowy udział w ogólnej działalności. Powyższe może dotyczyć jedynie Pomorskiego Towarzystwa Miłośników Kolei Żelaznych, które jako operator Żuławskiej Kolei Dojazdowej
opiera swą działalność na letnich przewozach turystycznych.
4. Silne powiązanie uczestników występuje tylko podczas realizacji ofert
(koordynacja rozkładów oraz reagowanie na zakłócenia rozkładu w czasie realizacji ofert), gdyż od tego zależy powodzenie ofert, natomiast
w okresie poza realizacją wspólnego przedsięwzięcia (poza wakacjami)
takie powiązanie nie występuje. Nie można natomiast po pierwszym
roku istnienia ofert zaobserwować zjawiska „wytworzenia się specyficznej tożsamości klastra”, chociaż podjęte zostały wspólne działania
promocyjne. Na pewno jednak uruchomienie takich łączonych przewozów w regionie turystycznym wpływa na wzrost konkurencyjności
transportu publicznego w stosunku do transportu indywidualnego.
5. W omawianych ofertach i modelach finansowania doszło do zaangażowania się (finansowego) władz lokalnych, natomiast nie odnotowano
związków firm z ośrodkami badawczo-rozwojowymi i naukowymi.
6. Nie został wprowadzony wspólny znak towarowy dla omawianych
ofert, poza ich nazwą.
Jak wynika z powyższego, pewne cechy klastra występują już przy realizacji ofert „Na plażę” i „Na zamek”. Uwzględniając fakt, że wprowadzenie
ofert nastąpiło w ostatnich dwóch latach, można oczekiwać, że współpraca
będzie dalej rozwijana, zaś modelowe rozwiązania klastra mogą być pomocną wskazówką, w jakim kierunku będzie to przebiegać.
Reasumując, stwierdzić można, że omawiane przedsięwzięcie ma szansę stać się w przyszłości jednym z modelowych klastrów turystyczno-transportowych w Polsce. Przemawiają za tym: potencjał turystyczny obszaru –
w tym istnienie szlaków o znaczeniu ponadregionalnym, alternatywność
w stosunku do transportu indywidualnego – szczególnie wobec występującej w okresie letnim kongestii na Mierzei Wiślanej, oraz podejmowane przez
władze samorządowe inwestycje infrastrukturalne.
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CONNECTED TRANSPORT SERVICES AS AN EXAMPLE
& TRANSPORT CLUSTER IN THE VISTULA LAGOON AREA

OF THE TOURISM

A business cluster is a well known concept introduced and popularized by Michael
Porter. Initially analyzed only as ‘industry’ clusters at present different forms of geographic concentration of businesses, suppliers and associated institutions in a particular
field could be identified. Clusters have been developed in different economic sectors, also
in services, including tourism branch. In the article authors describe the cooperation of
transport companies resulting in the creation of completely new offers for tourists in the
region of Vistula Lagoon. At several levels of the cooperation the cluster solutions are
used. Taking into consideration tourism potential of the region and local authorities involvement, this cluster has a chance to become a modeling solution for transport and
tourism cooperation in Polish conditions.
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INTEGRACJA TRANSPORTU PASAŻERSKIEGO KOLEJOWEGO
Z TRANSPORTEM MIEJSKIM – WYKORZYSTANIE TEORETYCZNYCH
ROZWIĄZAŃ W PRAKTYCE

1. Wprowadzenie
Integrację transportu rozpatrywać można na wielu poziomach, np. w ujęciu geograficznym (regionalna, krajowa, międzynarodowa), w zależności od
rodzajów transportu (przewozów ładunków lub pasażerskich) czy od gałęzi
transportu (np. integracja przewozów lotniczych). Można też wskazać na
aspekt integracji międzygałęziowej w przewozach pasażerskich. Ma on szczególne uzasadnienie w kontekście wzrostu znaczenia międzyregionalnych podróży pasażerskich w Unii Europejskiej. Niedostateczny stan powiązań między poszczególnymi gałęziami transportu oraz sieciami transportowymi
wpływa negatywnie na realizację celów integracji sieci transeuropejskich. Istnieje tymczasem wysoki potencjał wzrostu efektywności i redukcji negatywnego wpływu przewozów pasażerskich na środowisko przyrodnicze poprzez
wsparcie integracji i współpracy transportu. Dodatkowo można spodziewać
się skutków w zakresie wzrostu konkurencji na rynku usług dowozowych
oraz rozwoju węzłów transportowych.
Powiązania międzygałęziowe znajdują odzwierciedlenie w różnych
aspektach funkcjonowania transportu. Szczególne znaczenie przypisać można integracji przewozów długiego i krótkiego zasięgu. Elementem wiążącym
jest w tym przypadku aglomeracja, czyli system transportu miejskiego oraz
węzły komunikacyjne, stacje i dworce przesiadkowe umożliwiające sprawne
korzystanie z innych gałęzi transportu – na długi dystans. Uwzględniając
strukturę gałęziową transportu, oczywisty jest fakt, że powiązanie z trans-
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portem kolejowym, zarówno szybkimi kolejami, jak i przewozami regionalnymi, ma tu ogromne znaczenie i właśnie w tej integracji można upatrywać
istotnych możliwości usprawnień infrastrukturalnych i organizacyjnych.
W rezultacie poprawy wzajemnych powiązań można oczekiwać ogólnego
wzrostu efektywności przewozów pasażerskich. W kontekście konkurencyjności sprzyjać to może poprawie dostępności regionów, co powoduje liczne
pozytywne implikacje dla gospodarki, a również sprzyja realizacji celów
zrównoważonego rozwoju transportu, choćby redukcji zagrożeń ekologicznych, generowanych przez motoryzację indywidualną.
Cechy dobrze powiązanego systemu transportowego zostały już określone w wielu dokumentach programowych Unii Europejskiej, ale prowadzone są również projekty badawcze, których celem jest zbadanie istniejących rozwiązań i wskazanie możliwych do wykorzystania doświadczeń na
bazie istniejących uwarunkowań politycznych, organizacyjnych, technicznych czy finansowych. Jednym z takich projektów jest INTERCONNECT realizowany w 7 Ramowym Programie Badawczym Unii Europejskiej1. Autorzy niniejszego artykułu reprezentujący zespół Uniwersytetu Gdańskiego są
partnerami projektu. Ogólne cele projektu INTERCONNECT określić można jako:
 zbadanie przyczyn i skutków złych powiązań między transportem krótko i długodystansowym,
 zidentyfikowanie istniejących dobrych praktyk i potencjalnych rozwiązań,
wykorzystanie odpowiednich metod i wpływu na poprawę powiązań,
 rozpowszechnianie nowych rozwiązań i promowanie dobrych wzorców.
Jednym z zadań projektu było przeprowadzenie studiów przypadku odnoszących się do praktycznych procesów wprowadzania w życie różnego
rodzaju rozwiązań sprzyjających integracji międzygałęziowej. W projekcie
INTERCONNECT przeprowadzono studia przypadku dotyczące m.in. powiązań transportu kolejowego z transportem miejskim, które syntetycznie
zostały opisane w niniejszym artykule.

2. Metody integracji transportu kolejowego z siecią miejską –
rozwiązania teoretycznie możliwe do zastosowania
Ułatwianie integracji międzygałęziowej w transporcie ma zasadnicze
znaczenie dla:
 lepszego wykorzystania istniejącej infrastruktury transportowej,
 zmniejszania kongestii w transporcie,
1
INTERCONNECT (INTERCONNECTion Between Short- and Long-Distance Transport Networks), Project co-funded by the European Commission within the Seventh Framework
Programme, Theme 7: Transport, Contract number 233846, www.interconnect-project.eu.
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 poprawy relacji środowiskowych i ogólnej jakości transportu, zwiększając tym samym możliwości w zakresie mobilności społeczeństwa oraz
oddziaływania na wybory pasażerów.
Możliwość optymalnego i zrównoważonego połączenia różnych gałęzi
transportu jest podstawą stosunkowo niedawno wprowadzonego pojęcia
„współmodalności”. Z tego też względu powiązania międzygałęziowe, jak
również pojęcie „interoperacyjności”, są istotnymi problemami polityki
transportowej UE. Wraz z takimi kategoriami jak multimodalność i zrównoważony rozwój, powiązania międzygałęziowe stanowią kluczowy element
sprzyjający realizacji polityki transportowej UE, która ma zapewnić właściwe, efektywne funkcjonowanie sektora transportu oraz dostępność na różnych poziomach, nie tylko w poszczególnych państwach członkowskich, ale
także na poziomie regionalnym i lokalnym.
W jednym z zadań projektu INTERCONNECT dokonano identyfikacji
obszarów poprawiających integrację międzygałęziową w transporcie i zaproponowano 94 potencjalne rozwiązania składające się na narzędzie – tzw.
TOOLKIT, który służyć ma wskazaniu kierunków usprawnień połączeń
długodystansowych i lokalnych. Identyfikując problemy w zakresie obsługi
kolejowych połączeń długodystansowych przez połączenia lokalne, wskazać należy przede wszystkim opóźnienia, niedogodności przy zmianie środka transportu oraz wysokość kosztów podróży części lokalnej, które wydają
się nieproporcjonalne w stosunku do kosztów pokonania całej trasy. Te
utrudnienia mogą powstać zarówno w punkcie przesiadkowym, jak również na trasie między tym punktem a celem podróży. Genezy tych problemów można upatrywać w różnorodnych czynnikach, wśród których należy
wymienić:
 brak (lub niewłaściwe standardy) infrastruktury transportu lokalnego,
 niewłaściwe wyposażenie, utrzymanie i eksploatacja punktów przesiadkowych,
 nieskuteczne procedury w punktach przesiadkowych wynikające np.
z opóźnienia z powodu oczekiwania na bagaż,
 brak odpowiednich lokalnych usług transportowych (np. brak szybkiej
komunikacji miejskiej z lotniska do centrum miasta),
 niedostosowanie usług transportu miejskiego do obsługi połączeń dalekobieżnych (np. rozkłady jazdy są nieskoordynowane, najbliższy przystanek autobusowy wymaga długiego dojścia),
 brak dostępu do odpowiedniej informacji na temat połączeń,
 niedostępność zintegrowanych biletów (w tym zarówno lokalnej części,
jak i długodystansowych części podróży).
Pogłębiona analiza tych przyczyn dowodzi, że są one konsekwencją finansowych, organizacyjnych, prawnych lub handlowych czynników, które
stanowią barierę dla skutecznej integracji różnych usług transportowych.
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Potencjalne działania zmierzające do poprawy jakości powiązań skategoryzowano w siedmiu grupach:
 poprawa i/lub modernizacja lokalnej infrastruktury,
 poprawa jakości usług lokalnego transportu,
 usprawnienia w punkcie przesiadkowym,
 odprawa i transfer bagażu,
 bilety i ceny usług transportowych,
 marketing, dostępność informacji i formy sprzedaży usług,
 rozwiązania funkcjonalne.
W tabeli 1 zestawiono poszczególne kategorie rozwiązań.
Pierwsza grupa zawiera te rozwiązania, które zmierzają do rozwiązania
problemu niewystarczającej lub nieodpowiedniej pod kątem jakościowym
infrastruktury dla obsługi ruchu dowozowo-odwozowego do portów lotniczych, portów morskich czy głównych stacji kolejowych. W tej kategorii
można przede wszystkim wymienić, w kontekście integracji transportu kolejowego i transportu miejskiego, rozwiązania bazujące na inwestycjach
w infrastrukturę transportu kolejowego, zarówno tradycyjnego, jak i nowych technologii przewozowych. Przykładowym rozwiązaniem jest budowa kolei magnetycznej (zwanej Maglev od magnetic levitation – lewitacja magnetyczna). Jest to kolej, w której tradycyjne torowisko zostało zastąpione
przez układ elektromagnesów2. Dzięki polu magnetycznemu kolej ta nie ma
kontaktu z powierzchnią toru, gdyż cały czas unosi się nad nim. Do realizacji tego zadania wykorzystuje się elektromagnesy wykonane z nadprzewodników (w Japonii) lub konwencjonalne (w Niemczech)3. Pojazdy mogą przez
to rozwijać duże prędkości. Wykorzystanie tego rozwiązania umożliwia
szybkie i bezkolizyjne połączenie punktu przesiadkowego (portu lotniczego
czy morskiego) z centrum miasta.
Podstawową wadą tego rozwiązania są wysokie nakłady na budowę linii kolei magnetycznej. Linia w Szanghaju kosztowała miliard Euro za 30 km
trasy, czyli ok. 33 mln za km4. Koszty planowanej inwestycji w Monachium
są jeszcze wyższe i szacowane na ok. 90 mln za 1 km linii.
Za inwestycją przemawiają korzyści uzyskiwane z eksploatacji takiej linii. Kolej magnetyczna jest energooszczędna, emituje znaczenie mniej hałasu niż tradycyjna czy dużych prędkości. Nie ma szczególnych barier tech2
Pierwszy publicznie dostępny Maglev został otwarty w 1984 w Birmingham. Na trasie
o długości 600 m rozwijał prędkość 42 km/h. Ostatecznie został zamknięty w 1995 z powodu zbyt dużej zawodności. Od 2003 r. istnieje w Szanghaju najdłuższa na świecie trasa kolei magnetycznej Transrapid zbudowana przez niemiecką firmę Transrapid International. Długość trasy wynosi ok. 30 km, pokonywana jest w 7 minut i 20 sekund. Pociąg
rozwija maksymalną prędkość 431 km/h.
3
http://www.welt.de/muenchen/article1850320/Transrapid_Pleite_trifft_die_CSU_
ins_Mark.html (1.02.2011).
4
http://www.atimes.com/atimes/China_Business/IF13Cb02.html (1.02.2011).
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Tab. 1. Charakterystyka kategorii 88 rozwiązań wchodzących w zakres TOOLKIT
Lp.

Kategoria

Poprawa i/lub
modernizacja
lokalnej infrastruktury

I

Poprawa jakości
II usług lokalnego
transportu

Usprawnienia
III w punkcie przesiadkowym

IV

Cel

Rozwiązanie problemu
braków w infrastrukturze
lub nieodpowiedniej jakości
infrastruktury (np. pomiędzy punktem przesiadkowym a centrum miasta)

Dotyczą poprawy organizacji transportu lokalnego, który mógłby zostać osiągnięty
bez większych inwestycji
w nową infrastrukturę
Rozwiązywanie problemów
pojawiających się w punkcie
wymiany środków transportu (np. w portach lotniczych,
stacjach kolejowych lub
portach morskich)

Poprawa procedury check-in
Odprawa i transi transferu bagażu podróżfer bagażu
nego

Bilety i ceny
Wprowadzenie zintegrowaV usług transporto- nych opłat i/lub zintegrowych
wanego biletu
Marketing, doUłatwienie podróży wielostępność informaVI
etapowej dokonywanej różcji i formy sprzenymi środkami transportu
daży usług
Rozwiązania
VII
funkcjonalne

Ułatwiają wprowadzenie
innych rozwiązań

Charakterystyka kategorii
Przy tych rozwiązaniach kwestia wykonalności finansowej jest bardzo ważna.
Początkowy wkład inwestycyjny zapewnia
państwo lub kapitał prywatny, natomiast
zwrot tych nakładów dokonuje się przez
nałożenie opłat na końcowego użytkownika.
Ocena ogólnej wykonalności finansowej ma
za zadanie potwierdzić, czy w ten sposób jest
możliwy zwrot nakładów inwestycyjnych
i pokrycie kosztów bieżących
Głównie nacisk położony jest w tych rozwiązaniach na akceptacje społeczną i polityczną
oraz na zagadnienia organizacyjne. Korzyści
odnośnie czasu podróży i bezpieczeństwa
transportu są również brane pod uwagę
Zawiera rozwiązania zmierzające do poprawy infrastruktury w punktach przesiadkowych, mających za cel skrócenie czasu przebywania w punkcie, usprawnienie poruszania się na terenie punktu i poprawę wygody
pasażera podczas przebywania w punkcie
Chociaż rozwiązania w tej kategorii polegają
na głównie proceduralnych usprawnieniach,
to niezbędne są często inwestycje infrastrukturalne i w technologie informacyjne. Często
te inwestycje bezpośrednio nie przynoszą
przychodów, ale generują dodatkowych
pasażerów
Rozwiązania z tej kategorii sprawiają, że
podróż wieloetapowa staje się łatwiejsza do
zaplanowania i wykonania, a koszty podróży są niższe
Obejmuje branding, dostęp do informacji
i nowych kanałów sprzedaży

Rozwiązania z tej kategorii nie zapewniają
bezpośrednich korzyści, ale przede wszystkim umożliwiają wprowadzenie innych
z wcześniejszych 6 kategorii

Źródło: opracowanie własne na podstawie P. Bonsall et al., Deliverable 3.1:
An Analysis of Potential Solutions for Improving Interconnectivity of Passenger Networks,
WP3, INTERCONNECT, Co-funded by FP7. TRI, Edinburgh Napier University,
Edinburgh, May 2010.

nicznych czy organizacyjnych, jeśli chodzi o budowę takiej linii. Najczęściej
pomysł spotyka się z akceptacją polityczną i społeczną. Użytkowników nie
trzeba zachęcać do zamiany samochodów osobowych na bezkolizyjną szyb-
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ką kolej. Wzrasta również prestiż regionu. Niestety koszty budowy powodują, że takie rozwiązanie nie jest możliwe do wykorzystania obecnie
w większości krajów europejskich, w tym również w Polsce.
Inne proponowane rozwiązania dotyczą uruchomienia linii kolei dużych
prędkości, w tym również linii dedykowanej, czyli przeznaczonej do obsługi
określonej relacji, np. połączenie lotniska z centrum miasta. Koszt 1 km takiej
linii wynosi ok. 10–20 mln euro. Takie linie są szczególnie popularne w Niemczech, Belgii czy Francji, zwłaszcza wśród pasażerów transportu lotniczego.
Niestety pomimo tego uznaje się, że takie inwestycje nie są opłacalne finansowo. Dopiero analiza efektów społeczno-ekonomicznych przemawia za ich
uruchomieniem. W Polsce z uwagi na wysokie koszty realizacji są one aktualnie raczej nie do zastosowania. Koszt podróży jest również stosunkowo
wysoki i nie jest konkurencyjny wobec autobusu. Jeśli chodzi o atrakcyjność
w stosunku do motoryzacji indywidualnej, to jedynie przy minimalnym zapełnieniu samochodu osobowego (1 osoba/pojazd) staje się on porównywalny kosztowo.
Inne rozwiązania proponowane w ramach tej kategorii obejmują budowę linii kolei tradycyjnej, linii metra czy też jednoszynowej linii typu siodłowego. Szczególnie interesujące jest to ostatnie rozwiązanie, zwłaszcza że stanowi ono konkurencję dla szybkiego tramwaju miejskiego. W Polsce
zastanawiano się nad uruchomieniem takiej linii w Krakowie5, niestety pomysł zarzucono na rzecz Balice Ekspres. Jest to połączenie kolejowe szynobusem (pociąg osobowy o taryfie specjalnej spółki Przewozy Regionalne) na
trasie Kraków Główny–Kraków Balice umożliwiające sprawny dojazd z centrum Krakowa do portu lotniczego Kraków-Balice6. W 2009 r. pojawił się pomysł uruchomienia takiej linii kolei jednoszynowej w Rzeszowie7.
W drugiej grupie rozwiązań proponuje się działania mające na celu poprawę jakości oferowanych usług transportowych. Te usprawnienia dotyczą
na przykład urealnienia rozkładów jazdy lub ich zintegrowania pomiędzy
różnymi gałęziami transportu. W przypadku stosunkowo dużej częstotliwości usług transportu miejskiego problem ten nie dotyka pasażerów w tak
istotny sposób jak w przypadku małej częstotliwości i konieczności skorelowania przejazdu ze względu na kontynuowanie dalszej podróży. Jedno
z rozwiązań zaleca uwzględnienie w rozkładach jazdy marginesu bezpieczeństwa, czyli w przypadku pojawienia się opóźnienia istnieje możliwość
utrzymania rozkładu jazdy. Takie działania nie pociągają za sobą nadmiernych kosztów finansowych czy wysiłków organizacyjnych, natomiast prowadzą do poprawy jakości usług i podnoszą satysfakcje pasażerów. Za przyJednoszynową kolejką po Krakowie?, „Gazeta Krakowska” 16.09.2006.
Balice Ekspres: http://pl.wikipedia.org/wiki/Balice_Ekspres (13.04.2011).
7
Nowoczesna kolejka nad Rzeszowem. Trwają rozmowy z Transsystemem, http://www.nowiny24.
pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090529/RZESZOW/90921734 (12.04.2011).
5
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kład podawane są tu rozwiązania stosowane od 1982 r. w szwajcarskich
kolejach, tzw. Taktfahrplan. Rozkład jazdy planuje się jako zintegrowany dla
wszystkich usług świadczonych na danej sieci. Stosowana jest jednolita metodologia konstruowania rozkładu, z jasną hierarchizacją usług w obrębie
sieci. Optymalizuje się połączenia wymagające więcej niż jednej usługi. Regularne planowanie prowadzi do najlepszego wykorzystania istniejącej
zdolności przewozowej sieci. Niesie szereg korzyści dla użytkowników
transportu – od optymalizacji trasy podróży, poprzez skrócenie całkowitego
czasu podróży, po obniżenie jej całkowitego kosztu.
Do tej kategorii rozwiązań należą również działania polegające na uruchomieniu bezpośrednich połączeń autobusowych czy kolejowych z punktu
przesiadkowego, jakim jest port lotniczy czy morski, do centrum lub głównej stacji kolejowej. Takie bezpośrednie połączenie z niewielką liczbą punktów przystankowych znacznie skraca czas dotarcia do celu podróży. Jest to
istotne, zwłaszcza jeżeli chodzi o pośredni etap podróży.
Innym proponowanym rozwiązaniem jest obsługa połączenia dowozowo-odwozowego przez linię autobusową dostosowaną do popytu zmieniającego się w ciągu doby czy też w określone dni tygodnia. Taka linia zabiera pasażerów z punktu przesiadkowego i w zależności od potrzeb optymalizuje
swoją trasę przewozu. W kierunku przeciwnym pasażerowie zgłaszają swoją
potrzebę przewozową telefonicznie bądź przez Internet. Linie tego typu obsługują połączenia angielskiego portu lotniczego Stansted z miastami hrabstwa Essex8 oraz połączenia obsługiwane przez operatora De Lijn w Belgii.
Działania w grupie trzeciej – usprawnienia w punkcie przesiadkowym –
mają za cel poprawę obsługi podróżnych. Zalicza się do nich głównie inwestycje w wyposażenie terminali w postaci ruchomych chodników czy schodów oraz wszelkiego rodzaju windy, które ułatwiają poruszanie się po poziomach dworców lotniczych i morskich oraz stacji kolejowych. W badaniach
wykonalności nie podaje się przy realizacji tych inwestycji żadnych utrudnień ani natury technicznej, ani organizacyjnej. Jako zaletę mogącą przynieść
dodatkowe przychody wymienia się natomiast podniesienie atrakcyjności
portów i przyciąganie nowych pasażerów. Podstawową korzyścią tych rozwiązań jest podniesienie jakości usług obsługi na dworcach oraz komfortu
podróżnych. Wśród działań w ramach tej kategorii wylicza się wiele rozwiązań ułatwiających podróżowanie osobom niepełnosprawnym.
W kategorii poprawy procedur odprawy pasażerów i bagażu na uwagę
zasługują rozwiązania dotyczące ułatwień w odprawie. Proponuje się na
przykład odprawę pasażera już na stacji kolejowej lub wręcz w pociągu.
W takiej sytuacji w przypadku opóźnienia pociągu w relacji z lotniskiem pasażer traktowany jest tak, jakby jego lot dolotowy był opóźniony, czyli przewoźnik lotniczy bierze na siebie odpowiedzialność za to opóźnienie. Ponad8

https://www.stanstedexpress.com (15.02.2011).
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to podróżny może dokonać odprawy bagażu już na stacji kolejowej i nadać
go do punktu docelowego podróży. Znacznie ułatwia to proces obsługi w porcie lotniczym czy morskim i skraca czas przesiadki.
Ciekawą propozycją integracji transportu jest zintegrowany bilet, który
oprócz tego, że jest tańczy niż suma opłat za poszczególne etapy podróży, to
znacznie upraszcza cały proces i redukuje czas potrzebny na zmianę środków transportu. Jako przykład podaje się zintegrowane bilety kolejowo-lotnicze lub kolejowo-miejskie. Można odnaleźć co najmniej cztery przykłady
takich lotniczo-kolejowych biletów funkcjonujących w Europie. Integracja
w ramach biletu idzie tam jeszcze dalej, obejmując dostosowanie rozkładów
jazdy obu gałęzi, wspólne działania marketingowe oraz transfer bagażu na
całej trasie przewozu. Na przykład Eurostar (przewoźnik obsługujący połączenia kolejowe pomiędzy Londynem, Paryżem i Brukselą) w styczniu
2008 r. ukończył projekt GDS3, który pozwolił na wyświetlanie usług oferowanych przez Eurostar na równi z przewoźnikami lotniczymi w systemie
rezerwacji lotniczej. Usługi kolejowego przewoźnika sprzedawane są w połączeniu z przelotami lotniczymi w ramach wspólnego biletu także przez Internet. Wspólny bilet stosuje się również w przypadku szybkich kolei i kolei
tradycyjnych. W Wielkiej Brytanii w połączeniach 138 miast w relacjach z Paryżem, Brukselą czy innymi punktami docelowymi we Francji i Belgii podróżnym oferowane są zintegrowane bilety9.
Inne przykłady integracji biletu kolejowo-lotniczego to niemiecki Airail10
i szwajcarski Flugzug11. W niemieckim systemie mamy połączenie stacji
kolejowych w Stuttgarcie i Kolonii z lotniskiem we Frankfurcie, natomiast
w Szwajcarii stacja w Bazylei ma połączenie z lotniskiem w Zurychu 14 razy
dziennie. W obu przypadkach połączenie kolejowe traktowane jest przez
przewoźnika lotniczego jako przedłużenie lotu. Tak więc stacje kolejowe
obsługujące te połączenia mają status kodu lotniska, co powoduje, że są one
widoczne w systemie rezerwacji lotniczej.
W przypadku drugiego typu zintegrowanego biletu, podróżny w ramach
posiadanego biletu kolejowego może korzystać ze środków komunikacji
miejskiej w celu dotarcia ze stacji kolejowej do miejsca przeznaczenia. W przypadku duńskiego systemu Rejsekort12 przewiduje się dzięki wprowadzeniu
takiego biletu wzrost liczby podróżnych o ok. 5–10%. W celu sprawnego
funkcjonowania systemu niezbędna jest koordynacja działań organizacyj9
Development of Integrated Ticketing for Air and Rail Transport Public consultation
document of the European Commission services Directorate-General Energy and Transport, http://ec.europa.eu/transport/air/consultations/doc/2008_09_30_ticketing_questionnaire.pdf (15.02.2011)
10
http://www.lufthansa.com/de/en/AIRail-just-like-flying (15.04.2011).
11
http://www.swiss.com/web/DE/about_swiss/partners_alliances/codeshare_partners/Pages/airtrain.aspx (15.04.2011).
12
http://en.wikipedia.org/wiki/Rejsekort (15.04.2011).
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nych wśród operatorów transportu miejskiego i przewoźników kolejowych.
Natomiast jak pokazują badania rynku, takie działania spotykają się z pełną
akceptacją pasażerów, gdyż dzięki nim koszt i czas podróży ulegają obniżeniu. Innym przykładem podobnego rozwiązania jest niemiecki Mobility BahnCard 10013, który umożliwia pasażerom zakup biletu w relacjach z 118 miastami i korzystanie w ich obrębie z usług transportu miejskiego.
Rozwiązania z dwóch ostatnich kategorii (marketing, dostępność informacji i formy sprzedaży usług oraz rozwiązania funkcjonalne) maja przede
wszystkim za cel usprawnienie funkcjonowania zintegrowanych połączeń
różnymi gałęziami transportu o różnym zasięgu geograficznym. Dostarczenie rzetelnej, pełnej informacji umożliwia podróżnym planowanie optymalnych tras podróży zarówno ze względu na czas, jak i na koszty. Pozwala
również poprawić komfort i bezpieczeństwo podróżowania.
W proponowanym w ramach projektu INTERCONNECT narzędziu dokonano oceny każdego z przedłożonych 88 rozwiązań pod kątem ustalonych kryteriów. Wśród tych kryteriów znalazły się m.in.:
 analiza pod kątem kosztowym,
 analiza wykonalności technicznej,
 analiza wykonalności organizacyjnej/prawnej,
 analiza wykonalności finansowej,
 akceptacja użytkowników/polityczna,
 efekty dla użytkownika ze względu na czas i koszty oraz komfort podróży,
 efekty w zakresie poprawy bezpieczeństwa podróży,
 korzyści dla obsługi osób niepełnoprawnych,
 korzyści dla osób o niskich dochodach.
W zależności od kategorii rozwiązań w ocenach dominowały określone
aspekty. Na przykład w przypadku kategorii I, II i III dominowały znaczne
nakłady inwestycyjne na realizację, podczas gdy w pozostałych grupach na
plan pierwszy wysuwały się kwestie organizacyjne. W większości przypadków działania te spotykały się z wysokim poparciem podróżnych, zwłaszcza jeśli za nimi stały niższe koszty i krótszy czas podróży.

3. Metody integracji transportu kolejowego z siecią
miejską – rozwiązania praktyczne
Przykłady wprowadzania w życie rozwiązań integrujących transport
kolejowy i miejski można odnaleźć w wielu krajach europejskich. Integracja
ta jednakże niemal zawsze napotyka na bariery. Sukces uzależniony jest zarówno od sposobu jej przeprowadzenia – organizacja, zakres integracji, forma zarządzania, rozwiązania administracyjne i prawne itp., jak i czynników
13

http://www.bahn.de/p/view/bahncard/ueberblick/bahncard100.shtml (15.04.2011).

156

Monika Bąk, Przemysław Borkowski, Barbara Pawłowska

zewnętrznych – istniejący podział administracyjny, ingerencja władz centralnych. Nie bez znaczenia jest też kwestia zastosowanej technologii,
a przede wszystkim jej koszt, zakres działań wymaganych do jej wprowadzenia. Wreszcie istotnym czynnikiem jest akceptacja społeczna integracji
transportu. W ramach projektu INTERCONNECT przeprowadzono analizę
studiów kilkunastu przypadków w Europie, gdzie są wprowadzane pewne
elementy integracji14. Poniżej przedstawiono trzy wybrane przykłady.

Węzeł kolejowy Leeds
Praktycznym przykładem realizacji projektu powiązania transportu
kolejowego z miejskim jest węzeł kolejowy Leeds w Wielkiej Brytanii. Leeds funkcjonuje jako jeden z największych węzłów kolejowych na rynku
brytyjskim, na którym działa wielu konkurujących przewoźników. Jednocześnie transport miejski pozostaje w gestii miasta. Prywatyzacja kolei
brytyjskich, skutkująca wielopodmiotowością i zwiększoną konkurencją,
wpłynęła znacząco na możliwość budowy powiązań między systemem
długodystansowym reprezentowanym przez koleje i krótkodystansowym reprezentowanym przez transport miejski. Wielopodmiotowość po
stronie przewoźnika długodystansowego spowodowała, że stworzenie
spójnego systemu transportu kolejowego powiązanego z miejskim było
dużo trudniejsze pod względem wyzwań organizacyjnych niż w warunkach monopolu kolejowego. Jednocześnie pewne szczegółowe postulaty,
które powinien spełniać taki system – np. obniżka cen biletów – łatwiej
można było osiągnąć. Wielopodmiotowość po stronie przewoźnika kolejowego przy braku podmiotu regulacyjnego powoduje utrudnienia w koordynacji z transportem publicznym, wymaga bowiem kooperacji między wszystkimi przewoźnikami w celu dopasowania rozkładów jazdy
i systemów informacji. Ponieważ to transport miejski musi dostosować
swoje rozkłady do rozkładów kolejowych, konieczność prowadzenia rozmów z wieloma partnerami jest dużym utrudnieniem. Co więcej, przewoźnicy kolejowi konkurują ze sobą, co prowadzi do częstych zmian w ich
rozkładach jazdy, a to dodatkowo utrudnia koordynację dojazdowego
transportu miejskiego.
Z punktu widzenia trudności, na które napotyka integracja usług długo- i krótkodystansowych przy rozproszonym rynku kolejowym, pojawia
sie pytanie o celowość powołania nadrzędnego koordynatora transportu.
W Leeds pojawiły się dwie tego typu instancje – Transport For Leeds (TfL)
i Integrated Transport Authorities (ITAs). Istotną kwestią było ustalenie
14
A. Ulied et al., Factors Affecting interconnectivity in Passenger Transport, Deliverable D4.1
of INTERCONNECT, Co-funded by FP7. TRI, Edinburgh Napier University, Edinburgh,
October 2010.
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zakresu kompetencji takich podmiotów. Przypadek Leeds pokazuje, iż powinny one koordynować transport przez integrację międzygałęziowa,
a nie zamykać się na regulacji wybranego sektora (kolejowego).
Innym problem pojawiającym się przy integracji rożnych gałęzi transportu jest niewystarczająca przepustowość infrastruktury jednej z gałęzi
lub infrastruktury łączącej różne gałęzie. W odniesieniu do Leeds problemem była w szczególności niewystarczająca infrastruktura kolejowa.
W pierwszym okresie prywatyzacji kolei brytyjskich zadania związane
z utrzymaniem i rozbudową infrastruktury powierzono firmie Railtrack,
jak się okazało, nie dokonywała ona wystarczających inwestycji. W konsekwencji zwiększonej konkurencji na wielu odcinkach sieci kolejowej
pojawiła się kongestia. Ma to istotne znaczenie przy planowaniu zintegrowanego systemu transportowego, w którym kolej stanowi jeden z elementów. Wybór gałęzi transportu jest uzależniony od pięciu czynników:
 czasu,
 ceny,
 niezawodności,
 dogodności,
 komfortu podróży15.
W rezultacie opóźnienia kolejowe powodują brak możliwości realizacji
strategii integracyjnej na obszarze regionu, gdzie kolej służy za środek przemieszczenia w codziennej komunikacji miedzy ośrodkami miejskimi. W przypadku Leeds sieć kolejowa łączy miasto z innymi obszarami Wielkiej Brytanii,
a usługi kolejowe są oferowane aż przez pięciu przewoźników: East Coast,
Cross-Country, Trans-Pennine, Northern i East Midlands Trains. W odniesieniu do transportu miejskiego badania dotyczące wyboru środka transportu
w komunikacji miejskiej pokazują następującą strukturę przewozów:
 samochód osobowy – 57%,
 autobus – 23,2%,
 pociąg – 15,1%,
 bez środka transportu (spacer) – 3,1%,
 rower – 0,9%,
 inne – 0,5%16.
Integracja transportu w Leeds miała więc przede wszystkim służyć redukcji wykorzystania samochodów osobowych w transporcie średniego
i dalekiego zasięgu. Aby osiągnąć cel integracyjny dokonano zarówno inwestycji infrastrukturalnych, jak i wprowadzono szereg ułatwień organizacyjnych. Przede wszystkim poczyniono inwestycje zwiększające dostępność
dworca kolejowego z punktu widzenia transportu miejskiego. Łączny koszt
15
16

J. de Dios Ortuzar, L.G. Willumsen, Modelling transport, Wiley, Chichester 2001, s. 24.
Transport behaviour, Leeds City Council, Leeds 2009.
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nowych lokalizacji przystanków autobusowych, przebudowy torów, usunięcia krzyżówek torowisk pociągów zmierzających w rożnych kierunkach,
konstrukcja nowych peronów i nowych przejść podziemnych oraz kładek
dla pieszych nad i pod torami wyniósł ponad 245 mln funtów. Działania te
znacznie poprawiły sytuację, redukując uciążliwość przesiadek i pozwalając
na optymalizację czasu postojów pociągów. Wykonano też nowe centrum
przesiadkowe z pięcioma stanowiskami, pozwalające na łatwą zmianę kolejowego środka transportu na autobus miejski, obsługujące dziennie ponad
7 tys. pasażerów.
W zakresie działań organizacyjnych wprowadzono w życie tzw. Travel
Plan, polegający na stworzeniu na stacji kolejowej punktów z mapami sieci
transportowej, punktów informacyjnych, modernizację oznakowania stacji,
a nawet budowę stacji ładowania samochodów elektrycznych. Efektywna
integracja wymagała też wprowadzenia wspólnego biletu. W przypadku
Leeds rolę tę pełni bilet elektroniczny – Yorcard.
W dalszej perspektywie Leeds planuje też wydłużenie komunikacji trolejbusowej do stacji kolejowej, a także uruchomienie komunikacji tramwajowej z wykorzystaniem istniejących torów kolejowych. Pierwsza linia miałaby połączyć port lotniczy Bradford z Leeds i dalej, poprzez wykorzystanie
istniejącego torowiska, z Yorkiem.
Zwraca uwagę fakt, że większość proponowanych w Leeds rozwiązań
ma albo charakter inwestycji infrastrukturalnych poprawiających dostępność dworca, albo są to jednostronne działania podejmowane przez władze
miejskie. Wskazuje to na istotną przeszkodę w integracji transportu miejskiego i kolejowego – władze miejskie są na ogół bardzo zainteresowane
sukcesem integracji, podczas gdy władze kolejowe upatrują w niej jedynie
zadania poboczne do podstawowej działalności.

Aglomeracja Mediolanu
O wiele większych trudności dostarcza integracja transportu miejskiego
i długodystansowego w warunkach dużej aglomeracji. W takim miejscu dochodzi często do zjawiska „rozlewania się miasta” i przekształcenia systemu transportu kolejowego w kierunku obsługi regionalnej i miejskiej. Przykładem takiego zjawiska jest obszar wokół Mediolanu. Sieć kolejowa ma
tam układ koncentryczny z punktem zbieżności w śródmieściu. Każdego
dnia z transportu kolejowego korzysta tu kilkaset tysięcy pasażerów, którzy następnie przesiadają się do/z miejskich środków transportu publicznego. Niezależnie od obsługi miejskiej, klasycznym zadaniem transportu
kolejowego w Mediolanie jest obsługa tradycyjnych przewozów długodystansowych. Miasto znajduje się na przecięciu dwóch ważnych dróg kolejowych: Turyn–Mediolan–Wenecja oraz Mediolan–Bolonia–Florencja–Rzym.
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Mediolan jest ważnym punktem na europejskiej mapie kolejowej w relacjach: Mediolan–Zurich, Mediolan–Genewa, Mediolan–Paryż i Mediolan–
Barcelona. W zakresie rozbudowy funkcji obsługi długodystansowej transportu, przyłączono miasto do sieci kolei dużych prędkości, stanowi ono
ważną stację na osi nr 1: Berlin–Verona/Mediolan–Bolonia–Neapol–Palermo i osi nr 6: Lyon–Turyn–Mediolan–Lublana–Kijów. Sieć ta jest sukcesywnie poszerzana, włączając obecne inwestycje na odcinku Genua–Mediolan,
które mają zakończyć się w 2013 r., i które są przedłużeniem osi kolejowej
nr 24: Lyon–Rotterdam17.
Koncentryczna sieć kolejowa oznacza konieczność integracji transportu
kolejowego z miejskim nie w jednym punkcie, lecz równolegle na kilku stacjach kolejowych. W układzie tym najważniejszą rolę pełnią dworce: Rho,
Milano Bovisa, Monza, Milano Lambrate, Milano Rogoredo, Milano San Cristoforo. Obsługę regionalna i krajową zapewniają linie „R” obsługiwane
przez ponad 2000 pociągów i przewożące dziennie 600 tys. pasażerów. Komunikację z obszarem podmiejskim realizują natomiast linie „S”. To właśnie
rozwój tych linii był odpowiedzią na rosnącą migracje ludności na przedmieścia. Zaczęto je tworzyć w 1997 r., w dużej mierze pod ziemią. Pierwsza
z linii połączyła stacje Milano Bovisa i Milano Porta Venezia przy częstotliwości kursowania składów wynoszącej 15 minut. W 1999 . oddano kolejną
linię Milano Lancetti–Milano Certosa, a w 2004 r. linie do Porta Vittoria. W 2008 r.
ukończono ostatnia linię do stacji Milano Rogoredo. W rezultacie uzyskano
sieć pozwalającą na uruchomienie przewozów w 10 relacjach, łączącą 22 stacje w obrębie miasta i jego przemieść oraz sięgającą miejscowości wokół Mediolanu, takich jak: Novara, Varese, Saronno, Como, Mariano Comense,
Camnago-Lentate, Lecco, Seregno, Treviglio i Lodi.
Następnym logicznym krokiem integracji było więc powiązanie tej sieci z systemem transportu publicznego w mieście. Największym wyzwaniem w tym zakresie było zapewnienie sprawnego systemu przesiadkowego na stacjach kolejowych z systemem metra (dotyczyło to dużych stacji
kolejowych: Milano Centrale – linie metra M2 i M3, Lambrate – linia M2,
Porta Garibaldi – linia M2, Rogoredo – linia M3, Cadorna – linia M1 i M2).
Przeszkody, do których należy zaliczyć problem rozbudowy kosztownej
infrastruktury pod ziemią i zarządzanie dworcami, udało się rozwiązać jedynie połowicznie. Na wielu stacjach nie ma przejść podziemnych, brakuje pełnej informacji dla podróżnych. Na niektórych stacjach podróżni muszą przejść stosunkowo długie dystanse, by dotrzeć do stacji metra.
Podobnym wyzwaniem stało się powiązanie stacji kolejowych z transportem autobusowym. Co prawda większość stacji wyposażona była w przystanki autobusowe, jednak nierzadko znajdowały się one w pewnej odległości od stacji i były słabo oznakowane. Przeszkodą utrudniającą zachęcenie
17

A. Ulied et al., op. cit.
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do korzystania ze zintegrowanego transportu publicznego jest też brak adekwatnych rozwiązań usprawniających transport miejski – nie ma wydzielonych pasów dla autobusów, co przy istniejącej wysokiej kongestii powoduje
bardzo duże opóźnienia. Podobnie w przypadku wykorzystania tramwajów
w relacjach dowozowo-odwozowych do dworców kolejowych, stacje centralne połączone są z liniami tramwajowymi, ale ich przystanki znajdują się
w pewnej odległości od nich. Kongestia drogowa jest tak duża, że wpływa
także na opóźnienia w ruchu tramwajowym, jako że brakuje bezkolizyjnych
i niezależnych od dróg kołowych torowisk.
Rozwój sieci szybkich kolei zwiększył niewątpliwie dostępność transportową Mediolanu z punktu widzenia międzynarodowego czy międzyregionalnego. Spowodował jednak dalsze problemy w scalaniu transportu
miejskiego i kolejowego, wynikające z ograniczenia przepustowości. Próbowano je rozwiązywać, integrując funkcję zarządzania infrastrukturą.
Ważną cechą integracji transportu w Mediolanie jest powiązanie dwóch
niezależnych sieci infrastruktury kolejowej. Do 1999 r. sieć, na której operatorem była spółka FNM, była zupełnie niezależna od sieci RFI. Wobec rosnącej kongestii w 1999 r. podpisano porozumienie, na mocy którego RFI
wybudowało infrastrukturę łącznikową i obie spółki zaczęły wymiennie
wykorzystywać swoje linie w celu rozładowania kongestii na stacjach.
Większość pociągów HST oraz międzyregionalnych dociera do jednej tylko stacji – Milano Centrale. Powoduje to wzrost wymagań co do ilości i częstotliwości dowozowo-odwozowego transportu miejskiego. Dużą wadą systemu mediolańskiego jest to, że tak kluczowa stacja nie jest włączona do
systemu pociągów podmiejskich. Połączenia do innych lokalizacji w regionie
są możliwe jedynie poprzez wykorzystanie pociągów regionalnych TLN, co
jest dobrym rozwiązaniem tylko dla użytkowników udających się do lokacji
znacznie oddalonych od miasta. Istniejący system, choć bardzo rozbudowany, nie jest jednak zoptymalizowany. Tabela 2 zawiera porównanie przykładowych czasów podróży w dwóch relacjach typowych dla Mediolanu.
Jak wskazują dane w tabeli 2, przesiadki zajmują 15–18% całego czasu
podróży. Dzieje się tak przede wszystkim z powodu nieoptymalnego rozkładu infrastruktury – braku bezpośrednich przejść podziemnych. Ponadto
należy wziąć pod uwagę, iż przedstawiono tu typowe zachowania transportowe (a więc dotyczące mieszkańców regionu dobrze znających sposób
funkcjonowania systemu). W przypadku podróżnych zewnętrznych należałoby jeszcze uwzględnić następujące problemy: niepełne oznaczenia ścieżek
przemieszczania, brak logicznej ścieżki przemieszczenia (przemieszczenie
nie po najkrótszej drodze), brak wizualnego kontaktu z celem przemieszczenia (co skutkuje błądzeniem), brak pełnej informacji o biletach, brak map lokacyjnych z planem stacji.
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Tab. 2 Czasy podróży w zintegrowanym systemie transportowym
Mediolanu
Etap
Przeciętny czas dotarcia do stacji z domu
Oczekiwanie na pociąg i wsiadanie
Podróż pociągiem
Wysiadanie na stacji przesiadkowej
Przejście do terminala metra
Oczekiwanie na metro i wsiadanie
Podróż metrem
Zatrzymanie i wysiadanie z metra
Przejście do stacji kolejowej Milano Centrale
Razem

Pavia–Milano Centrale przez
Lambrate
Czas podróży (min.)
23
6
23
4
5
3
5
2
10
80

Lombardia–
Milano Centrale
przez P.ta Garibaldi
Czas podróży (min.)
5
6
27
4
5
3
4
2
5
65

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Ulied et al., Factors Affecting
interconnectivity in Passenger Transport, Deliverable D4.1 of INTERCONNECT, Co-funded
by FP7, TRI, Edinburgh Napier University, Edinburgh, October 2010.

Zastosowane rozwiązania, mimo problemów, są jednak i tak lepsze niż
w przypadku powiązania systemu kolejowego z prywatnym transportem
samochodowym. Aktualnie jedynie dwie stacje kolejowe posiadają parkingi
samochodowe (Rogoredo i Porta Garibaldi) umożliwiające skorzystanie
z systemu Park & Ride na podstawie miesięcznych abonamentów. W pozostałych przypadkach podróżni w istocie nie mają możliwości pozostawienia
prywatnego samochodu i kontynuowania podróży koleją. Co istotne, nie ma
takiej możliwości w przypadku stacji oferującej podróże długodystansowe
i HST (Milano Centrale).
W Mediolanie można wskazać również na trudności organizacyjne. Pomimo istnienia tak zróżnicowanego systemu gałęziowego nie ma wspólnego biletu kolejowo-miejskiego. Jedynie dwaj przewoźnicy – Trenitalia i Ferrovie Nord
– pozwalają na zakup biletu umożliwiającego korzystanie w jego ramach z transportu publicznego w mieście – są to jednak bilety miesięczne, brakuje jakichkolwiek wspólnych biletów na jedną podróż czy kilkudniowych. Jest to więc oferta skierowana wyłącznie do lokalnych użytkowników transportu. Inne
rozwiązanie to wspólny bilet miejski SITAM (na transport publiczny miejski
i podmiejski), którego nabywcy mogą korzystać z autobusów i metra, jak również z transportu kolejowego na liniach „S”, ale jedynie na odcinkach znajdujących się w granicach administracyjnych miasta.
Pomimo wad zintegrowany system transportu w Mediolanie cieszy się
uznaniem wśród podróżnych. Wskazać można na jego liczne zalety: pociągi
podmiejskie kursują w regularnych odstępach czasu, częstotliwość kursów
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autobusów miejskich dostosowana jest do godzin przyjazdów/odjazdów
pociągów, na stacjach kolejowych można dokonać odprawy lotniskowej. Na
większości dworców zainstalowano urządzenia ułatwiające przemieszczanie się – ruchome schody, windy. Przewoźnicy dbają też o jakość – standard
techniczny wagonów kolejowych jest wysoki, a komfort podróży znaczny.
Wprowadzono ponadto liczne ułatwienia dla niepełnosprawnych, a bezpieczeństwo zapewnia monitoring. Personel stacji jest liczny, a liczba punktów
informacyjnych wystarczająca.

TramTrain w Karlsruhe
Przykładem rozwiązania konsekwentnie promującego nowatorską technologię oraz budującego system integracji transportu wokół niej jest tzw.
TramTrain (tramwaj dwusystemowy) z Karslruhe wykorzystujący tramwaje
miejskie na sieci kolejowej18. Istotą koncepcji TramTrain jest likwidacja problemu przesiadek, i związanych z nimi niedogodności, z transportu kolejowego długiego dystansu na transport miejski krótkiego dystansu. System
ten ma zresztą kompleksowy charakter i obejmuje też inne niż tramwaje
środki transportu miejskiego. Wprowadzenie tego rozwiązania wymagało
podjęcia:
 elektryfikacji, poprawy standardu torów i dostosowania ich do wyższych szybkości,
 budowy nowych punktów przesiadkowych do/z autobusów miejskich,
 zwiększenia częstotliwości, wydłużenia godzin świadczenia przewozów,
 reorientacji transportu autobusowego – zastąpienia linii równoległych
do linii kolejowej liniami prostopadłymi.
Oprócz zmian infrastrukturalnych niezbędnie były zmiany o charakterze prawno-organizacyjnym. Po pierwsze powołano do życia jeden podmiot odpowiedzialny za organizację transportu w regionie z zadaniem
harmonizowania i integracji różnych środków transportu. Po drugie wprowadzono zintegrowany bilet dla wszystkich rodzajów transportu w regionie. Po trzecie podjęto akcję marketingową i informacyjną mająca na celu
powiadamianie o możliwych połączeniach, godzinach kursowania poszczególnych środków transportu i możliwościach przesiadkowych. Po
czwarte zmieniono zasady naliczania opłat infrastrukturalnych tak, aby lepiej odzwierciedlały faktyczne zużycie infrastruktury przez poszczególnych przewoźników19.
Nowatorski charakter systemu Karlsruhe przejawia się nie tylko w technologii, ale i w podejściu władz do organizacji transportu. W tradycyjnych
systemach obsługujących miasta i przylegle regiony wraz ze wzrostem licz18
19

http://www.karlsruher-modell.de/en/index.html (15.04.2011).
A. Ulied et al., op .cit.
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by mieszkańców migrujących poza ścisłe centrum pojawiają się typowe problemy – niedopasowania rozkładów jazdy, kongestia, brak jednolitej informacji. Konsekwencją tego jest rezygnacja klientów z istniejącej oferty
publicznej na rzecz transportu indywidualnego Klasyczną recepta jest w takim przypadku budowa nowych linii kolejowych dla obsługi obszaru podmiejskiego i regionu oraz częściowe wpuszczenie ich pod ziemię w centrach
miast (np. Frankfurt czy Monachium). Jest to rozwiązanie efektywne, ale
jednak bardzo kosztowne.
W Karlsruhe zastosowane rozwiązanie ma odmienny charakter, polega
bowiem na połączeniu istniejącej infrastruktury w technicznie interoperacyjną całość. System tramwajowy w mieście rozwijany był od początku tak, by
oddzielić go od ruchu osobowego (80% linii tramwajowych jest odseparowanych od tras samochodowych). Konwersja linii dla obsługi dwóch systemów była więc stosunkowo prosta. Podstawową cechą systemu z Karlsruhe
jest użycie bimodalnego pojazdu. Niezbędne inwestycje związane z dostosowaniem torowiska i budową punktów, w których tramwaje szynowe
mogą zmienić sieć z tramwajowej na kolejową, niosą ze sobą dużo niższe
koszty niż tworzenie nowych linii od zera. Również koszt zakupu samych
tramwajów szynowych jest do zaakceptowania. Od lata 2011 r. wprowadzone zostanie 30 nowych pojazdów, które będą kosztowały 4,3 mln euro za
sztukę, podczas gdy pierwsze wprowadzone w 1992 r. kosztowały po
2,3 mln euro.
Wprowadzenie tramwajów pozwoliło na zwiększenie liczby przystanków na liniach kolejowych, umożliwiając ich stworzenie we wszystkich osiedlach, przez które przebiegają tory. Przykładowo na trasie do Rechberg zorganizowano nowe przystanki (Stadtmitte, Wannenweg, Schulzentrum,
Kupferhälde) co zwiększyło dostępność transportową miasta dla okolicznej
ludności. Począwszy od pierwszej linii z 1992 r., sieć rozbudowywano:
 w 1994 o linię Karlsruhe–Baden-Baden i linię Bretten–Bruchsal (w obu
przypadkach wykorzystywane są tory kolejowe),
 w 1996 o linię Bruchsal–Menzingen oraz centrum Karlsruhe–Baden-Baden,
 w 1997 oddano połączenie Karlsruhe–Pforzheim–Wörth (na torach Deutsche Bahn),
 w 1998 TramTrain sięgnął Odenheim,
 w 1999 wydłużono linie od Pforzheim do Bietigheim–Bissingen,
 w 2001 przyłączono centrum miasta Heilbronn, w 2002 połaczono Rastatt
z Forbach, a w 2003 linia Baden-Baden została przedłużona do Achern,
 w 2005 r. linia Heilbronn została przedłużona do Öhringen20.
Aktualnie linie obsługiwane przez TramTrain liczą ponad 400 km. Najważniejszą przyczyną sukcesu wprowadzonej innowacji była zmiana częstotliwości kursowania pociągów-tramwajów. Usługi są świadczone 7 dni w ty20

Ibidem.
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godniu (przedtem jedynie w dni robocze), 20–22 godzin dziennie (uprzednio
jedynie od 6:00 do 20:00) z częstotliwością 2 pociągów-tramwajów na godzinę (wcześniej nieregularnie i dużo rzadziej). Pomimo zwiększenia liczby
przystanków, czasy podróży zawierają się pomiędzy 40 a 80 minut na długości całych linii. Jednocześnie dokonano całkowitej zmiany rozkładów autobusowych, wprowadzając regularny odstęp czasu między kursami i tak ustalając ich trasy, aby uniknąć równoległych do tras kolejowo-tramwajowych.
Redukcja czasu podróży nastąpiła też dzięki zakupom nowych autobusów
o lepszym przyspieszeniu, ale przede wszystkim przez wprowadzenie wspólnego biletu na wszystkie środki transportu, eliminując tym samym czasochłonne zakupy biletów w trakcie przesiadek. Taryfa uzależniona jest od strefy, w której odbywa się podróż – im mniej stref przekracza podróżny, tym
niższa cena.
Ponadto wprowadzono specjalne bilety zniżkowe zarówno na jedną podróż, jak i 24-godzinne, a także możliwość zakupu po niższej cenie biletu grupowego i wakacyjnego – we wszystkich tych przypadkach ceny zostały ustalone w taki sposób, by nawet przejazd pięciu osób był tańszy niż przejazd
samochodem. Dodatkowo zapewniono możliwość zakupu biletu zarówno
w autobusach, tramwajach, jak i na dworcach oraz przystankach przy użyciu
automatów biletowych. Bilety są też dystrybuowane w sieci punktów sprzedaży prasy. Zadbano też o właściwą informację, opracowując kompletne rozkłady jazdy dostępne na wszystkich dworcach (uwzględniające wszystkie
środki transportu), a ponadto uruchomiono serwis informacji telefonicznej.

4. Wnioski
Działania zmierzające do poprawy integracji transportu kolejowego i miejskiego spotykają się zwykle z wysoką akceptacją społeczną, gdyż sprzyjają
wprowadzaniu rozwiązań przyjaznych dla użytkowników. Jednak często
procesowi temu towarzyszą liczne bariery finansowe, organizacyjne i prawne. Przede wszystkim integracja wymaga współpracy różnych przewoźników, których charakter usług różni się diametralnie. Przewoźnicy kolejowi
są zainteresowani transportem długodystansowym i po dostarczeniu pasażera do celu nie mają w istocie żadnych korzyści z zapewnienia mu dalszej
bezproblemowej podróży. Stąd też spora niechęć do inwestycji. W transporcie miejskim sprawa jest bardziej oczywista, co wynika z jego podstawowej
funkcji – ułatwiania przemieszczania w obrębie miasta – włączając tu także
dworce kolejowe. Jednakże wyzwaniem dla transportu miejskiego jest skala
możliwej integracji – czym innym jest zapewnienie dojazdu do dworca kolejowego, a czymś zupełnie innym zapewnienie odpowiedniej (wysokiej) częstotliwości i jakości świadczonych usług.
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Integracja napotyka też na barierę finansową. Niezbędne są inwestycje
odrębne w poszczególnych gałęziach – ulepszenie dworców kolejowych, zakup nowych autobusów/tramwajów czy budowa i wyposażenie punktów
przesiadkowych. Największe problemy pojawiają się jednak na styku obu
rodzajów transportu. Kto ma odpowiadać za wspólną informację, kto ponosić będzie koszty oznakowania na dworcach, kto poniesie koszt budowy elementów infrastruktury wykorzystywanych przez wielu przewoźników?
Z drugiej strony wysoka społeczna akceptacja i niewątpliwe korzyści
społeczne skłaniają administracje lokalne do promowania integracji transportu pasażerskiego. Najdalej idące rozwiązania (jak przedstawiany model
Karlsruhe) dowodzą, że jeśli konsekwentnie wprowadza się nowe technologie i rozwija zintegrowany transport, jednocześnie go promując, można osiągnąć bardzo dobre rezultaty. Inne przykłady przedstawiające integrację częściową (Leeds, Mediolan), mimo iż wskazują na wiele problemów, są jednak
w ogólnym wydźwięku pozytywne. Badania prowadzone w tych miastach
wskazują na generalne zadowolenie mieszkańców z wprowadzenia integracji nawet, jeśli jest ona na obecnym etapie niedoskonała.
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PRACTICAL IMPLEMENTATION OF SOLUTIONS INTEGRATING PASSENGER RAIL MODE
AND CITY PUBLIC TRANSPORT

The paper deals with the problem of passenger transport interconnectivity between
long distance railway transport and short distance city modes. In the paper groups of solutions allowing for better integration of different branches of transport are identified.
Analysed specific real life cases provide examples of how perceived theoretical solutions
could be adapted in practice, what actions are plausible and what barriers are faced. The
conclusions presented are the results of research conducted by authors within INTERCONNECT EU project.
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ZACHOWANIA TRANSPORTOWE JAKO RODZAJ ZACHOWAŃ
PODMIOTÓW RYNKOWYCH

1. Wprowadzenie
Zachowania transportowe stanowią rodzaj zachowań konsumentów,
czyli podmiotów reprezentujących popyt na rynku usług transportowych.
Analizie zachowań transportowych poświęca się coraz więcej uwagi, gdyż
stanowią one podstawę do podejmowania decyzji dotyczących polityki
transportowej, w tym rozwoju infrastruktury transportowej, kształtowania
cen za usługi transportowe oraz kształtowania oferty przewozowej. Badania
zachowań transportowych mieszkańców prowadzone są w różnych krajach,
jednak ich zakres rzadko bywa kompleksowy. W krajach, w których przeprowadzono całościowe badania zachowań transportowych mieszkańców,
określono także determinanty tych zachowań.

2. Rodzaje zachowań podmiotów rynkowych
Zachowanie jest rozumiane jako „każda dająca się obserwować reakcja
na bodźce z otoczenia lub ogół reakcji”1. Już ta podstawowa definicja zwraca uwagę na możliwą dużą liczbę reakcji na jeden bodziec z otoczenia. Zachowania są kształtowane przez wiele różnorodnych czynników, z których
ekonomiczne stanowią tylko niewielką część. W analizie rynku zachowania
podmiotów są nimi zarówno zachowania podmiotów reprezentujących podaż, jak i tych reprezentujących popyt. Podaż reprezentują przedsiębiorstwa
1

Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, t. 6, PWN, Warszawa 1996, s. 956.

168

Katarzyna Hebel

wytwarzające dobra i usługi, a popyt przedsiębiorstwa nabywające dobra
lub usługi oraz indywidualni klienci.
Zachowania przedsiębiorstw na rynku to reakcje na działania podejmowane przez inne podmioty rynku, z którymi przedsiębiorstwa pozostają w stosunkach wymiany, a także reakcje uprzedzające lub wywołujące te działania.
Zachowania pierwszego rodzaju to adaptacyjne zachowania rynkowe, drugie
określić można jako aktywne, przedsiębiorcze zachowania rynkowe przedsiębiorstw. Przy czym każde przedsiębiorstwo określa swoją strategię zachowania w odniesieniu do różnych podmiotów rynkowych, jakimi są dla niego dostawcy, konkurenci i klienci. Natomiast przez zachowanie konsumenta
rozumie się sposób, w jaki konsument hierarchizuje swe potrzeby, wybiera
dobra i usługi służące ich zaspokajaniu oraz użytkuje posiadane dobra2.
Powiązania pomiędzy podmiotami na rynku są poddawane analizom
w celu określenia przewidywanych reakcji (zachowań) uczestników rynku na
zmiany podstawowych parametrów rynkowych w związku z dokonywaną
przez nich maksymalizacją zysku (przedsiębiorstwa) lub maksymalizacją użyteczności dóbr i usług mieszczących się w ich skali preferencji (konsumenci)3.

3. Uwarunkowania zachowań podmiotów rynkowych
Uwarunkowaniami określonych zachowań przedsiębiorstw są warunki
gospodarcze (w tym poziom kosztów utrzymania przedsiębiorstw, oprocentowanie kredytów, składki ZUS) oraz uregulowania prawne. Uregulowania
prawne tworzone są przez władze państwowe i samorządowe. Stąd szczególne znaczenie w układzie rynkowym przypisuje się właśnie tym podmiotom.
Władze państwowe kreują odpowiednio skomponowany zestaw narzędzi polityki gospodarczej, którymi są np.: normy prawne, normy ekologiczne, stawki podatkowe, stopy procentowe, przepisy sanitarne, przepisy prawa pracy, system informacyjny, system edukacyjny. Władze samorządowe
tworzą strategie rozwoju i polityki transportowej, wydają stosowne zezwolenia. Uwarunkowaniami zachowań władz są względy społeczne, ekonomiczne i polityczne.
Wraz z rozwojem gospodarczym coraz więcej uwagi poświęca się analizie zachowań konsumentów, w tym analizie uwarunkowań tych zachowań.
Zasadnicze znaczenie w analizie ma w tym przypadku określenie zakresu
zachowań konsumentów.
M. Pohorille, Mechanizmy i kierunki zmian w konsumpcji społeczeństwa polskiego, w: Systemy wartości a wzory konsumpcji społeczeństwa polskiego, Instytut Socjologii Uniwersytetu
Warszawskiego, Warszawa 1980, s. 490.
3
J. Woś, J. Rachocka, M. Kasperek-Hoppe, Zachowania konsumentów. Teoria i praktyka,
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004, s. 14.
2
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Zwolennicy teorii użyteczności oraz teorii preferencji i wyboru, którzy
jako pierwsi prowadzili badania nad zachowaniami konsumentów, ograniczali się do racjonalności jako podstawy wyboru w sensie ekonomicznym.
Zakładali, że człowiek kieruje się w swym działaniu wyłącznie przesłankami ekonomicznymi. Okazało się jednak, że nie pozwala to na wyjaśnienie
wszystkich zachowań konsumenta. Dopiero połączenie badań ekonomistów
z badaniami psychologów doprowadziło do powstania teorii zachowania
konsumenta jako oddzielnej dyscypliny wiedzy. Sprecyzowano także podstawowe pojęcia wiążące się z zachowaniami konsumentów, obejmujące
osobowość, spostrzegane ryzyko oraz dysonans poznawczy4.
Takie podejście uwzględnia ewolucję w badaniach zachowań konsumentów. Wychodząc od badań ilościowych (ile dany podmiot nabywa usług
transportowych), które rozwijały się głównie w ramach badań ekonomicznych, stopniowo zaczęto dodawać inne pytania – kto i dlaczego nabywa
usługi transportowe. Odpowiedzi na nie poszukują psycholodzy, socjolodzy i marketingowcy.
Rozwój marketingu spowodował, że coraz większe znaczenie przypisuje się etapowi przygotowania przez konsumenta decyzji wyboru produktu
lub usługi5, ale także rozszerza się analizę o element oceny po doświadczeniach w użytkowaniu oraz o element gospodarowania czasem, pieniędzmi
i wysiłkiem w procesie zachowań konsumenta. Oznacza to konieczność zbadania, co konsumenci kupują, dlaczego kupują dane dobro lub usługę, kiedy, gdzie i jak często kupują oraz jak często użytkują zakupione dobro6.
W wyniku badań zachowań konsumentów możliwe stało się określenie
uwarunkowań tych zachowań, które obejmują nie tylko uwarunkowania
ekonomiczne, ale także psychologiczne.
Leszek Rudnicki7 podzielił uwarunkowania zachowań konsumentów na
wewnętrzne i zewnętrzne. Za wewnętrzne uznał potrzeby, motywy, postrzeganie, postawy, osobowość i uczenie się. Natomiast uwarunkowania
zewnętrzne to zdaniem L. Rudnickiego:
 uwarunkowania ekonomiczne (dochody, ceny, produkt, reklama, punkty sprzedaży),
 uwarunkowania społeczno-kulturowe (rodzina, grupy odniesienia, liderzy opinii, grupa społeczna, czynniki kulturowe).

4
G. Antonides, W.F. van Raaij, Zachowanie konsumenta. Podręcznik akademicki, PWN,
Warszawa 2003, s. 27.
5
L. Rudnicki, Zachowanie konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2000, s. 18.
6
S. Smyczek, I. Sowa, Konsument na rynku. Zachowania, modele, aplikacje, Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN, Warszawa 2005, s. 62.
7
L. Rudnicki, Zachowanie konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2000, s. 36–188.
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4. Zachowania podmiotów rynkowych na rynku usług
transportowych
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Rys. 1. System powiązań podmiotów rynku transportu pasażerskiego
Źródło: na podstawie Zachowania podmiotów rynkowych, pod red. J. Kramer,
PWE, Warszawa 1999, s. 16.

Podmiotami reprezentującymi podaż na rynku usług transportowych są
przewoźnicy, ale także producenci samochodów, samolotów, pociągów, statków oraz firmy świadczące róże usługi na rzecz przewoźników (np. usługi remontu środków przewozowych, usługi ubezpieczeniowe), firmy tworzące
i utrzymujące transportową infrastrukturę liniową i punktową. Są to zatem
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podmioty gospodarcze (przedsiębiorstwa) różniące się wieloma cechami, lecz
z uwagi na fakt, że są wyodrębnione pod względem ekonomicznym, organizacyjnym i prawnym, mają możliwość nawiązywania i utrzymywania stosunków
prawno-ekonomicznych z innymi jednostkami gospodarczymi oraz władzami.
W zachowaniach przedsiębiorstw transportowych istotną rolę odgrywają także
intencje władz zawarte w polityce transportowej. Szczególną rolę jako podmioty na rynku usług transportowych pełnią również władze publiczne różnych
szczebli. Wprawdzie same nie reprezentują podaży, ale tworzą warunki do
funkcjonowania wszystkich podmiotów reprezentujących podaż.
Podmioty reprezentujące popyt na rynku usług transportowych to podmioty zainteresowane przewozem ładunków i przewozem osób. Mogą to
być podmioty gospodarcze (głównie w odniesieniu do przewozu ładunków)
oraz indywidualni klienci zainteresowani przemieszczeniem się.
Zachowania wszystkich podmiotów, uczestników rynku usług transportowych, wzajemnie na siebie oddziałują. Zachowania przedsiębiorstw i indywidualnych klientów wymuszają zmiany w działaniach (zachowaniach)
władz państwowych i samorządowych – podmiotów rynku, które tworzą
narzędzia polityki gospodarczej i w tym znaczeniu są uczestnikami rynku.
Na rysunku 1 przedstawiono system powiązań podmiotów rynku transportu pasażerskiego.

5. Zachowania transportowe jako rodzaj zachowań konsumenta
i ich uwarunkowania
Szczególną rolę na rynku transportu pasażerskiego odgrywają zachowania indywidualnych klientów. Zachowania te stanowią rodzaj zachowań
konsumenta określanych jako zachowania transportowe.
Zachowania transportowe to sposób, w jaki pasażer hierarchizuje swe
potrzeby, wybiera dobra (np. samochód) i usługi (np. przewozu koleją) służące zaspokajaniu tych potrzeb i użytkuje samochód albo realizuje przewozy
środkami transportu zbiorowego. Zatem analiza zachowań transportowych
obejmuje przyczyny wyboru przez pasażera konkretnego środka przewozowego, sposob zakupu biletu oraz częstotliwość korzystania usług przewozowych. Podstawowymi determinantami określonych zachowań transportowych są dochody gospodarstw domowych oraz ceny usług transportowych.
W każdym segmencie rynku usług transportowych bada się także wpływ
pozostałych elementów marketingu-mix na decyzje podejmowane przez klientów, a także wpływ uwarunkowań społeczno-kulturowych. Wśród uwarunkowań społecznych najistotniejszymi determinantami zachowań transportowych
są wiek klientów i ich status społeczno-zawodowy. Dzieci bowiem mają mocno
ograniczoną możliwość wyboru środka transportu oraz celu podróży. Podróżu-
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Rys. 2. Liczba samochodów osobowych na 1000 mieszkańców w krajach
UE, USA i Japonii w 2006 r.
Źródło: na podstawie Panorama of Transport, Office for Official Publications of the
European Communities, Luxembourg 2009, s. 40 (dostępne w Internecie: http://epp.
eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-DA-09-001/EN/KS-DA-09-001-EN.PDF).
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ją samodzielnie dopiero w wieku szkolnym, przede wszystkim w relacjach
dom–szkoła–dom. Wraz z wiekiem istotnie zmieniają się zachowania transportowe osób. Studenci stanowią grupę o największej ruchliwości. Natomiast
wśród osób dorosłych odmienne zachowania transportowe prezentują osoby
pracujące i osoby, które są emerytami bądź rencistami.
Szczególną rolę wśród uwarunkowań określonych zachowań transportowych odgrywa dostęp do samochodu osobowego. Osoby będące właścicielami samochodu mają większą możliwość wyboru środka transportu niż
osoby bez samochodu. Dlatego głównymi klientami transportu zbiorowego
są dzieci i osoby starsze oraz osoby, których dochody nie pozwalają na zakup i utrzymywanie samochodu.
Wiele uwagi poświęca się zatem poziomowi zmotoryzowania społeczeństwa. Poziom ten określa się za pomocą liczby samochodów przypadających na 1000 mieszkańców danego obszaru. Różnice w poziomie zmotoryzowania krajów europejskich uwidoczniono na rysunku 2.
W analizie prezentowanych danych należy podkreślić, że wśród 1000
mieszkańców uwzględnia się wszystkich mieszkańców, w tym także dzieci.
Ponadto wielkości te obejmują również ludzi, którzy z różnych powodów, np.
zdrowotnych, nie są w stanie prowadzić samochodu. Zatem można uznać, że
w Luksemburgu prawie każdy mieszkaniec, który jest zdolny do prowadzenia samochodu, posiada samochód.
Porównując poziom motoryzacji krajów europejskich z poziomem notowanym w USA, można się spodziewać, że poziom zmotoryzowania będzie
dalej wzrastał, przede wszystkim w krajach, w których jest on obecnie na
niższym poziomie. Ograniczenie tempa rozwoju motoryzacji wydaje się nierealne. Oznacza to, że praktycznie wszystkie kraje europejskie będą doświadczały skutków nadmiernej motoryzacji.
Należy dodatkowo podkreślić, że nie tylko poziom zmotoryzowania mieszkańców ma istotne znaczenie w analizie zachowań transportowych, ale również
marka i wiek wykorzystywanego samochodu osobowego. Mieszkańcy bowiem
nie podejmują wyłącznie racjonalnych wyborów, ale często działają pod wpływem emocji i starają się „wyrazić siebie” przez konsumpcję. Powszechnym sposobem „wyrażania siebie” jest zakup samochodu odpowiedniej marki.
Pewnym odstępstwem od tej światowej tendencji jest poziom motoryzacji w Japonii. Przyczyn tak niskiego poziomu motoryzacji w stosunku do poziomu rozwoju gospodarczego tego kraju można upatrywać w warunkach
naturalnych. Samochody w Japonii są bowiem wykorzystywane na ograniczonym przestrzennie obszarze wysp. Ponadto mieszkańcy w dużym zakresie wykorzystują transport zbiorowy, którego jakość w tym kraju jest na najwyższym światowym poziomie. Dotyczy to zarówno transportu szynowego,
drogowego, powietrznego, jak i wodnego. Zatem jakość transportu zbiorowego stanowi determinantę zachowań transportowych.
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6. Zachowania transportowe mieszkańców krajów europejskich
W wielu krajach prowadzone są badania zachowań transportowych
mieszkańców. Stanowią one podstawę podejmowania decyzji w zakresie
polityki transportowej, które zawsze wiążą się dużymi nakładami finansowymi. W dobie globalizacji istotne znaczenie dla podejmowania decyzji
transportowych w danym kraju mają także zachowania transportowe
mieszkańców innych krajów. Badania są prowadzone w niektórych krajach systematycznie, choć nie każdego roku. W tabeli 1 zaprezentowano
wyniki badań dotyczące sposobów realizacji podróży pasażerów w 2006 r.
w krajach UE-27 oraz USA i Japonii. Analizie poddano sześć sposobów podróży, z pominięciem podróży rowerami, motorami, motocyklami, skuterami i pieszych, ponieważ nie stanowiły one istotnego udziału w ogólnej
pracy przewozowej.
W 2006 r. w krajach UE-27 ponad 6,2 tryliona pasażerokilometrów (pkm)
było zrealizowanych na 6 podstawowych sposobów, podczas gdy w USA
prawie 8,6 tryliona pkm, czyli ok. 37% więcej (nie można porównać tego z Japonią, gdyż nie uwzględniono tam przewozów tramwajem i metrem).
Tab. 1. Podział zadań przewozowych w transporcie pasażerskim krajów
UE-27, USA i Japonii w 2006 r. (na podstawie wykonanych mld pkm)
Sposób
podróży
Samochodem
osobowym

EU-27
procent 1000
pkm
pkm/1
mieszk.
4601,7
74
9,3
pkm

pkm

7317,1

USA
procent 1000
pkm
pkm/1
mieszk
85
24,3

pkm

724,0

Japonia
procent 1000
pkm
pkm/1
mieszk.
5,7

Autobusem
miejskim
+autobusem
regionalnym
+ trolejbusem

522,6

8

1,1

275,4

3

0,9

89,0

-

0,7

Koleją

384,0

6

0,8

23,7

0

0,1

396,0

-

3,1

83,9

1

0,2

19,7

0

0,1

-

-

-

39,9

1

0,1

0,6

0

0,0

3,8

-

0,0

Tramwajem +
metrem
Środkami
transportu
wodnego
Samolotem
Razem

547,0

9

1,1

950,5

11

3,2

86,0

-

0,7

6179,1

100

12,6

8587,0

100

28,5

-

-

-

brak danych oznaczono Źródło: Na podstawie: Panorama of Transport..., s. 100.
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Najwięcej, bo ponad 74% w krajach UE-27 i 85% w USA, przewozów
transportem pasażerskim zrealizowano samochodem osobowym. Mniejsze
różnice zanotowano w odniesieniu do przewozów samolotami (UE-27 – 9%,
a USA – 11%). Fakt, że autobusami i trolejbusami realizuje się 8% przewozów
w UE-27 zwraca uwagę na niewielką rolę zbiorowego transportu miejskiego
regionalnego w przewozach pasażerskich w tych krajach. Porównanie zmian
w sposobach realizacji przewozów pasażerskich przez mieszkańców w grupie UE-27 w latach 1995, 2000 i 2006 przedstawiono na rysunku 3. Dodatkowo uwzględniono podróże silnikowymi pojazdami dwukołowymi jako sposób podróży.

7000

srodkami transportu wodnego

6000

samolotem

5000

tramwajem i metrem

4000

koleją

3000
2000

autobusem miejskim i
regionalnym

1000

silnikowym pojazdem
dwukoáowym
samochodem osobowym

0
1995

2000

2006

Rys. 3. Podział zadań przewozowych w transporcie pasażerskim krajów
UE-27 w 1995 r., 2000 r. i 2006 r. (na podstawie wykonanych mld pkm)
Źródło: na podstawie Panorama of Transport..., s. 101.

Widoczna jest wyraźna tendencja wzrostowa przewozów pasażerskich,
ogólnie o 20%. W takim samym stopniu zwiększa się wykorzystanie różnych środków w przewozach. Udział przewozów samochodami osobowym w przewozach pasażerskich w analizowanym czasie utrzymywał się
na tym samym poziomie (73% w 1995 r., w 2000 r. w 2006 r.). Nieznaczne
zmiany zanotowano w udziale przewozów samolotami (z 6% w 1995 r. do
7,7% w 2000 r. i 8,6% w 2006 r.). Udział przewozów silnikowymi pojazdami dwukołowymi utrzymywał się w tych latach na poziomie 2,4% ogółu
przewozów pasażerskich. Średnio dziennie pasażerowie w krajach UE-27
przemieszczali się w 2006 r. lądowymi środkami transportu na odległość
33 km, a samochodami osobowymi na odległość 26 km8.
8
Panorama of Transport, Office for Official Publications of the European Communities,
Luxembourg 2009, s. 102 (dostępne w Internecie: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/
ITY_OFFPUB/KS-DA-09-001/EN/KS-DA-09-001-EN.PDF).
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7. Zachowania transportowe mieszkańców Wielkiej Brytanii9
Kompleksowe badania zachowań transportowych mieszkańców przeprowadzono m. in. w Wielkiej Brytanii, w 2009 r. Ustalono, że w badanym
roku mieszkaniec Wielkiej Brytanii zrealizował średnio 973 podróże, przemieszczając się na odległość 6 775 mil (tj. ok. 10 840 km). Przy czym 20% podróży stanowiły podróże na odległość 1 mili (ok. 1,6 km), a 95% podróże do
25 mil (ok. 40 km).
Głównym sposobem realizacji podróży było wykorzystanie samochodu
osobowego. Aż 63% wszystkich podróży mieszkańcy Wielkiej Brytanii zrealizowali w 2009 r. samochodami osobowymi. Rozróżniono jednak podróż samochodem osobowym w roli kierowcy (41% podróży) oraz podróż samochodem
w roli pasażera (22% podróży) (rysunek 4).
Głównymi celami podróży były zakupy oraz podwożenie innych osób i prywatne sprawy biznesowe (po 20% ogółu podróży), a następnie praca i różne formy wypoczynku (po 15% ogółu podróży). Istotnym celem podróży była też edukacja (11% podróży) i odwiedziny u znajomych (10% podróży) (rysunek 5).
Najwięcej podróży realizowano od poniedziałku do piątku pomiędzy
godz. 8.00 a 8.59 oraz pomiędzy godz. 15.00 a 15.59. Wynikało to z realizacji
wielu podróży do pracy i w celach edukacyjnych. W weekendy natomiast
najwięcej podróży realizowano w soboty pomiędzy godz. 11.00 a 11.59,
a w niedziele pomiędzy godz. 12.00 a 12.59.
Analiza rozkładu podróży w całym roku pozwoliła wskazać miesiące,
w których podróżowano najwięcej. Były to: marzec, maj, czerwiec oraz wrzesień i październik (ok. 85 podróży na osobę w miesiącu). Najwięcej podróży
realizowały osoby w wieku 40–49 lat. Średnio 63% podróży realizowanych
było samochodami, a przez osoby z grupy wiekowej 40–49 lat – aż 71%. Kobiety zrealizowały o 5% więcej podróży niż mężczyźni.
Najwięcej podróży realizowały osoby z gospodarstw domowych, w których było do dyspozycji dwa i więcej samochodów osobowych. Osoby z gospodarstw domowych bez samochodu podróżowały dwukrotnie mniej niż
przeciętny pasażer, a trzykrotnie mniej niż pasażer z gospodarstwa domowego o dwóch i więcej samochodach. Jednocześnie osoby z gospodarstw
bez samochodów spędzały o 20% mniej czasu w podróżach niż osoby z gospodarstw, w których było do dyspozycji dwa i więcej samochodów.
Najważniejszą determinantą zachowań transportowych okazał się dostęp do samochodu osobowego. Członkowie gospodarstw domowych z samochodem realizowali 40% więcej podróży niż osoby z gospodarstw domowych bez samochodu, które podróżowały na odległość 2,5 raza większą niż
osoby z gospodarstw bez samochodu.
9

National Travel Survey: 2009, Department for Transport, www.dft.gov.uk (4.04.2011).
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Rys. 4. Sposób realizacji podróży przez mieszkańców Wielkiej Brytanii
w 2009 r. (udział w liczbie podróży)
Źródło: National Travel Survey: 2009, Department for Transport. www.dft.gov.uk
(4.04.2011).
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Rys. 5. Cele podróży realizowanych przez mieszkańców Wielkiej Brytanii
w 2009 r. (udział w liczbie podróży)
Źródło: National Travel Survey: 2009...

Posiadanie samochodu osobowego jest ściśle związane z dochodem. Ludzie
z gospodarstw domowych o najwyższych dochodach zrealizowali 29% więcej
podróży niż osoby z gospodarstw domowych o najniższych dochodach (wyróżniono 5 przedziałów dochodów). Podróże samochodem osobowym to 46%
podróży zrealizowanych przez osoby z gospodarstw domowych o najniższych
dochodach, podczas gdy wśród osób o najwyższych dochodach – 69%.
Wykorzystanie zbiorowych środków transportu wiązało się także z dochodami. Osoby z gospodarstw domowych o najniższych dochodach realizowały autobusami 108 podróży, podczas gdy osoby z gospodarstw o najwyższych dochodach tylko 35.
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Analizie poddano także wpływ rodzaju gospodarstwa domowego na zachowania transportowe. Najwięcej podróży zrealizowały osoby z gospodarstw domowych składających się z 2 osób dorosłych i dzieci. Przy czym aż
80% ich podróży stanowiły podróże samochodem osobowym.

8. Podsumowanie
Zachowania transportowe to sposób, w jaki pasażer hierarchizuje swe
potrzeby, wybiera dobra (np. samochód) i usługi (np. przewozu koleją) służące zaspokajaniu tych potrzeb i użytkuje samochód albo realizuje przewozy środkami transportu zbiorowego. Zachowania transportowe stanowią
rodzaj zachowań konsumentów.
Można wskazać szereg czynników determinujących określone zachowania
transportowe, jak dochody gospodarstw domowych i ceny usług transportowych, jednak największe znaczenie przypisuje się poziomowi motoryzacji społeczeństwa oraz wiekowi i statusowi społeczno-zawodowemu poszczególnych
klientów. Około 75% wszystkich przewozów mierzonych liczbą pkm mieszkańcy krajów europejskich realizują samochodami osobowymi.
Na podstawie kompleksowych badań zachowań transportowych przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii można szacować, że ok. 65% ogólnej liczby podróży stanowią podróże samochodem osobowym w roli kierowcy,
a pozostałe 35% to podróże samochodem osobowym w roli pasażera. Głównymi celami podróży są w kolejności: zakupy, podwożenie innych osób
i prywatne sprawy biznesowe, praca i różne formy wypoczynku, edukacja
i odwiedziny u znajomych. Najwięcej podróży realizują osoby w wieku 40–
49 lat. Kobiety realizują więcej podróży niż mężczyźni.
Członkowie gospodarstw domowych z samochodem realizują 40%
więcej podróży niż osoby z gospodarstw domowych bez samochodu. Najwięcej podróżują osoby z gospodarstw domowych, w których do dyspozycji są dwa i więcej samochodów osobowych. Osoby z gospodarstw domowych bez samochodu podróżują dwukrotnie mniej niż przeciętna osoba,
a trzykrotnie mniej niż osoba z gospodarstwa domowego o dwóch i więcej
samochodach.
Ponieważ ograniczenie tempa rozwoju motoryzacji wydaje się nierealne,
należy przyjąć, że wykorzystanie samochodów w podróżach mieszkańców
wszystkich krajów europejskich nadal będzie się zwiększać.
Warto jednak zwrócić uwagę na zachowania transportowe mieszkańców Japonii. W tym kraju bardzo dobra jakość transportu zbiorowego stanowi dostateczną motywację do rezygnacji z podróżowania samochodem i korzystania ze środków transportu zbiorowego.
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TRANSPORT BEHAVIOURS AS A TYPE OF CONSUMER BEHAVIOUR
In the article it has been shown on the basis of a theoretical analysis that transport behaviours constitute a type of consumer behaviours. The results of the research conducted
in 27 European Union countries has been presented, indicating the differences created
mainly by diverse levels of motorization in various countries. On the basis of a comprehensive analysis of transport behaviour of Great Britain’s habitants the main conditionings of transport behaviour have been determined.
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LOGISTYCZNE UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI TRANSPORTOWEJ

1. Wprowadzenie
Jedną z cech aktywności społeczno-gospodarczej człowieka jest to, że nie
może być ona realizowana bez wymiany zasobów z otoczeniem, co jest równoznaczne z koniecznością wchodzenia w interakcje z elementami tego otoczenia, budowania struktury wzajemnych relacji, oddziaływań, a zatem
również i zależności. Właściwość ta staje się szczególnie istotna w sytuacji
prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze wspólnotowym UE oraz
poza nim, z uwagi na zjawisko globalizacji gospodarki światowej. Spektakularnym przykładem siły tych zależności jest niedawny kryzys gospodarczy,
wywołany wprawdzie odległym geograficznie, ale nie gospodarczo kryzysem finansowym w Stanach Zjednoczonych, formalnie datowanym od chwili ogłoszenia w dniu 15 września 2008 r. upadłości Lehman Brothers Holding Inc.1, jednej z największych instytucji światowego rynku finansowego.
Co więcej, oddziaływania te nie mają wyłącznie charakteru ekonomicznego,
np. w postaci wymiernych strat finansowych, ale również skutkują stratami
społecznymi, np. strajkami, niepokojami itp. Podobnie negatywny wpływ
mają powszechnie znane zjawiska terroryzmu, globalnego ocieplenia, zanieczyszczenia środowiska itp. Przeciwwagi dla powyższych negatywnych zjawisk upatruje się w pozytywnych skutkach integracji, współpracy, innowacji technologicznych oraz szeroko pojętej nauki2.
Zob.: hasło Kryzys finansowy na stronie http://pl.wikipedia.org/wiki/Kryzys_finansowy_2007-2009 (28.04.2011).
2
„Trendy rozwojowe oraz postępująca globalizacja powodują jednak, że trwały rozwój
może zagwarantować jedynie budowanie przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwa opierające swoją działalność na innowacjach. Dlatego też wyzwaniem jest znaczące
1
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Transport, jako jeden z rodzajów działalności gospodarczej, siłą rzeczy
również wykazuje wyżej zarysowane właściwości wzajemnego uzależnienia od wielu elementów otoczenia. Przykładem są chociażby zmiany po
stronie konkurencyjności polskich firm transportowych wywołanych różnymi czynnikami, np. transformującymi, liberalizującymi czy też deregulującymi nie tylko rynek transportowy, lecz całą gospodarkę narodową w okresie przemian społeczno-gospodarczych3. Wydaje się, że możliwie najbardziej
pełny zbiór uwarunkowań każdej działalności, w tym również transportowej, daje się wyprowadzić z marketingowej koncepcji otoczenia rynkowego4, zgodnie z którą wyszczególnia się elementy:
 makrootoczenia (np. ekonomicznego, społecznego, politycznego, technologicznego),
 mikrootoczenia (np. klienci, dostawcy, pośrednicy, konkurencja, prawodawstwo).
Mimo iż z powyższego nie wynika bezpośrednio, że jednym z tych elementów jest logistyka, to jednak istnieniu wzajemnych zależności trudno
byłoby zaprzeczać. Z tego powodu celem niniejszego artykułu jest zidentyfikowanie układu relacji pomiędzy transportem a logistyką i w oparciu o nie,
zaproponowanie systemu uwarunkowań logistycznych dla działalności
transportowej.

podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw za pomocą wzmocnienia znaczenia innowacji w działalności przedsiębiorstw oraz stymulowanie wzrostu nakładów inwestycyjnych. Kluczowe znaczenie ma większe wykorzystanie wyników prac badawczo-rozwojowych przez podmioty gospodarcze, w tym zwiększenie transferu nowoczesnych
rozwiązań technologicznych, produktowych i organizacyjnych” (Polska. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Narodowa
strategia spójności. Dokument zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 maja 2007
roku, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007 r., s. 35, dokument dostępny
na stronie http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/
Documents/NSRO_maj2007.pdf [30.04.2008]).
3
„Polskie firmy transportowe znalazły się w warunkach silnej konkurencji wskutek
społeczno-gospodarczej transformacji w Polsce, wdrażania idei liberalizacji oraz deregulacji działalności gospodarczej na rynkach” (D. Rucińska, Nowe podejście do problematyki
strategicznego kształtowania rynkowej pozycji przedsiębiorstw TSL, w: Funkcjonowanie i rozwój
transportu, red. D. Rucińska, E. Adamowicz, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004, s. 107, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika
Transportu Lądowego”, nr 29).
4
Zob. D. Rucińska, D. Tłoczyński, Strategie marketingowe jako element zarządzania działalnością gospodarczą. Przewodnik dla studentów studiów dziennych i zaocznych, z. 2, Wydawnictwo Uczelniane Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie, Koszalin 1999,
s. 31–35.
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2. Transport a logistyka
Użycie pojęcia przemieszczania do zdefiniowania kategorii transportu5
wywołuje skojarzenia z ruchem w czasie i przestrzeni. Potwierdzeniem tych
skojarzeń są stwierdzenia informujące, że „Efektem działalności transportowej jest usługa [...]. Wartość użytkowa usługi transportowej polega na samym przemieszczaniu, w następstwie którego produkt (ładunek) lub pasażer znajdzie się w miejscu pożądanym”6, a także słowa o jedności miejsca,
czasu i wielkości produkcji oraz konsumpcji usług transportowych7 czy też
wyszczególnianie przestrzenno-dynamicznego charakteru produkcji transportowej, jako jednej ze społeczno-organizacyjnych cech pracy w transporcie8. Być może z tych powodów F. Mossman i N. Norton akcentują czasowo-przestrzenną użyteczność działalności transportowej, definiując ją „jako
usługę mającą zdolność tworzenia użyteczności czasu i miejsca za pomocą
fizycznego przemieszczania osób lub dóbr”9.
Podobnie jak w transporcie, tak i w logistyce podkreśla się znaczenie
czasu i przestrzeni w procesie realizacji usług logistycznych. Już w 1955 r.
O. Morgenstern pisał, że „operacja logistyczna polega na dostarczeniu ściśle
określonych wielkości dóbr fizycznych oraz usług dla konkretnych rodzajów działalności, które zgodnie ze swoimi celami wykorzystują te środki
i usługi po to, aby każdy rodzaj działalności mógł być utrzymywany w pożądanym (z punktu widzenia określonego celu lub celów) wymiarze. Te pozyskiwane z konkretnych źródeł dobra rzeczowe podlegają transformacji
w przestrzeni i czasie na drodze przepływu do ostatecznych odbiorców”10.
Mimo iż współcześnie kryteria czasu i przestrzeni uzupełnia się o zestaw
wielu innych właściwości operacji logistycznych ujmowanych najczęściej
w postaci tzw. zasady 7 W11, to jednak nadal stanowią one podstawowe wyróżniki czynności logistycznych.
„[...] transport jest to działalność człowieka, której celem jest przemieszczanie w przestrzeni osób i ładunków przy użyciu odpowiednich środków transportu” (A. Koźlak,
Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, s. 12). „Transport w znaczeniu czynnościowym jest to działalność
polegająca na celowym przemieszczaniu osób, przedmiotów (ładunków) i wiadomości”
(W. Grzywacz, J. Burnewicz, Ekonomika transportu, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1989, s. 32).
6
W. Grzywacz, J. Burnewicz, op. cit., s. 172.
7
„Jedność ta dotyczy miejsca, czasu i wielkości” (ibidem, s. 173).
8
„Do społeczno-organizacyjnych cech pracy w transporcie [...] należy zaliczyć: [...] przestrzenno-dynamiczny charakter produkcji transportowej” (ibidem, s. 175).
9
F. Mossman, N. Morton, Principles of transportation, cyt. za: I. Tarski, Koordynacja transportu, PWE, Warszawa 1968, s. 8.
10
O. Morgenstern, Note of the Formulation of the Theory of Logistics, „Naval Research Logistic Quarterly”, Vol. 2 (1955), s. 129–136, cyt. za: S. Abt, H. Woźniak, Podstawy logistyki,
Stella Maris, Gdańsk 1993, s. 19.
11
„istota logistyki, polegająca na zapewnieniu potrzebnych materiałów i produktów,
a więc właściwego towaru, we właściwym czasie, właściwym miejscu, właściwemu
5
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Z powyżej przytoczonych definicji wynika, że kryterium czasoprzestrzeni występuje zarówno w transporcie, jak i w logistyce. Stanowiąc zatem ich wspólną cechę, nie różnicuje ich, a tym samym nie formułuje przesłanki pozwalającej wydedukować łączącą je zależność. Wydaje się, że
pierwszą możliwość ich zróżnicowania daje dopiero porównanie zakresu
znaczeniowego transportu i logistyki oraz synonimów użytych do ich zdefiniowania, tj. przemieszczenia oraz dostarczania. Mimo iż wszystkie kojarzą się z ruchem, np. pomiędzy punktem A i B, oraz że dostarczanie można
uznać za odmianę przemieszczania, obok np. odbierania, to jednak w sytuacji potrzeby lub chęci zaoferowania możliwie pełnego zestawu usług związanych z ruchem w czasie i przestrzeni (np. magazynowania, składania zamówień), trudniej byłoby je chyba ująć synonimem przemieszczania niż
dostarczania. Mimo iż jest to wywód wysoce subiektywny, to jego kontynuacja prowadzi nie do podważenia transportu w roli samodzielnego rodzaju
działalności, tylko do wskazania, że być może właściwszą ofertą stanowiącą odpowiedź na współczesne wyzwania rynkowe, jest oferta zawierająca
relację występowania transportu obok spedycji, logistyki, magazynowania,
usług celnych itp., w ramach wspólnych usług określanych terminem TSL12.
Powstaje jednak wtedy pytanie, skoro transport, spedycja i logistyka rozpatrywane jako samodzielne rodzaje działalności mają stanowić jeden pakiet
usług TSL, to jak nazwać i czym jest to coś, co je zintegruje w całość i utrzyma ich integralność strukturalną pomimo zmian wewnętrznych i zewnętrznych? Zgodzenie się, iż tym czymś jest integrator występujący pod pojęciem 4PL13, preferuje logistykę, co nie musi, ale może, wywoływać konflikty
międzyfunkcjonalne.
Wydaje się, że przesłanek do usunięcia rysujących się konfliktów w relacjach pomiędzy transportem i logistyką, a także innymi aktywnościami
wchodzącymi w zestaw usług TSL, można dopatrywać się w powyżej przytoczonych słowach O. Morgensterna, uzasadniającego potrzebę wykonywania operacji logistycznych koniecznością utrzymywania każdego rodzaju
działalności w pożądanym (z punktu widzenia określonego celu lub celów)
wymiarze. Podobnie wypowiadają się M. Chaberek i G. Karwacka, twierklientowi, w potrzebnej ilości, odpowiedniej jakości i właściwym koszcie, czego wyrazem jest cena (co określa się zasadą ‘7W’)” (S. Abt, Logistyka w teorii i praktyce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001, s. 16).
12
„usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne (TSL)” (H. Brdulak, Stan i kierunki rozwoju usług TSL w Polsce, w: Modelowanie procesów i systemów logistycznych, cz. 5, red. M. Chaberek, A. Jezierski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006, s. 33, „Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego Ekonomika Transportu Lądowego”, nr 32).
13
„Według definicji Accenture, 4PL to integrator, który łączy zasoby, możliwości i technologię własne z innych organizacji w celu zaprojektowania, zbudowania i realizacji
kompleksowych rozwiązań dla całego łańcucha dostaw” (I. Dembińska-Cyran, Nadchodzi
czas 4PL, artykuł dostępny na stronie: http://www.logistyka.net.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=3671&Itemid=0 [30.04.2009]).
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dząc, że „Każdemu procesowi mającemu na celu zaspokojenie określonej
potrzeby, towarzyszy proces wspierający w zakresie zapewnienia koniecznych (do realizacji tego procesu) zasobów”14. Użyte przez wymienionych
autorów słowa „każdego rodzaju działalności”, „każdemu procesowi” pozwalają przyjąć założenie, iż jednym z nich może być transport, w sensie
działalności podstawowej, tj. uzasadniającej istnienie innych rodzajów aktywności o charakterze wspierającym, obsługowym, w tym również logistyki. W oparciu o to założenie można twierdzić, iż pełniona w danym miejscu
i czasie rola procesu podstawowego lub procesu wspierającego proces podstawowy we wszelkie zasoby niezbędne mu do realizacji swoich celów, stanowi najbardziej obiektywne, jak się wydaje, kryterium rozróżnienia logistyki i transportu. Kryterium to pozwala tym samym na w miarę przejrzyste
skonfigurowanie czynności logistycznych i transportowych w różnych układach wzajemnych zależności.
Możliwe jest zbudowanie takiego układu, w którym procesem podstawowym jest proces transportowy, zaś wspierającym go, np. w zasoby informacyjne i materiałowe, proces logistyczny. W układzie tym proces
transportowy bez wspierającego go procesu logistycznego nie mógłby istnieć, jak i odwrotnie – uzasadnienie dla zaistnienia i sposobu przebiegu
procesu logistycznego wynika przede wszystkim z potrzeb generowanych
przez transport. Zależność ta nie jest tylko i wyłącznie jednokierunkowa
i jednopoziomowa, bowiem w ramach funkcji wsparcia logistycznego
transportu, np. osób, także można wyszczególnić operacje transportowe,
przemieszczające np. materiały pędne do taboru samochodowego wykonującego owe usługi transportu osób. Oznacza to, że innym możliwym
układem wzajemnych zależności jest przyjęcie obsługowej działalności logistyki za czynność podstawową, a transportu – wspierającą. Podobnych
układów jest zapewne dużo więcej. Konkretyzują się one nie tylko w postaci struktury transportu i logistyki znajdujących się we wzajemnych oddziaływaniach o charakterze materiałowym, informacyjnym, pieniężnym
i ludzkim, ale praktycznie obejmują również interakcje z innymi aktywnościami danego podmiotu (np. handlowymi, finansowymi, produkcyjnymi,
zarządczymi, marketingowymi itd.) oraz działaniami innych podmiotów
(spedytorów, banków, urzędów, agencji itp.). Tym niemniej, jakkolwiek by
ich nie konfigurować, to jako system stanowią one nierozerwalną całość
z dynamicznie zmieniającą się strukturą elementów i oddziaływań w czasie i przestrzeni, krytycznie decydującą o wartości usługi transportowej,
logistycznej, spedycyjnej, TSL itp.
14
G. Karwacka, M. Chaberek, Via Baltica i Raila Baltica jako ogniwo infrastruktury systemu logistycznego krajów Unii Europejskiej, w: Modelowanie procesów i systemów logistycznych, cz. 7. red.
M. Chaberek, A. Jezierski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, s. 12, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego Ekonomika Transportu Lądowego”, nr 37.
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3. System wsparcia logistycznego działalności transportowej
Możliwie pełny zestaw operacji logistycznych wspierających procesy
podstawowe, w tym również transportowe, a zatem istotnie je warunkujących, można wyprowadzić z modelu referencyjnego łańcucha dostaw, znanego pod nazwą modelu SCOR (Supply-Chain Operations Reference Model)15.
Prezentowany na rysunku 1 model SCOR obejmuje swoim zakresem pięć
podstawowych rodzajów procesów łańcucha dostaw podlegających czteropoziomowej dezagregacji. Do procesów tych należą:
 planowanie,
 zaopatrzenie,
 produkcja,
 dystrybucja,
 zwroty.
Uwzględniając możliwe relacje pomiędzy zarządzaniem łańcuchem dostaw a logistyką16 oraz uwagi krytyczne17 zgłaszane pod adresem powyższej
kompozycji procesów łańcucha dostaw, adaptuje się je na układ procesów
logistycznych w postaci:
 zarządzania logistycznego,
 logistyki zaopatrzenia,
 logistyki produkcji,
 logistyki dystrybucji,
 logistyki zwrotów.
Ze względu na wysoki poziom abstrakcji układ powyższych procesów
logistycznych może stanowić propozycję nadającą się do bezpośredniego
zastosowania w roli wspierającej realizację dowolnego procesu transportowego, a zatem również istotnie go warunkującego. Korzystając z wcześniej
podanej definicji transportu, przemieszczanie osób i ładunków kreuje zapotrzebowanie na czynności zarządcze, które mogą być elementem składowym samego transportu albo być przedmiotem zarządzania logistycznego, integrującego transport z innymi działaniami, np. spedycyjnymi czy
magazynowymi, w pakiet usług TSL. Dlatego też najistotniejszy rodzaj relacji wsparcia logistycznego procesów transportowych, w którym najpeł15
Zob., Portal „Supply Chain Council”, zakładka SCOR Tools & Resources, na stronie
http://www.supply-chain.org/cs/root/scor_tools_resources/scor_model/scor_model
(30.04.2009).
16
Zob.: K. Rutkowski, Zarządzanie łańcuchem dostaw – próba sprecyzowania terminu i określenia związków z logistyką, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2004, nr 12, s. 2–8.
17
„Najważniejsze z pominiętych grup to: sprzedaż i dystrybucja (strona popytowa),
badania i rozwój technologii, rozwój produktu, niektóre elementy przedsprzedażnej
i posprzedażnej obsługi klienta” (M. Dobrzyński, Model referencyjny SCOR – Supply
Chain Operations Reference Model, w: Modele referencyjne w zarządzaniu procesami biznesu, pod red. nauk. T. Kasprzaka, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa
2005, s. 167).
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Rys. 1. Model referencyjny łańcucha dostaw (SCOR), wersja 9.0.
Źrodło: Score Quick Reference, s. 1. http://www.supply-chain.org/galleries/publicgallery/SCOR%209.0%20Reference%20Guide.pdf (30.04.2009).
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niej ujawniają się jego strategiczne uwarunkowania, pochodzą właśnie ze
strony zarządzania logistycznego. Trafność, rzetelność, a często również
szybkość podjętych decyzji strategicznych na styku transportu i zarządzania logistycznego akcentują ważność systemu informacji kontrolingowych,
który przesądza o uznaniu zarządzania logistycznego za czynnik krytyczny powodzenia operacji transportowych w wymiarze taktycznym i operacyjnym.
W tych też wymiarach taktyczno-operacyjnych upatruje się warunkującej transport roli pozostałych czterech aktywności logistycznych. Na przykład logistyka zaopatrzenia jako komponent systemu wsparcia logistycznego jest odpowiedzialna za realizację wszelkich dostaw paliw, smarów,
materiałów, części zamiennych, komponentów, wyposażenia itp., służąc
bezpośrednio lub pośrednio świadczeniu usług transportu osób lub ładunków. Takie czynności, jak zakupy, kontakty z dostawcami, realizacja zamówień materiałowych – w tym również ich transport oraz magazynowanie,
a także kontraktowanie obcych usług naprawczych, remontowych, pomocy
technicznej itp. – jak najbardziej mogą znajdować się w gestii logistyki zaopatrzenia. Postrzegając transport jako szczególny rodzaj produkcji, którego specyfika polega na wytwarzaniu produktu o charakterze niematerialnym, czynności wykonywane w ramach tego procesu mogą wymagać
wsparcia z zakresu logistyki produkcji. Przykładem są chociażby warsztaty
naprawcze taboru samochodowego, które oprócz usług typowo naprawczych dokonują również przeglądów, konserwacji, remontów, a niekiedy
także realizują wyjazdową pomoc techniczną. W tym przypadku służby logistyczne pełnią rolę podobną do służb utrzymaniowo-eksploatacyjnych
w zakładach produkcji materialnej. Z kolei logistyka dystrybucji w roli aktywności wspierającej działalność transportową posiada raczej zawężony
zakres z uwagi na niewystępowanie materialnego charakteru tej produkcji,
co wiąże się bezpośrednio z cechą jedności czasowo-przestrzennej produkcji i dystrybucji usługi transportowej. Tym niemniej logistyce dystrybucji
można przypisać zadania identyfikacji potrzeb transportowych rynku, obsługi przed- i posprzedażnej klienta, ale chyba przede wszystkim monitoringu przewozu ładunków za pomocą urządzeń automatycznej identyfikacji towaru, np. RFID, GPS. Natomiast w sytuacji, gdy w transporcie,
podobnie jak w każdym innym rodzaju usług, wystąpią braki, uszkodzenia, reklamacje ilościowe, jakościowe, zwroty towarów itd., to za realizację
wielu czynności wyjaśniających, dokumentujących, archiwizujących, awizujących itp., jak również o charakterze realnym, np. magazynowania czy
nawet transportu dodatkowego, często na warunkach dostawy ekspresowej, odpowiedzialną można uczynić logistykę zwrotów. Oprócz tego w procesie produkcji transportowej powstaje wiele odpadów, np. zużytych części
zamiennych, płynów technicznych, opon, opakowań itp. Ocena możliwości
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Źródło: opracowanie własne według metodyki ARIS (bez polskich liter)
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ich dalszego wykorzystania, a następnie recycling we własnym zakresie lub
oddanie odpadu do obcego zakładu utylizacji, mogą również być przedmiotami logistyki zwrotów.
Powyższe rozważania wskazują, że logistyka i transport spełniają względem siebie istotną rolę w ramach procesu podstawowego i wspierającego.
Użyte słowa o możliwości, a nie konieczności oddania pewnych działań
wspierających transport w sferę aktywności logistycznych, nie wykluczają
innych rozwiązań. Przykładem jest wsparcie logistyczne w ramach logistyki
zwrotów, udzielane procesowi transportowemu zakończonemu nieoczekiwanym, ale jednak możliwym do wystąpienia wydarzeniem zwrotu ładunku, np. spowodowanego uszkodzeniem go podczas przewozu. Przykład ten
jest prezentowany w postaci modelu łańcucha procesów zgodnie z metodyką ARIS18. Charakterystyka proponowanego przykładu wsparcia logistycznego wobec procesu transportowego prezentowanego na rysunku 2 jest następująca. Proces podstawowy, zdefiniowany jako „transport towaru do
klienta”19, jest wspierany procesem logistycznym o nazwie „logistyka zwrotów”. Wydarzenie „uszkodzono towar”, stanowiące jedno z możliwych sytuacji procesu transportowego, jest jednocześnie wydarzeniem (obok innych
wydarzeń), którego wystąpienie inicjuje dwie równolegle przebiegające
funkcje logistyki zwrotów, a mianowicie „rejestrowanie towaru” i „przyjmowanie towaru na magazyn”. Do wykonania pierwszej z nich niezbędna
jest „dokumentacja przewozowa, handlowa, magazynowa”, na podstawie
której, za pomocą „systemu informatycznego”, „pracownicy magazynowi”
rejestrują uszkodzony towar, czego rezultatem jest informacja zawierająca
„status towaru uszkodzonego” wraz z wystąpieniem wydarzenia „towar
zarejestrowano”. Natomiast przedmiotem czynności realizowanych w ramach drugiej funkcji, tj. przyjmowania towaru na magazyn, jest „towar”.
Stanowiąc element wejścia do tej funkcji, zostaje w jej ramach poddany czynnościom przyjęcia na magazyn, wykonywanych przez pracowników magazynowych za pomocą takich obiektów jak: „urządzenia transportu bliskiego”, „magazyn” oraz „urządzenia automatycznej identyfikacji towarów”,
czym w rezultacie, a zatem jako element „wyjścia” tej funkcji, zmienia swój
status na „zapas”. Potwierdzeniem wykonania tej funkcji jest wystąpienie
wydarzenia „towar przyjęto”, stanowiącego jej oczekiwane zakończenie.
Powracając do wydarzenia „towar zarejestrowano”, stanowi ono zakończenie funkcji „rejestrowanie towaru” i jednocześnie aktywator kolejnej funkcji, tj. „ocena uszkodzenia”. Dlatego też „status towaru uszkodzonego” oraz
„zapas” – czyli towar, który uległ uszkodzeniu – będące rezultatem wykonania poprzednich dwóch funkcji, są niezbędnym zasileniem informacyjnym
18
Zob., A.-W. Scheer, Architecture of integrated information systems. Foundations of enterprise modelling. Springer Verlag, Berlin 1992, s. 18.
19
W cudzysłowie podaje się nazwy obiektów znajdujących się na rysunku 2.
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i materiałowym czynności oceniających uszkodzenie. Za wykonanie tej funkcji odpowiedzialna jest grupa decyzyjna w postaci osoby kierowcy, kierownika magazynu oraz kierownika handlu. Wykreowane przez tę funkcję wydarzenia – „zdecydowano się na utylizację towaru”, zdecydowano się na
przecenę” oraz „towar jest pełnowartościowy” – są połączone operatorem
„albo”, co oznacza, iż wystąpienie jednego z nich wyklucza pojawienie się
pozostałych wydarzeń. Wraz z nimi występują zasoby informacyjne i materiałowe wykreowane przez tę funkcję a mianowicie: „decyzja o utylizacji”,
„rzecz przeznaczona do utylizacji”, „decyzja o przecenie”, „towar przeznaczony do przeceny”, „decyzja o przywróceniu do sprzedaży”, „towar przeznaczony do sprzedaży”. Stanowią one jednocześnie elementy zasilające,
a więc znajdujące się na wejściu do kolejnej funkcji: „transport rzeczy do zakładu utylizacji” albo do obcego procesu określonego nazwą „proces sprzedaży”, co ukazują odpowiednie powiązania wyrażone graficznie w postaci
strzałek. W przypadku transportu rzeczy do zakładu utylizacji, wraz z odpowiednią dokumentacją jest ona przedmiotem czynności przewozowych osoby kierowcy za pomocą środka transportu, skutkując ostatecznie wydarzeniem „rzecz dostarczono”, inicjującym zarówno obcy „proces utylizacji”, jak
i funkcję „powrót do bazy transportowej”. Oczekiwanym zakończeniem tej
funkcji jest wystąpienie wydarzenia „do bazy transportowej powrócono”.
Mimo iż powyższy model ma charakter modelu opisowego, to w przypadku posiadania bardziej szczegółowych danych możliwe jest uzupełnienie go o informacje liczbowe w postaci czasu poszczególnych funkcji i całych
procesów, ich kosztów, częstotliwości wydarzeń, prawdopodobieństwa ich
wystąpienia, liczby potrzebnych pracowników itp.

4. Zakończenie
Zarysowana powyżej problematyka logistycznej obsługi działalności
transportowej pozwala na sformułowanie wniosku, że czynności logistyczne wykonywane na rzecz innych obszarów aktywności gospodarczo-społecznej, w tym również działalności transportowej, silnie je warunkują,
umożliwiając np. – jak w prezentowanym powyżej przykładzie – zwrot
uszkodzonych towarów. Pomimo że nie akcentowano wyraźnie istnienia
odwrotnej relacji, ona również występuje, chociażby w postaci uzasadnienia
konieczności wykonywania czynności logistycznych potrzebami transportowymi. Logiczne jest, że zarysowane powyżej wzajemne relacje pomiędzy
transportem i logistyką występują również w odniesieniu do innych czynności, np. spedycyjnych, handlowych, finansowych, marketingowych itp.,
tworząc wspólnie całość, w zamyśle, jak najbardziej przydatną do zaspokojenia określonych potrzeb.
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LOGISTIC DETERMINANTS OF THE TRANSPORT OPERATIONS
The transportation as one of the social - economic activities depends heavily on
a number of other activities. One of them is logistics defined as a process which serves
other processes, including transportation. Therefore, this article is aimed to identify the
key relations between logistics and transportation. The SCOR and ARIS models were applied to identify mutual relationships. The mentioned models can be also used to identify other processes related to logistics and transportation, such as forwarding, sales, marketing and finance.
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RECENZJA KSIĄŻKI INFRASTRUKTURA TRANSPORTU
KRYSTYNY WOJEWÓDZKIEJ-KRÓL I RYSZARDA ROLBIECKIEGO

Na wstępie swojej recenzji chciałbym pozytywnie ocenić wybór tematu
pracy, bowiem rozwój i funkcjonowanie transportu bez wątpienia determinowane są stanem infrastruktury. Infrastruktura łączy trzy podstawowe układy
przestrzenne transportu oraz stwarza tym samym elementarne warunki do
działalności gospodarczej. Przedmiotem pracy jest analiza rozwoju infrastruktury skonfrontowana ze współczesnymi problemami gospodarki światowej
i polskiej. Chcę zaznaczyć, że autorzy (a w szczególności prof. K. Wojewódzka-Król) są znanymi i uznanymi autorytetami w tej dziedzinie w Polsce. Swą
pozycję naukową potwierdzili wieloma publikacjami. Pragnę zwrócić uwagę
na niektóre wcześniejsze pozycje, których recenzowana książka jest kontynuacją. Są to: Rozwój infrastruktury transportu (pod. red. K. Wojewódzkiej-Król),
Transport, wyd. 5 (pod red. W. Rydzkowskiego i K. Wojewódzkiej-Król),
W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król, Współczesne problemy polityki transportowej i W. Grzywacz, K. Wojewódzka-Król, W. Rydzkowski, Polityka transportowa. Zważywszy, że problematyka infrastruktury transportowej jest niezwykle ważna i aktualna, szczególnie w świetle dostosowywania polskiego
systemu transportowego do systemu Unii Europejskiej, uważam wybór i syntetyczne sformułowanie tematu pracy za trafne, a obu autorów za szczególnie
predestynowanych do jej napisania.
Pozytywnie oceniam także układ pracy. Jest on spójny i logiczny. Praca
podzielona została na trzy części:
 Infrastruktura transportu jako podstawa życia społeczno-gospodarczego,
 Europejska infrastruktura transportu w świetle współczesnych wyzwań,
 Problemy rozwoju infrastruktury w Polsce.
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Praca składa się z jedenastu rozdziałów oraz została zaopatrzona
w aneks, w którym zawarto wybrane akty prawne dotyczące infrastruktury
transportu. Uważam, że rozdziały dobrze dzielą pracę i rozwijają tezy i zadania badawcze w niej zawarte.
W pierwszej części zaprezentowano istotę i specyfikę infrastruktury
transportu. Szczególną uwagę skupiono na zależnościach infrastruktury
i rozwoju gospodarczego oraz jej związków ze środowiskiem. W zgodnej
ocenie wielu specjalistów na szczególne wyróżnienie zasługują rozważania
związane z wpływem infrastruktury na środowisko, skutki bowiem negatywnego wpływu transportu na środowisko nasilają się w ostatnich latach.
Właściwie zaplanowana i zrealizowana infrastruktura transportowa może
skutecznie przyczynić się do zmniejszenia tego wpływu. W tej części pracy
warte szczególnego podkreślenia są rozdziały dotyczące współczesnych
tendencji w rozwoju infrastruktury transportowej.
W drugiej części pracy skupiono się na aktualnych problemach infrastruktury transportowej w Unii Europejskiej. Przedstawiono tu m.in. stan tej
infrastruktury, proces jej ujednolicenia, jej rozwój w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju transportu oraz problematykę finansowania rozwoju
infrastruktury. Wart podkreślenia jest fakt zebrania, przedstawienia i ocenienia obszernych informacji źródłowych opisujących stan europejskiej infrastruktury transportu. Na podkreślenie zasługuje również konfrontacja omawianej problematyki z koncepcją zrównoważonego rozwoju transportu.
W trzeciej części pracy podjęto zagadnienia krajowe. Przedstawiono w niej
rzeczywisty stan infrastruktury transportowej w Polsce, pożądane kierunki
i priorytety jej rozwoju oraz potencjalne źródła jej finansowania. W tej części
wskazano na zasadnicze różnice dzielące Polskę i kraje „starej” Unii Europejskiej w rozwoju omawianej dziedziny oraz sposoby i metody zniwelowania tych różnic. Zwrócono tu szczególną uwagę na rolę właściwej polityki
regionalnej i możliwości w zakresie wykorzystania funduszy unijnych
w celu finansowania rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce. Uważam, że rozważania przedstawione w tej części pracy mają istotne znaczenie
aplikacyjne, gdyż mogą, a wręcz powinny zostać wykorzystane w konstruowaniu polityki transportowej w kraju.
Oceniając pracę pragnę podkreślić oba istotne wątki, które się w niej przewijają – teoretyczny i aplikacyjny. Przedstawiono bowiem zarówno podstawowe kategorie związane z omawianą dziedziną, metodykę badań wpływu
infrastruktury na rozwój społeczno-gospodarczy, instrumenty kształtowania
tempa i zakresu rozwoju infrastruktury, jak i niezbędne przedsięwzięcia zmierzające do ujednolicenia europejskiej infrastruktury transportowej.
Próbując dokonać syntetycznej oceny pracy, stwierdzam, że wnosi ona
nowe, oryginalne wątki w teoretycznym obszarze badań ekonomiki transportu. Jest jednocześnie obszernym zbiorem analiz i ocen zmierzających do
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określenia konkretnych działań prowadzących do dostosowania polskiej infrastruktury transportowej do standardów i wymogów europejskich.
Podsumowując, uważam, że oceniana praca jest oryginalna i posiada
niekwestionowane walory naukowe. Jest przede wszystkim aktualnym
i wartościowym podręcznikiem akademickim, adresowanym do studentów
wydziałów ekonomicznych, specjalności transportowych i logistycznych
oraz kierunku transport na uczelniach technicznych. Powinna stanowić podstawową literaturę do takich przedmiotów jak: infrastruktura transportu,
ekonomika transportu, polityka transportowa. Warto, aby badania i analizy
prezentowane w książce były także wykorzystane przez osoby odpowiedzialne za kształtowanie polityki transportowej w zakresie projektowania
i realizacji transportowych projektów infrastrukturalnych, a także przy tworzeniu ogólnych ram polityki gospodarczej państwa.
Sopot, 16 kwietnia 2009 r.
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