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Od Rady Naukowej

Z prawdziwą przyjemnością przekazujemy 166. numer zeszytu „Studia i Prace Kole-
gium Zarządzania i Finansów”. Został on poświęcony zagadnieniom związanym z trans-
portem. Artykuły napisane przez przedstawicieli wiodących ośrodków akademickich z całej 
Polski koncentrują się na bieżących problemach i dylematach dotyczących takich pojęć jak 
przestrzeń transportowa UE, rola publicznego transportu drogowego czy bezpieczeństwo 
i ochrona pasażerów w transporcie kolejowym. W 166. numerze poruszone zostały ważne 
i aktualne zagadnienia mające wpływ na rozwój transportu zarówno w Polsce, jak i w kra-
jach Unii Europejskiej.

Celem pierwszego artykułu autorstwa Moniki Bąk i Przemysława Borkowskiego jest 
ocena możliwości, jakie dają nowe rozwiązania technologiczne, w szczególności tzw. inteli-
gentne tachografy oraz zintegrowane bazy danych usprawniające przepływ informacji między 
państwami członkowskimi Unii Europejskiej i wprowadzenie jednolitego systemu kontroli 
pojazdów drogowych.

Janusz Figura i Maria Michałowska prezentują wyniki badań dotyczące przesunięć modal-
nych jako elementu wsparcia dla mobilności w przestrzeni transportowej Unii Europejskiej.

Przedmiotem badań Andrzeja S. Grzelakowskiego jest wspólna europejska przestrzeń 
transportowa, traktowana jako integralny składnik przestrzeni logistycznej UE.

Aleksandra Koźlak w swoim artykule przeprowadza analizę porównawczą struktury 
sektora transportu drogowego, kosztów świadczenia usług przez przewoźników z różnych 
krajów oraz ich wyników ekonomicznych.

W artykule Tomasza Kwarcińskiego podjęto próbę oceny roli publicznego transportu 
zbiorowego w realizacji potrzeb transportowych mieszkańców obszarów wiejskich.
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Urszula Motowidlak poświęciła swój artykuł prezentacji aktualnych dylematów poli-
tyki Unii Europejskiej dotyczących rozwoju konkurencyjnego i niskoemisyjnego transportu 
w kontekście realizacji zasad dobrego rządzenia (good governance).

Ryszard Rolbiecki i Krystyna Wojewódzka-Król jako cel swoich analiz przyjęli wskaza-
nie najkorzystniejszego sposobu zagospodarowania drogi wodnej dolnej Wisły. W artykule 
przedstawiono aktualne problemy rozwoju dróg wodnych w Niemczech, obecny stan trans-
portu na zapleczu portu Gdańsk oraz wskazano na uwarunkowania zagospodarowania Wisły 
na odcinku Gdańsk–Warszawa.

W opracowaniu autorstwa Danuty Rucińskiej skoncentrowano rozważania na prezen-
tacji portu lotniczego jako stymulatora wzrostu aktywności społeczno-gospodarczej, źródła 
konfliktów środowiskowych i podstawy regulacji ich ograniczeń, potwierdzając je przykła-
dem Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

W kolejnym artykule Dariusz Tłoczyński jako cel stawia sobie ocenę dostępności trans-
portowej portu lotniczego. Określa trzy elementy kształtujące dostępność transportową: 
airport links, accessibility oraz connectivity. W artykule wykorzystano studium przypadku 
– portu lotniczego Gdańsk.

Robert Walasek przedstawia natomiast znaczenie interoperacyjności europejskiego trans-
portu towarowego z uwzględnieniem wskazań i ograniczeń do jego stosowania, wynikają-
cych z polityki transportowej Unii Europejskiej.

Celem ostatniego artykułu autorstwa Elżbiety Załogi jest zwrócenie uwagi na problem 
bezpieczeństwa i ochrony pasażerów kolei w kontekście postępującego procesu starzenia się 
społeczeństwa europejskiego oraz towarzyszących temu ograniczeń mobilności.

Mamy nadzieję, że prezentowane artykuły spotkają się z Państwa życzliwym zaintere-
sowaniem oraz, co byłoby szczególnie cenne, staną się przyczynkiem do polemiki i dalszych 
owocnych badań.

Życzymy Państwu przyjemnej lektury.

W imieniu Rady Naukowej
Ryszard Bartkowiak
Michał Matusewicz
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Inteligentne technologie informacyjne w celu 
poprawy skuteczności wdrażania regulacji 

w europejskim transporcie drogowym – przykład 
wykorzystania tachografów nowej generacji

Streszczenie

Celem niniejszego artykułu jest ocena możliwości, jakie dają nowe rozwiązania technologiczne, 
w szczególności tzw. inteligentne tachografy oraz zintegrowane bazy danych usprawniające przepływ 
informacji między państwami członkowskimi Unii Europejskiej i wprowadzenie jednolitego systemu 
kontroli pojazdów drogowych. Nowe technologie mogą ograniczyć liczbę naruszeń przepisów i oszustw 
w transporcie drogowym oraz ułatwić egzekwowanie przestrzegania przepisów dotyczących warun-
ków socjalnych.
W badaniu, do oceny projektów, wykorzystano metodę TELOS, a analiza przeprowadzona została 
w ujęciu ilościowym i jakościowym. Wykazano, że skala efektów przedsięwzięcia w postaci wdroże-
nia nowych tachografów i baz danych jest zróżnicowana w zależności od przyjętych konkretnych roz-
wiązań politycznych i legislacyjnych. W artykule przedstawiono wyniki badań kosztów oraz korzyści 
w poszczególnych opcjach i scenariuszach implementacji, a ponadto zbadano wykonalność techniczną, 
prawną, organizacyjną i terminowość realizacji przedsięwzięcia.
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Słowa kluczowe: ekonomiczna analiza prawa, transport drogowy ładunków, ICT, inteligentny tachograf
Kody klasyfikacji JEL: R40, O30

1. Wprowadzenie

Trudno przecenić znaczenie transportu drogowego dla rozwoju gospodarczego Unii Euro-
pejskiej. Ta metoda przewozu ładunków zdecydowanie dominuje w transporcie lądowym. 
Pomimo zarzutów związanych z uciążliwością dla środowiska naturalnego i wysokimi kosz-
tami zewnętrznymi ta gałąź transportu wciąż odgrywa kluczową rolę, rozwija się, a szcze-
gólnie intensywny wzrost dotyczy przewozów międzynarodowych. Ponadnarodowy zasięg, 
oddziaływanie na różne sfery życia społecznego i gospodarczego są powodem powstania 
znacznej liczby uregulowań prawnych dotyczących funkcjonowania tej dziedziny transportu 
w UE. Przepisy prawne, najczęściej w formie dyrektyw, dotyczą przede wszystkim harmoni-
zacji norm technicznych, socjalnych i fiskalnych oraz stymulowania proekologicznego roz-
woju. Jednak obserwacja europejskiego (unijnego) sektora transportu drogowego nie pozwala 
mówić o w pełni skutecznym oddziaływaniu regulacji prawnych na wzrost poziomu bezpie-
czeństwa, poprawę warunków socjalnych, zapewnienie uczciwej konkurencji czy redukcję 
kosztów zewnętrznych. Przyczyn takiego stanu można doszukiwać się w kilku obszarach, 
a jednym z istotniejszych jest niedostateczne egzekwowanie istniejących przepisów i ich nie-
dostosowanie do pojawiających się wyzwań społecznych i rynkowych.

Celem niniejszego artykułu jest ocena możliwości, jakie dają nowe rozwiązania techniczne, 
w szczególności tzw. inteligentne tachografy oraz zintegrowane bazy danych umożliwiające 
usprawnienie przepływu informacji między państwami członkowskimi i wprowadzenie 
jednolitego systemu kontroli pojazdów drogowych. Nowe technologie mogą potencjalnie 
ograniczyć liczbę naruszeń przepisów i oszustw w transporcie drogowym oraz ułatwić egze-
kwowanie przestrzegania takich regulowanych aspektów działalności transportowej jak czas 
pracy kierowców, przestrzeganie norm masy całkowitej ładunków, prędkości przejazdów 
itd. Technologie te oferują możliwość skutecznej kontroli realizacji wielu regulacji technicz-
nych i socjalnych w transporcie. Warto podkreślić, że obecnie poziom naruszeń, zgodnie 
z wynikami kontroli na obszarze podległym Euro-Controle Route (organizacji zrzeszającej 
służby kontrolne nadzoru drogowego z 14 państw UE), wynosi ok. 26 proc., a wykroczenia 
związane z tachografami odnotowano w ok. 10 proc. wszystkich kontrolowanych pojazdów 
(Euro-Controle Route, 2017).

W badaniu wykorzystania potencjału nowych, inteligentnych tachografów w trans-
porcie drogowym można zastosować metodę oceny projektów TELOS, która uwzględnia 
pięć kryteriów: T – technical (techniczne), E – economic (ekonomiczne), L – legal (prawne), 
O – operational (operacyjne) i S – scheduling (terminowe). Analiza przeprowadzona została 
zarówno w ujęciu jakościowym, jak i ilościowym. Rezultaty przeprowadzonego badania 
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dowodzą potrzeby stosowania holistycznego podejścia do oceny skutków regulacji praw-
nych przy uwzględnieniu specyfiki egzekwowania przepisów, ale również konieczności sto-
sowania takiego podejścia – uwzględniającego zarówno analizę ilościową, jak i jakościową 
w ujęciu ekonomicznym. Niniejszy artykuł uwzględnia wyniki badania przeprowadzonego 
przez autorów na zlecenie Parlamentu Europejskiego, którego celem była m.in. ekonomiczna 
ewaluacja wykonalności wprowadzenia do europejskiego instrumentarium transportowego 
baz danych zbierających automatycznie informacje z inteligentnych tachografów pod kątem 
poprawy egzekwowania przepisów socjalnych w transporcie drogowym ładunków (Borkow-
ski, Bąk, 2018).

2. Przesłanki przeprowadzonego badania

W 2017 r. Komisja Europejska zaproponowała wiele inicjatyw mających na celu zwięk-
szenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, ograniczenie negatywnych skutków działalności 
transportowej dla środowiska, redukcję kongestii, zwalczanie nielegalnego zatrudnienia 
i zapewnienie odpowiednich warunków pracy kierowców. Inicjatywy te są związane z wdra-
żaniem Pakietu dotyczącego Unii Energetycznej (Energy Union Package, 2015) i realizacją 
celów gospodarki niskoemisyjnej. W sektorze transportu Komisja przedstawiła Pakiet mobil-
ności dotyczący konkretnych zmian regulacji transportu drogowego. Propozycja zaprezento-
wana została w dwóch etapach. W pierwszym, 31 maja 2017 r. opublikowano pierwszą część 
zatytułowaną „Europa w ruchu”, na którą składały się:
• komunikat określający długoterminowy plan zapewnienia czystej, społecznie sprawie-

dliwej, konkurencyjnej mobilności dla wszystkich Europejczyków (Komunikat „Europa 
w ruchu”, 2017),

• zestaw ośmiu inicjatyw ustawodawczych,
• wiele pozaprawnych dokumentów towarzyszących, przedstawiających kompleksowo 

instrumenty polityki UE ukierunkowane na realizację założonych celów (np. finanso-
wanie inwestycji infrastrukturalnych, wspieranie badań i innowacji oraz tworzenie plat-
form współpracy).
Następnie 8 listopada 2017 r. Komisja przedstawiła drugą część pakietu, koncentrującą 

się na mobilności niskoemisyjnej. Składa się ona z:
• komunikatu określającego działania w kierunku osiągnięcia celów mobilności niskoemi-

syjnej i wskazującego wiele rozwiązań inwestycyjnych dla transeuropejskiego wykorzy-
stania paliw alternatywnych (Komunikat „Osiągnięcie mobilności niskoemisyjnej”, 2017),

• zestawu czterech inicjatyw legislacyjnych dotyczących transportu kombinowanego oraz 
drogowego, w tym również w zakresie dostępu do rynku przewozów autokarowych.
Niniejszy artykuł odnosi się do następujących propozycji legislacyjnych UE opubliko-

wanych w pierwszej części pakietu (tabela 1):
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1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) 
nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących maksymalnego dzien-
nego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennego 
i tygodniowego czasu odpoczynku,

2) rozporządzenia (UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą tacho-
grafów (Propozycja Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, 2017),

3) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/22/WE 
w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania prawa oraz ustanawiającej szcze-
gółowe zasady w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczą-
cych delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego (Propozycja Dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady, 2017),

4) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) 
nr 1071/2009 w sprawie dostępu do zawodu przewoźnika drogowego i rozporządzenie 
(WE) nr 1072/2009 w sprawie dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogo-
wych, w celu dostosowania ich do zmian w sektorze (Propozycja Rozporządzenia Parla-
mentu Europejskiego i Rady, 2017).
Przyczyną zaproponowania zmian wskazanych aktów prawnych była ocena ex post pra-

wodawstwa socjalnego w transporcie drogowym i jego egzekwowania, przeprowadzona 
w latach 2015–2017 w ramach programu sprawności regulacyjnej (Commission Staff Wor-
king Document, 2017), która wykazała, że w przypadku pierwszego wymienionego wyżej 
rozporządzenia nie było ono w pełni skuteczne w zakresie monitorowania pracy kierowców 
i nie zapewniało uczciwej konkurencji między przewoźnikami, ponieważ przepisy nie były 
egzekwowane w dostatecznym stopniu. Celem nowelizacji jest usunięcie stwierdzonych niedo-
ciągnięć poprzez skuteczniejsze wykorzystanie obecnych tachografów oraz zaproponowanie 
dalszej modernizacji urządzeń. W przypadku dyrektywy wspomniana analiza skuteczno-
ści regulacji dowiodła również, że   obowiązujące przepisy nie eliminują skutecznie ryzyka 
pogorszenia warunków pracy i zakłócenia zasad uczciwej konkurencji. Niektóre przepisy 
są niejasne, trudne do wdrożenia lub egzekwowania, co powoduje różnice implementacyjne 
między krajami i stwarza ryzyko fragmentacji rynku wewnętrznego. Główne zidentyfi-
kowane problemy to: różna interpretacja i egzekwowanie przepisów dotyczących okresów 
postoju i przebywania kierowcy poza pojazdem, naruszanie przepisów dotyczących czasu 
pracy i brak odpowiedniego monitorowania oraz słaba współpraca administracyjna i niedo-
stateczny przepływ informacji między organami kontrolującymi w państwach członkowskich, 
co utrudnia spójne wdrażanie przepisów UE. Natomiast w odniesieniu do pkt trzeciego, aktu 
zmieniającego dwa poprzednie rozporządzenia, również ocena ex post wdrożenia wykazała 
nieskuteczność w osiąganiu pierwotnego celu, jakim było stworzenie odpowiednich warun-
ków konkurencji na rynku. Główne napotkane trudności były związane z brakiem precyzji 
wprowadzonych przepisów i ich nieskutecznym egzekwowaniem, w tym szczególnie zróż-
nicowaniem zakresu i sposobu prowadzenia kontroli drogowych w poszczególnych krajach 
i brakiem dostatecznej współpracy między państwami członkowskimi.
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Tabela 1.  Uchybienia implementacyjne wybranych aktów prawnych poddanych rewizji 
w pakiecie mobilności

Wybrane akty prawne poddane propozycji zmian 
w pierwszej części pakietu mobilności

Niedociągnięcia i trudności implementacji

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do 
minimalnych wymogów dotyczących maksymalnego 
dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, 
minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego 
czasu odpoczynku

Brak skutecznego systemu monitorowania pracy 
kierowców

Rozporządzenie (UE) nr 165/2014 w odniesieniu do 
określania położenia za pomocą tachografów

Brak skutecznego egzekwowania z wykorzystaniem 
obecnie funkcjonujących tachografów

Dyrektywa 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów 
w zakresie egzekwowania prawa oraz ustanawiająca 
szczegółowe zasady w odniesieniu do dyrektywy 96/71/
WE i Dyrektywa 2014/67/UE dotyczące delegowania 
kierowców w sektorze transportu drogowego

Niejasne przepisy oraz zróżnicowana interpretacja 
i egzekwowanie w poszczególnych krajach szczególnie 
w zakresie okresów postoju i przebywania kierowcy 
poza pojazdem, naruszanie przepisów dotyczących 
czasu pracy i brak odpowiedniego monitorowania, słaba 
współpraca administracyjna i przepływ informacji między 
organami kontrolującymi w państwach członkowskich

Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 (w sprawie dostępu 
do zawodu przewoźnika drogowego) i rozporządzenie 
(WE) nr 1072/2009 (w sprawie dostępu do rynku 
międzynarodowych przewozów drogowych) w celu 
dostosowania ich do zmian w sektorze

Nieprecyzyjne przepisy i nieskuteczne egzekwowanie, 
w tym szczególnie w zakresie zakresu i sposobu 
prowadzenia kontroli drogowych w poszczególnych 
krajach, brak dostatecznej współpracy między państwami 
członkowskimi

Źródło: opracowanie własne na podstawie Commission Staff Working Document (2017).

Okazuje się więc, że mimo opracowanych szczegółowo przepisów kształtujących porzą-
dek prawny, konstytuowany przez instytucje Unii Europejskiej przez wiele ostatnich lat, 
w kwestii ujednolicenia zasad dostępu do wspólnego rynku, w tym wymogów i zabezpie-
czeń związanych z długością czasu pracy oraz powszechnie używanymi tachografami, wciąż 
mamy do czynienia z brakiem skuteczności regulacji i odnotowywanymi licznymi narusze-
niami prawa, które powodują zaburzenia konkurencji na rynku oraz stwarzają zagrożenia 
dla bezpieczeństwa drogowego.

Aby osiągnąć cel postawiony na wstępie niniejszego artykułu, skorzystano z dorobku eko-
nomicznej analizy prawa, a również metod taksonomicznych klasyfikacji kosztów regulacji 
prawnych (patrz np. Marneffe, Vereeck, 2011). Przydatne dla tego rodzaju badania są wytyczne 
opracowane przez międzynarodowe organizacje (np. OECD Regulatory Compliance, 2014; 
Coglianese, 2012), a również wewnętrzne analizy skuteczności aktów prawnych towarzyszące 
na poziomie Unii Europejskiej wszystkim ważnym wnioskom ustawodawczym. Wzmac-
niając te działania w 2012 r., Komisja Europejska ustanowiła program REFIT (Regulatory 
Fitness, 2015), który nakłada konieczność prowadzenia takiej analizy na wprowadzających 
nowe regulacje (Better Regulation „Toolbox”, 2015). W ślad za tymi inicjatywami opraco-
wano sztywne zasady procesu stanowienia prawa, o czym świadczy niedawno opublikowany 
dokument roboczy Komisji – „Wytyczne w sprawie lepszego stanowienia prawa” (Better 
Regulation Guidelines, 2017), oparty na wcześniejszych badaniach (np. Assessing the costs and 
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benefits, 2013). Jak dowodzą działania prowadzone na szczeblu krajowym oraz organizacji 
międzynarodowych, proces implementacji inicjatyw regulacyjnych nie może odbywać się 
bez uprzedniej analizy ex ante skutków, analizy kosztów i korzyści proponowanych działań 
z uwzględnieniem nadrzędnych celów i uwarunkowań oraz skuteczności wdrażania przepi-
sów. Poza przyczynkiem do takiej analizy niniejszy artykuł odpowiada również na pytanie, 
na ile nowoczesne technologie wspomagać mogą skuteczność procesu legislacyjnego w tak 
skomplikowanej materii, jaką jest wspólny rynek transportu w Unii Europejskiej, i jak kosz-
towny jest to proces.

3.  Nowoczesne technologie jako narzędzie poprawy skuteczności 
przepisów prawnych

Omówionym powyżej działaniom dotyczącym analizy skuteczności przepisów prawnych, 
m.in. na poziomie UE, towarzyszą nie tylko analizy prawne i ekonomiczne, ale również narzę-
dzia technologiczne, w tym inteligentne technologie informacyjne. W kontekście problema-
tyki niniejszego artykułu zadania wyznaczone przez obowiązujące akty prawne w zakresie 
zasad funkcjonowania jednolitego rynku transportu drogowego ładunków pozostają nadal 
aktualne, ale mogą być sprawniej implementowane poprzez wprowadzenie inteligentnych 
tachografów oraz ujednoliconych krajowych baz danych umożliwiających organom kon-
trolnym dostęp do informacji w czasie bieżącym, a nawet bez konieczności zatrzymywania 
pojazdu. Zgodnie z planami Komisji Europejskiej, zastąpienie tachografów starszej genera-
cji wykorzystywanych w transporcie międzynarodowym powinno nastąpić maksymalnie 
w ciągu 15 lat od przyjęcia rozporządzenia (Regulation EU no. 2016/799, 2016), natomiast 
trwa dyskusja na temat zarówno konkretnej specyfikacji urządzeń, jak i zasad przeprowa-
dzenia oraz harmonogramu przedsięwzięcia.

W ramach niniejszego badania wykonano uproszczoną ocenę wykonalności, z uwzględ-
nieniem kosztów i korzyści tworzenia ujednoliconych krajowych baz danych służących egze-
kwowaniu przepisów socjalnych z wykorzystaniem cyfrowych tachografów drugiej generacji 
(tzw. tachografów inteligentnych), które wykorzystują usługę pozycjonowania opartą na sys-
temie nawigacji satelitarnej (w tym rozumieniu tachograf cyfrowy pierwszej generacji jest 
urządzeniem rejestrującym, za pomocą którego dokonywany jest pomiar czasu jazdy, pręd-
kości i odległości oraz monitorowane są inne czynności wykonywane przez kierowcę bez 
wykorzystania systemu nawigacji satelitarnej).

Tachografy cyfrowe drugiej generacji automatycznie rozpoznają lokalizację, dzięki czemu 
kierowca nie będzie ręcznie wprowadzał danych (np. o miejscu wyjazdu i miejscu docelo-
wym), umożliwią dostęp do danych (skontrolowanie kursu) poprzez łączność satelitarną i sys-
temy ITS (Inteligentne Systemy Transportowe). W znaczącym stopniu zredukowane zostaną 
dzięki temu nielegalne praktyki manipulowania i ingerowania w pracę tachografu, a jeżeli 
nawet do nich dojdzie, to będą one szybciej wykryte podczas kontroli. Organy kontrolne 
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będą miały możliwość zdalnego sprawdzania zapisów na tachografie (dzięki wykorzystaniu 
technologii komunikacji mikrofalowej krótkiego zasięgu) i pozyskiwania informacji również 
np. o masie pojazdu, zaś zatrzymywane do kontroli będą wyłącznie pojazdy z podejrzeniami 
naruszeń. Wprowadzenie takiego systemu niewątpliwie rozwiązałoby problem nieskutecz-
ności obecnych regulacji, natomiast wymaga on zaprojektowania ujednoliconych baz danych 
umożliwiających gromadzenie, przepływ i właściwe udostępnianie informacji oraz instala-
cję nowoczesnych tachografów w pojazdach. Inwestycję taką można rozpatrywać w kategorii 
projektu na poziomie kosztów i korzyści, nie tylko ekonomicznych, ale i społecznych, również 
w odniesieniu do efektów zewnętrznych związanych z funkcjonowaniem obecnego systemu.

4.  Ocena możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii 
w zakresie tachografów

a. Założenia analizy

W celu przeprowadzenia oceny zastosowano metodę oceny projektów TELOS (Hall, 
2010). Jej podstawowe założenia opierają się na zastosowaniu pięciu poziomów ewaluacji:
1. T – techniczny (technical) – czy projekt można wdrożyć od strony technicznej?
2. E – ekonomiczny (economic) – Czy projekt jest ekonomicznie opłacalny?
3. L – prawny (legal) – Czy projekt jest legalny? Jakie są uwarunkowania prawne/trudności?
4. O – operacyjny (operational) – jakie są organizacyjne uwarunkowania projektu? Czy 

aktualna struktura organizacyjna sprzyja realizacji, czy stanowi w niej przeszkodę?
5. S – terminowy (scheduling) – Czy projekt może zostać zrealizowany zgodnie z harmo-

nogramem? Jak faza wykonawcza wpływa na sukces projektu?
Przegląd literatury i istniejące wytyczne pozwalają na wskazanie następujących perspek-

tyw (celów) oceny:
• interesariusze – instytucje odpowiedzialne za finansowanie i regulacje prawne (na poziomie 

UE i krajów członkowskich), dostawcy technologii umożliwiających wdrożenie tachogra-
fów drugiej generacji i inteligentnych systemów kontroli wykorzystujących ujednolicone 
bazy danych oraz użytkownicy systemu (organy kontrolne i administracje drogowe),

• identyfikacja kosztów i korzyści – wartości przepływów pieniężnych, skutki bezpośred-
nie i pośrednie, skutki trudno mierzalne.
Analizę przeprowadzono, w praktyce oceniając efektywność dwóch opcji:

5) wdrożenie nowego systemu kontroli drogowych wraz z wprowadzeniem tachografów 
cyfrowych drugiej generacji w całej flocie pojazdów wykorzystywanych obecnie w pań-
stwach członkowskich UE,

6) wdrożenie nowego systemu kontroli drogowych wraz z wprowadzeniem tachografów 
cyfrowych drugiej generacji tylko w nowych pojazdach, wprowadzanych do floty państw 
członkowskich sukcesywnie w kolejnych latach.
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Opcja pierwsza przewiduje radykalną i natychmiastową zmianę tachografów w całej ist-
niejącej flocie pojazdów, co pociąga za sobą jednorazowy wydatek w bardzo dużej kwocie, 
zapewnia jednak natychmiastowy efekt ograniczenia naruszeń obowiązujących regulacji.

Opcja druga koncentruje się na stworzeniu jednolitych baz danych i sprawnych syste-
mach wymiany informacji. Zakłada również inwestycje w postaci instalacji nowych tach-
ografów, natomiast dotyczy jedynie nowych pojazdów i jest działaniem rozłożonym w czasie.

Dla każdej opcji rozważono dwa scenariusze:
1) wdrożenie nowego ogólnoeuropejskiego systemu kontroli drogowych zdolnego do pełnej 

obsługi tachografu cyfrowego drugiej generacji poprzez budowę takiego systemu od zera,
2) zmodyfikowanie istniejących systemów – np. europejskiej sieci teleinformatycznej Tachonet 

(Tachonet Project, 2011), unijnej inicjatywy VIP – Vehicle Information Platform (Feasibi-
lity study, 2015) czy krajowych rejestrów drogowych, takich jak działający w Polsce Kra-
jowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorstw Transportu Drogowego nadzorowany przez 
Główny Inspektorat Transportu Drogowego w celu uzyskania funkcjonalności jednoli-
tego zarządzania danymi pozyskiwanymi z inteligentnego tachografu umożliwiającego 
wprowadzenie efektywnego systemu kontroli drogowych.
Głównym elementem przeprowadzonej ewaluacji jest część ekonomiczna, w ramach któ-

rej przeprowadzono analizę kosztów i korzyści dla obu opcji. W obszarach, dla których nie 
można pozyskać danych finansowych, przeprowadzono analizę jakościową. W tych przypad-
kach u podstaw przeprowadzonej analizy leży zbadanie zmiennych, które poddane zostały 
eksperckiej ocenie jakościowej. Przyjęto czterostopniową skalę oceny od braku możliwości 
realizacji do wysokiej akceptacji. W tabeli 2 przedstawiono uproszczony schemat analizy 
wykonalności.

Tabela 2. Uproszczony schemat analityczny analizy wykonalności

Interesariusze 
I poziom

Interesariusze 
II poziom

Zmienna Pytania / problemy

Instytucje 
odpowiedzialne 
za finansowanie

UE + państwa 
członkowskie

Dochody Jakie są koszty wdrożenia baz danych?
Jakie są zalety baz danych?
Jakie są źródła finansowania?

Koszty

Instytucje 
odpowiedzialne 
za regulacje

UE + państwa 
członkowskie

Bariery prawne Czy ramy regulacyjne są na tyle proste, że umożliwiają proste 
wdrożenie?
Jakie są ograniczenia prawne na poziomie UE?
Jakie są ograniczenia prawne na poziomie państw 
członkowskich?
Jakie konkretne bariery legislacyjne można zidentyfikować?
Czy występują problemy z przestrzeganiem obowiązujących 
ram prawnych?
Czy są wymagane umowy partnerskie?
Czy prawa własności intelektualnej są uregulowane?
Czy pojawia się ryzyko związane z koniecznością ochrony 
danych wrażliwych?

Niezgodność 
krajowych 
przepisów

Inne bariery 
organizacyjne
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Interesariusze 
I poziom

Interesariusze 
II poziom

Zmienna Pytania / problemy

Dostawcy 
technologii

Dostawcy baz 
danych
Dostawcy 
tachografów

Wymagania 
technologiczne

Jakie są wymagania ze strony użytkownika/administracji 
drogowych?
Jakie są wymagania ze strony użytkownika/organów 
kontrolnych korzystających z baz
Czy rozwiązania są wysoce zaawansowane technicznie?
Czy występują szczególne wymagania w poszczególnych 
krajach?
Czy oczekiwać można problemów technicznych związanych 
z tłumaczeniem systemu baz danych na wszystkie języki 
urzędowe UE?

Specyfikacja

Użytkownicy Administracje 
drogowe

Wpływ na 
funkcjonowanie 
podmiotów

Jakie są skutki dla administracji drogowych?
Jakie są skutki dla organów wykonawczych?
Czy nowe tachografy i system kontroli mają wpływ 
na przedsiębiorstwa transportu drogowego i kierowców?
Jakie są zewnętrzne skutki tego systemu dla całego rynku 
transportu drogowego?

Organy 
kontrolne

Źródło: opracowanie własne.

b. Analiza kosztów i korzyści

Podstawową kwestią z punktu widzenia UE i państw członkowskich jest wielkość prze-
widywanych kosztów oraz korzyści związane z proponowaną inwestycją w zakresie nowych 
tachografów, baz danych i organizacji systemu kontroli drogowych. W tabeli 3 przedstawiono 
klasyfikację kosztów i korzyści przedsięwzięcia z uwzględnieniem badanych opcji.

Efekty związane z nowymi inteligentnymi tachografami można podzielić na dwie kate-
gorie: kosztów oraz korzyści bezpośrednich i pośrednich. Skutki bezpośrednie obejmują 
wszystkie elementy związane z implementacją, administracją, monitorowaniem, utrzyma-
niem i egzekwowaniem, a dotyczą podmiotów bezpośrednio zaangażowanych. Niektóre 
kategorie kosztów i korzyści można skalkulować, inne podlegać mogą jedynie jakościowej 
analizie szacunkowej ze względu na utrudniony pomiar lub brak możliwości przedstawienia 
w postaci strumienia pieniądza.

Koszty administracyjne wdrożenia to:
1) koszty wprowadzania i transmisji danych, które dotyczą przesyłania informacji z karty 

SIM w tachografie za pośrednictwem sieci GSM, czyli związane są z opłatami pobiera-
nymi przez operatorów sieci telekomunikacyjnych.

2) koszty zbierania i raportowania danych, które będą bezpośrednio związane z nowo zaim-
plementowanym systemem baz danych i z założenia będą zautomatyzowane, zatem zwią-
zane z początkowymi inwestycjami w zakresie sprzętu informatycznego i oprogramowania.
Według obliczeń przeprowadzonych przez autorów, przy uwzględnieniu danych ACEA 

dotyczących parku pojazdów (European Motor Vehicle Parc, 2014; Vehicles in use, 2017) koszty 
te wynieść mogą od 14,5 mln EUR w pierwszym roku dla opcji drugiej i 115,6 mln EUR po 
ośmiu latach do 261,6 mln EUR dla opcji pierwszej w każdym roku (Borkowski, Bąk, 2018).
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Koszty implementacji obejmują wiele istotnych kategorii dotyczących urządzeń (inte-
ligentne tachografy w nowych pojazdach i wymiana tachografów w pojazdach użytkowa-
nych), infrastruktury do przesyłania i gromadzenia danych, oprogramowania, a również 
koszty dostępu do danych w celach analitycznych i szkolenia personelu. Koszty te będą się 
znacznie różnić w zależności od przyjętej opcji i scenariusza działań. Kalkulacja ta ma cha-
rakter szacunkowy, gdyż nie jest dokładnie znany koszt nowych inteligentnych tachografów 
wraz z instalacją. W zależności od przyjętych założeń i skali produkcji spotkać się można 
z wyceną od 600 do 2000 EUR za jeden tachograf. Autorzy w swoich badaniach przyjęli zało-
żenie zgodne z najnowszymi wynikami średnich wycen, czyli 800 EUR i dodatkowo 90 EUR 
koszty instalacji (Suchanek, 2018). Przy takich założeniach koszty całkowite można oszaco-
wać od 343 mln EUR (opcja druga w pierwszym roku), 2,7 mln EUR (opcja druga po ośmiu 
latach) do 6,2 mld EUR w przypadku opcji pierwszej (zob. więcej Borkowski, Bąk, 2018).

Kolejna kategoria kosztów związana jest ze zbudowaniem ujednoliconej bazy z danymi 
pozyskanymi z inteligentnych tachografów. Koszty te można rozważać w kategorii przed-
sięwzięcia informatycznego i wyróżnić można koszty projektowania systemu, zarządzania 
projektem, koszty budynków, serwerów, połączeń serwerowych, oprogramowania głównego 
i aplikacji dla użytkowników, koszty zamówień, dokumentacji technicznej oraz szkoleń dla 
administratorów i użytkowników. W tym przypadku występują różnice między rozważa-
nymi dwiema opcjami (chociaż nie są one drastyczne w związku z wysokimi kosztami sta-
łymi projektu), a przede wszystkim scenariuszami. W przypadku scenariusza pierwszego 
polegającego na wdrożeniu nowego ogólnoeuropejskiego systemu kontroli drogowych zdol-
nego do pełnej obsługi tachografu cyfrowego drugiej generacji koszty są o ok. 80 proc. wyższe 
w porównaniu ze scenariuszem drugim polegającym na zmodyfikowaniu istniejących syste-
mów (np. europejskiej sieci teleinformatycznej Tachonet) w celu uzyskania funkcjonalności 
jednolitego zarządzania danymi pozyskiwanymi z inteligentnego tachografu. Przeprowadzone 
kalkulacje wskazują na wysokość kosztów dla opcji pierwszej na poziomie 86,7 mln EUR 
– scenariusz pierwszy i 16,2 mln EUR – scenariusz drugi oraz dla opcji drugiej na pozio-
mie 59,1 mln EUR – scenariusz pierwszy i 10,2 mln EUR – scenariusz drugi. Roczne koszty 
utrzymania baz danych są również zdecydowanie wyższe w przypadku scenariusza pierw-
szego (skala od 1 mln EUR do blisko 30 mln EUR w scenariuszu pierwszym opcji pierwszej).

Porównanie podstawowych rodzajów kosztów dla opcji pierwszej i drugiej oraz scena-
riuszy pierwszego i drugiego przedstawiono w tabeli 4.

Oczekiwane korzyści bezpośrednie płynące z wdrożenia inteligentnych tachografów 
można przypisać sprawniejszemu przepływowi informacji, oszczędnościom kosztów dzięki 
skuteczniejszemu egzekwowaniu przepisów i redukcji oszustw. W niniejszym opracowaniu 
przyjęto założenie, że inteligentne tachografy ze wsparciem nowoczesnego systemu kon-
troli drogowych spowodują zmniejszenie liczby naruszeń przepisów do 5–10 proc. obecnego 
poziomu. Zgodnie z danymi Euro-Controle Route w 2017 r. w wyniku kontroli drogowych 
zatrzymano 242 758 pojazdów, z czego w 53 960 pojazdach (22 proc.) wykryto przynajmniej 
jedno naruszenie przepisów, a w przypadku 11 133 pojazdów (21 proc. wykrytych naruszeń) 
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wykroczenia były na tyle poważne, że konieczne było unieruchomienie pojazdu. Szacunek 
redukcji liczby naruszeń przedstawiono w tabeli 5.

Tabela 4. Koszty przedsięwzięcia dla poszczególnych opcji i scenariuszy (w mln EUR)

Opcje i scenariusze Scenariusz 1 Scenariusz 2

Wprowadzenie inteligentnych 
tachografów

Opcja 1 (jednorazowo) 6 243

Opcja 2 (rocznie) 342

Wdrożenie nowego systemu kontroli 
z wykorzystaniem ujednoliconych baz 
danych

Opcja 1 86,7 16,2

Opcja 2 59,1 10,1

Opcja 1 29,8 4,1

Opcja 2 20,4 1

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5.  Oczekiwana redukcja wykroczeń w związku z wdrożeniem inteligentnych 
tachografów w UE

Rodzaj naruszenia
Liczba przypadków

w 2017 r.
Oczekiwany poziom redukcji

(w proc.) 

Liczba naruszeń 
z wykorzystaniem 

inteligentnych tachografów

Fałszowanie tachografu 26 891 90 2689

Oszustwa w zakresie rejestrowania 
czasu pracy kierowcy

36 365 95 1818

Instalacja tachografu 1503 90 150

Wykroczenia techniczne 24 686 10 22 217

Przeładowanie pojazdu <12 t 3649 0 3649

Przeładowanie pojazdu >12 t 2935 0 2935

Niezabezpieczony ładunek 1776 0 1776

Źródło: obliczenia własne na podstawie Euro-Control Route (2017).

Koszty i korzyści pośrednie mają zastosowanie do podmiotów i obszarów dotkniętych 
efektami ubocznymi wprowadzenia nowych systemów kontroli i inteligentnych tachogra-
fów. Można oczekiwać oddziaływania na sektor IT, stwarzając możliwości dla innowacyj-
nych firm, ale jednocześnie wpływu na kondycję przedsiębiorstw zajmujących się produkcją 
tradycyjnych urządzeń wykorzystywanych dotychczas. Ponadto, pozytywne skutki doty-
czą ograniczenia zaburzeń konkurencji w samym sektorze transportu drogowego, a rów-
nież wzrostu bezpieczeństwa na drogach. Te elementy należy uznać za kluczowe z punktu 
widzenia rozwoju sektora drogowego ładunków i jego umiejscowienia w systemie gospodar-
czym Unii Europejskiej. Efekty pośrednie są natomiast trudne do wyceny finansowej, mają 
bowiem charakter wielopłaszczyznowych oddziaływań. W niniejszej analizie poddano je 
wyłącznie eksperckiej ocenie jakościowej. Sumaryczne wyniki oceny jakościowej wykonal-
ności przedstawiono w tabeli 6.
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Tabela 6. Synteza wyników analizy wykonalności za pomocą metody TELOS

Podmiot / obszar
Instytucje finansujące Regulator Dostawca 

technologii
Użytkownik

UE MS EU MS RA EA

Techniczny nd nd nd nd wysoka wysoka wysoka

Ekonomiczny wysoka średnia nd nd średnia średnia średnia

Prawny nd nd średnia średnia niska średnia średnia

Organizacyjny nd nd średnia niska średnia wysoka średnia

Terminowy nd nd średnia niska średnia nd nd

UE – Unia Europejska
MS – kraje członkowskie
RA – administracje drogowe (road administration)
EA – organy kontrolne (enforcement agencies)
Skala oceny wykonalności: niewykonalne – niska – średnia – wysoka
nd – nie dotyczy
Żródło: opracowanie własne.

W odniesieniu do poszczególnych elementów analizy wykonalności przedsięwzięcia 
z punktu widzenia regulatora ważna jest prawna, organizacyjna i terminowa ich wyko-
nalność. W zakresie warunków prawnych na szczeblu UE opublikowane w połowie 2017 r. 
założenia Pakietu mobilności są już dobrą podstawą zmian w zakresie wymiany tachogra-
fów, a także wdrażania nowych systemów kontroli opartych na bezpośrednim przepływie 
informacji i  jednolitych bazach danych. Kwestię baz danych unormowano już w Rozpo-
rządzeniu (UE) nr 165/2014 (Regulation EU no. 165/2014, 2014). Dzięki temu oczekiwać 
można pełnej integralności danych oraz uwierzytelniania sprzętu rejestrującego i kon-
trolnego. Wprowadzono zapisy dotyczące ochrony praw własności intelektualnej związa-
nych z przekazywaniem transmitowanych danych oraz bezpieczeństwa przechowywania 
informacji. Ochrona danych osobowych sprostać musi wymaganiom Rozporządzenia UE 
z 2016 r. (Regulation EU no. 2016/679, 2016). Natomiast pod znakiem zapytania pozostaje 
pełne przestrzeganie przepisów na poziomie krajów członkowskich. Wykonalność z per-
spektywy UE można ocenić jako średnią ze względu na ryzyko organizacyjne i związane 
z niejasną sytuacją w zakresie harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. W przypadku 
państw członkowskich wykonalność pod względem organizacyjnym i terminowości jest 
niska ze względu na różne rozwiązania występujące w poszczególnych krajach i możliwe 
ryzyko opóźniania procesów dostosowawczych.

Jeśli chodzi o dostawców technologii baz danych i inteligentnych tachografów, techniczna 
wykonalność jest wysoka. Jedyną zidentyfikowaną barierą prawną może być niedostatecznie 
przygotowana specyfikacja urządzeń i baz danych, co powodować może trudności zapew-
nienia odpowiedniej ochrony danych. Z perspektywy użytkownika techniczną i organiza-
cyjną wykonalność przedsięwzięcia można ocenić również jako wysoką. Dotyczy to zarówno 
administracji drogowej, jak i organów kontrolnych.
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5. Podsumowanie

Przeprowadzona analiza dowodzi, że wprowadzenie nowoczesnych technologii w trans-
porcie drogowym w zakresie wykorzystania inteligentnych tachografów może przynieść 
pozytywne wymierne i niewymierne skutki dla transportu drogowego ładunków i jego oto-
czenia. Natomiast skala efektów jest zróżnicowana w zależności od przyjętych konkretnych 
rozwiązań politycznych i legislacyjnych. Odnosząc się do kosztów przedsięwzięcia, wyka-
zano na znaczącą różnicę między analizowanymi opcjami pierwszą i drugą. W ramach opcji 
pierwszej inwestycja polegająca na wyposażeniu całej istniejącej floty pojazdów w inteli-
gentne tachografy jest wysoce kosztochłonna i zamyka się kwotą ponad 6 mld EUR, nato-
miast w ramach opcji drugiej wyposażenie w inteligentne tachografy tylko nowych pojazdów 
wywołuje skutek finansowy w wysokości 343 mln EUR rocznie. Jednak choć koszty przed-
sięwzięcia realizowanego w opcji drugiej będą rozłożone na kolejne lata, to proces całkowitej 
wymiany tachografów może trwać nawet kilkanaście lat. Przyjęcie opcji drugiej, czyli mniej 
kosztownej, niesie zatem za sobą poważne konsekwencje w zakresie zredukowania oczekiwa-
nych korzyści. Funkcjonowanie przez lata obecnych tachografów nie spowoduje oczekiwanej 
redukcji wykroczeń, a ponadto efekt pozytywny w postaci jednolitego systemu „zautoma-
tyzowanych” kontroli drogowych polegających na zatrzymywaniu jedynie tych pojazdów, 
u których wykryto naruszenia przepisów, nie będzie mógł być w pełni wdrożony. Przez wiele 
lat będą musiały funkcjonować równocześnie dwa systemy kontroli, co oczywiście pociąga 
za sobą dodatkowe koszty operacyjne.

Natomiast należy zauważyć, że utworzenie w pełni nowego systemu baz danych obsłu-
gujących inteligentne tachografy jest zdecydowanie droższe w porównaniu z modyfikacją 
i synchronizacją funkcjonujących obecnie systemów zbierających informacje w transporcie 
drogowym. W opcji pierwszej to 87 mln EUR w przypadku nowego systemu baz danych wobec 
16 mln EUR w przypadku modernizacji istniejącego systemu baz danych, a w opcji drugiej 
– 59 mln EUR wobec 10 mln EUR. Zasadnicze oczekiwane korzyści wynikają z poprawy 
konkurencji w sektorze przewozów drogowych w związku ze skuteczniejszym egzekwowa-
niem przepisów, natomiast jako takie oszczędności w zakresie przestrzegania prawa są raczej 
ograniczone, ponieważ koszty administracyjne związane z działalnością organów kontrol-
nych nie ulegną zasadniczym zmianom.

Wykonalność wprowadzenia nowych inteligentnych tachografów zależy od podmiotu, do 
którego odnosi się ocena, ale ogólnie jest wysoka pod względem technicznej wykonalności, 
średnia w zakresie aspektów ekonomicznych i prawnych oraz średnia i niska w odniesieniu 
do organizacji i terminowości przedsięwzięcia.
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Intelligent IT Technologies Used to Improve the Efficiency of Regulations 
in European Road Transport – Case of New Generation Tachographs

Abstract

This paper is intended to assess the possibilities offered by new technological solutions, especially by the 
co called intelligent tachographs and integrated databases that facilitate the flow of information among 
European Union Member States and the introduction of a single system of control for road vehicles. 
New technologies may reduce the number of infringements of law and frauds in road transport as well 
as facilitate the enforcement of social regulations.
The research study was conducted using the TELOS method of project assessment and the analysis 
was carried out at qualitative and quantitative level. It has been demonstrated that the scale of effects 
of the implementation of new tachographs and databases depends on concrete political and legislative 
solutions. The paper discusses results of research on costs and benefits in individual implementation 
options and scenarios, moreover we validated technical, legal, and organisational feasibility as well as 
the timely delivery of the implementation of the undertaking.

Keywords: economic analysis of law, road cargo transport, ICT, intelligent tachograph
JEL classification codes: R40, O30
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Przesunięcia modalne wsparciem mobilności 
w przestrzeni transportowej Unii Europejskiej

Streszczenie

Artykuł prezentuje wyniki badań dotyczące przesunięć modalnych jako elementu wsparcia dla mo-
bilności w przestrzeni transportowej Unii Europejskiej. Autorzy artykułu koncentrują się szczególnie 
na sektorze TSL (transport, spedycja, logistyka), prezentując dane dotyczące analizy zmian struktury 
gałęziowej w odniesieniu do transportu lądowego towarów, krajowego transportu towarowego, trans-
portu towarowego w UE oraz relacji przewozów samochodowych krajowych do międzynarodowych 
w latach 2010–2015. Struktura gałęziowa oraz udział procentowy różnych rodzajów transportu w cał-
kowitej liczbie tonokilometrów nie zmieniają się w UE radykalnie z roku na rok i obecnie (dane za rok 
2015) udział ten wynosi: 50,6 proc. – transport drogowy, 32,7 proc. – morski, 12,3 proc. – kolejowy, 
4,3 proc. – żegluga śródlądowa i 0,1 proc. – transport lotniczy. Z badań i obserwacji wynika konkluzja, 
że zmiany gałęziowe transportu stanowią istotne wyzwanie dla rozwoju przestrzeni transportowej UE.

Słowa kluczowe: przesunięcia modalne, mobilność, polityka transportowa, europejska przestrzeń 
transportowa
Kody klasyfikacji JEL: R, R4, R42, R420.
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1. Wprowadzenie

Przesunięcia modalne (modal shift)1 stanowią złożony i interdyscyplinarny problem, 
który determinuje zmiany sprawności przepływu ładunków w przestrzeni transportowej 
Unii Europejskiej. Co więcej, struktura i dynamika zmian w realizacji przesunięć modalnych 
pozwalają zilustrować rozwój mobilności w Unii Europejskiej. Zmiany struktury gałęziowej 
przewozów stanowią jeden z głównych celów strategicznych nowej polityki transportowej 
Unii Europejskiej. Utworzenie konkurencyjnego i zasobooszczędnego transportu jest celem 
wynikającym z założenia, że do 2050 r. w przewozach ładunków nastąpią istotne przesunię-
cia umożliwiające zwiększenie poziomu sprawności przepływów towarów dzięki ukształto-
waniu nowoczesnych systemów i łańcuchów logistycznych. Narzędziem do realizacji zmian 
struktury gałęziowej przewozów ma być rozbudowa sieci logistycznej, która musi zapewniać 
skuteczne połączenia między wszystkimi stolicami UE oraz pozostałymi ważnymi mia-
stami, portami morskimi i lotniczymi oraz centrami gospodarczymi. Zakłada się ponadto, 
że zmiana struktury gałęziowej przewozów umożliwi rozwój bardziej przyjaznych dla śro-
dowiska, zrównoważonych form przepływów ładunków i pasażerów.

Celem artykułu jest analiza oraz określenie tendencji zmian struktury gałęziowej trans-
portu ładunków w Unii Europejskiej w latach 2010–2015 będących elementem wsparcia 
mobilności w polityce transportowej UE.

Metodyka analizy struktury gałęziowej transportu obejmuje identyfikację relacji oraz 
udziałów gałęzi transportu samochodowego, kolejowego, morskiego, żeglugi śródlądowej 
i lotniczego w obsłudze ładunków w Unii Europejskiej na podstawie uzyskanych z Eurostatu 
wybranych danych i informacji obejmujących lata 2010–2015.

2.  Przesunięcia modalne jako narzędzie wsparcia dla mobilności 
transportu UE

Jednym z istotnych czynników kształtujących poziom zrównoważenia przewozu ładun-
ków w przestrzeni transportowej Unii Europejskiej są przesunięcia modalne (modal shift). Są 
one efektem kształtowania stopnia zaawansowania rozwoju przewozów ładunków, pozwa-
lają na dostosowanie form i sposobów przewozu do potrzeb generowanych w przestrzeni 
transportowej Unii Europejskiej i  jej otoczenia. Zagadnienie przesunięć modalnych ilu-
struje zatem wiele aspektów, dotyczących w głównej mierze problematyki zmian w struk-
turze przewozowej rynku transportowego UE. Wybór gałęzi transportu może się odbywać 
na zasadzie komparacji preferencji nabywców oraz konkurencyjności ofert przewozowych 
na rynku transportowym. Preferencje wyboru gałęzi transportu mają charakter złożony 

1 W prezentowanym artykule terminy przesunięcia międzygałęziowe oraz przesunięcia modalne używane 
są jako synonim (modal shift). 
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i dynamiczny, a ponadto wynikają z oddziaływania licznych czynników społecznych, tech-
nologicznych, technicznych i ekonomicznych.

Biała Księga Komisji Europejskiej (2011) stwierdza, że   sektor transportu w UE powinien 
zużywać energię czystszą i w mniejszej ilości, a poza tym powinny istnieć wydajne sieci logi-
styczne. W Białej Księdze dodaje się również, że należy zachęcać do zmiany tendencji roz-
woju transportu na bardziej zrównoważone ekologicznie środki transportu. Konieczne zatem 
wydaje się, aby mieć na celu monitorowanie postępów w realizacji przesunięć modalnych 
na podstawie danych pochodzących z UE. Bardzo ważne jest ich monitorowanie i rejestracja 
w określonym miejscu i czasie, co umożliwia dokładniejsze dostosowanie do potrzeb rozwoju 
transportu UE. W Unii Europejskiej strukturę gałęziową transportu lądowego w 28 krajach 
w latach 2010–2015 zaprezentowano na rysunku 1.

Rysunek 1.  Zmiana struktury gałęziowej transportu lądowego w UE-28 w latach 2010–2015 
(proc. całkowitej liczby tonokilometrów, tkm)

Źródło: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Freight_transport_in_the_EU-28_modal_split_
of_nland_transport_modes_(%_of_total_tonne-kilometres).png, dostęp 2.04.2018.

Z rysunku 1 wynika, że biorąc pod uwagę trzy rodzaje transportu lądowego, transport 
drogowy nadal posiada największy udział w strukturze gałęziowej przewozów towarowych 
w UE. Jego udział w strukturze całego transportu lądowego od 2010 r., gdy wynosił 75,7 proc., 
pozostaje bez większych zmian, gdyż w 2015 r. transport drogowy stanowił 75,3 proc. całko-
witej struktury przewozów towarowych (na podstawie wykonanych tonokilometrów), wciąż 
więc zajmuje pozycję dominującą. Chociaż odnotowano niewielki spadek udziału transportu 
drogowego w okresie od 2010 r. do 2014 r., to w 2015 r. udział ten nieznacznie (0,4 proc.) wzrósł 
w stosunku do roku poprzedniego. Należy również odnotować wzrost od 2011 r. udziału 
kolei w transporcie lądowym, który od tego czasu pozostaje na stabilnym poziomie i wynosi 
ok. 18,5 proc. W 2015 r. transport kolejowy stanowił 18,3 proc. całkowitej struktury przewo-
zów w UE i pozostaje prawie bez zmian (w stosunku do 2014 r. spadek o 0,1 proc.). Udział 
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żeglugi śródlądowej w strukturze przewozów towarowych w UE wahał się 6–7 proc., w latach 
2010–2015 r. Dane dotyczące struktury gałęziowej transportu w UE-28 pokazują, że całko-
wita wielkość przewozów w żegludze śródlądowej pozostała na względnie stabilnym poziomie 
2,2–2,3 mld tonokilometrów w latach 2010–2015. W 2010 r. całkowita wielkość przewozów 
żeglugą śródlądową wyniosła 2,259 mld tonokilometrów w porównaniu z 2,287 mld tonoki-
lometrów w 2015 r. W 2010 r. udział transportu samochodowego był tylko o 0,7 proc. niższy 
niż w 2015 r. Natomiast w tym samym okresie wzrosły przewozy o 6,1 proc. w przypadku 
transportu kolejowego, ale spadły o 5,1 proc. w przypadku żeglugi śródlądowej.

Równie istotną kwestią badanego zagadnienia jest określenie struktury gałęziowej trans-
portu poszczególnych państw Unii Europejskiej. Pomimo że struktura gałęziowa transportu 
nie zmienia się radykalnie, z roku na rok, w całej UE, to zachodzące zmiany są czasami bar-
dziej zauważalne na poziomie poszczególnych państw, gdzie, jak zostało to zaprezentowane 
na rysunku 2, struktura ta uległa znacznej dywersyfikacji. Zauważalne zmiany w latach 
2010–2015 nastąpiły zwłaszcza w takich krajach jak Estonia, Luksemburg, Litwa, Szwecja 
i Włochy. Należy pamiętać, że struktura gałęziowa transportu zależy oczywiście od tech-
nicznej dostępności danej metody transportu, bo tylko 17 państw członkowskich UE ma 
żeglugę śródlądową. Np. żegluga śródlądowa odgrywa nader istotną rolę w strukturze trans-
portowej Holandii. Pomimo nieznacznego spadku (0,5 proc.) w porównaniu z 2014 r., udział 
żeglugi śródlądowej w tym kraju wyniósł w 2015 r. 45,5 proc. i był prawie równy udziałowi 
transportu samochodowego (48,3 proc). Wysoki poziom wykorzystania możliwości pływania 
po Dunaju wyjaśnia, również wysoki, udział żeglugi śródlądowej w Rumunii (30,4 proc.) i Buł-
garii (27,4 proc.). Dane dotyczące zmiany struktury gałęziowej zaprezentowane na rysunku 2 
ilustrują również, że w roku 2015 udział transportu samochodowego dla przykładu we Wło-
szech wyniósł 86,5 proc., w Portugalii 85,9 proc., w Słowenii 65 proc., we Francji 85,4 proc., 
a także w kraju EFTA – Szwajcarii 62,6 proc. Szczegółową strukturę zmian struktury gałęzio-
wej w UE-28 w 2015 r. zaprezentowano na rysunku 2. Zjawisko spadku poziomu przewozów 
transportem drogowym w niektórych państwach UE zostało tylko nieznacznie skompensowane 
śladowym wzrostem przewozów koleją w innych. Łączne wyniki przewozów w 2015 r. w przy-
padku np. Polski wyniosły 25,5 proc. transportem kolejowym i 74,4 proc. transportem samo-
chodowym, a struktura gałęziowa była podobna jak w wypadku Szwecji, Słowenii czy Czech.

Udział transportu samochodowego (w tonokilometrach) w całkowitej strukturze prze-
wozów w UE wynosił w 2015 r. 75,3 proc., wobec 18,3 proc. przypadających na transport 
kolejowy oraz 6,4 proc. na żeglugę śródlądową. Najbardziej zbliżona do średniej w UE jest 
struktura gałęziowa transportu Chorwacji, Niemiec i częściowo Węgier. Warto zwrócić uwagę 
na zrównoważony udział transportu samochodowego, kolejowego i żeglugi śródlądowej 
w Rumunii. Spośród krajów o dominującym udziale transportu kolejowego wyróżniają się 
Litwa, Łotwa i Estonia, natomiast krajami o znaczącym udziale transportu samochodowego 
są Malta, Cypr, Irlandia i Grecja. Dane na rysunku 2 odzwierciedlają wyrażony w tonokilo-
metrach, zgodnie z odpowiednimi aktami prawnymi UE, całkowity udział poszczególnych 
gałęzi transportu lądowego w całości przewozów dokonywanych w UE. Dane dotyczące 
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transportu kolejowego i żeglugi śródlądowej są przekazywane zgodnie z zasadą terytorial-
ności (transport na terytorium kraju, niezależnie od przynależności państwowej przewoź-
nika). Jednak dane o transporcie samochodowym są zgłaszane zgodnie z przynależnością 
państwową przewoźnika (niezależnie od tego, gdzie odbył się transport). W związku z tym 
transport drogowy musi zostać dostosowany zgodnie z zasadą terytorialności.

Rysunek 2.  Struktura gałęziowa transportu towarowego krajów UE-28 i EFTA w 2015 r. 
(proc. całkowitej liczby tonokilometrów, tkm)
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* EU-28 obejmuje dane szacunkowe dotyczące transportu kolejowego dla Belgii, żeglugi śródlądowej dla Finlandii i nie obej-
muje transportu drogowego dla Malty. Wartości mogą nie sumować się do 100 proc. z uwagi na zaokrąglenia
** Dane szacunkowe
Źródło: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics- explained/index.php?title=File:Freight_transport_in_the_EU-28_modal_split_
of_nland_transport_modes_ (%_of_total_tonne-kilometres).  png, dostęp 2.04.2018.

Omawiając zagadnienie struktury gałęziowej całego transportu w UE, warto również 
zaprezentować zmiany transportu towarowego w latach 2010–2015. Pokazuje to tabela 1.

Tabela 1.  Zmiana struktury gałęziowej transportu towarowego w UE-28 w latach 2010–2015 
(dane pokazują całkowitą liczbę tonokilometrów – tkm)

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Drogowy 1 709 802 1 699 186 1 645 087 1 670 705 1 676 168 1 722 324

Kolejowy (1) 393 531 422 096 406 633 406 720 410 824 417 540

Żegluga śród. (2) 155 521 141 969 149 987 152 795 150 876 147 525

Lotniczy (3) 2 313 2 284 2 273 2 245 2 538 2 559

Morski 1 079 644 1 094 548 1 070 339 1 082 317 1 123 195 1 111 362

RAZEM 3 340 810 3 360 083 3 274 318 3 314 782 3 363 601 3 401 310

Uwagi: Transport lotniczy i morski obejmuje wyłącznie transport wewnątrzwspólnotowy, nie uwzględnia transportu poza UE
(1) Obejmuje dane szacunkowe dotyczące Belgii (2012–2015)
(2) 2015 uwzględnia dane szacunkowe dotyczące Finlandii
(3) Szczegółowe obliczenia do weryfikacji
Źródło: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics- explained/index.php?title=File:Freight_transport_in_the_EU-28_modal_split_
of_inland_transport_modes_ (%_of_total_tonne-kilometres).  png, dostęp 3.04.2018.
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Analiza danych z lat 2010–2015 zawartych w tabeli 1 wskazuje na wzrost w UE-28 prze-
wozów ładunków w transporcie drogowym, kolejowym, lotniczym i morskim, zaś spadek 
w żegludze śródlądowej. W 2015 r. zanotowano zatem wzrost wielkości przewozu ładun-
ków na poziomie 1,8 proc. w porównaniu do 2010 r., co pokazuje rysunek 3. Należy również 
odnotować nieznaczne zmiany struktury gałęziowej w latach 2010–2015 skutkujące zwiększe-
niem przewozów transportem morskim o 0,4 proc. oraz transportem kolejowym o 0,5 proc., 
kosztem zmniejszenia udziału żeglugi śródlądowej o 0,4 proc. i transportu samochodowego 
o 0,6 proc. W transporcie lotniczym nie odnotowano w tym czasie istotnych zmian.

Rysunek 3.  Zmiana struktury gałęziowej transportu towarowego w UE-28 w latach 2010–2015 
(proc. całkowitej liczby tonokilometrów, tkm)
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Uwaga: Transport lotniczy i morski obejmuje wyłącznie transport wewnątrzwspólnotowy, nie uwzględnia transportu poza UE
Źródło: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics- explained/index.php?title=File:Freight_transport_in_the_EU-28_modal_split_
of_nland_transport_modes_(%_of_total_tonne-kilometres).png, dostęp 3.04.2018.

Ważną informacją dotyczącą zmian w strukturze gałęziowej transportu jest również 
zagadnienie terytorialności kraju, w którym odbywał się przewóz ładunków, niezależnie 
od tego, w jakim kraju zarejestrowany był przewoźnik, który dokonał przewozu, zwłasz-
cza w międzynarodowym transporcie samochodowym. W UE-28 zdecydowanie dominują 
Niemcy, przez których terytorium odbywa się 27,2 proc. przewozów tranzytowych ładunków 
w międzynarodowym transporcie samochodowym, druga jest Francja (18,3 proc.), a trzecie 
miejsce zajmuje Polska (7,7 proc.). Dane ze wszystkich krajów zawiera tabela 2.
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Tabela 2.  Struktura przewozów w UE-28 w 2015 r. wg kryterium kraju, przez który odbył się 
przewóz (całkowita liczba tonokilometrów oraz udział procentowy danego kraju 
w całości przewozów w UE-28)

Lp. Kraj
Wielkość przewozów 

towarowych (miliony tkm) 
Udział w całości przewozów 

towarowych w proc.

1 Niemcy 150 337 27,2

2 Francja 100 973 18,3

3 Polska 42 592 7,7

4 Hiszpania 39 460 7,1

5 Włochy 27 905 5,0

6 Belgia 27 259 4,9

7 Austria 25 074 4,5

8 Czechy 20 818 3,8

9 Holandia 18 646 3,4

10 Wlk. Brytania 12 858 2,3

11 Węgry 11 649 2,1

12 Szwajcaria 10 352 1,9

13 Szwecja 9 896 1,8

14 Słowacja 8 463 1,5

15 Dania 6 238 1,1

16 Słowenia 5 675 1,0

17 Portugalia 5 483 1,0

18 Litwa 4 343 0,8

19 Rumunia 4 316 0,8

20 Chorwacja 4 162 0,8

21 Bułgaria 3 962 0,7

22 Norwegia 2 825 0,5

23 Grecja 2 571 0,5

24 Łotwa 2 031 0,4

25 Luksemburg 1 522 0,3

26 Estonia 1 299 0,2

27 Irlandia 1 260 0,2

28 Finlandia 1 237 0,2

Źródło: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics- explained/index.php?title=File:Freight_transport_in_the_EU-28_modal_split_
of_inland_transport_modes_ (%_of_total_tonne-kilometres).  png, dostęp 3.04.2018.

Interesującym zagadnieniem w kwestii udziału poszczególnych gałęzi transportu w UE-28 
jest również odzwierciedlenie struktury w podziale na transport międzynarodowy i krajowy, 
realizowany w ramach poszczególnych krajów członkowskich. Podczas gdy zarówno krajowy, 
jak i kabotażowy drogowy transport towarów są z natury terytorialne i nie wymagają żadnych 
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dostosowań, „terytorializacja” międzynarodowego drogowego transportu towarów, przepro-
wadzona w celu ustalenia struktury gałęziowej na poszczególne rodzaje transportu dla każ-
dego kraju, generuje interesujące ustalenia. Na rysunku 4 zilustrowano strukturę gałęziową 
transportu poszczególnych krajów członkowskich UE-28 w 2015 r. według relacji między 
krajowym a międzynarodowym transportem samochodowym. Generalnie, w UE-28 struk-
tura gałęziowa transportu samochodowego kształtowała się w proporcjach – 65 proc. krajowy 
i 35 proc. międzynarodowy. Minimalny udział samochodowego transportu międzynarodo-
wego odnotowano na Cyprze, a maksymalny na Litwie, Słowenii i w Luksemburgu. Struktura 
gałęziowa transportu samochodowego w Polsce kształtowała się w taki sposób, że przewozy 
międzynarodowe stanowiły 55 proc., a krajowe 45 proc., co należy uznać za strukturę prawie 
zrównoważoną. Za najbardziej zrównoważoną strukturę gałęziową transportu samochodo-
wego towarów w UE-28 uznać należy tę występującą w Holandii ze względu na proporcję 
przewozów krajowch – 48 proc. do międzynarodowych – 52 proc. (rysunek 4).

Rysunek 4.  Struktura gałęziowa transportu ładunków w UE-28 i EFTA w 2015 r. wg kryterium 
relacji transportu samochodowego krajowego do międzynarodowego (proc. całkowitej 
liczby tonokilometrów, tkm)
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Źródło: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics- explained/index.php?title=File:Freight_transport_in_the_EU-28_modal_split_
of_inland_transport_modes_ (%_of_total_tonne-kilometres).  png, dostęp 4.04.2018.

3. Mobilność w europejskiej polityce transportowej

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Mobilności i Transportu odpowiada za rozwój 
polityki transportowej w UE. Zadaniem Dyrekcji jest zapewnienie mobilności w jednolitym 
europejskim obszarze transportu, łącząc potrzeby ludności i całej gospodarki, jednocześnie 
minimalizując negatywne skutki dla środowiska. W marcu 2011 r. Komisja Europejska przy-
jęła Białą Księgę „Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – w kie-
runku konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu” (COM 2011, 144 wersja 
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ostateczna). Księga zawiera 40 konkretnych inicjatyw zaprojektowanych, aby pomóc w budo-
wie konkurencyjnego systemu transportowego w UE, wyznacza też wiele celów środowisko-
wych, które należy osiągnąć do 2050 r., w tym zwłaszcza:
• zamknięcie możliwości korzystania z konwencjonalnych (napędzanych silnikami na paliwo 

węglowodorowe) samochodów w miastach,
• 40 proc. paliwa wykorzystywanego w sektorze lotniczym powinno pochodzić ze zrów-

noważonych paliw o niskiej zawartości węgla,
• redukcja o co najmniej 40 proc. emisji pochodzących z transportu,
• w komunikacji międzymiastowej przesunięcie 50 proc. przewozów pasażerskich i towa-

rowych ze środków transportu z drogowego do transportu kolejowego lub wodnego.
Pakiet Komisji Europejskiej dotyczący zatrudnienia i wzrostu inwestycji, przyjęty w 2014 r., 

podkreśla konieczność realizacji licznych projektów infrastrukturalnych, takich jak: połą-
czenia transportowe między państwami członkowskimi UE, rozbudowa i modernizacja 
zdolności przewozowych i pasażerskich w portach i na lotniskach, dedykowane połączenia 
kolejowe między ważnymi lotniskami i ośrodkami miejskimi, „zielone” projekty w dziedzinie 
transportu morskiego, a także promowanie budowy infrastruktury dla paliw alternatywnych 
wzdłuż głównych dróg przewozowych. Dokonując ponownej oceny planu inwestycyjnego dla 
Europy w 2016 r., Komisja Europejska przedstawiła propozycje dotyczące podwojenia czasu 
trwania funduszu i jego zdolności finansowej.

W ramach przeglądu polityki transportowej do 2020 r. Komisja Europejska przedsta-
wiła wiele sugestii dotyczących nowych rozwiązań polityki transportu w ramach rozwoju 
europejskiej przestrzeni transportowej, które następnie zostały rozszerzone w formie serii 
komunikatów. Wśród nich znalazły się:
• unijny program transportu towarowego – zwiększenie wydajności, integracji i zrównowa-

żonego charakteru transportu towarowego w Europie (COM (2007) 606 wersja ostateczna),
• plan działań w zakresie logistyki transportu towarowego (COM (2007) 607 wersja osta-

teczna),
• przejście w kierunku sieci kolejowej dającej pierwszeństwo przewozom towarowym (COM 

(2007) 608 wersja ostateczna),
• europejska polityka portowa (COM (2007) 616 wersja ostateczna),
• pakiet ekologicznego transportu (COM (2008) 433 wersja ostateczna),
• zestaw strategicznych celów i zaleceń dotyczących unijnej polityki transportu morskiego 

do 2018 r. (COM (2009) 8 wersja ostateczna),
• europejska przestrzeń transportu morskiego bez barier (COM (2009) 10 wersja ostateczna).

4. Podsumowanie

Przesunięcia modalne (modal shift) stanowią złożony i interdyscyplinarny problem, 
który determinuje zmiany sprawności przepływu ładunków w przestrzeni transportowej 
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Unii Europejskiej. Kształtowanie się struktury gałęziowej transportu i jej podział na rynku 
stają się istotnymi elementami w polityce transportowej UE. Ponadto, zmiany struktury 
gałęziowej są ważnym czynnikiem nie tylko zmian struktury gałęziowej rynku transporto-
wego, ze względu na sposób, w jaki poszczególne rodzaje transportu kształtują popyt i podaż, 
ale również dla zrównoważenia rozwoju przestrzeni transportowej UE. Pomimo że zmiana 
struktury między różnymi gałęziami transportu nie dokonuje się radykalnie z roku na rok, 
to na poziomie UE w 2015 r. parytet procentowy kształtował się następująco: transport dro-
gowy – 50,6, morski – 32,7 kolejowy – 12,3 żegluga śródlądowa – 4,3 lotniczy – 0,1. Istotne 
zmiany w strukturze gałęziowej transportu w UE dokonują się zwłaszcza na poziomie prze-
wozów krajowych. Zaprezentowane w artykule dane stanowią jedynie niewielki wycinek 
zagadnienia, a zawarte informacje dotyczą głównie rodzajów transportu lądowego (transport 
drogowy, żegluga śródlądowa i transport kolejowy). Nie są one jeszcze w pełni porównywalne 
z obecną metodyką Eurostat (Eurobase) dotyczącą modalnego podziału transportu towaro-
wego z powodu różnic w transporcie samochodowym. Dane o transporcie samochodowym 
wykorzystywane w metodyce Eurostat są podawane na podstawie przynależności państwo-
wej przewoźnika, natomiast dane o wielkości w przewozach samochodowych (tkm) wyko-
rzystane w prezentowanej publikacji zostały obliczone zgodnie z zasadą terytorialności, aby 
osiągnąć spójność w różnych rodzajach transportu. Istotne zatem staje się zestandaryzowa-
nie struktury danych dotyczących przesunięć modalnych w UE.
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Modal Shift as Support to Mobility  
in the European Union Transport Area

Abstract

The paper presents results of studies on modal shift as an element that supports mobility within the 
European Transport Area. The authors have focused particularly on the TSL sector and share data ob-
tained from the analysis of changes in industrial structure in the road transport of goods, domestic 
cargo transport, EU cargo transport and the proportion of domestic to international road transport 
volume over the period 2010–2015. Transport industrial structure between diverse modes of transport 
has not been changing radically within the EU and currently is 50:33:12:4:0.1 representing, respec-
tively, road, maritime, rail, inland waterways, and air transport. Conclusion from the research boils 
down to the observation that changes in industrial structure of transport pose a real challenge to the 
development of the EU transport area.

Keywords: modal shift, mobility, transportation policy, European transport space
JEL classification codes: R, R4, R42, R420
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Przestrzeń transportowa UE jako komponent 
europejskiej przestrzeni logistycznej. Wymogi jej 

rozwoju w aspekcie tworzenia ułatwień handlu 
i wzrostu konkurencyjności Europy

Streszczenie

Przedmiotem badań jest wspólna europejska przestrzeń transportowa, traktowana jako integralny skład-
nik przestrzeni logistycznej. Ta pierwsza, na którą składają się systemy transportowe krajów członkow-
skich UE, silnie oddziałuje na sprawność i efektywność makrosystemów logistycznych tych krajów. 
Analiza i ocena siły wpływu czynników transportowych na wydajność makrosystemów logistycznych 
wybranych krajów UE, a także form ich oddziaływania na kształtowanie oraz sprawność europejskiego 
megasystemu logistycznego to główne problemy badawcze, próby rozwiązania których podjęto się w tym 
opracowaniu. Z przeprowadzonych badań wynikają dwa najistotniejsze wnioski: 1) dla utrzymania wy-
sokiej konkurencyjności UE i Europy, a przede wszystkim zapewnienia jej rozwoju, konieczny jest dalszy 
wzrost sprawności i wydajności europejskiej przestrzeni transportowej i logistycznej, 2) istotnym czyn-
nikiem zapewnienia tego wzrostu jest rozwój wysokiej jakości, inteligentnej infrastruktury transportu, 
co przyczyni się do wzrostu jakości usług transportowych i standardów logistycznych.

Słowa kluczowe: sprawność transportowa, wydajność logistyczna, infrastruktura transportu, ułatwie-
nia handlu, konkurencyjność
Kody klasyfikacji JEL: F12, F14, H54, L91, O38, O52, R11, R40
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1. Wprowadzenie

Wspólna europejska przestrzeń transportowa to obszar obejmujący swym zasięgiem 
układ sieci infrastruktury transportu wchodzącej w skład systemów transportowych krajów 
członkowskich UE, w ramach którego wykonywana jest działalność transportowa i towarzy-
szące jej inne rodzaje aktywności. Obejmuje ona zbiór stopniowo integrujących się makro-
systemów transportowych państw członkowskich. Makrosystemy te ewoluują w kierunku 
pełnego, realnego zintegrowania, realizowanego poprzez scalanie rynków transportowych, 
w efekcie czego została zbudowana jednolita europejska przestrzeń transportowa (SETA) (EC 
COM2011 144 final), która zarówno w wymiarze terytorialnym, jak i ekonomicznym jest inte-
gralnym, a zarazem istotnym składnikiem europejskiej przestrzeni logistycznej. Oddziałuje 
na nią tak bezpośrednio, jak i pośrednio, współkształtując jej podstawowe parametry tech-
niczno-operacyjnej sprawności i jednocześnie współokreśla w decydującym niekiedy stopniu 
jej efektywność, która wyznacza standardy jakości tej przestrzeni i jej pozycję w globalnej 
przestrzeni logistycznej, tj. w ramach megasystemu logistycznego. Z drugiej strony, zarówno 
makrosystemy logistyczne krajów członkowskich UE, jak i megasystem logistyczny, wyzna-
czając makrosystemom transportowym realne zadania transportowe do realizacji, określone 
tak w wymiarze ilościowym, jak i jakościowym, silnie wpływają na kształt oraz sprawność 
i efektywność funkcjonowania europejskiej przestrzeni transportowej, determinując jedno-
cześnie kierunki i tempo rozwoju europejskiego sektora transportu.

Poznanie tych współzależności i relacji, istniejących w tym zakresie, było głównym 
motywem podjęcia tego tematu. Ponadto inspiracją do realizacji tak określonej problema-
tyki badawczej było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, jaka jest kondycja europejskiego 
sektora transportu jako jednego z podstawowych czynników określających wydajność euro-
pejskiej przestrzeni logistycznej na tle porównań globalnych oraz jakie jest jego znaczenie 
w tworzeniu ułatwień w sferze obsługi strumieni towarowych, a także kształtowaniu kon-
kurencyjności gospodarek krajów członkowskich UE.

Celem podjętych badań jest identyfikacja oraz ocena form i charakteru powiązań, a także 
relacji techniczno-technologicznych, operacyjno-eksploatacyjnych i organizacyjno-ekono-
micznych istniejących między systemami transportowymi wybranych krajów członkowskich 
UE, tworzących europejską przestrzeń transportową a makrosystemami logistycznymi tych 
krajów. Ponadto autor podejmuje próbę określenia siły wpływu głównych elementów wyzna-
czających standardy jakości przestrzeni transportowej UE, takich jak infrastruktura i jakość 
usług, na sprawność i efektywność realizacji procesów logistycznych w ramach europejskiej 
przestrzeni logistycznej, a w rezultacie na budowę systemu ułatwień w obsłudze międzynaro-
dowej wymiany towarowej oraz na kształtowanie konkurencyjności gospodarek UE w skali 
globalnej. Sformułowano hipotezę roboczą, że makrosystemy transportowe większości kra-
jów członkowskich UE nadal nie spełniają stawianych im współcześnie wymogów jakościo-
wych postrzeganych w kategoriach logistycznych, co negatywnie oddziałuje na wydajność 



Przestrzeń transportowa UE jako komponent europejskiej przestrzeni logistycznej... 41

europejskiej przestrzeni logistycznej, obniżając konkurencyjność tych krajów w skali global-
nej. Tego typu systemy transportowe wymagają istotnego wsparcia ze strony UE.

Do realizacji celu badawczego oraz weryfikacji przyjętej hipotezy wykorzystano metody 
analizy ekonomicznej i statystycznej oraz taksonomię, a także metody badań jakościowych. 
W artykule wykorzystano głównie źródła wtórne, zawarte w raportach i sprawozdaniach 
organizacji międzynarodowych. Uzyskane wyniki badań wskazują, że:
1) transport jest jednym z podstawowych elementów wyznaczających poziom ułatwień w sfe-

rze wymiany towarowej oraz kształtującym sprawność przestrzeni logistycznej Europy, 
a także jej konkurencyjność,

2) jakość przestrzeni transportowej i logistycznej krajów UE jest relatywnie wysoka na tle 
porównań globalnych, aczkolwiek występuje znaczna asymetria między nimi w tym 
zakresie. Konieczna jest stopniowa eliminacja istniejących różnic między makrosys-
temami transportowymi i  logistycznymi krajów członkowskich UE. Wyrównanie 
poziomu ich rozwoju wymaga podjęcia spójnych, skoordynowanych na płaszczyźnie 
UE wielopłaszczyznowych działań regulacyjnych, w tym finansowych oraz inwesty-
cyjno-prorozwojowych, wpisujących się w wymogi, jakie 4. rewolucja przemysłowa, 
a głównie cyfryzacja, stawia przed transportem, wkraczając coraz szerzej w sferę sek-
tora transportu i logistyki.

2.  System transportowy jako element makrosystemu 
logistycznego

System transportowy to uporządkowany w swym wymiarze funkcjonalno-przestrzen-
nym i produkcyjno-technicznym układ powiązanych wzajemnie siecią relacji ekonomicznych, 
organizacyjno-technicznych i technologicznych oraz prawno-instytucjonalnych podsyste-
mów transportowych, funkcjonujących na bazie istniejącej infrastruktury technicznej wła-
ściwej dla tego sektora przemysłów sieciowych (Grzelakowski, 2010). Jest to więc struktura 
wielowymiarowa, złożona w swej warstwie rzeczowej i podmiotowej, w której niezwykle 
ważną rolę odgrywa element czasu i przestrzeni. System transportowy musi być spójny, co 
wymaga odpowiedniej integracji jego poszczególnych podsystemów, jak też koordynacji 
działań oraz harmonizacji jego sfery prawno-regulacyjnej. Tylko wówczas bowiem system 
ten może zachować konieczną elastyczność, a jednocześnie sprawność i efektywność dzia-
łania zarówno w układzie wewnętrznym, jak również w ramach swych rozlicznych relacji 
z otoczeniem, czyli z innymi systemami gospodarki, a także systemami transportowymi 
i logistycznymi krajów ościennych. System transportowy zatem to sieć infrastruktury trans-
portowej i potencjału przewozowego wraz z układem mas towarowych i strumieni pasażer-
skich korzystających z tej sieci w danym czasie.

Charakteryzując system transportu i jego poszczególne podsystemy, a więc układ sfery real-
nej sektora transportu, wskazać należy na szczególną rolę tego sektora w zakresie kształtowania 
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sprawnej i efektywnej realizacji procesów gospodarczych w fazach zaopatrzenia, produkcji, 
dystrybucji i zwrotów. We wszystkich tych procesach i fazach kreowania wartości dla final-
nych odbiorców produktów transport odgrywa kluczową rolę, warunkując i współkształtując 
zarazem poziom wartości dodanej, jaką generują poszczególne fazy gospodarowania w ukła-
dzie istniejących wewnętrznych i zewnętrznych (międzynarodowych) łańcuchów wartości. 
Tak postrzegane łańcuchy wartości muszą być współcześnie oparte na formule przepływowej, 
czyli na standardach logistycznych, a więc zgodnie z koncepcją optymalizacji przepływów 
towarowych w kategoriach czasu i kosztów. Dzięki temu kreują one określone standardy racjo-
nalności w sferze wyboru tak formy, jak i środka transportu, a tym samym wykorzystania 
istniejących zasobów materialnych i ludzkich sektora transportu (Branch, 2009, s. 7, 76–79).

Standardy logistyczne i oparte na nich decyzje wyborów transportowych dokonywanych 
przez podmioty rynkowe – w tym operatorów logistycznych, mają zatem eo ipso istotny, bez-
pośredni wpływ na funkcjonowanie rynków transportowych, sprawność ich mechanizmu 
absorpcji popytu i jego realizacji. System transportowy, z typowym dla niego układem ryn-
ków, rozpatrywany w logistyczno-sieciowym ujęciu może ułatwiać lub utrudniać realizację 
zadań logistycznych określanych przez operatorów łańcuchów i sieci dostaw, zorientowanych 
na kształtowanie odpowiedniego poziomu wartości w ramach logistycznego łańcucha dostaw 
(Mangan, Lalwani, Butcher, 2009, s. 10–12). System ten zawsze więc powinien być postrze-
gany jako integralna część składowa większej struktury, jaką jest makrosystem logistyczny 
(Chopra, Meindel, 2010, s. 49, 67–68). Miejsce systemu transportowego w makrosystemie 
logistycznym przedstawiono w sposób schematyczny na rysunku 1.

Makrosystem logistyczny jest rozległą przestrzennie strukturą gospodarczą, obejmu-
jącą ośrodki produkcji i konsumpcji oraz miejsca nadania i odbioru masy towarowej, czyli 
źródła generowania potoków masy i jej ujścia, w ramach której realizowane są różnorodne 
przepływy rzeczowe obsługiwane w wymiarze fizycznym przez system transportowy. System 
transportowy ułatwia realizację zadań logistycznych określonych przez operatorów łańcuchów 
i sieci dostaw, stanowiąc integralną część składową makrosystemu logistycznego każdego 
kraju. W takim ujęciu, typowym dla koncepcji opartej na formule: „transport w logistyce” 
system transportowy w swej formie funkcjonalno-przestrzennej i techniczno-organizacyj-
nej powinien być podporządkowany sprawnej i efektywnej realizacji zadań oraz procesów 
gospodarczych we wszystkich, kolejno po sobie następujących fazach szeroko postrzeganej 
działalności ekonomicznej – fazie zaopatrzenia, produkcji, wymiany i konsumpcji. Działal-
ność ta wykonywana jest w makrosystemie logistycznym.

System logistyczny postrzegany w wymiarze rzeczowo-funkcjonalnym obejmuje zarówno 
rynki towarowe, zaopatrzenia i zbytu, jak też rynki sektora TSL. W takim ujęciu system 
logistyczny to celowo zorganizowany i połączony zespół elementów – jego podsystemów 
jak: dostawy (dostawcy), produkcja, transport, dystrybucja, magazynowanie oraz odbiorcy 
wraz z relacjami istniejącymi między nimi i między ich własnościami, warunkującymi prze-
pływ strumieni towarów, środków finansowych i informacji oraz zwrotów (reverse logistics) 
(Instrumenty zarządzania…, 2009, s. 13–16).
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Rysunek 1.  Makrosystem logistyczny jako przestrzenna struktura łańcuchów i sieci dostaw 
wraz z układem rynków transportowych jako elementów składowych makrosystemu 
transportu

K P
P

Makrosystem logistyczny jako układ logistycznych łańcuchów  i sieci dostaw 
rozpiętych w przestrzeni transportowej 

Ośrodki 
konsumpcji 

Transport lądowy Transport morski Transport lądowy 

Sieć infrastruktury transportu, 
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sieci dystrybucji i magazyny
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zaopatrzenia [Z] 
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Rynki usług spedycyjnych i logistycznych

Z 

MAKROSYSTEM LOGISTYCZNY w układzie rynków usług sektora TSL 

Źródło: opracowanie własne.

W ujęciu procesowym z kolei makrosystem logistyczny określić można jako nieprzerwany 
ruch surowców, materiałów i wyrobów gotowych od miejsc ich powstania poprzez magazyny, 
zakłady produkcyjne, sieci magazynów dystrybucyjnych i hurtowych oraz centra logistyczne 
do ostatecznego, finalnego odbiorcy tych dóbr (Logistyka, 2009, s. 32–35).

Najważniejszą funkcję w krajowym systemie logistycznym, tj. makrosystemie logistycz-
nym wyznaczającym granice jego przestrzeni logistycznej, spełnia system transportowy 
rozpięty w przestrzeni ekonomicznej danego kraju. Do systemu tego adresowane są różno-
rodne potrzeby transportowe, wynikające z konieczności realizacji popytu wykreowanego 
w układzie rynków towarowych – zarówno rynków zaopatrzenia, jak i zbytu (rysunek 2), 
które powinny być sprawnie i efektywnie zaspokojone w kategoriach czasu i kosztów (Grze-
lakowski, 2011, s. 79–82).

Potrzeby te zgłaszane są zarówno do podmiotów zarządzających infrastrukturą trans-
portu, zapewniających dostawy usług sieciowych niezbędnych operatorom transportowym 
do wykonania usług przewozowych, jak też, i to w głównej mierze, do przewoźników, dyspo-
nujących sprawnymi środkami transportu i świadczących usługi przewozowe na bazie uzy-
skanego dostępu do infrastruktury oraz suprastruktury transportowej, a także odpowiedniej 
infrastruktury logistycznej (Ponthieu, 2008, s. 9).
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Rysunek 2. Systemy transportowe jako integralne komponenty makrosystemów logistycznych
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Źródło: opracowanie własne.

Oznacza to więc, że popyt ten ukierunkowany jest na rynki usług sieciowych, ale też na 
inne rynki tzw. operacyjnych usług transportowych. Zarówno dostawcy usług sieciowych, 
jak i producenci pozostałych rodzajów usług transportowych mieszczących się w pakiecie 
szeroko postrzeganych usług logistycznych, oferować powinni usługi o najwyższych para-
metrach jakościowych. Tego typu usługi wyznaczają bowiem standardy jakości nie tylko 
przestrzeni transportowej danego kraju, ale także logistycznej, określając jej sprawność 
i wydajność w wymiarze nie tylko krajowym (sprawność przepływów potoków towaro-
wych), ale i międzynarodowym (w skali UE), czyli w sferze tworzenia ułatwień w handlu 
międzynarodowym oraz budowie i utrzymaniu konkurencyjności gospodarki (EC COM, 
2006, 336 final).

3.  Transport jako czynnik kształtujący jakość 
przestrzeni logistycznej

Efektywność funkcjonowania oraz możliwości rozwojowe każdej gospodarki, w tym jej 
konkurencyjność, jak również sprawność obsługi wymiany towarowej realizowanej w wymia-
rze wewnętrznym, a w głównej mierze zewnętrznym, określa wiele czynników. Wśród nich 
podstawowe znaczenie mają uwarunkowania transportowe stanowiące dominujący zazwy-
czaj element szerzej postrzeganego zbioru uwarunkowań logistycznych. Brak odpowiedniej 
infrastruktury transportowej, w tym niezbędnej do zaspokojenia potrzeb przewozowych 
przepustowości sieci oraz brak wymaganej pod kątem potrzeb globalnego łańcucha dostaw 
spójności technicznej i operacyjnej, niska jakość usług sieciowych i pozostałych usług trans-
portowych, a także logistycznych sprawiają, że poszczególne gospodarki, a w konsekwencji 
gospodarka globalna i handel światowy będący nośnikiem jej rozwoju, nie osiągają poten-
cjalnie możliwych efektów rozwoju (Grzelakowski, 2015, s. 10–12).
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Problem ten jest przedmiotem zarówno badań naukowych, jak również debat i dyskusji 
międzynarodowych podejmowanych przez działające w skali globalnej organizacje i stowa-
rzyszenia (fora) ekonomiczne. Szczególne znaczenie mają w tym zakresie: Światowa Organi-
zacja Handlu (WTO), Światowe Forum Gospodarcze (WEF), Bank Światowy (WB – IBRD), 
Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF) oraz liczne ugrupowania regionalne, w tym: 
UE, Komisje Gospodarcze ONZ, ASEAN i inne. Organizacje te przygotowują cyklicznie 
okresowe raporty, ekspertyzy i sprawozdania oraz specjalistyczne opracowania z wykazem 
indeksów, na podstawie których można dokonać identyfikacji tych czynników. Wskazują one 
jednoznacznie na istniejące w poszczególnych krajach objętych analizą bariery transportowe, 
a także inne potencjalne trudności, obniżające sprawność funkcjonowania przestrzeni logi-
stycznej każdego kraju, które poprzez odpowiednie działania o charakterze inwestycyjnym 
i regulacyjnym powinny być stopniowo redukowane lub eliminowane.

W skali międzynarodowej ilościowe i jakościowe standardy przestrzeni transportowej 
w aspekcie jej wpływu na sprawność funkcjonowania i wydajność makrosystemu logistycz-
nego każdego kraju i w konsekwencji na efektywność obsługi jego wymiany towarowej oraz 
konkurencyjność można pośrednio ocenić za pomocą tzw. indeksu wydajności logistycznej 
(logistics performance index – LPI). Indeksy Sprawności Logistycznej opracowywane są przez 
Bank Światowy (World Bank Group Survey on Trade Logistics) od 2007 r. w cyklach dwuletnich 
dla każdego ze 160 uwzględnianych w badaniach makrosystemów logistycznych, stanowiąc 
podstawę do sporządzenia ich rankingu pod względem uzyskanych osiągnięć w sferze wdra-
żania najwyższych standardów logistycznych (Logistics Performance Index, 2016). Indeks 
stanowi średnią ważoną uzyskanych wyników (subindeksów) z sześciu głównych obszarów 
determinujących sprawność i efektywność przestrzeni logistycznej każdego kraju (Connec-
ting to Compete, 2017). Są to:
1) sprawność realizacji procedur granicznych, w tym odpraw celnych (szybkość, prostota, 

przewidywalność),
2) jakość infrastruktury transportowej istotnej dla obsługi handlu międzynarodowego,
3) swoboda w zakresie negocjacji i ustalania konkurencyjnych cen,
4) jakość usług logistycznych i kompetencje form świadczących te usługi (operatorów trans-

portowych i logistycznych, spedytorów, agentów celnych, brokerów itp.),
5) możliwość śledzenia przesyłek w czasie realnym,
6) terminowość dostaw zgodna z planowanym lub oczekiwanym terminem.

Z przedstawionego zestawu kryteriów przyjętych za podstawę oceny wynika, iż infra-
struktura transportu i jakość usług logistycznych zajmują poczesne miejsce. Wykaz subin-
deksów wyliczonych dla każdego z sześciu wydzielonych obszarów objętych badaniem, które 
zawierają się w przedziale od 1 – poziom najniższy do 5 – najwyższy, w ramach wymienio-
nych kategorii stanowią podstawę do ustalenia syntetycznego wskaźnika wydajności makro-
systemu logistycznego kraju i w konsekwencji sporządzenia rankingu tych makrosystemów, 
czyli poszczególnych gospodarek w skali globalnej. Ranking taki pośrednio pozwala określić 
także poziom sprawności funkcjonowania globalnej przestrzeni logistycznej, a w szczególności 
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wyeksponować różnice istniejące w tym zakresie między krajami tworzącymi globalny układ 
logistyczny (poziom asymetrii). Jest to możliwe ze względu na fakt, iż makrosystemy logi-
styczne tworzące megasystem logistyczny, zintegrowane są za pomocą sieci rozpiętych w tym 
układzie globalnych łańcuchów dostaw opartych na bazie istniejącej sieci infrastruktury 
transportu łączącej główne ośrodki produkcji i konsumpcji światowej (Grzelakowski, 2015).

Prezentowany przez Bank Światowy dla lat 2016–2017 ranking krajów pod względem 
wydajności ich makrosystemów logistycznych, oparty na syntetycznym wskaźniku LPI wska-
zuje, iż kraje europejskie, a w szczególności kraje UE posiadające sprawnie funkcjonujące 
systemy transportowe, zajmują pod tym względem czołowe pozycje na świecie (Connecting 
to Compete, 2017). Pięć krajów o największej wydajności i sprawności logistycznej przedsta-
wiono w tabeli 1.

Tabela 1. Pięć najbardziej wydajnych pod względem logistycznym krajów świata w 2016 r.

Kraj Poz. LPI Cło Infrastr.
Dostawy
międzyn.

Kompet.
logist.

Tracking
& tracing

Terminowość

Niemcy 1 4.23 4.12 4.44 3.86 4.28 4.27 4.45

Luksemburg 2 4.22 3.90 4.24 4.24 4.01 4.12 4.80

Szwecja 3 4.20 3.92 4.27 4.00 4.25 4.38 4.45

Holandia 4 4.19 4.12 4.29 3.94 4.22 4.17 4.41

Singapur 5 4.14 4.18 4.20 3.96 4.09 4.05 4.40

Źródło: opracowanie własne na podstawie Logistics Performance Index (2016).

Z przedstawionego zestawienia wynika, że wśród pięciu najbardziej wydajnych pod wzglę-
dem logistycznym krajów świata cztery pierwsze pozycje zajmują kraje UE. Ich makrosystemy 
logistyczne cechują się najwyższą sprawnością mierzoną w kategoriach określonych wskaź-
nikiem LPI (powyżej 4,19). Wszystkie one dysponują również systemami transportowymi 
wykazującymi wysoką wydajność określoną osiągniętym poziomem jakości infrastruktury 
transportu (LPI–Infr. osiąga wartość 4,29 i więcej). Od kilkunastu lat absolutnym liderem 
w tym rankingu na świecie są Niemcy, w tym także pod względem sprawności posiadanej 
infrastruktury transportu.

Należy nadmienić, że w badanej grupie krajów na przestrzeni czterech ostatnich lat nastą-
piły znaczne zmiany. W rankingu opracowanym dla lat 2016–2017 nie znalazły się Belgia 
i Wlk. Brytania, które w publikowanym rankingu BŚ w 2015 r. zajmowały odpowiednio 
pozycję 3. i 4. wśród pięciu gospodarek o najsprawniejszych makrosystemach logistycznych 
na świecie. Oba te kraje odnotowały niższe oceny, spadając do drugiej piątki, do której zali-
czono również Austrię. Oznacza to, że aż 7 krajów UE znajduje się w pierwszej dziesiątce 
krajów dysponujących najsprawniejszymi makrosytemami logistycznymi na świecie. Pozy-
cję 10. zajmuje USA z wskaźnikiem LPI na poziomie 3,99.

Wśród 20 krajów świata sklasyfikowanych w tej kategorii wydajności ich przestrzeni logi-
stycznej znajdują się jeszcze 4 kraje UE (Finlandia, Francja, Dania i Irlandia) oraz Szwajcaria. 
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Kolejną dziesiątkę otwierają Włochy (21. pozycja, LPI = 3,76)), a dalej plasuje się Norwe-
gia (EOG) i Hiszpania. Pozycję 26. zajmują Czechy, a 29. Litwa. W ostatnim rankingu za 
2016 r. na miejscu 31. znajdują się Węgry, które wyprzedziły Polskę (33. pozycja z LPI = 3,43). 
W poprzednim rankingu publikowanym w 2015 r. polski system logistyczny został oceniony 
wyżej i zajął pozycję 31. Oznacza to, że inne kraje zrobiły większy postęp w wybranych 
obszarach będących przedmiotem oceny niż Polska, która została oceniona wyjątkowo nisko 
w kategorii infrastruktura – LPI–Inf. = 3,17 (dla porównania Włochy – 3,79). To najniższa 
wartość w zestawie wszystkich indeksów cząstkowych przyznanych Polsce, składających się 
na syntetyczny wskaźnik LPI. W następstwie tego, mimo iż Polska posiada pewne przewagi 
w zakresie innych obszarów będących przedmiotem oceny, polski makrosystem logistyczny 
w relacji do makrosystemów logistycznych sąsiednich krajów UE cechuje się niższą wydaj-
nością. Jest ona najniższa w tej grupie, co prezentuje zestawienie w tabeli 2.

Tabela 2.  Ocena sprawności makrosystemów logistycznych wybranych krajów UE w 2016 r. 
na podstawie syntetycznego wskaźnika LPI oraz określających go indeksów cząstkowych

Kraj Pozycja LPI Cła Infr.
Dost.

miedz.
Komp.
logist.

Track &
tracing

Terminowość 
dostaw

Niemcy 1 4,23 4,12 4,44 3,86 4,28 4Д7 4,45

Szwecja 3 4,20 3,92 4,27 4,00 4Д5 4,38 4,45

Czechy 26 3,67 3,58 3,36 3,65 3,65 3,84 3,94

Litwa 29 3,63 3,42 3,57 3,49 3,49 3,68 4,14

Węgry 31 3,43 3,02 3,4S 3,44 3,35 3,40 3,88

Polska 33 3,43 3,27 3,17 3,44 3,39 3,46 3,80

Źródło: opracowanie własne na podstawie World Bank (2017).

Z przedstawionego zestawienia wynika, że jakość infrastruktury transportowej i sieci IT 
jest jednym z podstawowych czynników determinujących poziom sprawności przestrzeni 
logistycznej każdego kraju. Jego wartość jako cząstkowego wskaźnika tak postrzeganej spraw-
ności przekłada się bowiem bezpośrednio na terminowość dostaw, która jest zaliczana do 
kategorii bazowych parametrów oceny wydajności logistycznej.

4.  Jakość przestrzeni transportowej jako czynnik kształtujący 
poziom ułatwień w sferze obrotu towarowego krajów UE

Jakość infrastruktury transportowej wyznaczająca standard oferowanych na tej bazie 
w sektorze transportu usług sieciowych, które z kolei współkształtują w dużym stopniu 
jakość pozostałych rodzajów usług oferowanych przez operatorów korzystających z sieci 
infrastruktury w ramach danego systemu transportowego, silnie oddziałuje na sprawność 
wymiany towarowej realizowanej w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym krajów UE. 
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Transport z założenia powinien ułatwiać obroty towarowe dokonywane na rynkach zaopa-
trzenia i zbytu, przyczyniając się do redukcji kosztów wynikających z zamrożenia kapitału 
tkwiącego w towarach we wszystkich fazach ich cyrkulacji. Koszty te, będące funkcją czasu 
realizacji operacji transportowych i innych im pochodnych, zwiększają bowiem realne koszty 
sprzedaży, co w efekcie prowadzi do wzrostu ich cen zbytu na rynkach krajowych i między-
narodowych oraz spadku konkurencyjności nie tylko w obszarze wymiany towarowej, ale 
również w całej gospodarce. Zatem niska jakość infrastruktury transportu, a w konsekwencji 
również pozostałych usług świadczonych przez operatorów transportowych, stanowi zazwy-
czaj istotną barierę w sferze rozwoju handlu wewnętrznego i międzynarodowego, prowadząc 
z reguły do znacznej redukcji korzyści uzyskiwanych z tytułu partycypacji kraju w między-
narodowym podziale pracy oraz realnych strat wyrażających się w postaci spadku dynamiki 
wzrostu PKB. Z tego powodu poszczególne kraje oraz organizacje międzynarodowe odpowie-
dzialne za promowanie rozwoju handlu w skali globalnej, takie jak WTO, OECD czy WEF 
monitorują ten obszar współpracy gospodarczej obejmujący m.in. relacje istniejące między 
rozwojem handlu międzynarodowego i transportu, podejmując działania na rzecz budowy 
swoistego ładu ekonomicznego w tej dziedzinie.

Podstawy tego ładu oparte są na standardach logistycznych. Zakłada się, co zostało wie-
lokrotnie potwierdzone w praktyce, iż sieci infrastruktury transportu i jakość usług trans-
portowych, oddziałując na sferę przepływu strumieni towarowych handlu światowego, czyli 
tworząc ułatwienia w tym zakresie lub bariery ograniczające sprawność ich obsługi, warun-
kują bezpośrednio efektywność wymiany towarowej w skali globalnej (World Trade Report, 
2017). Z tego powodu w ramach Programu Ułatwień Handlu (Enabling Trade Programme) 
wspieranego przez WTO (Bali Package) i World Economic Forum’s Supply Chain & Trans-
port Industry Partnership opracowywany jest od 2008 r. corocznie The Global Enabling Trade 
Report. Określa on podstawowe czynniki determinujące poziom korzyści, jakie poszczególne 
kraje mogą czerpać z uczestnictwa w globalnym podziale pracy (The Global Enabling Trade…, 
2017). W raporcie tym, za pomocą opracowanego syntetycznego indeksu (ETI – Enabling 
Trade Index), charakteryzującego istniejący w każdym kraju poziom ułatwień w zakresie 
realizacji wymiany międzynarodowej, opartego na standardzie WTO i WEF, a składającego 
się z szeregu indeksów cząstkowych (subindeksów), odzwierciedlających wybrane rodzaje 
ułatwień, uwzględnia się również S-Indeks C Infrastruktura (rysunek 3). Wskaźnikowi temu 
przypisuje się dużą wagę w określaniu ETI na poziomie krajowym i w efekcie miejsca tego 
kraju w rankingu gospodarek, uznając, że jakość logistyki, dostępność transportowa i spraw-
ność administracji granicznej mają większe znaczenie w tworzeniu ułatwień handlowych 
i kształtowaniu kosztów wymiany niż taryfy, inne ograniczenia i bariery celne (World Trade 
Statistical Review, 2017).

Wskaźnik S-Indeks C Infrastruktura określający poziom ułatwień w zakresie obsługi 
wymiany towarowej od strony uwarunkowań transportowych składa się z zestawu 20 odpo-
wiednio „wyważonych” indeksów określających trzy główne wymiary, jakie uwzględnia ten 
parametr, oparte na kategorii dostępności. Są to:
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1) dostępność i jakość infrastruktury transportowej (kolejowej, drogowej, lotniczej oraz 
portowej) – 7 indeksów,

2) dostępność i jakość usług transportowych, w tym obecność i poziom kompetencji firm 
logistycznych i transportowych oraz łatwość, terminowość i poziom kosztów dostaw 
towarów – 6 indeksów,

3) dostępność i możliwość wykorzystania technologii informacyjnych i telekomunikacyj-
nych (ICT) oraz jakość tych usług – 7 indeksów.

Rysunek 3. Podstawowe rodzaje czynników określających syntetyczny wskaźnik ułatwień handlu

Źródło: opracowanie własne na podstawie The World Economic Forum (2016).

Na podstawie wyżej wymienionych szczegółowych indeksów, jak też zbiorczo traktowa-
nego subindeksu C, dokonuje się rankingu krajów pod względem ich wydolności transpor-
towej i szerzej rozumianej logistycznej, oceniając jej wpływ na sprawność obsługi strumieni 
towarowych. W analogiczny sposób określa się finalny ranking uwzględniający wszystkie 
pozostałe indeksy cząstkowe z grupy A i B (rysunek 3) odpowiadające poszczególnym katego-
riom czynników determinujących poziom ułatwień w zakresie wymiany handlowej. W 2016 r. 
światowym liderem w zakresie tworzenia ułatwień handlu był po raz kolejny Singapur, który 
uzyskał łączną notę w wysokości 5,97 pkt w skali od 1 do 7 pkt możliwych do uzyskania w tym 
rankingu. Co charakterystyczne, na liście tej w pierwszej dziesiątce znajduje się aż 8 krajów 
UE, wśród których dominującą pozycję, nr 2. w rankingu, zajmuje Holandia. Niemcy z kolei 
– lider światowy pod względem sprawności logistycznej, plasują się dopiero na 9. pozycji.

Wśród 20 krajów świata oferujących największe ułatwienia w zakresie obsługi handlu 
znajduje się aż 16 krajów europejskich, w tym 13 krajów członkowskich UE. USA – drugi kraj 
po Chinach pod względem udziału w handlu światowym, zajmują dopiero 22. pozycję, Chiny 
– 61., a Federacja Rosyjska – 111. Polska w rankingu z 2016 r. zajęła 31. pozycję, uzyskując 
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łącznie 4,96 pkt, awansując o 5 miejsc na liście GETI w stosunku do rankingu z 2014 r., gdy 
osiągnęła 4,83 pkt. W rankingu tym wyprzedzają nas jednak Czechy – 25. miejsce, Portuga-
lia –28. i Litwa – 29. Kolejne miejsca zajmują: Słowenia, Malta, Słowacja, a następnie Włochy 
– 36., Węgry – 38. i Łotwa – 40. (The Global Enabling…, 2017).

Tak określona pozycja poszczególnych krajów w zakresie tworzenia ułatwień wymiany 
towarowej, oparta na syntetycznym wskaźniku uwzględniającym wszystkie indeksy cząst-
kowe z grupy A, B i C, nie pokrywa się jednak z uzyskaną przez nie pozycją w rankingach 
opracowanych na bazie indeksów cząstkowych, a w tym z interesującego nas głównie zestawu 
indeksów (kryteriów) operacyjnych zaliczanych do grupy C (infrastruktura). I tak, biorąc 
pod uwagę indeksy określające poziom dostępności i jakości infrastruktury, na pozycji lidera 
w skali globalnej znajduje się Hongkong (6,40 pkt), a Singapur zajmuje w tym zestawieniu 
3. pozycję z łączną notą w tej kategorii 6,13 pkt. Na 4. pozycji plasuje się Francja, która wraz 
z Hiszpanią, Niemcami (8.), Holandią (9.) i Wlk. Brytanią reprezentuje grupę krajów UE 
w czołowej dziesiątce krajów świata tworzących najbardziej liberalne warunki realizacji 
wymiany towarowej. W rankingu tym zaskakująco niska jest pozycja Szwecji (21.) i Luk-
semburga (26.), z kolei relatywnie wysoką pozycję osiągnęły w ramach tej ewaluacji USA (7.) 
i Chiny (12.), a także Federacja Rosyjska (37.). Polska zajmuje stosunkowo niską, 47. pozycję 
(3,88 pkt), co i tak należy uznać za znaczne osiągnięcie w relacji do miejsca, jakie uzyskała 
w rankingu 2014/2015 – 76. pozycja z przyznaną liczbą punktów 3,32.

Uwzględniając wagę kryteriów transportowych, a więc jakości przestrzeni transpor-
towej poszczególnych krajów w tworzeniu ułatwień w dziedzinie handlu międzynarodo-
wego, znaczną wagę przywiązuje się, oprócz jakości infrastruktury, do czynnika dostępności 
i jakości usług transportowych oferowanych przez operatorów korzystających z sieci infra-
struktury technicznej transportu. Na podstawie tego kryterium, zaliczanego również do 
grupy C indeksów szczegółowych (rysunek 3), dokonuje się rankingu krajów w skali glo-
balnej. W rankingu tym czołową pozycję zajmuje Luksemburg (5,92 pkt), który jedynie 
o 0,01 pkt wyprzedził w latach 2016/2017 Hongkong i o 0,02 pkt Singapur. Pozycje od 4. do 
10. zajmują kraje europejskie: Holandia (5,88 pkt), Szwecja, Niemcy, Belgia, Austria i Szwaj-
caria. Wśród 20 krajów świata o najwyższej dostępności i jakości oferowanych usług trans-
portowych znajduje się łącznie 12 krajów z EOG, a w grupie 30 – 16 krajów, w tym Czechy 
(25.) i Litwa (29.). Z punktu widzenia tego kryterium Portugalia z indeksem na poziomie 
4,96 pkt zajmuje dopiero 30. pozycję, Estonia 33., a Włochy dopiero 34. Pozycję 37. w ran-
kingu globalnym zajmuje Polska (4,76 pkt), a Węgry 38. Pozostałe kraje UE – Łotwa, Słowa-
cja i Malta plasują się między 40. a 43. miejscem w tym rankingu, zaś Bułgaria i Rumunia 
zajmują odpowiednio 62. i 72. pozycję.

Światowi liderzy w handlu globalnym – Chiny, z wyliczonym wskaźnikiem na poziomie 
4,94 pkt, sytuują się na miejscu 32., a USA, którym przyznano 5,55 pkt znajdują się na miej-
scu 14. Od poziomu tego zdecydowanie odbiega Federacja Rosyjska, która uzyskała zaledwie 
3,77 pkt i w kategorii ułatwień handlu zajmuje 82. pozycję.
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Stosując metodę taksonomii fenetycznej, opierającej się na ocenie relacji podobieństwa 
– stopnia zbieżności między badanymi mierzalnymi, a więc wyrażanymi w formie indeksów 
(parametrów) cechami lub właściwościami (atrybutami) określonych obiektów, procesów 
lub zjawisk, tak jak to ma miejsce w odniesieniu do analizowanej wielowymiarowej katego-
rii ułatwień handlu, można szczegółowo analizować i porównywać poszczególne kraje pod 
kątem osiągniętego przez nie stopnia ułatwień w realizacji wymiany towarowej w ramach 
każdego z wymiarów określających poziom tych ułatwień. Przykłady zastosowania tej metody 
w odniesieniu do badanej kategorii dla Niemiec i Polski przedstawiono na rysunku 4. Punk-
tem odniesienia dla obu krajów jest w tym przypadku ten sam region: Europa i Ameryka Płn.

Metoda ta, którą można posługiwać się wszędzie tam, gdzie wykorzystuje się w bada-
niach narzędzia statystyczne, jest więc bardzo przydatna do szczegółowych, wielokryterial-
nych analiz, porównań i ocen makrosystemów transportowych i logistycznych krajów lub 
regionów. Wskazuje ona na osiągnięte podobieństwa i/lub różnice istniejące między nimi 
w układzie każdego z analizowanych wymiarów lub cech badanego makrosystemu, opisa-
nego w kategoriach wartościujących w formie syntetycznego indeksu. Metoda ta pozwala 
jednocześnie ocenić dystans dzielący dany kraj od ustalonego w rankingu poziomu maksy-
malnego w ramach każdego wymiaru (kryterium cząstkowego) poddanego ocenie. W tym 
przypadku maksimum to wynosi 7 pkt.

Rysunek 4.  Porównanie osiągniętego poziomu ułatwień handlu w Niemczech i w Polsce w 2016 r. 
w ramach poszczególnych zakresów – kryteriów będących przedmiotem ich oceny

 
Źródło: The Global Enabling…, 2017.

Porównanie obu krajów jednoznacznie wskazuje na skalę różnic istniejących między 
nimi w zakresie oferowanych ułatwień w dziedzinie handlu, prezentowanych na tle przecięt-
nego standardu osiągniętego przez kraje Europy i Ameryki Płn. W zestawieniu tym w szcze-
gólny sposób uwidaczniają się między obu krajami różnice w zakresie dostępności i jakości 
usług sieciowych i innych usług transportowych. Wskazują one na istniejące nadal znaczne 
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zróżnicowanie standardów jakościowych przestrzeni transportowej i w konsekwencji także 
logistycznej obu sąsiadujących z sobą krajów. Pośrednio natomiast, niejako przez analo-
gię do osiągniętych standardów obu krajów – wysokiego w krajach zaliczanych do katego-
rii „Niemcy” i przeciętnego w krajach kategorii „Polska”, obrazują skalę dysproporcji, jaka 
utrzymuje się między makrosystemami transportowymi i logistycznymi w UE.

5.  Jakość przestrzeni transportowej krajów UE 
a ich konkurencyjność

Infrastruktura transportu i jakość usług transportowych współokreślają nie tylko jakość 
przestrzeni logistycznej i poziom oferowanych ułatwień w sferze wymiany towarowej każ-
dego kraju, ale również w znacznym stopniu oddziałują na jego konkurencyjność w relacjach 
międzynarodowych. W skali globalnej dokonuje się szczegółowych analiz tego zagadnienia, 
badając relacje istniejące między rozwojem makrosystemów transportowych poszczegól-
nych krajów i ich konkurencyjnością. Badania takie prowadzi Światowe Forum Gospodarcze 
(WEF), które w ramach przygotowywanego corocznie raportu (The Global Competitiveness 
Report), na podstawie szczegółowych ankiet i analiz wskaźników makroekonomicznych 
poszczególnych krajów, opracowuje od 2005 r. obejmujący swym zasięgiem zazwyczaj ponad 
135 krajów (w 2016/17 r. było to 137 krajów) tzw. Globalny Wskaźnik Konkurencyjności (GCI 
– Global Competitiveness Index) (The Global Competitiveness Report, 2017). Jest on najob-
szerniejszym, a jednocześnie rzetelnym i wnikliwie opracowanym od strony metodycznej 
i merytorycznej raportem tego typu na świecie, przygotowanym pod merytorycznym nad-
zorem prof. K. Schwaba (WEF) i prof. X. Sala-i-Martin (Columbia University). Raport (GCR) 
mający na celu dokonanie pomiaru konkurencyjności poszczególnych gospodarek w skali 
globalnej i sporządzenie na tej podstawie ich rankingu zawiera szczegółową charakterystykę 
każdego kraju, czyli jego profil wraz z rozbudowanym zestawem danych statystycznych, nie-
zbędnych do wyliczenia indeksów konkurencyjności i opracowania globalnego rankingu.

Konkurencyjność definiowana jest jako zewnętrzny efekt wspólnego działania zbioru 
instytucjonalnych, politycznych i innych np. ekonomicznych czynników, które określają pro-
duktywność każdego kraju w wymiarze globalnym. Jej poziom mierzy się, wykorzystując 
do tego celu zestaw aż 114 czynników zgrupowanych w 12 filarach (grupach), które w róż-
nym stopniu ją współokreślają, ocenianych w przedziale od 1,00 (min) do 7,00 (max). Na tej 
podstawie wylicza się 114 indeksów szczegółowych, zawartych w tych granicach i stanowią-
cych statystyczną bazę do wyznaczenia wskaźnika syntetycznego dla każdego kraju (GCI).

Uwzględniając zróżnicowany, heterogeniczny charakter poszczególnych grup czyn-
ników determinujących konkurencyjność gospodarek w skali globalnej, dokonuje się ich 
podziału na trzy zbiory, przypisując każdemu z nich względnie jednorodne pod względem 
cech i charakteru filary (grupy czynników). I tak, pierwszy zbiór zawiera cztery filary wyzna-
czające zestaw podstawowych wymagań dotyczących sprawności funkcjonowania instytucji, 



Przestrzeń transportowa UE jako komponent europejskiej przestrzeni logistycznej... 53

infrastruktury, otoczenia makroekonomicznego biznesu oraz systemu ochrony zdrowia 
i edukacji, które stanowią klucz do rozwoju opartego na zasobach gospodarki. Drugi z kolei 
zawiera aż sześć grup czynników będących kluczem do rozwoju opartego na efektywności 
gospodarki – jej wzroście. Trzeci, to tylko dwie grupy czynników, odnoszących się do inno-
wacji i sprawności funkcjonowania biznesu, które uznaje się za kluczowe dla opartego na 
innowacjach i inteligentnych rozwiązaniach stymulowania rozwoju gospodarek (Haus ner, 
Paprocki, 2017, s. 79–81).

Jak już zaznaczono, filar drugi w zbiorze pierwszym to infrastruktura, która jako skład-
nik krajowych przemysłów sieciowych zapewniających dostawy usług o podstawowym 
ekonomicznym znaczeniu jest traktowana jako kluczowy zasób warunkujący wzrost pro-
duktywności w gospodarce i w konsekwencji także jej konkurencyjności. To, w jakim stop-
niu infrastruktura wpływa na kształtowanie konkurencyjności podstawowych gospodarek 
UE i jak kraje te oceniane są pod względem konkurencyjności tego zasobu w rankingu kon-
kurencyjności w skali globalnej, prezentuje zestawienie w tabeli 3.

Tabela 3.  Wybrane kraje UE w globalnym rankingu konkurencyjności z uwzględnieniem czynnika 
infrastruktury jako kluczowego zasobu ich gospodarek w okresie 2016–2017

Globalny wskaźnik konkurencyjności kraju

Syntetyczny indeks konkurencyjności Indeks cząstkowy – Infrastruktura

Kraj Pozycja Indeks Pozycja Indeks

Holandia 4 5,66 3 6,44

Niemcy 5 5,65 10 5,96

Szwecja 7 5,52 19 5,56

Wlk. Brytania 8 5,51 11 5,96

Finlandia 10 5,49 28 5,39

Dania 12 5,39 21 5,51

Austria 18 5,25 14 5,73

Belgia 20 5,23 24 5,42

Francja 22 5,18 7 6,10

Estonia 29 4,85 32 5,09

Czechy 31 4,77 49 4,61

Hiszpania 34 4,70 12 5,88

Polska 39 4,59 44 4,70

Litwa 41 4,58 47 4,65

Źródło: opracowanie własne na podstawie The Global Competitiveness… (2017)

Z raportu WEF z 2017 r. wynika, że kraje UE należą do jednych z najbardziej konkuren-
cyjnych na świecie, jeśli konkurencyjność tę mierzy się według standardu metodycznego, 
na którym oparty jest GCI. Z rankingu krajów świata zbudowanego na bazie syntetycznego 
indeksu GCI wynika, że w pierwszej dziesiątce najbardziej konkurencyjnych krajów świata 
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znajduje się pięć krajów UE (tabela 3). Liderem światowym jest Szwajcaria, której GCI oce-
niono na 5,86 pkt (na 7 możliwych do uzyskania), a 10. w rankingu Finlandia uzyskała łącz-
nie 5,49 pkt. Chiny zajmujące 27. pozycję (5,00 pkt) wyprzedzają kolejnych sześć krajów UE 
oraz Norwegię. Za Chinami na miejscach od 28. do 37. znajdują się kolejne cztery kraje UE 
– Estonia, Czechy, Hiszpania i Malta oraz Islandia na 28. pozycji. Miejsce 38. w rankingu 
zajmuje Rosja, której poziom konkurencyjności oceniono na 4,64 pkt. Tuż za Rosją plasuje 
się Polska, która nieznacznie wyprzedza Litwę (tabela 3). Zróżnicowanie gospodarek krajów 
UE pod względem ich konkurencyjności globalnej mierzonej syntetycznym indeksem GCI 
jest więc bardzo duże.

Jest ono jeszcze większe wśród badanej grupy krajów UE, jeśli poziom ich konkuren-
cyjności mierzymy za pomocą wskaźników cząstkowych, odnoszących się do każdego 
z 12 filarów, które ją współokreślają. I tak w odniesieniu do analizowanego filaru drugiego 
– Infrastruktura, określającego konkurencyjność gospodarek w skali globalnej od strony 
zasobów, globalny cząstkowy indeks konkurencyjności (GCI–I) kształtuje się w przedziale 
od 6,44 pkt (Holandia) do 4,61 pkt (Czechy). W rankingu sytuuje to grupę 13 analizowanych 
krajów UE na miejscach od 3. do 49. (tabela 3). Pod względem wartości wskaźnika GCI–I do 
grupy tej zaliczyć należy jeszcze Portugalię (18.), Włochy (27.), Słowenię (39.) oraz Chorwa-
cję (48.). Pozostałe kraje UE sytuują się w rankingu GCI–I na pozycjach od 55. (Łotwa) do 
83. (Rumunia). W tym przedziale wyceniono konkurencyjność zasobu infrastruktura także 
takim krajom jak: Węgry (56.), Słowacja (63.) i Bułgaria (76.).

Szczegółowa analiza obu rodzajów indeksów wskazuje, że w rankingach globalnych pozycja 
kraju mierzona syntetycznym wskaźnikiem konkurencyjności (GCI) nie odpowiada zazwy-
czaj tej, jaką dany kraj zajmuje w każdym z jej wymiarów (filarów), mierzonej za pomocą 
cząstkowych indeksów konkurencyjności. Widoczne jest to szczególnie w ramach filaru dru-
giego – infrastruktura, gdzie w większości analizowanych przypadków pozycja kraju w ran-
kingu GCI–I jest niższa od tej mierzonej parametrem GCI. Jedynie w czterech przypadkach 
w grupie 13 krajów UE ujętych w tabeli 3 – Hiszpania, Francja, Austria i Holandia, odno-
towano odmienną sytuację. Biorąc natomiast pod uwagę także inne, poza wymienionymi 
w tabeli 3, kraje UE przypadków takich było jeszcze pięć – Portugalia, Włochy, Słowenia, 
Węgry i Chorwacja, co pokazuje relatywnie silną pozycję tego filaru w kształtowaniu kon-
kurencyjności gospodarki w stosunku do pozostałych zestawów kryteriów.

Na rysunku 4 przedstawiono poziomy konkurencyjności Polski i Niemiec z uwzględnie-
niem poszczególnych filarów, które ją określają, w tym filaru drugiego – infrastruktura. Daje 
to podstawę do porównań jakości infrastruktury jako składnika globalnej konkurencyjności 
mierzonego parametrem GCI–I między obu krajami i oceny siły jego wpływu na konkuren-
cyjność gospodarki określanej syntetycznym wskaźnikiem GCI.

Porównując konkurencyjność Niemiec i Polski, dwu sąsiadujących krajów, które w global-
nym rankingu konkurencyjności opartym na formule miernika GCI sytuują się odpowied-
nio na pozycji 5. i 39. (tabela 3), dostrzega się, stosując metodę taksonomii uwzględniającej 
12 filarów współokreślających globalny wskaźnik GCI, w sposób bardzo wyraźny skalę 
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różnic istniejących między tymi krajami w każdym z wydzielonych zakresów (rysunek 4). 
Porównanie indeksów cząstkowych odnoszących się do poszczególnych filarów wskazuje, 
iż w odróżnieniu do Niemiec, Polska, poza filarem 10., nie osiągnęła jeszcze ich średniego 
poziomu uzyskanego przez kraje Europy i Ameryki Płn. Dotyczy to również filaru drugiego 
– infrastruktura.

Rysunek 4.  Porównanie poziomu konkurencyjności Polski i Niemiec na tle konkurencyjności 
krajów Europy i Płn. Ameryki z uwzględnieniem parametrów cząstkowych 
określających każdy z wymiarów syntetycznego wskaźnika konkurencyjności GCI 
tych krajów

 
Źródło: The Global Competitiveness… (2017).

6. Podsumowanie

UE, która jest silnie osadzona w strukturach gospodarki globalnej, należąc do głównych 
filarów jej wzrostu, musi celem dalszego wspierania rozwoju handlu światowego i zachowa-
nia posiadanych przewag konkurencyjnych kreować ład transportowy i logistyczny oparty 
na standardach globalnych. Oznacza to, że przyszła jednolita europejska przestrzeń transpor-
towa (SETA), tworzona zgodnie z założeniami polityki transportowej UE, opartej na strategii 
zrównoważonego rozwoju, powinna stanowić nie tylko dominujący segment jej przestrzeni 
logistycznej, ale również być ważnym składnikiem globalnego systemu logistycznego. Globalną 
przestrzeń logistyczną – jej jakość i standardy operacyjne budują jednak nie tylko sprawne 
i wydajne makrosystemy transportowe, ale również kształtują ją i to w sposób bardzo dyna-
miczny operatorzy globalnych łańcuchów i sieci dostaw, mocno osadzonych w strukturach 
europejskich makrosystemów logistycznych (ELM). Operatorzy ci z kolei, zgodnie ze swymi 
strategiami wpisującymi się w koncepcje SCM, realizują zadania i funkcje głównie na pod-
stawie kryteriów rynkowych. Orientacja ta wskazuje, że przyszłe SETA i ELA powinny być 
oparte na mechanizmach regulacji rynkowych, typowych dla układu gospodarki globalnej.
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Efektywność działania tych mechanizmów w sferze budowy sprawnych, opartych na wyso-
kich standardach jakościowych makrosystemów transportowych i w efekcie także logistycznych 
krajów UE, została pośrednio oceniona w tym opracowaniu. Z przeprowadzonej na podsta-
wie publikowanych przez organizacje międzynarodowe, jak też ich wyspecjalizowane agendy 
oraz zewnętrzne, niezależne instytuty badawcze raportów i sprawozdań analizy wynika, że:
1) infrastruktura transportu i jakość usług transportowych należą do grupy podstawowych 

czynników kształtujących nie tylko standardy sprawności i wydajności przestrzeni trans-
portowej poszczególnych krajów, ale również ich makrosystemów logistycznych, co silnie 
eksponują analizowane wskaźniki LPI, współokreślające miejsce tych krajów w global-
nym rankingu wydajności logistycznej,

2) ta sama grupa czynników transportowych, a więc wydajność i jakość przestrzeni trans-
portowej jako integralnej części ich przestrzeni logistycznej, tworząc ułatwienia w sfe-
rze obsługi strumieni towarowych, silnie oddziałuje na sprawność realizacji wymiany 
handlowej tak w relacjach wewnętrznych, jak i międzynarodowych, a z analiz wynika, 
że istnieje duża korelacja między tymi elementami, co znajduje swoje odzwierciedlenie 
w rankingach WEF opartych na syntetycznym wskaźniku ETI,

3) wśród czynników określających efektywność funkcjonowania poszczególnych krajów, 
która przekłada się ostatecznie na ich konkurencyjność w skali gospodarki globalnej, 
poczesne miejsce zajmują również czynniki o charakterze transportowo-logistycznym 
(infrastruktura),

4) miejsce w światowym rankingu konkurencyjności poszczególnych krajów nie zawsze bez-
pośrednio przekłada się na pozycję, jaką zajmuje dany kraj w rankingu ETI lub też LPI. 
Co więcej, występujące niekiedy znaczne rozbieżności w tym zakresie nie są spowodo-
wane błędami lub uchybieniami o charakterze metodycznym – nie wynikają ze sposobu 
przygotowania raportów i metody liczenia syntetycznych wskaźników, lecz z istnieją-
cych realnie różnic między poszczególnymi krajami UE. Różnice te wskazują na nadal 
występującą znaczną asymetrię między nimi w tych obszarach, które w dużym stopniu 
determinują ich przewagi konkurencyjne w skali globalnej oraz znaczną dysproporcję 
w zakresie rozwoju ich systemów transportowych i logistycznych. Tego typu dysproporcje 
generują wiele negatywnych konsekwencji nie tylko dla samej UE, ale też dla gospodarki 
światowej i handlu międzynarodowego, wyrażających się między innymi w wydłużeniu 
czasu trwania operacji transportowych, wzroście kosztów transportu i kosztów logistyki 
oraz zwiększeniu ich udziału w cenach zbytu produktów przemieszczanych w relacjach 
międzynarodowych.
Problem ten uwidacznia się w szczególny sposób wówczas, gdy zestawiamy kraje o naj-

większym udziale w handlu światowym (na podstawie rankingu opracowywanego przez 
WTO) z miejscem, jakie zajmują one w rankingach sprawności logistycznej i efektywności 
obsługi handlu, ocenianych przez pryzmat jakości usług transportowych. Widoczne są one 
nie tylko w przypadku Chin, Rosji, Korei Płd., ale również wielu krajów UE, a w tym Francji, 
Włoch, Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii i krajów bałtyckich. Wskazują one na istniejące 



Przestrzeń transportowa UE jako komponent europejskiej przestrzeni logistycznej... 57

w tych krajach bariery o charakterze transportowo-infrastrukturalnym i logistycznym, które 
ograniczają skalę korzyści, jakie kraje mogłyby czerpać z rozwoju handlu.

Względnie zrównoważone relacje w badanych obszarach występują natomiast w Niem-
czech, Holandii i Wlk. Brytanii, a także w Japonii i USA. Kraje te, o dobrze rozwiniętych 
systemach i rynkach transportowych i logistycznych, spójnych z układem rynków towaro-
wych, osiągają pełne efekty ekonomiczne z uczestnictwa w międzynarodowym podziale pracy.

Z przeprowadzonych badań wynikają dwa najistotniejsze wnioski:
1) dla utrzymania wysokiej konkurencyjności UE i Europy, a przede wszystkim zapewnienia 

jej rozwoju, konieczny jest dalszy wzrost sprawności i wydajności europejskiej przestrzeni 
transportowej, czyli efektywności funkcjonowania makrosystemów transportowych, które 
silnie oddziałują na wydajność przestrzeni logistycznej tych krajów i całej UE,

2) istotnym czynnikiem zapewnienia tego wzrostu jest rozwój wysokiej jakości, inteligent-
nej infrastruktury transportu, co przyczyni się do wzrostu jakości usług transportowych 
i standardów logistycznych w krajach członkowskich UE, przekładając się na wzrost kon-
kurencyjności tych krajów w skali globalnej.
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EU Transport Space as a Component of European Logistics 
Area. Conditions for its Development in the Context of Trade 

Facilities and Increasing Competitiveness of Europe

Abstract

The study focuses on joint European transport area understood as an integral component of the logis-
tics area. The first one, composed of transport systems of the EU Member States, strongly impacts the 
efficiency and effectiveness of logistics macrosystems in these countries. Analysis and evaluation of the 
impact of economic factors upon the productivity of logistics macrosystems of selected EU Member 
States as well as forms of their influence on how the European logistics mega-system is shaped and how 
it performs are the main research problems which this paper intends to address. Most importantly, the 
studies have demonstrated that: 1/ for EU and Europe to maintain their competitiveness, and especially 
to guarantee their growth, we need more efficient and effective European transport and logistics area, 
2/ to ensure such growth, we need to develop high quality, intelligent transport infrastructure, which 
will contribute to higher quality of transport services and standards in logistics.

Keywords: transport efficiency, logistics productivity, transport infrastructure, trade facilitations, 
competitiveness
JEL classification codes: F12, F14, H54, L91, O38, O52, R11, R40
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Struktura sektora transportu drogowego w Polsce 
i ocena jego wyników ekonomicznych na tle państw 

Unii Europejskiej

Streszczenie

Transport drogowy ładunków stanowi znaczącą część systemu transportowego Polski i całej Unii Eu-
ropejskiej. W artykule przeprowadzono analizę porównawczą struktury sektora transportu drogowego, 
kosztów świadczenia usług przez przewoźników z różnych krajów oraz ich wyników ekonomicznych. 
Celem artykułu jest wykazanie, że struktura polskiego sektora transportu drogowego i osiągane wy-
niki ekonomiczne na tle innych krajów UE są czynnikami utrudniającymi polskim przedsiębiorstwom 
dostosowanie się do Pakietu mobilności. Badania wykazały, że wprowadzenie proponowanych zmian 
spowoduje pogorszenie konkurencyjności polskich przewoźników, którzy wprawdzie mają obecnie 
przewagę kosztową, ale charakteryzują się niską wydajnością pracy, słabszymi niż konkurenci wyni-
kami ekonomicznymi i niekorzystną strukturą sektora drogowego.

Słowa kluczowe: transport drogowy, struktura sektora transportu drogowego, koszty usług transpor-
towych, konkurencyjność przewoźników drogowych, Pakiet mobilności
Kody klasyfikacji JEL: R40, R48, R49.
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1. Wprowadzenie

Europejski transport drogowy ładunków stanowi istotny element systemu transporto-
wego. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej i zniesienie restrykcji w dostępie do rynku 
transportowego stworzyły dla polskich przedsiębiorstw transportu drogowego nowe per-
spektywy rozwoju, ale też odmienne od dotychczasowych warunki konkurencji między-
narodowej. Komisja Europejska pracuje nad wprowadzeniem Pakietu mobilności1, który 
znacząco wpłynie na zwiększenie kosztów świadczenia usług transportowych przez polskich 
przewoźników, głównie ze względu na konieczność stosowania wynagrodzeń na poziomie 
kraju wykonywania usługi. W tym kontekście autorka podjęła się przeprowadzenia analizy 
porównawczej struktury sektora transportu drogowego w Polsce na tle innych krajów UE, 
które odgrywają istotną rolę na europejskim rynku transportowym. Liczba przedsiębiorstw 
transportowych, ich wielkość, zasoby oraz osiągane wyniki ekonomiczne determinują moż-
liwości przedsiębiorstw w radzeniu sobie ze zmianami w otoczeniu prawnym, wpływającymi 
na poziom kosztów. Celem artykułu jest wykazanie, że struktura polskiego sektora trans-
portu drogowego i osiągane wyniki ekonomiczne na tle innych krajów UE spowodują rela-
tywnie większe trudności w dostosowaniu się do Pakietu mobilności i podwyższenie kosztów 
w polskich przedsiębiorstwach.

2.  Zmiany wielkości pracy przewozowej i udziału polskich 
przedsiębiorstw transportu drogowego w rynku europejskim

Transport drogowy jest gałęzią transportu, która obecnie dominuje w przewozach ładun-
ków w Polsce i całej Unii Europejskiej. Jego udział w pracy przewozowej (bez transportu mor-
skiego i lotniczego) od lat utrzymuje się w UE-28 na dosyć stabilnym poziomie ok. 72 proc. 
O istotnym znaczeniu gospodarczym transportu drogowego jako branży w Unii Europej-
skiej decyduje generowanie obrotów na poziomie 470 mld EUR (w tym transport ładun-
ków – 330 mld EUR, a transport osób – 140 mld EUR) oraz zatrudnienie ok. 5 mln osób 
(An overview of the EU road transport, 2017).

Wielkość pracy przewozowej wykonanej w Unii Europejskiej transportem drogo-
wym wzrastała w znacznym tempie do 2007 r., po czym, w wyniku kryzysu w latach 
2008–2009, nastąpił spadek zarówno wolumenu przewozów, jak i wykonanej pracy prze-
wozowej. W następnych latach wielkość pracy przewozowej utrzymywała się w przedziale 

1 Pojęcie „Pakiet mobilności” obejmuje zestaw propozycji rozporządzeń Komisji Europejskiej opublikowa-
nych w 2017 r. Nowe inicjatywy regulacyjne dotyczą m.in.: dostępu do rynku przewozów drogowych ładunków, 
regulacji socjalnych w transporcie drogowym, opłat za korzystanie z infrastruktury transportowej, interopera-
cyjności systemów pobierania opłat.
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1694–1767 mld tonokilometrów, przy czym od 2012 r. następuje co roku niewielki wzrost. 
Nie udało się jednak wrócić do poziomu sprzed kryzysu.

Pozycję konkurencyjną przewoźników pochodzących z różnych krajów można ocenić 
na podstawie dynamiki zmian wielkości przewozów i pracy przewozowej oraz udziału prze-
woźników z poszczególnych państw w obsłudze obrotu towarowego na rynku europejskim. 
W pierwszej kolejności przeprowadzono analizę dynamiki zmian wielkości pracy przewo-
zowej w stosunku do roku 2000, który przyjęto za rok bazowy. Porównano dynamikę zmian 
pracy przewozowej transportem drogowym wszystkich przewoźników z UE-28 łącznie i prze-
woźników polskich (rysunek 1).

Rysunek 1.  Dynamika zmian pracy przewozowej ładunków transportem drogowym w UE-28 
i w Polsce w latach 2000–2015 (rok 2000 = 100 proc.)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie EU transport in figures (2017).

Z obliczeń zaprezentowanych na rysunku 1 wynika, że praca przewozowa ładunków wyko-
nywana przez polskie przedsiębiorstwa transportu drogowego w latach 2000–2015 charakte-
ryzowała się znacznie większą dynamiką wzrostu niż średnio w UE-28 (wzrost o 247,6 proc.), 
co świadczy o ich wysokiej konkurencyjności i stałym rozwoju.

Ze względu na cel artykułu warto się przyjrzeć zmianom w wielkości poszczególnych 
rodzajów przewozów. Zazwyczaj wielkość przewozów analizowana jest w podziale na rynki 
międzynarodowe (przewozy w eksporcie i imporcie, cross-trade oraz kabotaż) i krajowe 
(obsługiwane przez przewoźników krajowych). Transport krajowy stanowi około 2/3 całej 
działalności transportowej w UE wyrażonej w tonokilometrach. W 2015 r. zsumowany trans-
port krajowy, wykonany przez przewoźników z różnych krajów miał udział 65,1 proc. w pracy 
przewozowej całej UE. Pogłębianie integracji w ramach jednolitego rynku przyczyniało się 
do szybszego wzrostu międzynarodowych przewozów drogowych niż krajowych. W latach 
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2005–2015 liczba tonokilometrów wykonanych w przewozach międzynarodowych wzrosła 
o 46 proc., a w krajowych tylko o 6 proc. Warto zauważyć też dynamiczny przyrost prze-
wozów kabotażowych (tabela 1), które w latach 2005–2015 wzrosły o 115 proc., jednak ich 
udział w przewozach całkowitych jest niewielki i wynosi zaledwie 1,8 proc. (Eurostat Stati-
stics Explained, 2018).

Tabela 1.  Krajowe i międzynarodowe przewozy ładunków transportem drogowym w UE-28 
w latach 2000–2015

Przewozy / lata 2000 2005 2010 2015

mld tkm proc. mld tkm proc. mld tkm proc. mld tkm proc.

Transport krajowy 1086,4 72,0 1225,8 68,3 1176,9 67 1151,0 65,1

Transport międzynarodowy 421,6 28,0 568,8 31,7 578,4 33 616,9 34,9

w tym:
kabotaż b.d. b.d. 14,9* 0,8 20,5 1,2 32,1 1,8

Transport drogowy razem 1509,5 100 1794,6 100 1755,3 100 1767,9 100

* dla UE-25
Źródło: Eurostat Statistics Explained (2018).

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej polscy przewoźnicy zaczęli w większym stop-
niu uczestniczyć w transporcie międzynarodowym, co potwierdzają dane GUS. W latach 
2004–2015 wzrost pracy przewozowej wyniósł (dane w mld tkm) (Transport wyniki dzia-
łalności, GUS):
• w przewozach krajowych – 37,8 (wzrost o 64 proc.),
• w przewozach międzynarodowych – 110,4 (wzrost o 251 proc.), przy czym:

w eksporcie – 33, w imporcie – 32,2, w przewozach cross-trade – 37, w kabotażu – 8,1.
Znaczny wzrost pracy przewozowej wykonanej przez polskich przewoźników wystąpił 

zarówno w obsłudze polskiego handlu zagranicznego, jak i handlu krajów trzecich.
Analiza zmian w wielkości pracy przewozowej pokazuje, iż polscy przewoźnicy odnie-

śli sukces, a wzrost wykonanej przez nich pracy przewozowej znacznie odbiega od wyników 
konkurentów z innych krajów. W latach 2000–2015 największy wzrost pracy przewozowej 
odnotowali polscy przewoźnicy (258,7 mld tkm) i było to prawie czterokrotnie więcej niż 
uzyskali kolejni pod tym względem przewoźnicy hiszpańscy i sześciokrotnie więcej niż 
przewoźnicy niemieccy. Dużą dynamikę przyrostu wielkości pracy przewozowej w ujęciu 
procentowym wykazali przewoźnicy z Bułgarii, Litwy i Chorwacji, ale były to przyrosty 
nieprzekraczające 26 mld tkm (EU transport in figures, 2017). Ekspansja polskich przewoź-
ników na rynku europejskim spowodowała przejęcie dużej części ładunków obsługiwanych 
dotychczas przez przewoźników z innych krajów. Najwięcej stracili na tym przewoźnicy 
z Włoch, Francji, Wielkiej Brytanii i Belgii. Polscy przewoźnicy od kilku lat mają największy 
udział w przewozach międzynarodowych, który w 2015 r. wyniósł 25,2 proc. Kolejne miej-
sca zajmują Hiszpania (11,7 proc.) i Niemcy (7,6 proc.). W przewozach cross-trade przewaga 
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przewoźników z Europy Środkowo-Wschodniej jest jeszcze bardziej widoczna. Wykonują 
oni ponad 80 proc. tego rodzaju przewozów, przy czym największy udział mają przewoźnicy 
polscy (29,5 proc.). Z krajów UE-15 wyróżniają się jedynie Portugalia (3,5 proc.) i Holandia 
(3,1 proc.) (Eurostat Statistics Explained, 2018).

Osiągnięta na rynku transportowym pozycja konkurencyjna jest wynikiem oddziały-
wania czynników konkurencyjności wewnętrznych (na które przedsiębiorstwo ma wpływ) 
i zewnętrznych wynikających ze specyfiki społeczno-gospodarczej oraz polityki państw człon-
kowskich (Koźlak, 2010). Czynnikami mającymi znaczenie dla konkurencyjności przedsię-
biorstw transportu drogowego są:
1) koszty działalności i ceny oferowanych usług transportowych,
2) potencjał pracowników i przedsiębiorstwa jako organizacji,
3) posiadana flota pojazdów i stosowane technologie, przyjazność dla środowiska,
4) jakość usług i elastyczność w dostosowaniu się do potrzeb klienta (Burnewicz, 2017). 

W dalszej części artykułu zostanie przeprowadzona analiza porównawcza poziomu kosz-
tów, wydajności i osiąganych wyników ekonomicznych oraz struktury sektora transpor-
towego w krajach Unii Europejskiej.

3.  Analiza kosztów i wydajności przedsiębiorstw 
transportu drogowego

Najważniejszym czynnikiem konkurencyjności w drogowych przewozach ładunków 
jest cena usługi, gdyż jakość jest z reguły na dość podobnym poziomie. Poziom cen zależy 
od kosztów własnych wykonania usługi i przyjętego narzutu zysku. Podstawowymi skład-
nikami kosztów w transporcie drogowym są wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia, 
koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych (głównie paliwa), amortyzacja oraz podatki 
i opłaty. Kraje z Europy Środkowo-Wschodniej uzyskują przewagę konkurencyjną głównie 
dzięki relatywnie niskim kosztom pracy i w pewnym stopniu niższej cenie paliw. Z kolei 
większość starych krajów członkowskich charakteryzuje się wyższym poziomem technolo-
gicznym, innowacyjnością i większą wydajnością pracy.

Na podstawie wywiadów przeprowadzonych wśród przewoźników drogowych, zespół 
badawczy AECOM (Collection and analysis of data, 2014) określił typową strukturę kosztów 
transportu ładunków w niektórych państwach członkowskich (rysunek 2). W badaniu tym 
do kosztów dotyczących kierowców zaliczono wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia 
oraz koszty szkoleń. Koszty paliwa liczone były po cenach zakupu, czyli łącznie z podatkami 
paliwowymi. Natomiast do kategorii kosztów „inne” zaliczono amortyzację, koszty utrzy-
mania, ogumienia, ubezpieczenia, koszty finansowe oraz podatki i opłaty.

W większości państw członkowskich udział kosztów pracy przekracza 33 proc., jedynie 
w Polsce koszty pracy, według tego badania, były na niższym poziomie i ich udział wyniósł 
20 proc. Udział ten pokrywa się z danymi opublikowanymi przez GUS (Transport drogowy 
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w Polsce, 2017). Koszty związane z paliwem wahały się w przedziale 24–38 proc. kosztów 
całkowitych. Na tle innych krajów u polskich przewoźników jest stosunkowo duży udział 
kosztów zaliczonych do pozostałych. Wynika to z wysokich kosztów usług obcych, zwłasz-
cza kosztów leasingu taboru i kosztów amortyzacji.

Rysunek 2.  Struktura kosztów transportu ładunków w wybranych krajach członkowskich UE 
w 2012 r. (w proc.)
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Źródło: Collection and analysis of data (2014).

Poziom średniego wynagrodzenia w transporcie drogowym ładunków jest zróżnico-
wany w zależności od rodzaju realizowanego przewozu, przy czym stawki za transport mię-
dzynarodowy są wyższe niż za krajowy. W skład wynagrodzenia wchodzą różne elementy 
– w wielu krajach obowiązują układy zbiorowe, które precyzują składniki i wysokość mini-
malnych wynagrodzeń. Wynagrodzenie kierowcy wykonującego międzynarodowe prze-
wozy drogowe składa się zazwyczaj z wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za czas 
dyżuru, wynagrodzenia za pracę w nocy, świadczeń wypłacanych z tytułu podróży służbo-
wych, czyli przede wszystkim diet i ryczałtów za noclegi. Poza składnikami wynagrodzenia 
między państwami członkowskimi występują różnice co do zasad, które składniki wynagro-
dzenia mogą być zaliczane do płacy minimalnej, a które nie, co utrudnia miarodajne porów-
nywanie kosztów w poszczególnych państwach. Porównanie kosztów pracy w poszczególnych 
gałęziach transportu utrudniania też fakt, iż Eurostat publikuje dane łącznie dla całej sekcji 
Transport i gospodarka magazynowa. Na postawie tych danych można jednak zaobserwo-
wać różnice między krajami (rysunek 3).

Najniższe koszty pracy w transporcie występują w przedsiębiorstwach bułgarskich, naj-
wyższe zaś w duńskich i są one prawie dziesięciokrotnie wyższe niż w bułgarskich. Można 
też zauważyć, że w wartościach bezwzględnych koszty pracy w państwach członkowskich, 
które przystąpiły do UE w 2004 r. i 2007 r. są znacznie niższe niż w państwach członkow-
skich UE-15, jednak różnica w wyniku procesu konwergencji stopniowo maleje. Dynamika 
wzrostu wynagrodzeń w transporcie drogowym jest wyższa w krajach UE-13 niż w UE-15, 



Struktura sektora transportu drogowego w Polsce i ocena jego wyników ekonomicznych... 65

co wynika w dużym stopniu z obowiązku stosowania płacy minimalnej dla zagranicznych 
przewoźników w niektórych krajach (m.in. w Niemczech, Francji, Włoszech).

Rysunek 3.  Średnie koszty pracy w dziale gospodarki transport i magazynowanie w krajach UE 
w 2015 r. (EUR/godz.)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Eurostat Labour Market (2018).

Koszty paliwa w całej UE zmieniają się zgodnie z perturbacjami na światowym rynku 
ropy naftowej, ale różnice między państwami są znaczne. W UE zharmonizowano opodat-
kowanie produktów energetycznych i ustalono minimalne poziomy podatków wliczonych 
w cenę paliwa. Poza tym ograniczeniem państwa członkowskie mają swobodę ustalania kra-
jowych stawek podatkowych w sposób odpowiadający prowadzonej polityce, co w efekcie 
znajduje odzwierciedlenie w cenach paliwa. Poziom średnich cen oleju napędowego w kra-
jach UE na początku 2018 r. przedstawiono na rysunku 4.

Najniższe ceny oleju napędowego są w Luksemburgu i Bułgarii, a najwyższe we Włoszech 
i Szwecji. Paliwo w kraju najdroższym kosztuje ponad 40 proc. więcej niż w kraju najtańszym. 
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Polska z ceną na poziomie 1065,27 EUR/1000 l plasuje się na miejscu 3. od końca. Wpraw-
dzie polscy kierowcy tankują paliwo także w innych krajach, ale wyjeżdżając z Polski z peł-
nym bakiem są w stanie przejechać 2000–3000 km, co w rezultacie wzmacnia ich przewagę 
konkurencyjną.

Rysunek 4. Ceny oleju napędowego za 1000 l wg stanu na 12.03.2018 r. (w EUR)
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Źródło: The European Commission’s Oil Bulletin (2018).

Słabą stroną polskich przedsiębiorstw transportu drogowego jest niska wydajność pracy 
(rysunek 5). Wydajność pracy pokazuje wartość dodaną brutto przypadającą na jednego 
pracującego.
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Rysunek 5.  Wydajność pracy w transporcie drogowym ładunków w 2015 r.  
(w tys. EUR/pracującego)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Eurostat Structural Business Statistics (2018).

Przewoźnicy drogowi z wysoko rozwiniętych krajów zachodnioeuropejskich oraz skandy-
nawskich charakteryzują się znacznie wyższą wydajnością pracy niż krajów Europy Środko-
wo-Wschodniej (EŚW). Dla przykładu, polscy przewoźnicy mają wydajność pracy trzykrotnie 
mniejszą niż niemieccy i ponad czterokrotnie mniejszą niż przewoźnicy duńscy, holender-
scy i brytyjscy. Jak już wspomniano wcześniej, przedsiębiorstwa zachodnioeuropejskie mają 
przewagę technologiczną oraz częściej wdrażają innowacje zarówno produktowe i procesowe, 
jak i organizacyjne. Można mówić również o przewadze kapitałowej, gdyż przedsiębiorstwa 
zachodnioeuropejskie dysponują większymi zasobami kapitału własnego i mają łatwiej-
szy dostęp do finansowania zewnętrznego. Przedsiębiorstwa zachodnioeuropejskie oferują 
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też wyższą jakość i szerszy zakres usług towarzyszących przewozom ładunków. Wynika 
to z ich przewagi technologicznej i kapitałowej. Usługi o większej wartości dodanej są ofero-
wane głównie przez przedsiębiorstwa średnie i duże, które posiadają własne terminale prze-
ładunkowe i centra logistyczne. Im większa firma, tym ma większy potencjał, aby zapewnić 
kompleksowe usługi. Polskie przedsiębiorstwa transportowe funkcjonujące na rynku euro-
pejskim specjalizują się w prostej usłudze przewozu ładunku od nadawcy do odbiorcy.

4.  Analiza struktury sektora transportu drogowego w Polsce 
na tle innych krajów UE

Specyfiką sektora transportu drogowego w Europie jest duże rozproszenie strony poda-
żowej rynku. Usługi transportu drogowego towarów w UE-28 oferowane są przez ok. 550 tys. 
przeważnie małych przedsiębiorstw, w których zatrudnionych jest średnio po sześciu pra-
cowników (EU transport in figures, 2017). W sprawozdaniu Komisji Europejskiej z 2014 r. 
na temat stanu unijnego rynku transportu drogowego (COM(2014) 222 final) stwierdzono, 
że w ostatnich latach struktura sektora nie uległa istotnym zmianom i 80 proc. przedsię-
biorstw funkcjonujących na tym rynku zatrudnia poniżej 10 pracowników i jednocześnie aż 
99 proc. poniżej 50 osób. Średnio na jedno przedsiębiorstwo w UE-28 przypadało w 2015 r. 
6,4 pracownika, jednak między państwami członkowskimi UE można zaobserwować znaczne 
różnice w zakresie struktury sektora ze względu na wielkość przedsiębiorstw. Dane doty-
czące liczby przedsiębiorstw transportu drogowego i zatrudnionych w nich pracowników 
zawiera tabela 2.

Tabela 2.  Liczba przedsiębiorstw transportu drogowego ładunków i zatrudnionych w nich osób 
w państwach UE-28 w 2015 r.

Państwo

Liczba przedsiębiorstw
Liczba 

zatrudnionych

Średnia liczba 
zatrudnionych 

na jedno 
przedsiębiorstwo

Ogółem
0–9

osób
10–49
osób

49–249
osób

Powyżej 
250 osób

Belgia* 7875 b.d 1161 151 b.d. 59 132 8

Bułgaria 11 979 10 747 1101 123 8 63 127 5,3

Czechy 30 312 b.d. b.d. b.d. b.d. 121 099 4,0

Dania 4827 4099 608 110 10 36 145 7,5

Niemcy 36 921 26 468 9020 1343 90 427 089 11,6

Estonia 2977 2580 359 38 0 16 047 5,4

Grecja 18 703 b.d. 275 b.d. b.d. 34 051 1,8

Hiszpania 101 113 96 392 4304 386 31 313 097 3,1

Francja* 34 773 29 146 4751 798 77 347 563 10,0

Chorwacja 5478 5074 371 32 1 22 071 4,0

Włochy 67 159 60 744 5824 552 39 309 956 4,6
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Cypr 815 783 b.d. b.d. 0 1940 2,4

Łotwa 3426 2813 553 58 3 25 560 7,5

Litwa 5520 4421 923 157 19 57 406 10,4

Luksemburg 442 285 122 33 2 7410 16,8

Węgry 13 992 12 662 1132 188 10 70 946 5,1

Malta 323 300 b.d. b.d. 0 1158 3,6

Holandia 11 139 9389 1336 374 40 114 995 10,3

Austria 6577 5246 1171 152 8 59 637 9,1

Polska 83 414 80 082 2805 461 66 327 899 3,9

Portugalia 7839 6647 1027 144 21 63 249 8,1

Rumunia 26 205 23 815 2074 283 33 133 012 5,1

Słowenia 5508 5042 414 52 0 22 433 4,1

Słowacja 8840 8151 568 107 14 44 542 5,0

Finlandia 9634 8702 867 60 5 44 980 4,7

Szwecja 14 820 13 349 1267 196 8 78 319 5,3

Wlk. Brytania 46 569 42 883 3074 546 66 259 670 5,6

Średnia arytmetyczna 6,4

Odchylenie standardowe 3,2

* dla Belgii i Francji przyjęto dane z 2014 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych (Eurostat Structural Business Statistics, 2018).

Do państw, w których funkcjonuje najwięcej przedsiębiorstw transportu drogowego zali-
cza się Hiszpanię, Polskę, Włochy i Wielką Brytanię. Przedsiębiorstwa zarejestrowane w tych 
czterech krajach stanowią ponad połowę wszystkich przedsiębiorstw w UE-28. Duża liczba 
przedsiębiorstw wiąże się z tym, że są to zazwyczaj przedsiębiorstwa małe.

W celu porównania struktury sektora transportu drogowego ładunków w państwach 
UE-28 przeprowadzono grupowanie państw wykazujących podobieństwo ze względu na śred-
nią liczbę pracowników przypadających na 1 przedsiębiorstwo (LP/P). Wartości graniczne 
zostały wyznaczone przez sumę lub różnicę średniej arytmetycznej i odchylenia standardo-
wego. Podział państw na grupy przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3.  Grupowanie państw UE ze względu na średnią wielkość przedsiębiorstw transportu 
drogowego ładunków

Grupy Wartości graniczne LP/P Państwa

I LP/P ≥ 9,6 Niemcy, Francja, Luksemburg, Holandia, Litwa

II 9,6 >LP/P ≥ 6,4 Belgia, Dania, Łotwa, Austria, Portugalia

III 6,4 >LP/P ≥ 3,2
Bułgaria, Czechy, Estonia, Włochy, Chorwacja, Węgry, Malta, Polska, Rumunia, 
Słowenia, Słowacja, Finlandia, Szwecja, Wielka Brytania

IV LP/P < 3,2 Hiszpania, Grecja, Cypr

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z tabeli 2.
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Grupa I obejmuje państwa, w których jest największa koncentracja podaży usług trans-
portu drogowego ładunków. Zakwalifikowało się do niej tylko pięć krajów: Niemcy, Fran-
cja, Luksemburg, Holandia i Litwa, w których średnia liczba zatrudnionych przypadających 
na przedsiębiorstwo waha się między 10 a 16,8. W II grupie znalazły się głównie kraje UE-15 
i Łotwa, gdzie również średnia liczba zatrudnionych przypadających na przedsiębiorstwo 
przekracza średnią dla całego ugrupowania. Najliczniejsza jest grupa III, w której wartość 
średniej liczby zatrudnionych w przedsiębiorstwie waha się w przedziale 3,6–5,6. Do grupy 
tej zaliczono większość krajów UE-13, kraje skandynawskie (Finlandię i Szwecję) oraz Wło-
chy. W grupie IV znalazły się trzy kraje południowoeuropejskie (Hiszpania, Grecja i Cypr), 
charakteryzujące się największym rozproszeniem podaży usług i najmniejszą średnią wiel-
kością przedsiębiorstw.

W Polsce, w porównaniu do innych krajów, nawet z EŚW, wyraźna jest dominacja 
mikroprzedsiębiorstw (96 proc.), zatrudniających nie więcej niż 9 pracowników. Podobną 
strukturę sektora ma jedynie Hiszpania. W Niemczech mikroprzedsiębiorstwa stanowią tylko 
71,7 proc., a we Francji, Holandii czy Danii ok. 84 proc. Nieco niższy odsetek mikroprzed-
siębiorstw niż w Polsce jest też na Litwie i Łotwie (odpowiednio 80 i 82 proc.).

W sektorze transportu drogowego funkcjonuje bardzo mało przedsiębiorstw dużych, 
zatrudniających co najmniej 250 osób. W całej Unii Europejskiej jest zarejestrowanych 
ok. 550 takich przedsiębiorstw, co stanowi zaledwie 0,1 proc. badanej grupy. Największy 
udział mają przedsiębiorstwa duże w Holandii (0,4 proc.), Portugalii i na Litwie (po 0,3 proc.). 
Z kolei przedsiębiorstwa średnie, zatrudniające 49–250 pracowników, stanowią od 0,4 proc. 
w Hiszpanii i 0,6 proc. w Polsce do 3,4 proc. w Holandii i 3,6 proc. w Niemczech2.

Struktura sektora transportu drogowego, z dominacją przedsiębiorstw mikro (jak ma 
to miejsce w Polsce), nie jest dobra z punktu widzenia ich możliwości rozwojowych. Przed-
siębiorstwa małe są zazwyczaj niedoinwestowane i mają problemy z pozyskaniem kapitału 
zewnętrznego, są bardziej podatne na makroekonomiczne i rynkowe czynniki warunkujące 
ich sytuację ekonomiczną, mają też mniejsze zdolności adaptacyjne w dostosowywaniu się 
do zmian zachodzących w otoczeniu prawnym regulującym ich funkcjonowanie.

5.  Analiza wyników ekonomicznych przedsiębiorstw 
transportu drogowego

Na kondycję ekonomiczną sektora transportu drogowego wywierają wpływ warunki eko-
nomiczne, sytuacja gospodarcza zarówno w kraju, jak i na świecie, a także różnorodne czyn-
niki o charakterze rynkowym. Do takich czynników można zaliczyć m.in.: popyt i podaż 

2 Wprawdzie w Luksemburgu przedsiębiorstwa duże mają udział 0,5 proc., a  średnie 7,5 proc., ale łącznie 
funkcjonuje ich tam tylko 442, więc nie mają dużego znaczenia w obsłudze rynku.
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usług transportowych, koszty prowadzenia działalności przewozowej, w tym ceny paliw, 
sytuację na rynku pracy, konkurencję wśród przewoźników, system prawny i podatkowy itp.

Wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw są efektem jakości gospodarowania we wszystkich 
obszarach ich działalności. Porównanie wyników ekonomicznych w ujęciu międzynarodowym 
nie jest łatwe, ponieważ Eurostat nie publikuje szczegółowych danych na temat rentowno-
ści podmiotów gospodarczych. Z tego względu analiza porównawcza sytuacji ekonomicznej 
przedsiębiorstw transportu drogowego zostanie przeprowadzona na podstawie autorskich 
wskaźników względnych, utworzonych z wykorzystaniem miar, takich jak wartość obrotów 
(wartość sprzedaży), wartość dodana w kosztach produkcji i nadwyżka operacyjna brutto. 
Są to następujące wskaźniki:
• średnia wartość obrotów przypadających na jedno przedsiębiorstwo,
• średnia wartość obrotów przypadających na 100 tkm pracy przewozowej,
• wartość dodana w kosztach czynników produkcji przypadająca na 1 przedsiębiorstwo,
• wartość dodana w kosztach czynników produkcji przypadająca na 100 tkm pracy prze-

wozowej,
• procentowy udział nadwyżki operacyjnej brutto w obrotach (gross operating rate).

Wartości wskaźników dla wybranych państw Unii Europejskiej zawiera tabela 4.

Tabela 4.  Wskaźniki ekonomiczne w sektorze transportu drogowego ładunków w wybranych 
państwach UE w 2015 r.

Państwo
Średnie obroty na 
1 przedsiębiorstwo

(tys. EUR) 

Średnie obroty 
na 100 tkm (EUR) 

Wartość dodana na 
1 przedsiębiorstwo 

(tys. EUR) 

Wartość dodana 
na 100 tkm

(EUR) 

Udział nadwyżki 
operacyjnej brutto 
w obrotach (proc.) 

Belgia 1476,1 44,3 432,2 13,0 7,8

Dania 1220,7 40,8 454,6 15,2 10,6

Niemcy 1126,7 14,8 499,5 6,6 18,7

Hiszpania 308,6 15,6 113,8 5,7 b.d.

Francja 1255,4 34,0 442,8 12,0 4,8

Włochy 684,6 41,4 183,9 11,1 8,6

Holandia 1849,1 32,9 667,5 11,9 10,6

Austria 1477,1 55,0 486,8 18,1 11,9

Szwecja 719,0 27,5 283,1 10,8 10,8

Litwa 635,8 13,6 161,0 3,4 11,9

Łotwa 412,4 9,5 110,7 2,6 14,6

Polska 299,4 10,7 57,4 2,0 10,9

Rumunia 295,2 25,4 59,0 5,1 13,8

Bułgaria 289,5 11,9 63,4 2,6 15,3

Słowacja 409,2 11,2 101,3 2,8 14,2

wartości najwyższe wskaźnika

wartości najniższe wskaźnika

Źródło: opracowanie własne na podstawie Eurostat (2018).
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Wartość obrotów generowanych przez przedsiębiorstwa transportu drogowego jest 
wynikiem sprzedaży usług transportowych i uzupełniających3. Wysokość średnich obrotów 
przypadających na jedno przedsiębiorstwo jest odzwierciedleniem przychodów uzyskiwa-
nych przeciętnie przez przedsiębiorstwo z danego kraju. Najniższe wartości tego wskaźnika 
występują w państwach o dużej liczbie małych przedsiębiorstw, takich jak Polska, Rumunia, 
Bułgaria i Hiszpania. W państwach o bardziej skoncentrowanej podaży usług wskaźnik ten 
jest nawet kilkukrotnie wyższy.

Drugi wskaźnik, relacja wartości obrotów do wielkości wykonanej pracy przewozowej 
pokazuje, jaki przychód uzyskują średnio przedsiębiorstwa w danym kraju z wykonania 
100 tkm pracy przewozowej. Ten wskaźnik jest niezależny od struktury sektora i można 
przyjąć, że pokazuje efekt finansowy świadczenia usług transportu drogowego. Najwyższe 
przychody jednostkowe za wykonaną pracę przewozową uzyskują przewoźnicy austriaccy, 
belgijscy i włoscy (41,4–55,0 EUR za 100 tkm), zaś najniższe przewoźnicy z EŚW – łotewscy, 
polscy i bułgarscy (9,5–11,2 EUR za 100 tkm).

Wartość dodana w kosztach czynników produkcji jest zyskiem brutto z działalności ope-
racyjnej po uwzględnieniu dotacji operacyjnych oraz podatków pośrednich. Podobnie jak 
w przypadku obrotów, wyższa wartość dodana przypadająca na jedno przedsiębiorstwo jest 
wytwarzana w krajach zachodnioeuropejskich o skoncentrowanej podaży usług (najwyższa 
w Holandii – 667,5 tys. EUR/przedsiębiorstwo). Najniższa wartość dodana przypada średnio 
na przedsiębiorstwa w Polsce i w Rumunii (odpowiednio 57,4 i 59,0 tys. EUR na przedsię-
biorstwo). Również wskaźnik wartości dodanej przypadającej na jednostkę pracy przewozo-
wej w krajach EŚW jest najniższy (2,0–5,1 EUR/100 tkm). Niewiele wyższe wyniki osiągnęli 
przewoźnicy z Niemiec i Hiszpanii, co może świadczyć o tym, że przy dużej pracy przewo-
zowej są w stanie korzystać z efektów skali i sprzedawać usługi po niższych cenach niż inni 
przewoźnicy zachodnioeuropejscy. W pozostałych krajach zachodnioeuropejskich wartość 
dodana przypadająca na 100 tkm przekraczała 11 EUR.

Eurostat mierzy opłacalność finansową sektorów miarą, którą jest udział nadwyżki ope-
racyjnej brutto w obrotach. Metoda ta pozwala uniknąć konieczności dostosowania się do 
różnic w zasadach rachunkowości między krajami, w tym traktowania amortyzacji, ale wystę-
puje przy niej ryzyko, że ze względu na obciążenie kosztami pośrednimi i innymi kosztami 
operacyjnymi mogą występować straty finansowe mimo osiągnięcia pozytywnego poziomu 
wskaźnika (Heneric, Licht, Sofka, 2005). Wskaźnik ten przedstawia, jaką część obrotów przed-
siębiorstw transportu drogowego stanowi nadwyżka operacyjna brutto. Nadwyżka operacyjna 
brutto jest to nadwyżka wygenerowana z działalności operacyjnej po odjęciu nakładów pracy4.

Udział nadwyżki operacyjnej brutto w obrotach przedsiębiorstw transportu drogo-
wego ładunków waha się od 4,8 proc. we Francji do 18,7 proc. w Niemczech. Tendencje 

3 Obrót obejmuje całkowite sumy zafakturowane podczas okresu sprawozdawczego, co odpowiada sprzedaży 
rynkowej towarów i usług osobom trzecim.

4 Można ją obliczyć, odejmując od wartości dodanej w kosztach czynników produkcji koszty osobowe (EU 
Open Data Portal, 2018).
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w kształtowaniu się tego wskaźnika nie pokrywają się z tendencjami omówionymi powyżej, 
gdyż poza bardzo dobrą kondycją sektora w Niemczech pozostałe państwa UE-15 uzyskują 
słabsze wyniki. Natomiast stosunkowo wysoką rentowność mają niektóre państwa UE-13, 
jak Łotwa czy Bułgaria. Można przypuszczać, iż w Belgii, Francji i we Włoszech przewoź-
nicy przy wysokich kosztach świadczenia usług stosują bardzo niskie narzuty zysku, aby 
utrzymać się na rynku. Z kolei przewoźnicy łotewscy i bułgarscy mogą mieć większy narzut 
zysku, ponieważ przy niskich kosztach ich oferta i tak jest konkurencyjna. Rentowność sek-
tora transportu drogowego w Polsce kształtuje się na średnim poziomie, osiągając wartość 
zbliżoną do wskaźników dla Holandii, Szwecji i Danii.

Podsumowując rozważania dotyczące kondycji ekonomicznej sektora transportowego 
można stwierdzić, iż przedsiębiorstwa z zachodniej i północnej części Europy uzyskują wyż-
sze jednostkowe obroty i wytwarzają wyższą wartość dodaną niż przedsiębiorstwa z Europy 
południowej i środkowo-wschodniej. Linia podziału względem tych wskaźników nie prze-
biega między UE-15 i UE-13, ale między państwami, które mają bardziej skoncentrowaną 
podaż w średnich i dużych przedsiębiorstwach a tymi, w których funkcjonują przede wszyst-
kim mikroprzedsiębiorstwa.

6. Podsumowanie

Przeprowadzona analiza porównawcza parametrów ekonomicznych charakteryzujących 
przewoźników z różnych krajów UE pokazuje, że chociaż obecnie sytuacja polskich przewoź-
ników na rynku europejskim jest korzystna, to wdrożenie Pakietu mobilności w kształcie 
zaproponowanym przez Komisję Europejską spowodowałoby pogorszenie ich konkurencyj-
ności. Przewoźnicy z krajów członkowskich, które weszły do UE w 2004 r. mają niższe koszty 
świadczenia usług i z tego względu są w stanie oferować usługi po niższych cenach. Polscy 
przewoźnicy mają dobrą renomę na rynku i ich oferta charakteryzuje się dobrą relacją ceny 
do jakości. Zapisy w propozycjach rozporządzeń tego pakietu wpłynęłyby na zwiększenie 
kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw z krajów EŚW, głównie kosztów wynagrodzeń 
i świadczeń na rzecz pracowników, co przy niskich obecnie marżach zysku wymusiłoby pod-
niesienie cen oferowanych usług.

Cena jest podstawowym, chociaż niejedynym, czynnikiem konkurencyjności przewoź-
ników. Inna grupa czynników determinujących konkurencyjność przewoźników drogowych 
na rynku europejskim związana jest z potencjałem organizacyjnym i kadrowym przedsię-
biorstw. Różnice w strukturze sektora transportu drogowego w poszczególnych krajach 
powodują, że rozwiązania zaproponowane przez Komisję Europejską w nierównym stopniu 
dotknęłyby podmioty z różnych państw. Szczególnie dotkliwe byłyby dla przewoźników 
z tych państw, w których funkcjonują przede wszystkim przedsiębiorstwa małe, a średnich 
i dużych jest niewiele, tak jak ma to miejsce w Polsce, na Słowacji, Węgrzech i w większo-
ści państw położonych w Basenie Morza Śródziemnego. Rozwiązania zawarte w Pakiecie 
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mobilności poddane pod głosowanie Parlamentu Europejskiego 4 lipca 2018 r. zostały odrzu-
cone, co świadczy o tym, że nie są one akceptowane zarówno przez kraje EŚW, obawiające 
się utrudnień i podwyższenia kosztów świadczenia usług, jak i przez kraje zachodnioeuro-
pejskie, które z kolei uważają je za zbyt liberalne.
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The Structure of the Road Transport Sector in Poland and Assessment 
of Its Economic Results Against the Background of the European Union

Road Transport Sector Structure in Poland and Assessment of Its 
Economic Performance Compared to Other EU Member States

Abstract:

Road cargo transport accounts for a major part of the system of transport in Poland and in the Eu-
ropean Union. The paper is a comparative analysis of the structure of road transport sector, cost of 
carrier services in different countries and their economic performance. The paper is aimed at demon-
strating that the structure of Polish road transport sector and its economic performance, compared 
to other EU countries, inhibit Polish entrepreneurs’ adaptation efforts connected with the “Mobility 
Package.” Studies have shown that the implementation of proposed changes will deteriorate the com-
petitiveness of Polish carriers, who currently enjoy cost advantage over their competitors, but whose 
labour productivity is low, economic performance poorer and who suffer from unfavourable struc-
ture of road transport.

Keywords: road transport, road transport sector structure, costs of transport services, competitiveness 
of road carriers, Mobility Package
JEL classification codes: R40, R48, R49
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Streszczenie

W artykule podjęto się oceny roli publicznego transportu zbiorowego w realizacji potrzeb transporto-
wych mieszkańców obszarów wiejskich. Należy podkreślić ważność tej formy transportu, szczególnie 
dla osób mających z różnych przyczyn ograniczony dostęp do samochodów osobowych, co skutkuje 
brakiem możliwości ich wykorzystania do realizacji własnych potrzeb.
Cechy obszarów wiejskich, m.in. rozproszona zabudowa, relatywnie mała liczba ludności zamieszkują-
cej w miejscowościach wiejskich czy też niska gęstość zaludnienia sprawiają, że popyt na usługi trans-
portowe jest niższy niż na obszarach miejskich. Ponadto, obszary te charakteryzują się rozproszonymi 
potrzebami transportowymi, na co wpływ ma luźna sieć osadnicza.
Na obszarach wiejskich można zaobserwować zmiany społeczno-gospodarcze, które wpływają na skalę 
i strukturę potrzeb transportowych. Należy zauważyć tendencję spadkową liczby osób pracujących 
w rolnictwie. Proces ten jest impulsem do wzrostu mobilności osób, wspieranym przez wzrost zamoż-
ności społeczeństwa. Ważne również są zmiany demograficzne, zachodzące nie tylko na obszarach 
wiejskich, ale również w całym społeczeństwie – proces starzenia się populacji, co wpływa na zmiany 
w potrzebach transportowych mieszkańców.
Skala i zakres potrzeb transportowych na obszarach wiejskich są zróżnicowane. Dla części osób miejsce 
zamieszkania nie jest miejscem pracy i edukacji. Nie jest również miejscem zaspokajania potrzeb zwią-
zanych ze zdrowiem czy zakupami lub też możliwość ich zaspokajania jest ograniczona. Ograniczenia 
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te są ważnymi przesłankami, skłaniającymi do poszukiwania możliwości zaspokojenia takich potrzeb 
na innych obszarach (przede wszystkim miejskich), a to wymaga przemieszczania się. Transport pu-
bliczny, co potwierdziły przedstawione w artykule badania, jest ważną determinantą zaspokajania 
potrzeb społecznych i gospodarczych mieszkańców obszarów wiejskich. Główne z nich są związane 
z pracą i edukacją, natomiast brakuje właściwej oferty usług transportowych związanych z zakupami 
oraz w celach zdrowotnych.

Słowa kluczowe: publiczny transport zbiorowy, obszary wiejskie, potrzeby transportowe
Kody klasyfikacji JEL: R410

1. Wprowadzenie

Transport jest ważnym czynnikiem umożliwiającym swobodną aktywność człowieka 
w wymiarze społecznym i gospodarczym. Przemieszczanie się służy zaspokajaniu potrzeb 
obligatoryjnych i fakultatywnych, a jest postrzegane jako ważny czynnik sprzyjający popra-
wie jakości życia.

Pod względem sposobu przemieszczania się potrzeby transportowe mogą być zaspoka-
jane indywidualnie, z użyciem własnego samochodu osobowego, roweru lub innego pojazdu 
bądź też z wykorzystaniem oferty publicznego transportu zbiorowego zorganizowanego 
na zasadzie ogólnodostępnej usługi transportowej, świadczonej na liniach komunikacyjnych 
z uwzględnieniem podanego do publicznej wiadomości rozkładu jazdy.

Celem artykułu jest określenie roli publicznego transportu zbiorowego na obszarach wiej-
skich w Polsce. W tym zakresie przedstawiono znaczenie różnych rodzajów potrzeb trans-
portowych oraz ocenę stopnia ich zaspokojenia. Badania ankietowe przeprowadzone zostały 
przez autora wśród mieszkańców obszarów wiejskich w Polsce w latach 2012 i 2015. Przyję-
cie takiej metodyki pozwoliło na uzyskanie informacji od tej grupy użytkowników na temat 
oceny funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w miejscu ich zamieszkania.

2.  Uwarunkowania potrzeb transportowych mieszkańców 
obszarów wiejskich

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego obszary wiejskie w Polsce są zamiesz-
kiwane przez ok. 15,3 mln osób, co stanowi blisko 40 proc. całej populacji (Rocznik statystyczny 
Rzeczypospolitej Polskiej, 2017, s. 215). Od 2005 r. w Polsce widoczna jest tendencja do wzrostu 
liczby ludności na obszarach wiejskich. Zjawisko to jest następstwem postępującego efektu 
suburbanizacji (rozwój terenów podmiejskich). Jednocześnie można zaobserwować zmniej-
szanie się liczby ludności zamieszkującej obszary wiejskie położone w większej odległości 
od miast, przy postępującym procesie niekorzystnych zmian demograficznych (starzenie się 
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społeczeństwa). Ta sytuacja będzie miała również znaczenie w kolejnych latach, gdy progno-
zowany spadek liczby ludności (w 2050 r. liczba mieszkańców Polski ma wynieść ok. 34 mln, 
gdy obecnie jest to ok. 38,5 mln) na obszarach wiejskich będzie, w stosunku do miast, prze-
biegał łagodniej (Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, 2017, s. 226).

W Polsce widoczne jest duże zróżnicowanie, w zależności od regionu, poziomu zaludnienia 
obszarów wiejskich. Największe skupienie ludności występuje w województwach: mazowiec-
kim, małopolskim i wielkopolskim. Inaczej wygląda sytuacja, gdy uwzględnimy wskaźnik 
urbanizacji, czyli stosunek liczby ludności wiejskiej do całej populacji na danym terenie. Naj-
mniej zurbanizowanymi regionami w Polsce są województwa: świętokrzyskie, małopolskie 
oraz lubelskie. Wskaźnik urbanizacji w tych regionach nie przekracza 40 proc. Natomiast naj-
bardziej zurbanizowanymi obszarami w Polsce są województwa śląskie i dolnośląskie, gdzie 
na obszarach miejskich zamieszkuje ponad 70 proc. mieszkańców tych regionów (Ludność 
stan i struktura w przekroju terytorialnym, 2017, s. 18).

Potrzeby transportowe mieszkańców obszarów wiejskich w Polsce kształtowane są przez 
różne czynniki, jednak głównie zależą od cech miejscowości, w których oni żyją, takich jak:
• wielkość określona liczbą mieszkańców oraz powierzchnią,
• układ przestrzenny,
• rozmieszczenie w przestrzeni, charakteryzowane rozkładem sieci osadniczej,
• charakter ekonomiczny określony przez aktywność ekonomiczną ludności, źródła docho-

dów czy stopień bezrobocia,
• zmiany społeczno-gospodarcze dokonujące się na tych obszarach.

Uwzględnienie wielkości miejscowości wiejskich może być przydatne do dokonania oceny 
potrzeb transportowych ich mieszkańców, gdyż liczba mieszkańców stanowi podstawowy 
parametr charakteryzujący ten element. Inną cechą, charakterystyczną dla miejscowości 
wiejskich w Polsce, jest duże zróżnicowanie regionalne średniej liczby ludności przypada-
jącej na miejscowość. Poniżej 200 osób (średnio) zamieszkuje w miejscowościach wiejskich 
województwa łódzkiego i zachodniopomorskiego, natomiast ponad 800 osób w miejsco-
wościach wiejskich województwa małopolskiego i śląskiego. Średnia dla Polski to 290 osób 
(Obszary wiejskie w Polsce w 2014 r., s. 124). Zazwyczaj większa liczba mieszkańców ośrodka 
wiejskiego generuje większe potrzeby transportowe.

Ocenę potrzeb transportowych mieszkańców obszarów wiejskich można również przed-
stawić w kontekście struktury wieku. Ludność miejscowości wiejskich charakteryzuje się 
niższym średnim wiekiem mieszkańców. W ujęciu regionalnym największy udział osób star-
szych (powyżej 65 lat) jest w województwie łódzkim, podlaskim i świętokrzyskim (ponad 
35 proc.), natomiast najmniej osób starszych mieszka na obszarach wiejskich w województwie 
pomorskim (27 proc.) (Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, 2017). Struktura wieku 
mieszkańców obszarów wiejskich wpływa na mobilność poszczególnych grup osób. Młod-
sze osoby z reguły zgłaszają większe zapotrzebowanie na przemieszczanie się niż starsze, co 
wynika z ich aktywności zawodowej i szkolnej (dojazdy do pracy i szkół). Osoby podejmujące 
pracę poza miejscem zamieszkania mają możliwość zaspokajania innych potrzeb w miejscu 
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pracy (np. związanych z zakupami). Natomiast potrzeby transportowe osób starszych zwią-
zane z zakupami czy zdrowiem zaspokajane są w inny sposób. Stąd też różnią się możliwym 
czasem ich realizacji względem potrzeb osób aktywnych zawodowo.

Położenie obszaru wiejskiego względem ośrodka miejskiego stanowi ważną determinantę 
dla zróżnicowanej skali i struktury potrzeb transportowych mieszkańców obszarów wiej-
skich. Inne są potrzeby mieszkańców na obszarach z zanikającymi funkcjami rolniczymi, 
położonych w niewielkiej odległości od miast, które stanowią ważny cel codziennych dojaz-
dów do pracy, miejsc nauki, kultury. Na tych obszarach mobilność mieszkańców, szczegól-
nie dla dużych (ludnościowo) miejscowości wiejskich jest wysoka. Miejscowości wiejskie 
o rolniczym charakterze, a także peryferyjne charakteryzują się inną strukturą potrzeb. Naj-
częściej są to również ośrodki mniejsze ludnościowo, co wpływa na mniejszą skalę potrzeb 
transportowych. Ponadto część potrzeb transportowych realizowanych jest w najbliższym 
otoczeniu (np. edukacyjne).

Współczynnik aktywności zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich w 2016 r. wyniósł 
ok. 56,4 proc. i nie ulegał on zmianie w ciągu sześciu poprzednich lat (Rocznik statystyczny 
Rzeczypospolitej Polskiej, 2017). Na nieznacznie niższym poziomie wobec obszarów miejskich 
kształtuje się na obszarach wiejskich wskaźnik zatrudnienia – ok. 50 proc., zaś na podob-
nym poziomie jak na obszarach miejskich kształtuje się na obszarach wiejskich wskaźnik 
bezrobocia. Bardziej aktywni zawodowo na obszarach wiejskich są mężczyźni, co wpływa 
także na nieco niższy wśród nich poziom wskaźnika bezrobocia. Kobiety z obszarów wiej-
skich są natomiast mniej aktywne zawodowo, z tym że dysproporcje są nieznaczne (do 2 p.p.).

Aktywność ekonomiczna ludności obszarów wiejskich przekłada się na wysokość rozpo-
rządzalnych dochodów wśród jej mieszkańców. W 2016 r. dochód rozporządzalny na osobę 
zamieszkującą na obszarze wiejskim wyniósł 1213 zł i był o 35 proc. niższy niż w mieście, 
a w stosunku do średniej dla Polski – o 21 proc. (Budżety gospodarstw domowych w 2016 r., 
s. 125). Może to być związane ze zróżnicowaniem poziomu płac pomiędzy tymi obszarami. 
Ponadto na niższe rozporządzalne dochody wśród gospodarstw domowych na tych obszarach 
wpływa większa liczba osób tworzących gospodarstwa domowe. Należy również uwzględnić, 
że jest to obszar zamieszkały przez emerytów i rencistów pobierających swoje świadczenia 
z systemu KRUS (niższych niż z systemu ZUS), które pomimo dużego wsparcia finansowego 
ze strony państwa są niskie.

3. Mobilność mieszkańców obszarów wiejskich

Mobilność mieszkańców obszarów wiejskich związana jest z ich aktywnością. W tym 
aspekcie wyróżnić można potrzeby transportowe, które związane są z dojazdami do pracy, 
miejsc nauki, ośrodków zdrowia oraz po zakupy.

Podjęcie pracy poza miejscem zamieszkania, oprócz edukacji, należy do głównych czyn-
ników motywujących mieszkańców obszarów wiejskich do przemieszczania się. Te grupy 
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potrzeb zalicza się do obligatoryjnych. Podejmowanie przez mieszkańców obszarów wiej-
skich aktywności zawodowej, a także nauki poza miejscem zamieszkania, powoduje wzrost 
zapotrzebowania na przejazdy. Wynika to ze zbyt małej, w stosunku do potrzeb, liczby miejsc 
pracy na lokalnym rynku pracy, względnie niewielkich możliwości zarobkowych lub też 
z niemożności kontynuowania nauki w miejscu zamieszkania. Istnieje jednak część osób, 
które podejmują pracę w miejscu zamieszkania, np. mieszkańcy pracujący zawodowo w rol-
nictwie. Zmniejsza to ogólne zapotrzebowanie na przemieszczanie się związane z aktywno-
ścią zawodową (gospodarstwo domowe i miejsce pracy tworzy całość).

W Polsce około 1,3 mln osób dojeżdża ze wsi do pracy w innych miejscowościach (do 
miasta i innych ośrodków wiejskich). Oznacza to, że blisko 25 proc. mieszkańców obsza-
rów wiejskich dojeżdża do pracy poza swoje miejsce zamieszkania – z tej formy intensyw-
niej korzysta się w miejscowościach Polski zachodniej i północnej oraz wokół dużych miast 
(Obszary wiejskie w Polsce, 2016). Natomiast ok. 0,5 mln osób zamieszkujących na obszarach 
miejskich dojeżdża do pracy na wieś (saldo –0,8 mln osób (Dojazdy do pracy w 2010 roku 
na podstawie BAEL, 2011).

Organizacja dowozu dzieci do szkół jest ściśle regulowana przez polskie prawodaw-
stwo (Ustawa z dn. 07.09.1991 r. o systemie oświaty, Dz. U. 2016). Zgodnie z nim odległość 
do szkoły jest czynnikiem obligującym samorządy terytorialne (gminy) do zapewnienia 
dojazdu do placówki. Bezpłatny transport przysługuje tym dzieciom, u których odległość od 
miejsca zamieszkania do szkoły obwodowej przekracza 3 km (w przypadku dzieci 5-letnich 
oraz uczniów klas 1–4) oraz 4 km (w przypadku uczniów klas 5–6 oraz uczniów funkcjonu-
jących gimnazjów). W gestii gmin pozostaje też finansowanie opieki w czasie podróży. Jeśli 
te odległości są mniejsze, gmina może również zorganizować bezpłatny transport. Niestety 
organizacja przewozów szkolnych nie obejmuje segmentu przewozów ponadgimnazjalnych 
(w przyszłości uczniów szkół ponadpodstawowych). Zdecydowana większość wykorzystuje 
do tego celu ofertę przedsiębiorstw transportowych działających na zasadach komercyjnych, 
choć nie zawsze jest ona dostosowana do potrzeb tej zbiorowości, na przykład co do często-
tliwości i siatki połączeń. Taka sytuacja może wpływać na wybór dostępnych szkół, które 
nie zawsze zgodne są z zainteresowaniami uczniów (Taylor, 1997).

W Polsce w 2016 r. 28 proc. (243 tys.) uczniów miejscowości wiejskich było dowożo-
nych do szkół podstawowych (Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2016/2017, 2017). Dla 
porównania w 2010 r. było to 26 proc. (237 tys.) (Oświata i wychowanie w roku szkolnym 
2010/2011, 2011). Wzrost udziału dowożonych uczniów na obszarach wiejskich może wynikać 
ze zmniejszania się liczby szkół podstawowych. W Polsce w latach 2003–2016 na obszarach 
wiejskich liczba szkół podstawowych zmniejszyła się o 17,6 proc., tj. o 1849 szkół. Obecnie 
na obszarach wiejskich zlokalizowanych jest 8621 szkół podstawowych. Liczba uczniów 
uczęszczających do szkół na obszarach wiejskich zmniejszyła się w analogicznym okresie 
z 1,1 mln do 860 tys.

Zmniejszająca się liczba szkół podstawowych (przy niezmieniającej się strukturze osad-
niczej) powoduje, że dzieci muszą dojeżdżać do nich, przemieszczając się na coraz większe 
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odległości. Wydłuża to czas potrzebny na transport do/ze szkoły. Uwzględniając odległość, 
w roku szkolnym 2016/2017 odsetek uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych wyniósł 
28 proc., przy czym dla 20 proc. była to odległość w przedziale 3–5 km, dla 7 proc. w prze-
dziale 5–10 km, a dla 1 proc. powyżej 10 km.

Inaczej niż szkół podstawowych kształtowała się w Polsce liczba gimnazjów. W latach 
2003–2016 ich liczba wzrosła o 11 proc. (Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2016/2017, 2017; 
szerzej Koźlak, 2008, s. 98–105). W 2016 r. na obszarach wiejskich było zlokalizowanych 3598 
gimnazjów. Zwiększeniu liczby gimnazjów nie towarzyszył natomiast wzrost liczby uczniów 
gimnazjów, których liczba w analizowanym okresie zmniejszyła się o 37 proc. (z 561 tys. 
w 2003 r. do 355 tys. w 2017 r.)

Uczniowie gimnazjów muszą, w stosunku do uczniów szkół podstawowych, pokonywać 
większe odległości do szkół. Udział uczniów dojeżdżających do gimnazjów w Polsce jest zde-
cydowanie wyższy niż w przypadku uczniów szkół podstawowych i wynosi 46 proc. Wynika 
to z niższej gęstości tego typu szkół. Dla 20 proc. odległość ta wynosi od 4 do 5 km. Podobna 
liczba uczniów pokonuje dystans 5–10 km. Natomiast odsetek uczniów dojeżdżających do 
szkół gimnazjalnych powyżej 10 km wynosi 6 proc. Ogółem liczba uczniów dowożonych do 
szkół gimnazjalnych w Polsce to ok. 161 tys. (w 2010 r. było to 203 tys.).

Innym zagadnieniem związanym z dojazdami do szkół uczniów z obszarów wiejskich jest 
uczęszczanie do szkół na obszarach miejskich. Zazwyczaj uczniowie wyższych klas uczęsz-
czają do szkół podstawowych oraz gimnazjalnych położonych w mieście. Świadczy o tym 
współczynnik skolaryzacji. Dla uczniów szkół podstawowych dla obszarów wiejskich wynosi 
on ok. 80 proc., natomiast dla miejskich przekracza 100 (średnia dla kraju to 92,5 proc.). 
Jeszcze większe różnice występują w przypadku tego wskaźnika dla uczniów gimnazjów. 
Dla obszarów wiejskich wskaźnik skolaryzacji wynosi 68 proc. (wobec 112 proc. w miastach 
oraz średniej dla kraju 92 proc.) (Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2016/2017, 2017). 
Świadczy to o tym, że w porównaniu do uczniów szkół podstawowych jeszcze większa część 
młodzieży z obszarów wiejskich uczęszcza do gimnazjów w miastach. Taką sytuację można 
tłumaczyć postępującym procesem suburbanizacji, z jednoczesnym przekonaniem o wyż-
szej jakości edukacji na obszarach miejskich.

Kolejnym ważnym źródłem potrzeb transportowych mieszkańców obszarów wiejskich jest 
ochrona zdrowia. Celem są apteki, kadra medyczna, sieć szpitali oraz przychodni. W Polsce 
na obszarach wiejskich widoczna jest poprawa w dostępie do aptek i punktów aptecznych, choć 
w przeliczeniu na mieszkańca jest ich dwukrotnie mniej niż w miastach. W 2000 r. na jedną 
aptekę przypadało 7,7 tys. mieszkańców obszarów wiejskich, podczas gdy w 2013 r. liczba 
ta wyniosła 4,6 tys. osób. Dla porównania, w 2013 r. na jedną aptekę w mieście przypadało 
2,3 tys. mieszkańców, co oznacza, że utrzymuje się znaczna różnica między tymi obszarami 
w dostępie do aptek (Obszary wiejskie w Polsce w 2014 r., 2016). Należy także zauważyć, iż 
obszary te charakteryzują się znaczną różnicą w gęstości zaludnienia, co sprawia, że realna 
odległość do apteki jest zdecydowanie większa dla mieszkańca wsi niż miasta.
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Udział przychodni położonych na obszarach wiejskich wynosi 23 proc. Jedna przychod-
nia przypada na dziewięć miejscowości sołeckich. W układzie przestrzennym najwięcej 
przychodni zlokalizowanych jest na terenie województwa śląskiego, a najmniej w lubuskim 
i opolskim. Jeśli bierzemy pod uwagę liczbę ludności, najwięcej przychodni jest w wojewódz-
twie warmińsko-mazurskim – 8,3 na 10 tys. mieszkańców, a najmniej w pomorskim – 5,3 
na 10 tys. mieszkańców.

Dostępność kadry medycznej również charakteryzuje się zróżnicowaniem. Na obszarach 
wiejskich praktyki lekarskie (w tym praktyki dentystyczne) prowadzone są w 1549 punktach, 
tj. ok. 25 proc. wszystkich punktów kraju.

Mieszkańcy obszarów wiejskich rzadziej korzystają z porad lekarskich – ok. trzy razy 
w roku wobec średniej dla kraju osiem, a dla mieszkańca miasta – 11 wizyt w roku (Rocznik 
statystyczny RP 2017).

W Polsce prowadzone są badania dotyczące transportu jako czynnika umożliwiającego 
korzystanie z opieki zdrowotnej. Według badań EU-SILC, jednym z trzech głównych powo-
dów rezygnacji z wizyt u lekarza jest brak możliwości dojazdu, wynikający z odległości bądź 
braku środka transportu. Problemem tym są bardziej dotknięte obszary wiejskie, bo dotyczy 
on ok. 7 proc. społeczeństwa wobec 2 proc. w miastach (Tyszka, Solon-Lipiński, 2013, s. 25).

Biorąc pod uwagę zmiany demograficzne w Polsce można sądzić, że potrzeby transpor-
towe związane z dojazdami do punktów ochrony zdrowia będą miały tendencję rosnącą. 
Związane jest to z rosnącym udziałem w społeczeństwie, także na obszarach wiejskich, osób 
starszych. Wymagać to będzie wypracowania skutecznego sposobu zaspokajania potrzeb 
transportowych z tym związanych.

Zakupy stanowią kolejną grupę celów podróży. Ich realizację umożliwia infrastruktura 
handlowa. Ważnymi przesłankami realizacji zakupów poza miejscem zamieszkania przez 
mieszkańców obszarów wiejskich mogą być uboższy asortyment, wyższa cena oraz niedo-
godne godziny otwarcia sklepu w ich miejscowościach.

4.  Ocena publicznego transportu zbiorowego na obszarach 
wiejskich w Polsce w świetle badań empirycznych

Autor przeprowadził badania ankietowe1, które pozwalają na ocenę transportu publicznego 
w aspekcie stopnia zaspokajania potrzeb transportowych mieszkańców obszarów wiejskich. 
Narzędziem badania był kwestionariusz ankiety przeprowadzonej w 2012 r. oraz na tej samej 
grupie w 2015 r. Wypełniło ją po ok. 200 sołtysów miejscowości wiejskich z województw dol-
nośląskiego, zachodniopomorskiego oraz lubelskiego, co pozwoliło uzyskać ok. 600 ankiet. 
Dobór województw wynikał z uwzględnienia zróżnicowania społeczno-gospodarczego róż-
nych regionów Polski.

1 Szerzej na temat metod badania potrzeb transportowych zob. m.in. Koźlak (2008, s. 98–105).
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Analiza publicznego transportu zbiorowego na obszarach wiejskich uwzględniała:
1) określenie znaczenia transportu publicznego,
2) stopień zaspokojenia potrzeb transportowych.

W dalszej części artykułu przedstawiono ocenę następujących rodzajów potrzeb trans-
portowych:
• dojazdy do pracy i szkoły,
• dojazdy po zakupy,
• dojazdy w celach zdrowotnych.

Potrzeby związane z dojazdami do pracy oraz miejsc nauki ocenione zostały przez respon-
dentów jako bardzo ważne (rysunek 1). Najwyższą rangę przyznano tym grupom potrzeb 
w województwie: dolnośląskim oraz zachodniopomorskim, niższą (szczególnie w 2012 r.) 
w województwie lubelskim. Można to tłumaczyć większym odsetkiem osób zajmujących się 
zawodowo rolnictwem w tym ostatnim województwie.

Rysunek 1.  Znaczenie transportu publicznego wykorzystywanego w przejazdach do szkoły, 
uczelni i pracy (w proc.)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Potrzeby transportowe związane z przejazdem na zakupy nie zostały już tak wysoko 
ocenione przez mieszkańców obszarów wiejskich jak dojazdy do szkół i pracy (rysunek 2). 
W wynikach z 2015 r. zwraca uwagę znaczny wzrost udziału (we wszystkich województwach) 
odpowiedzi uznających przejazd na zakupy z wykorzystaniem transportu publicznego jako 
ważny. Może to wynikać z rosnącej zamożności mieszkańców obszarów wiejskich i mieć 
odzwierciedlenie we wzroście zapotrzebowania na przejazdy związane z zakupami. Ponadto 
w Polsce dynamicznie rozwija się sieć dyskontów, które powstają w większych ośrodkach wiej-
skich oraz miastach. Może to wywoływać chęć zakupu w sklepach położonych w innych miej-
scowościach, m.in. ze względu na bardziej konkurencyjne ceny czy też większy asortyment.
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Rysunek 2.  Znaczenie transportu publicznego wykorzystywanego w przejazdach na zakupy 
(w proc.)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

W ciągu trzech lat potrzeby transportowe związane z ochroną zdrowia zyskały na zna-
czeniu, przede wszystkim w województwach dolnośląskim oraz lubelskim (rysunek 3). 
W 2015 r. uznano je generalnie za ważne bądź dość ważne. Ogólnie, należy jednak podkre-
ślić duże oczekiwania społeczne związane z tym celem we wszystkich badanych regionach.

Rysunek 3. Znaczenie transportu publicznego w dojazdach do ośrodków zdrowia (w proc.)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Podsumowując wyniki badań z zakresu znaczenia transportu publicznego można zauwa-
żyć wysoką rangę przypisaną dojazdom do pracy oraz miejsc nauki. Relatywnie wysoko oce-
niono również potrzeby transportowe związane z zakupami i ochroną zdrowia.
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W badaniach z 2012 r. oraz 2015 r. ocenie poddano również stopień zaspokojenia potrzeb 
mieszkańców. Dotyczyło to dojazdów do szkół, uczelni lub pracy, po zakupy oraz w celach 
zdrowotnych, z wykorzystaniem usług transportu publicznego.

Zgodnie z wynikami badań w 2015 r. pod względem zaspokojenia potrzeb transporto-
wych związanych z dojazdami do pracy i szkół (rysunek 4) pozytywnie wyróżniają się woje-
wództwo zachodniopomorskie i lubelskie, gdzie w blisko 60 proc. badanych miejscowości 
liczbę usług uznano za odpowiednią (w dolnośląskim – 50 proc.). Należy zauważyć, że od 
2012 r. wzrósł odsetek miejscowości, w których brakuje usług transportowych związanych 
z dojazdami do pracy i szkół. Może to wynikać z ciągłego ograniczania długości linii komu-
nikacji autobusowej w Polsce, które dotyczy również obszarów wiejskich (więcej zob. Kwar-
ciński, 2016, s. 178).

Rysunek 4.  Stopień zaspokojenia potrzeb mieszkańców związanych z dojazdem do szkoły, uczelni 
i pracy przez publiczny transport zbiorowy (w proc.)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Przeważa pozytywna opinia na temat stopnia zaspokojenia potrzeb związanych z dojaz-
dami po zakupy z wykorzystaniem publicznego transportu zbiorowego (rysunek 5). Jednak 
w porównaniu z badaniami z 2012 r. wzrósł odsetek odpowiedzi wskazujących na brak usług 
realizujących potrzeby, chociaż one występują.

Na relatywnie niskim poziomie oceniono stopień zaspokajania potrzeb związanych 
z celami zdrowotnymi (rysunek 6). W badanych województwach wzrósł odsetek odpowie-
dzi wskazujących na pogorszenie stopnia zaspokojenia potrzeb związanych z celami zdro-
wotnymi. Świadczy o tym większy niż w 2012 r. odsetek odpowiedzi wskazujących na brak 
usług transportowych bądź też zbyt małą ich liczbę.

Podsumowując wyniki badań, można stwierdzić, że w porównaniu z 2012 r. w 2015 r. 
wzrósł udział liczby odpowiedzi wskazujących na problem w zaspokajaniu potrzeb transpor-
towych. Głównym czynnikiem może być słabsza oferta usług transportowych w stosunku 
do zapotrzebowania. Potwierdza to negatywny skutek, jaki wywołuje ograniczanie liczby 
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i długości linii komunikacyjnych w Polsce. O mniejszej podaży usług transportowych świad-
czy również spadek liczby zezwoleń (oraz wypisów) na przewozy regularne. Należy również 
zauważyć, że pogorszenie stopnia zaspokajania potrzeb transportowych dotyczyło wszyst-
kich badanych województw.

Rysunek 5.  Stopień zaspokojenia potrzeb mieszkańców związanych z dojazdem po zakupy przez 
publiczny transport zbiorowy (w proc.)

0 20 40 60 80 100

Województwo dolnośląskie 2012

Województwo dolnośląskie 2015

Województwo lubelskie 2012

Województwo lubelskie 2015

Województwo zachodniopomorskie 2012

Województwo zachodniopomorskie 2015

brakuje usług realizujących potrzeby, choć występuje na nie zapotrzebowanie

usługi są realizowane w zbyt malej ilości

usługi są realizowane w odpowiedniej ilości

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Rysunek 6.  Stopień zaspokojenia potrzeb mieszkańców związanych z dojazdem w celach 
zdrowotnych przez publiczny transport zbiorowy (w proc.)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Ograniczanie linii komunikacji autobusowej na obszarach wiejskich w Polsce stanowi 
ważną przesłankę dla rozwoju na tych obszarach motoryzacji indywidualnej. Osoby nie-
posiadające samochodu osobowego dla zapewnienia mobilności wykorzystują tzw. pomoc 
sąsiedzką, innych członków rodziny, a także rowery. Część z osób korzysta z transportu 
publicznego w innych miejscowościach.
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Rola publicznego transportu zbiorowego na obszarach wiejskich nabiera szczególnego zna-
czenia w świetle równoważenia sposobu przemieszczania się osób – zrównoważonej mobilno-
ści. Ważne w tym zakresie jest prowadzenie odpowiedniej polityki ekonomicznej, edukacyjnej 
i organizacyjnej służącej rozwojowi oraz promowaniu publicznego transportu zbiorowego 
na obszarach wiejskich. Wymaga to współdziałania władz państwowych oraz samorządo-
wych. Dotyczy to oceny potrzeb transportowych mieszkańców oraz pomocy w organizacji 
transportu. W pierwszym przypadku właściwym organem byłby szczebel gminny. Natomiast 
organizacja, która uwzględniałaby możliwość włączenia elastycznych systemów transportu 
do obsługi potrzeb transportowych mieszkańców obszarów wiejskich, polegałaby na aktyw-
nym wparciu przez państwo oraz pozostałe szczeble samorządu terytorialnego.

5. Podsumowanie

Obszary wiejskie charakteryzują się niższym względem ośrodków miejskich popytem 
na usługi transportowe. Wynika to z przyczyn społecznych, ekonomicznych, ale również ich 
cech fizycznych (rozciągłość, rozproszona niska zabudowa, relatywnie mała liczba mieszkań-
ców). Spadek popytu wynikający z przyczyn społecznych związany jest ze zmianami demogra-
ficznymi, zwłaszcza ze zmniejszaniem się liczby ludności na obszarach wiejskich (wyłączając 
tereny podmiejskie) oraz odpływem ludzi młodych i wzrostem liczby osób starszych.

Publiczny transport zbiorowy stanowi na obszarach wiejskich ważny element w prawi-
dłowej realizacji potrzeb mieszkańców. Umożliwia on przemieszczanie się z miejsca zamiesz-
kania do celu podróży, szczególnie osobom pozbawionych własnych samochodów.

W świetle przedstawionych badań empirycznych można zauważyć duże znaczenie trans-
portu publicznego w realizacji dojazdów do miejsc nauki i pracy. Ogólna ocena stopnia zaspo-
kojenia potrzeb transportowych przez publiczny transport zbiorowy pozwala na stwierdzenie, 
że wzrósł udział osób wskazujących na problem w zaspokajaniu potrzeb transportowych.
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Role of Public Transport in Meeting Transport 
Needs of Rural Population in Poland

Abstract

The paper makes an attempt to assess the role of public transport in meeting transport demand and 
needs of people living in rural areas. One needs to stress the importance of public transport, in par-
ticular to people whose access to private cars is limited or who, for other reasons, cannot use private 
cars to satisfy their transport needs.
Scarcely built up rural areas with relatively small number or residents and low population density rep-
resent lower demand for transport services than urban areas. Besides, demand for transport services 
in these areas is scattered due to rather loose settlement pattern.
In rural areas we can observe social and economic changes which impact the scale and structure of 
transport needs. We need to bear in mind the decreasing trend in the number of people working in ag-
riculture. The process provides an impulse to higher mobility of persons also because society is in-
creasingly more wealthy. Demographic changes are also relevant not only in rural areas but across the 
entire country: aging society which impacts transport needs of residents.
The scale and scope of transport needs in rural areas vary. To some people rural areas are not destina-
tions where they work, go to school, meet their demand for healthcare services or do shopping. On 
the other hand, not all of these needs can be fully met in rural areas. Such limitations are valid prem-
ises why they are seeking to have these needs met in other areas (mainly urban), which entails trav-
elling. Public transport, as confirmed by studies discussed in the paper, is an important determinant 
of meeting social and economic needs of people living in rural areas. These needs are properly met 
when it comes to public transport connected with work and going to school. From the perspective of 
types of needs examined in the paper, transport services connected with doing shopping and health-
care are rather poor.

Keywords: public transport, rural areas, transport needs.
JEL classification code: R410
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Streszczenie

Artykuł jest poświęcony prezentacji aktualnych dylematów polityki Unii Europejskiej dotyczących roz-
woju konkurencyjnego i niskoemisyjnego transportu w kontekście realizacji zasad dobrego rządzenia 
(good governance). W pierwszej części artykułu omówiono wybrane założenia koncepcji współrządze-
nia (public governance), mające odzwierciedlenie w polityce transportowej Unii Europejskiej. Następnie 
dokonano oceny obecnego stanu rozwoju transportu Unii Europejskiej. Ocena konsekwencji wzrostu 
popytu na transport potwierdziła potrzebę efektywnej realizacji strategii na rzecz rozwoju niskoemi-
syjnego transportu. Podkreślono, że wdrażanie założeń koncepcji public governance może stanowić 
nowatorskie rozwiązanie w zakresie zarządzania skomplikowaną siecią powiązań i koordynacji poli-
tyk na wszystkich szczeblach, wspierając przejście transportu do modelu gospodarki niskoemisyjnej 
o obiegu zamkniętym. Zwrócono jednak uwagę na potrzebę kontynuacji badań nad oceną skuteczno-
ści i efektywności realizacji zasad good governance.
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1. Wprowadzenie

Jednym z podstawowych działów, który determinuje bieżące warunki gospodarowania, 
jest transport. Wnosi znaczący wkład w rozwój gospodarki Unii Europejskiej, zatrudnienie 
i mobilność społeczeństwa. Jednocześnie jednak transport w dużym stopniu odpowiada za 
emisję dwutlenku węgla (CO2) i zanieczyszczenie powietrza, zwłaszcza na terenach zurba-
nizowanych. Rozwój niskoemisyjnego transportu stanowi więc niezbędny element przecho-
dzenia do niskoemisyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym. Transformacja ta stwarza okazję 
do umocnienia konkurencyjności europejskiej branży motoryzacyjnej i transportu na świe-
cie. Cyfryzacja, automatyzacja oraz alternatywne źródła energii wymuszają konieczność 
przejścia z obecnych fragmentarycznych sieci transportowych do zintegrowanego, nowocze-
snego systemu transportu, połączonego z siecią energetyczną i cyfrową. Powiązania sieciowe 
zwiększają wymagania wobec szerokiego kręgu interesariuszy w zakresie rozwoju konku-
rencyjnego i niskoemisyjnego transportu, którego podstawowym zadaniem jest dążenie do 
zapewnienia sprawnej i efektywnej realizacji procesów transportowych i logistycznych, przy 
jednoczesnym zmniejszeniu emisji CO2 i zanieczyszczeń powietrza (Załoga, 2016, s. 16). Zin-
tegrowany z przemysłami sieciowymi system transportu może stanowić jednocześnie źró-
dło zakłóceń na rynku pracy. Rozwój konkurencyjnego i niskoemisyjnego transportu jest 
zatem szansą, jak i wyzwaniem dla polityki Unii Europejskiej. Sprawne funkcjonowanie spo-
łeczeństw, stawiane przez nie oczekiwania i wymagania zmuszają do poszukiwania nowa-
torskich rozwiązań w systemie zarządzania na szczeblu międzynarodowym, krajowym oraz 
lokalnym (Nawojczyk, 2015, s. 170). Koncepcja public governance jest jednym z rozwiązań 
odpowiadających na wyzwania stawiane rządom. Jej założenia zostały zaimplementowane 
do unijnej polityki transportowej.

Celem artykułu jest scharakteryzowanie wpływu założeń koncepcji public governance 
na wdrażanie polityki Unii Europejskiej na rzecz rozwoju konkurencyjnego i niskoemisyj-
nego transportu.

2. Koncepcja public governance w polityce Unii Europejskiej

Koncepcja public governance jest coraz częściej wykorzystywana w polityce Unii Euro-
pejskiej. W odniesieniu do sektora publicznego zaczęto ją stosować pod koniec XX wieku, 
zarówno wobec państw najsłabiej rozwiniętych, jak również akcesyjnych (Drejerska, 2010, 
s. 45). Wykształciła się na gruncie dylematów nowego zarządzania publicznego (New Public 
Management, NPM). Idea NPM, wywodząca się z teorii ekonomii i doświadczeń z zarządza-
nia w sektorze prywatnym, ukierunkowana była na poprawę efektywności oraz racjonalności 
działań podmiotów i służb publicznych (Rudolf, 2010, s. 75). Implementując techniki zarzą-
dzania z sektora prywatnego, koncentrowano się przede wszystkim na optymalizacji procesu 
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dostarczania usług publicznych, a nie efektywności organizacji w sensie ekonomicznym czy 
zdolności do zaspokajania potrzeb społecznych. Brak ekonomicznej funkcji celu w odniesie-
niu do sektora publicznego uwypuklił niedoskonałości NPM dotyczące oceny efektywności 
ekonomicznej i społecznej tego sektora, stanowiąc podstawę dla rozwoju koncepcji public 
governance. Rozważania dotyczące istoty public governance w polityce Unii Europejskiej 
uwzględniają także efektywność środowiskową. Przyjmując za Wojtyną (2001, s. 11), że two-
rzenie przez sektor publiczny specyficznego dobra publicznego, za jakie należy uznać zarzą-
dzanie gospodarką (governance), sprzyja osiągnięciu trwałego i zrównoważonego rozwoju 
każdego systemu, potwierdza wzrost znaczenia trajektorii rozwoju społeczno-gospodarczo-
-przyrodniczego. Za zasadnością analizowania efektywności środowiskowej w ramach kon-
cepcji public governance przemawiają również badania Banku Światowego. Wynika z nich, 
że w niektórych krajach instytucje realizują niekorzystne dla środowiska procesy, prowadząc 
do zubożenia społeczeństwa i regresu cywilizacyjnego (Michałowski, 2014, s. 133).

Wieloaspektowość ujęć zagadnienia governance powoduje, że pojęcie public governance 
jest różnie interpretowane. Aktualnie jest ono rozumiane jako reakcja na złożoność zadań 
powierzonych instytucjom publicznym. Z uwagi na brak polskiego odpowiednika public 
governance jest najczęściej odnoszone nie do struktury władzy, a do funkcji governing, rozu-
mianej jako wykonywanie zadań władzy z punktu widzenia sposobów działania, procesów 
i jakości rządzenia (Owsiak, 2016, s. 111). Odwołanie do koncepcji public governance i adapta-
cję głównych jej założeń można odnaleźć w dokumentach programujących kierunki rozwoju 
konkurencyjnego i niskoemisyjnego transportu. Wzrost zainteresowania nowymi formami 
governance w politykach Unii Europejskiej, w tym transportowej (COM(2011) 144), impliko-
wany jest postępem technologicznym, innowacyjnością, wzrostem konkurencyjności pod-
miotów oraz coraz większymi wymaganiami społeczeństwa.

W działaniach instytucji unijnych public governance postrzegane jest jako szansa na poprawę 
sprawności działania unijnych struktur oraz standardów realizacji polityk wspólnotowych 
(Rudolf, 2010, s. 78). W przyjętej w 2001 r. Białej Księdze dotyczącej dobrego rządzenia 
(COM(2001) 428) Komisja Europejska zasugerowała, że większa otwartość i odpowiedzial-
ność wszystkich podmiotów zaangażowanych w procesy opracowywania i stosowania poli-
tyk Unii Europejskiej przyczyni się do efektywnej realizacji przyjętych celów. Zwiększeniu 
skuteczności działań ma służyć respektowanie pięciu zasad stanowiących podstawę dobrego 
zarządzania (good governance), tj. otwartość, partycypacja, odpowiedzialność, skuteczność 
i spójność. Wielopoziomowe sprawowanie rządów nie tylko wspiera ich implementację, ale 
również rozwija je i uzupełnia. Z opublikowanych przez Oddysse-Mure badań (Faberi, 2018) 
wynika, że kluczowym czynnikiem zwiększającym skuteczność działań na rzecz poprawy 
efektywności energetycznej jest zarządzanie sieciowe. Łączenie zasobów i inicjowanie inte-
rakcji między złożonymi sieciami politycznych, gospodarczych i społecznych interesariuszy, 
określane jako multi-level governance, sprzyja podnoszeniu jakości procesów decyzyjnych 
oraz rozwiązywaniu złożonych problemów. Skoordynowanie działań między wieloma pozio-
mami władzy (międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym) staje się szczególnie 
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istotne, gdy kluczowe zasoby, tj. informacje, umiejętności, czas i pieniądze są rozdystrybu-
owane wśród różnych interesariuszy sektora publicznego i prywatnego (Nawojczyk, 2015, 
s. 176). Efektywna transformacja transportu w kierunku niskoemisyjnej gospodarki o obiegu 
zamkniętym, powinna być więc oparta na przekrojowej polityce Unii Europejskiej oraz ade-
kwatnych działaniach ze strony państw członkowskich na szczeblu krajowym, regionalnym 
i lokalnym, respektujących zasady good governance.

3.  Ogólne tendencje w zakresie rozwoju konkurencyjnego 
i niskoemisyjnego transportu

W ciągu ostatnich dwóch dekad Komisja Europejska przedstawiła wiele środków sprzyja-
jących rozwojowi konkurencyjnego i niskoemisyjnego systemu transportu, jednak ich efekty 
były niewystarczające wobec wzrostu popytu na transport. W latach 1995–2015 transport 
systematycznie umacniał swoją pozycję w gospodarce UE. Według danych unijnych, doty-
czących 28 państw członków, w 2015 r. w dziale transportu i składowania zatrudnionych było 
11,2 mln osób, co stanowiło 5,2 proc. ogółu pracujących – o jeden punkt procentowy wię-
cej niż w 1995 r. Jednocześnie dział ten zwiększył swój udział w produkcie krajowym brutto 
(PKB) z 4 proc. w 1995 r. do 5 proc. w 2015 r. Ponadto 49 proc. przewozów ładunków w 2015 r. 
zrealizowały przedsiębiorstwa transportu samochodowego, zatrudniając ponad 5 mln osób 
w ponad 900 tys. przedsiębiorstw (EU transport in figures, 2017, s. 19).

Z prognoz wynika, że działalność transportowa będzie w dalszym ciągu rozwijać się 
w Unii Europejskiej. Szacuje się, że w latach 2010–2050 przewóz osób, wyrażony w pasaże-
rokilometrach (pkm), wzrośnie o ok. 42 proc. Natomiast spodziewany wzrost pracy prze-
wozowej w transporcie towarowym ma wynieść 60 proc. (COM(2017) 283, s. 4). Nadmierne 
zagęszczenie ruchu spowodowane przez transport samochodowy, skutkujące nasilającą się 
kongestią, przyczynia się do znacznej nieefektywności, odpowiadającej za stratę 1,1 proc. PKB 
Unii Europejskiej (Dyr, Kozłowska, 2017, s. 22). Transport samochodowy jest również istot-
nym źródłem zanieczyszczenia powietrza, generując znaczną część szkodliwych substancji, 
takich jak: niemetanowe lotne związki organiczne (NMLZO), tlenki azotu (NOx), tlenek węgla 
(CO), cząsteczki pyłu zawieszonego (particulate matter, PM) PM2,5 oraz PM10 (Motowidlak, 
2017, s. 309). Stanowią one poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Negatywne konse-
kwencje tych zanieczyszczeń ponoszą wszyscy, a w szczególności mieszkańcy miast. Z raportu 
opublikowanego w 2017 r. przez Europejską Agencję Środowiska (European Environment 
Agency, EEA) wynika, że dopuszczalne wartości w zakresie jakości powietrza przekroczone 
zostały w 2015 r. w 23 spośród 28 państw członkowskich UE, w tym w ponad 130 miastach 
(EEA Report No. 13, 2017, s. 9). O skali wyzwań dla polityki transportowej świadczy fakt, że 
transport samochodowy jest głównym źródłem emisji NOx. W 2015 r. ten dział transportu 
odpowiadał za ok. 39 proc. całkowitej emisji tych gazów w UE (EEA Report No. 13, 2017, 
s. 22). Transport samochodowy jest również jednym z trzech największych źródeł emisji PM 
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(ok. 12 proc. całkowitych emisji PM2,5 i PM10 w 2015 r.). Cząstki PM uznawane są za główną 
przyczynę przedwczesnej śmierci każdego roku prawie 400 tys. mieszkańców UE. W 2015 r. 
usuwanie negatywnych następstw emisji zanieczyszczeń generowanych przez transport kosz-
towało budżet UE 1,2 proc. PKB.

Transport w znacznym stopniu przyczynia się również do emisji gazów cieplarnianych, 
zajmując drugą pozycję po sektorze wytwarzania energii. W 2015 r. 28,5 proc. emitowanego 
w UE CO2 przypadało na transport (EU energy in figures, 2017, s. 116). Jednocześnie transport 
samochodowy odpowiadał za niemal 1/5 unijnych emisji CO2. W Polsce udział transportu 
w emisji CO2 z poziomu 7,8 proc. w 1995 r. rósł w kolejnych latach w bardzo szybkim tempie 
(http://www.indicators.odyssee-mure.eu/energy-efficiency-database.html, 2018) i z udzia-
łem wynoszącym w 2015 r. 15,8 proc. całkowitych emisji CO2 w Polsce był odpowiedzialny 
za ponad 1/3 emisji CO2 sektorów pozostających poza europejskim systemem handlu emi-
sjami (The European Union’s Emissions Trading System, EU ETS). Ograniczenie emisji CO2 
w skali wymaganej przez UE może okazać się najtrudniejsze w transporcie (rysunek 1).

Rysunek 1.  Zmiana wielkości emisji CO2 w poszczególnych działach gospodarki Unii Europejskiej 
w latach 1995–2015 (w proc.)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie EU energy in figures, Statistical pocketbook (2017, s. 161).

Transport stanowił jedyny dział unijnej gospodarki, który w latach 1995–2015 odnoto-
wał wzrost poziomu emisji CO2 wynoszący 10,2 proc. i dlatego zajmuje szczególną pozycję 
w działaniach UE ukierunkowanych na realizację do 2030 r. celów w zakresie energii i kli-
matu, wśród których jednym z ważniejszych jest ograniczenie do 2050 r. o 60 proc. (wzglę-
dem 1990 r.) poziomu emisji CO2 pochodzących z transportu (Motowidlak, 2016, s. 135).

Przedstawione ogólne tendencje rozwoju transportu pozwalają przyjąć tezę, zgodnie 
z którą konkurencyjny i niskoemisyjny transport stanowi niezbędny warunek przechodze-
nia w coraz większym stopniu do modelu gospodarki niskoemisyjnej o obiegu zamkniętym. 
Obecnie UE musi przyspieszyć jego tempo, chcąc utrzymać swoją konkurencyjność i być 
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w stanie odpowiadać na zmieniające się potrzeby w zakresie mobilności osób i przewozu 
ładunków. Zapewnienie płynnego przemieszczania „od drzwi do drzwi” oraz świadczenie 
usług przedstawiających wartość dodaną musi być dobrze zintegrowane z koncepcjami roz-
woju niskoemisyjnego transportu. Będzie to wymagało wielu różnorodnych działań z zacho-
waniem zasad współrządzenia.

4.  Wybrane zasady public governance wspierające rozwój 
konkurencyjnego i niskoemisyjnego transportu w Unii 
Europejskiej

Dyskusja nad przyszłością polityki Unii Europejskiej w kontekście rozwoju konkuren-
cyjnego i niskoemisyjnego transportu, wyborem jego modelu, określeniem instrumentów 
działania i sposobów realizacji dotarła do ważnego momentu, jakim było przyjęcie w lipcu 
2016 r. strategii dotyczącej mobilności niskoemisyjnej (COM(2016) 501). W przyjętym doku-
mencie wyszczególniono działania, które Komisja Europejska zamierza podjąć z zacho-
waniem zasad i procedur public governance. Działania te dotyczą kluczowych czynników 
nakierowanych na wzmacnianie konkurencyjności europejskiego systemu transportowego, 
zwiększanie poziomu zatrudnienia, zapewnienie wzrostu gospodarczego i inwestycji oraz 
wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Przyjęty plan transformacji w kierunku konkuren-
cyjnej i niskoemisyjnej mobilności jest skoncentrowany na wspieranie inicjatyw w trzech 
obszarach (COM(2016) 501, s. 2):
• bardziej efektywny system transportowy,
• niskoemisyjne alternatywne źródła energii na potrzeby transportu,
• pojazdy niskoemisyjne i bezemisyjne.

Proces przechodzenia na mobilność niskoemisyjną rozpoczął się już na całym świecie, 
a jego tempo nabrało wyraźnego przyspieszenia. Rozwój niskoemisyjnego transportu zgodnie 
z zasadami zrównoważonego rozwoju jest wyzwaniem o charakterze globalnym, wspólnym 
dla coraz większej liczby państw i miast na świecie. Kreuje on światowy popyt na przyja-
zne dla środowiska i zgodne z potrzebami społeczeństwa produkty, technologie oraz nowe 
modele biznesowe, tworząc tzw. efekty sieciowe. Efekty te stanowią wartość dodaną w sferze 
gospodarowania i zarządzania przemysłami sieciowymi (Grzelakowski, 2013, s. 174). Trans-
formacja w kierunku upowszechniania rozwiązań niskoemisyjnych w transporcie jest więc 
szansą dla europejskich producentów samochodów na modernizację, wprowadzanie inno-
wacji i wdrażanie w większym stopniu nowych technologii. Z opublikowanego w 2017 r. 
raportu dotyczącego oceny rozwoju sektora motoryzacyjnego (GEAR 2030, 2017, s. 16–19) 
wynika, że odgrywa on ważną rolę w gospodarce UE. W 2016 r. wypracował 4 proc. warto-
ści dodanej brutto oraz zatrudniał 12 mln pracowników, co przełożyło się na dodatni bilans 
handlowy w wysokości ok. 90 mld EUR. Jednocześnie jest największym prywatnym inwe-
storem w dziedzinie badań i rozwoju, inwestując w 2015 r. ponad 50 mld EUR.



Koncepcja public governance w polityce Unii Europejskiej na rzecz rozwoju konkurencyjnego... 97

W europejskim systemie transportowym oraz w sektorze motoryzacyjnym następują 
zmiany strukturalne, które mogą w istotny sposób przebudować ich łańcuchy wartości, co 
będzie miało wpływ na pozycję konkurencyjną Unii Europejskiej na świecie. Siłą napędową 
tych zmian pozostają nowe technologie i potrzeby społeczeństwa. Biorąc pod uwagę zna-
czenie transportu i sektora motoryzacyjnego UE dla miejsc pracy i wzrostu gospodarczego 
oraz zaostrzającą się konkurencję na świecie, powinny one przodować nie tylko w tworze-
niu innowacji i nowych technologii, ale również w ich rozpowszechnianiu i wykorzystaniu. 
Ten proces zmian wymaga aktywnej i zrozumiałej komunikacji z otoczeniem oraz szero-
kiego współuczestnictwa użytkowników, co pozwoli poznać ich potrzeby. Ma to szczególne 
znaczenie w kontekście najnowszej rewizji strategii dotyczącej polityki przemysłowej UE 
(COM(2017) 479). Prezentuje ona nowe spojrzenie na innowacje, które należy postrzegać 
jako zintegrowany system sieci innowacji i sieci społecznych.

Innowacje i nowe modele biznesowe w transporcie zmieniają się gruntownie dzięki nowej 
generacji konsumentów, którzy oczekują współtworzenia wartości. Cyfryzacja, automaty-
zacja oraz alternatywne źródła energii kreują nowe możliwości związane z efektywnym 
gospodarowaniem zasobami w transporcie oraz gospodarką społecznościową. Jednocześnie 
przekształcają one tradycyjne procesy transportowe, prowadząc do tworzenia nowych form 
instytucji w postaci sieciowych powiązań (networks) podmiotów publicznych i niepublicz-
nych. Oznacza to przejście z obecnych fragmentarycznych sieci transportowych do zinte-
growanej sieci, funkcjonującej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju (rysunek 2). 
Efektywność jej funkcjonowania wymaga współpracy wszystkich podmiotów na różnych 
poziomach – instytucji UE, państw członkowskich, władz miejskich i lokalnych, przemysłu 
oraz partnerów społecznych. W pełni zautomatyzowane pojazdy będą wymagać nowej infra-
struktury telekomunikacyjnej i satelitarnej oraz usług w zakresie pozycjonowania i komuni-
kacji między pojazdami. Sieć łączności ruchomej piątej generacji (5G) i usługi Galileo dają 
znaczącą możliwość zaspokojenia tego rodzaju potrzeb. Rozwój rynku pojazdów elektrycz-
nych warunkowany będzie w dużym stopniu zintegrowanym planowaniem i inwestowaniem 
w infrastrukturę, aby wyposażyć drogi we w pełni interoperacyjne urządzenia ładujące (Pie-
riegud, 2017, s. 16). Wdrażane rozwiązania będą efektem synergii między systemem energe-
tycznym, transportowym i przemysłem.

Przyjęta przez UE strategia rozwoju konkurencyjnego i niskoemisyjnego transportu, w któ-
rej coraz powszechniejsze zastosowanie będą miały pojazdy elektryczne i zautomatyzowane, 
budowana jest na gruncie gospodarki opartej na wiedzy i przy wykorzystaniu instrumen-
tów aplikowanych równolegle w kilku powiązanych ze sobą obszarach. Jak zauważa Rogut 
(2009, s. 11), w kontekście rewizji poglądów na temat istoty przewag decydujących o sukcesie 
w globalnym otoczeniu na znaczeniu zyskują przewagi zamierzone. Szanse na rozwój inno-
wacji mają zwłaszcza te kraje, w których doszło do uzgodnienia celów i kierunków działania 
między biznesem, państwem, nauką i społeczeństwem. Ostatecznie behawioralne wybory 
dokonywane przez osoby przemieszczające się zdecydują o ich adaptacji i dyfuzji. W przy-
padku pojazdów elektrycznych i pojazdów z pozostałymi alternatywnymi źródłami napędu 
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upowszechnianie wiedzy o ich zaletach wśród potencjalnych użytkowników mogłoby stanowić 
bodźce dla konsumentów przy dokonywaniu przez nich wyboru. Bez wątpienia działania te 
są istotne dla rozwoju niskoemisyjnego transportu indywidualnego, jak również zbiorowego.

Rysunek 2. Zintegrowana sieć konkurencyjnego i niskoemisyjnego transportu

Źródło: opracowanie własne.

5.  Good governance a rozwój niskoemisyjnego 
transportu publicznego

Transport odgrywa strategiczną rolę w procesie transformacji miast w kierunku stwo-
rzenia aglomeracji inteligentnych, zdolnych do podjęcia wyzwań środowiskowych i dosto-
sowania się do nowych okoliczności. Obszary miejskie, stanowiące środowisko życia dla 
zdecydowanej większości ludności powodują coraz większe straty środowiskowe i ekono-
miczne. Transport w miastach odpowiada za ok. 25 proc. antropogenicznych emisji CO2 
generowanych przez transport w UE. W ruchu miejskim głównym sprawcą tych emisji jest 
transport indywidualny. Z analiz opublikowanych przez EEA w 2016 r. wynika, że nasilająca 
się kongestia w miastach oraz wzrastająca liczba podróży na krótkich odcinkach nadal przy-
czyniają się do wyższego, w porównaniu do transportu długodystansowego, poziomu emisji 
CO2/km w ruchu miejskim. Zakłócenia w godzinach porannego szczytu komunikacyjnego 
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stanowią najbardziej realne zagrożenia dalszego wzrostu emisji CO2 w większości europej-
skich miast. Koszty tych zakłóceń szacowane są na ok. 110 mld EUR rocznie (EU, 2017, s. 9). 
Znaczenie konkurencyjnego i niskoemisyjnego transportu miejskiego dodatkowo wzrosło 
w związku z koncepcją tworzenia miast odpornych (resilient city). Dostarcza ona istotnego 
bodźca do reorientacji aktualnego modelu rozwoju transportu, ukierunkowanej na wzrost 
udziału niskoemisyjnej komunikacji miejskiej w przewozach osób oraz upowszechnianie 
alternatywnych źródeł napędu w pojazdach transportu publicznego.

Rozwój konkurencyjnego i niskoemisyjnego transportu publicznego w miastach wspierany 
ma być przez wiele inicjatyw horyzontalnych i działań na wszystkich szczeblach. Realizo-
wane w ramach różnych polityk działania i inicjatywy nie zobowiązują bezpośrednio państw 
członkowskich i podmiotów funkcjonujących na ich obszarze do respektowania zasad good 
governace, są jednak znaczącym impulsem do ich uwzględniania (tabela 1). Za wyraźny prze-
jaw świadczący o faworyzowaniu zasad good governance można uznać, rozpoczęty w stycz-
niu 2017 r., projekt partnerstwa między instytucjami UE, rządami krajowymi, władzami 
lokalnymi i pozostałymi zainteresowanymi stronami, którego celem jest wsparcie rozwoju 
konkurencyjnej i niskoemisyjnej mobilności miejskiej. W lipcu 2017 r. w efekcie konsultacji 
prowadzonych przez Komisję Europejską z władzami lokalnymi oraz dostawcami środków 
transportu miejskiego powołana została struktura Clean Bus Deployment Initiative, zrzesza-
jąca ok. 50 miast i regionów, ponad 20 producentów autobusów i ok. 20 organizacji transpor-
towych (PKPA, 2018, s. 38). Działania powołanej struktury ukierunkowane są na zwiększenie 
udziału autobusów napędzanych paliwami alternatywnymi we flotach miejskich. Realiza-
cji przyjętych celów sprzyjać mają m.in.: deklaracje miast i producentów w sprawie procesu 
wymiany autobusów, uruchomienie platformy współpracy i wymiany informacji oraz utwo-
rzenie grupy ekspertów. Wymianę najlepszych praktyk i wdrażanie zasobooszczędnych tech-
nologii na szczeblu lokalnym ułatwić mają również takie inicjatywy, jak: Civitas (zrzeszająca 
ponad 200 miast), „Inteligentne miasta i społeczności” oraz Porozumienie Burmistrzów.

Tabela 1.  Zasady good governance w polityce UE na rzecz rozwoju konkurencyjnego 
i niskoemisyjnego transportu publicznego

Good governance Proponowane rozwiązania

Otwartość Różne sposoby informowania opinii publicznej: konsultacje społeczne 
i międzyresortowe, kalkulatory emisji

Partnerstwo Partnerstwa publiczno-prywatne i instytucji pozarządowych: Clean Bus Deployment 
Initiative, Civitas, „Inteligentne miasta i społeczności”, Porozumienie Burmistrzów

Odpowiedzialność 
i efektywność

Skuteczne i efektywne wykorzystanie instrumentów administracyjnych oraz 
ekonomicznych: opracowanie instrumentów ewaluacji, ewaluacja ex ante i ex post, 
monitorowanie społeczne, budowanie odpowiedzialności społecznej

Spójność Tworzenie wartości dla poszczególnych interesariuszy, spójność celów polityki 
transportowej, klimatycznej, energetycznej i ekologicznej

Źródło: opracowanie własne.



Urszula Motowidlak  100

Kolejnym przejawem respektowania zasad good governance było podjęcie działań ukie-
runkowanych na poprawę zdolności konsumentów do dokonywania bardziej świadomych 
wyborów w chwili zakupu lub użycia pojazdu poprzez zaoferowanie im metodyki porów-
nywania kosztów dostępnych rodzajów paliwa. W tym celu Komisja Europejska opracowała 
wraz z państwami członkowskimi i udostępniła narzędzie „zielonej jazdy” (https://green-
-driving.jrc.ec.europa.eu/, 2018), które umożliwia porównanie wpływu różnych technologii 
na zużycie paliwa i emisję CO2. Powołanie się na zasadę good governance miało również swój 
praktyczny wymiar w trakcie konsultacji społecznych, prowadzonych przez Komisję Euro-
pejską od sierpnia do października 2016 r., na temat podejścia do redukcji emisji pochodzą-
cych z transportu samochodowego, w tym także z autobusów i autokarów.

Zasady good governance mają dużo szersze znaczenie dla prowadzenia polityki rozwoju 
niskoemisyjnego transportu niż tylko współpraca różnych podmiotów. Są one widoczne 
głównie w zapisach administracyjnych dotyczących systemu realizacji oraz instrumentach 
ekonomicznych. Tworzeniu rynków innowacyjnych i niskoemisyjnych pojazdów transportu 
publicznego sprzyjać mają m.in. zamówienia publiczne. W celu zwiększenia ich skuteczności 
Komisja Europejska dokonała przeglądu dyrektywy w sprawie ekologicznie czystych pojaz-
dów (2009/33/WE), w której wprowadzono obowiązek przestrzegania zasad zrównoważo-
nego rozwoju w zamówieniach publicznych w UE (Wniosek KE, 2017). Obecnie proponowane 
zmiany dotyczą (Maciocha, 2018):
• rozszerzenia przedmiotu regulacji o wynajem, dzierżawę lub leasing (obecnie tylko zakup),
• rozszerzenia zakresu instytucji i osób prawnych podlegających Dyrektywie,
• wprowadzenia definicji „ekologicznie czystego pojazdu”,
• ustanowienia minimalnych poziomów docelowego udziału „ekologicznie czystych pojaz-

dów” w całości zamówień publicznych na szczeblu państw członkowskich.
Skutecznej realizacji strategii na rzecz rozwoju konkurencyjnego i niskoemisyjnego 

transportu, w tym niskoemisyjnego transportu w miastach oraz zapewnieniu inwestorom 
niezbędnej pewności służyć mają unijne instrumenty inwestycyjne. Celem ich jest wspiera-
nie zwiększania efektywności systemu transportowego w sposób technologicznie neutralny, 
a także niskoemisyjnych alternatywnych źródeł energii na potrzeby transportu oraz roz-
woju rynku pojazdów niskoemisyjnych. Wsparcie to może obejmować np. tworzenie plat-
form i inne powiązane działania wspomagające miasta w łączeniu i wspólnym korzystaniu 
z zasobów finansowych oraz w uzyskiwaniu funduszy, jak również zapewnianie pomocy 
technicznej za pośrednictwem Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego. Finanso-
wanie można uzyskać także z licznych funduszy specjalnych. Na okres 2014–2020 w ramach 
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekty związane 
z transportem przewidziano środki w łącznej wysokości 70 mld EUR, z czego 39 mld EUR 
na wspieranie przechodzenia na mobilność niskoemisyjną. Na rozwój niskoemisyjnej, mul-
timodalnej mobilności miejskiej, zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju, przezna-
czono 12 mld EUR (COM(2016) 501, s. 13). Wsparcie otrzymać można również z instrumentu 
„Łącząc Europę”, dysponującego środkami w wysokości 24 mld EUR. Znaczna część programu 
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badań i innowacji w zakresie transportu, realizowanego w ramach programu „Horyzont 
2020”, z budżetem sięgającym łącznie kwoty 6,4 mld EUR, skoncentrowana jest na rozwiąza-
niach niskoemisyjnych w transporcie. Z puli tego budżetu, w ramach programu prac na lata 
2018–2020, 200 mln EUR przeznaczono na badania naukowe i innowacje w dziedzinie bate-
rii dla pojazdów (COM(2017) 675, s. 11).

Respektowanie zasad good governance w polityce Unii Europejskiej wymaga badania jej 
wpływu z punktu widzenia przyjętych kryteriów. Szerokie wykorzystanie instrumentów 
ewaluacji ex ante i ex post ma na celu ocenę realizacji działań, ze szczególnym uwzględnie-
niem jakości koordynacji i współpracy zaangażowanych instytucji, ich zdolności do progra-
mowania i wdrażania rozwiązań niskoemisyjnych w transporcie oraz wspierania odporności 
i konkurencyjności rynków pracy. Innowacyjne technologie tworzą bowiem nowe możliwo-
ści sprzyjające efektywnemu gospodarowaniu zasobami. Mogą one jednak stanowić również 
źródło zakłóceń na rynku pracy, kreując popyt na nowe umiejętności i sprawiać, że poprzed-
nie stają się zbędne. Ocena jakości współrządzenia w odniesieniu do polityki transporto-
wej Unii Europejskiej, opartej na koncepcji budowy gospodarki niskoemisyjnej o obiegu 
zamkniętym, wymaga więc dalszych badań. Powinny one obejmować pogłębioną analizę 
danych i agregację wskaźników, umożliwiając zdefiniowanie syntetycznych ocen odnoszą-
cych się do poszczególnych obszarów współrządzenia.

6. Podsumowanie

Dyskusja nad przyszłością polityki Unii Europejskiej w kontekście rozwoju konku-
rencyjnego, niskoemisyjnego i zintegrowanego sieciowo transportu potwierdziła potrzebę 
respektowania zasad good governance na poszczególnych etapach cyklu polityki. Skuteczne 
i efektywne wykorzystanie instrumentów administracyjnych i ekonomicznych może przy-
spieszyć proces transformacji transportu w kierunku niskoemisyjnej gospodarki o obiegu 
zamkniętym. Jednocześnie zintegrowana sieciowo mobilność może umocnić konkurencyj-
ność Unii Europejskiej na świecie, stanowiąc źródło przewag zamierzonych. Technologie 
cyfrowe i niskoemisyjne alternatywne źródła energii stanowią wypadkową badań, współ-
działania przedsiębiorstw, partnerstwa między zainteresowanymi instytucjami oraz dialogu 
społecznego. Odwołanie się do zasad good governance sprzyja nie tylko tworzeniu przewag 
zamierzonych, ale również ich absorpcji i upowszechnianiu. Rozwój niskoemisyjnego trans-
portu będzie postępował dzięki nowym technologiom oraz społecznym wyborom. Sprzyjać 
temu może wielopoziomowe zarządzanie relacjami między różnorodnymi interesariuszami. 
Zwiększenie skuteczności współrządzenia wymaga jednak dalszych badań dotyczących oceny 
realizacji zasad good governance w polityce UE, których celem powinno być zdefiniowanie 
zestawu wskaźników służących do pomiaru jakości współrządzenia w kontekście rozwoju 
konkurencyjnego, niskoemisyjnego i zintegrowanego sieciowo transportu.
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Public Governance in European Union Policy 
for Competitive and Low Emission Transport

Abstract

The article discusses current dilemmas of the European Union policy with regard to the development of 
competitive and low emission transport in the context of good governance principles. The first part dis-
cusses selected assumptions of the idea of public governance reflected in the EU transport policy. Then 
the current degree of development of the EU transport was assessed. The assessment of consequences 
of increased demand for transport confirmed the need to efficiently deliver on the strategy for the de-
velopment of low emission transport. It is also stressed that the implementation of the assumptions of 
the public governance idea may be seen as an innovative solution in managing a complex network of 
ties and coordination of policies at different levels and support the shift towards low emission, circu-
lar economy model in transport. However, attention has been paid to the need to continue studies on 
the assessment of efficiency and effectiveness of good governance principles.

Keywords: transport policy, low emission transport, public governance idea, alternative fuels, low 
emission urban transport
JEL classification code: R41, R48
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Dolna Wisła jako element infrastruktury transportu 
na zapleczu portu morskiego Gdańsk

Streszczenie

Obecnie w Polsce obsługa portu morskiego w Gdańsku jest zdominowana przez transport samocho-
dowy. Przewozy transportem wodnym śródlądowym w relacjach z tym portem mają jedynie charakter 
sporadyczny. Droga wodna Wisła, zwłaszcza na odcinku z Gdańska do Warszawy, ma potencjał, aby 
być ważnym ogniwem systemu transportowego na zapleczu portu w Gdańsku.
Zasadniczym celem artykułu jest wskazanie najkorzystniejszego sposobu zagospodarowania drogi 
wodnej dolnej Wisły. W sytuacji, gdy pojawiają się różne opinie na temat sposobu nadania funkcji 
transportowej drodze wodnej na dolnej Wiśle, ważne jest, aby wzorować się na doświadczeniach mię-
dzynarodowych w przedmiocie rozwoju dróg wodnych. W artykule przedstawiono aktualne problemy 
rozwoju dróg wodnych w Niemczech, obecny stan transportu na zapleczu portu Gdańsk oraz wska-
zano na uwarunkowania zagospodarowania Wisły na odcinku Gdańsk–Warszawa.
Można wnioskować, że zagospodarowanie dolnej Wisły jest uzasadnione, a najlepszym rozwiązaniem 
jest jej kaskadyzacja, gdyż tylko taki wariant zapewni tej drodze wodnej parametry klasy międzynaro-
dowej, w efekcie skuteczne włączenie jej w system transportu na zapleczu portu morskiego w Gdańsku.

Słowa kluczowe: port morski Gdańsk, zaplecze portu, śródlądowe drogi wodne, dolna Wisła, stopień 
wodny, połączenie Dniepr–Wisła
Kod klasyfikacji JEL: R4
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1. Wprowadzenie

Istotnym czynnikiem determinującym pozycję konkurencyjną portów morskich są sprawne 
połączenia z zapleczem, bowiem porty ze słabiej rozwiniętą infrastrukturą tracą część ładun-
ków, które są przejmowane przez porty lepiej zorganizowane. Ponadto sprawność transportu 
na zapleczu jest istotnym czynnikiem oddziałującym na koszty i bezpieczeństwo w transporcie. 
Dlatego też jednym z podstawowych kierunków polityki transportowej w Polsce jest realizacja 
inwestycji infrastrukturalnych poprawiających dostęp do portów morskich od strony lądu.

Obecnie w Polsce porty morskie w znacznym stopniu obsługiwane są przez najbardziej 
degradujący środowisko transport samochodowy. Przykładem może być port w Gdańsku, 
gdzie na transport samochodowy w 2015 r. przypadało 24 proc. obrotów ogółem (Port Gdańsk, 
2016), a w 2017 r. – 29 proc. Przewozy transportem wodnym śródlądowym w relacjach z por-
tem morskim Gdańsk mają jedynie charakter sporadyczny i nie są ujmowane w statystykach.

Z przygotowanego przez Ministerstwo Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
w 2013 r. Programu rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 
roku 2030) wynika, że przeładunki kontenerów w 2020 r. mogą wzrosnąć do 3–4 mln TEU1 
(Ministerstwo Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej, 2013). Aktualne prognozy 
przeładunków są jednak jeszcze bardziej optymistyczne. Tylko w porcie morskim Gdańsk, 
jak wynika ze strategii rozwoju tego portu w wariancie najbardziej prawdopodobnym, prze-
ładunki kontenerów mogą wzrosnąć z obecnego poziomu ok. 1,6 mln TEU (Port Gdańsk, 
2018) do 2,2 mln w 2020 r. i 4,6 mln w 2030 r. (Port Gdańsk, 2013).

Uzyskanie takich wyników jest w znacznym stopniu uwarunkowane rozwojem potencjału 
infrastrukturalnego na zapleczu portu. W świetle potrzeby zrównoważonego rozwoju trans-
portu obsługa kontenerów powinna być realizowana przy szerszym wykorzystaniu transportu 
kolejowego, a także transportu wodnego śródlądowego. W krajach Europy Zachodniej o kon-
kurencyjności portów morskich decyduje multimodalność połączeń z zapleczem, a infrastruk-
tura transportu wodnego śródlądowego jest postrzegana jako ważny czynnik wpływający 
na pozycję konkurencyjną portu. Tak więc na zapleczu portu morskiego w Gdańsku droga 
wodna Wisła, zwłaszcza na odcinku z Gdańska do Warszawy, powinna być ważnym ogni-
wem systemu transportowego.

Zasadniczym celem artykułu jest zatem wskazanie najkorzystniejszego sposobu zagospoda-
rowania drogi wodnej dolnej Wisły jako elementu infrastruktury transportu na zapleczu portu 
w Gdańsku. Aby założony cel osiągnąć, zastosowano w badaniach metodę analizy i konstruk-
cji logicznej (Apanowicz, 2002, s. 73–74). Na podstawie oceny doświadczeń w zakresie rozwoju 
śródlądowych dróg wodnych w Niemczech oraz analizy stanu obecnego transportu na zaple-
czu portu morskiego w Gdańsku, można założyć, że zastosowanie tej metody pozwoli na okre-
ślenie (konstrukcję) najlepszego sposobu zagospodarowania drogi wodnej Wisły na odcinku 

1 Przyjęto, że 1 TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) odpowiada masie 10 ton.
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Gdańsk–Warszawa, ale także umożliwi sformułowanie ogólnych twierdzeń dotyczących zasad 
realizacji majątkochłonnych i kapitałochłonnych inwestycji w śródlądowe drogi wodne.

2.  Problem przepustowości śródlądowych dróg wodnych 
na przykładzie Niemiec

Dynamiczny wzrost przewozów na śródlądowych drogach wodnych w krajach Europy 
Zachodniej powoduje stopniowe wyczerpywanie się ich zdolności przepustowych. Ze względu 
na bardzo optymistyczne prognozy przewozów ładunków transportem wodnym śródlądo-
wym problem ten w przyszłości będzie coraz bardziej się nasilał.

Oczekuje się, że wzrost popytu na przewozy ładunków transportem wodnym śródlądo-
wym będzie w dużym stopniu efektem wzrostu przewozów na zapleczu portów morskich. Na 
przykład w Niemczech przewiduje się, że łączny wolumen przeładunków w portach morskich 
zwiększy się z 269 mln ton w 2010 r. do 468 mln ton w 2030 r., co oznacza wzrost o 74 proc. Naj-
większy wzrost przeładunków przewidywany jest w portach Hamburg i Bremerhaven – odpo-
wiednio o 86 i 91 proc. (Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, 2016).

Urzeczywistnienie tych prognoz jest w dużym stopniu uzależnione od wyeliminowania 
aktualnych ograniczeń w przepustowości dróg wodnych, które w dużym stopniu wynikają 
z dekapitalizacji i zbyt niskich parametrów technicznych urządzeń hydrotechnicznych, nie-
odpowiadających współczesnym wymaganiom stawianym przez flotę rzeczną.

Dlatego też, oprócz konieczności pogłębienia niektórych szlaków wodnych, pilnym zada-
niem jest gruntowna przebudowa śluz na stopniach wodnych lub budowa nowych komór 
śluzowych o wyższych parametrach technicznych.

W tym zakresie szczególnie dużą wagę przywiązuje się do inwestycji, których celem jest 
wyeliminowanie ograniczeń występujących na śródlądowych drogach wodnych powiązanych 
z portami morskimi. Wśród tego typu przedsięwzięć realizowana jest m.in. modernizacja 
drogi wodnej środkowej Wezery między Minden a Bremą (162 km), na której istnieje sześć 
stopni wodnych (zapór): Petershagen, Schlüsselburg, Landesbergen, Drakenburg, Dörver-
den i Langwedel.

Stopnie te zbudowane zostały w latach 1913–1958 i pozwoliły na zniwelowanie 37-metro-
wej różnicy poziomów oraz umożliwiły całoroczną żeglugę przy wykorzystaniu jednostek 
pływających o zanurzeniu do 2,20 m. Współcześnie takie parametry uniemożliwiają wyko-
rzystanie coraz bardziej popularnych nowoczesnych wielkich barek motorowych Groβmo-
torschiff (GMS) o długości 110 m, szerokości 11,4 m i tonażu 2100 ton, przy zanurzeniu 
przynajmniej 2,5 m. Ponadto, poważne utrudnienia dla dalszego rozwoju żeglugi na tej dro-
dze wodnej stwarzają przestarzałe rozwiązania techniczne systemu sterowania i zasilania 
elektrycznego. Stąd wniosek, że podwyższenie standardu technicznego Wezery pozwoli-
łoby na wyraźne zwiększenie potencjalnej zdolności przepustowej tej drogi wodnej. Dlatego 
też, w ramach prac mających na celu przebudowę środkowego odcinka Wezery, dokończono 
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w 2013 r. rozpoczętą w 2009 r. budowę nowej, o większych parametrach śluzy w Dörver-
den (tabela 1) oraz dokończono budowę nowej komory śluzowej w Minden (tabela 2), która 
została oddana do eksploatacji 18 sierpnia 2017 r. (Wasserstraβen-und Schifffahrtsverwaltung 
des Bundes, 2018f). Nakłady na budowę tych obiektów wyniosły ok. 44 mln EUR – śluza 
w Dörverden i ok. 90 mln EUR – śluza w Minden. Mimo że skala tych inwestycji jest niepo-
równywalnie mniejsza od budowy stopnia wodnego, to należy zwrócić uwagę na relatywnie 
długi czas, jaki był niezbędny na prace koncepcyjne, wypełnienie formalności administra-
cyjnych i prace budowlane. W przypadku nowej śluzy w Minden czas ten wynosił łącznie 
13 lat, w tym ponad 7 lat trwała budowa (tabela 3).

Tabela 1. Nowa i Mała śluza w Dörverden na drodze wodnej Wezera

Parametry Nowa śluza Mała śluza

Długość użytkowa komory śluzowej 139 m 85 m

Szerokość użytkowa komory śluzowej 12,5 m 12,5 m

Długość kanału śluzowego 2,7 m

Lata budowy 2009–2013 1913–1939

Oddanie do eksploatacji 9.09.2013 -

Całkowity koszt budowy Ok. 44 mln EUR -

Źródło: Wasserstraβen- und Schiffahrtsverwaltung des Bundes (2018b)

Tabela. 2.  Okres budowy i parametry techniczne Nowej i Małej i śluzy w Minden  
na środkowym odcinku Wezery

Parametry Nowa śluza Mała śluza

Lata budowy 2010–2017 1911–1914

Długość użytkowa komory śluzowej 139 m 85 m

Szerokość komory śluzowej 12,5 m 10,0 m

Różnica poziomów 13,3 m

Głębokość na progu 4,5 m 4,0 m

Źródło: Wasserstraβen- und Schiffahrtsverwaltung des Bundes (2018 g)

Tabela 3. Etapy budowy nowej śluzy na stopniu wodnym w Minden

Etap Data rozpoczęcia

Rozpoczęcie prac koncepcyjnych i planu inwestycji Październik 2004 r.

Rozpoczęcie procedury zatwierdzania planu Marzec 2007 r.

Decyzja o zatwierdzeniu planu Kwiecień 2009 r.

Uzyskanie zgody na realizacje inwestycji Marzec 2010 r.

Rozpoczęcie budowy Marzec 2010 r.

Oddanie do eksploatacji 18 sierpień 2017 r.

Źródło: Wasserstraβen- und Schiffahrtsverwaltung des Bundes (2018f)
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W wyniku zrealizowanych inwestycji modernizacyjnych na środkowym odcinku Wezery 
„wąskie gardła” zostały w znacznym stopniu wyeliminowane. Odcinek ten jest dostępny, 
oprócz barek typu Europa, także dla wielkich barek motorowych przy ograniczeniu zanu-
rzenia do 2,5 m i z pewnymi ograniczeniami w ruchu dwukierunkowym (Wasserstraβen- 
und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, 2018e).

Zgodnie z Federalnym Planem Rozwoju Infrastruktury w Niemczech na lata 2016–2030 
inwestycje mające na celu poprawę standardu technicznego drogi wodnej Wezery będą kon-
tynuowane w ramach projektów oznaczonych jako:

 – modernizacja toru wodnego na górnej Wezerze (Południe),
 – modernizacja toru wodnego na dolnej Wezerze (Północ).

Inwestycje te należą do grupy pilnych ze względu na kryterium ważności w sieci śródlądo-
wych dróg wodnych, niskie oddziaływanie na środowisko i wysoką efektywność ekonomiczną. 
Nakłady inwestycyjne na te przedsięwzięcia zostały określone na poziomie 40,7 mln EUR, 
a wskaźnik korzyści/koszty dla tych projektów oszacowany został na poziomie powyżej 5.

Łącznie na liście priorytetowych projektów inwestycyjnych na śródlądowych drogach wod-
nych (zaliczanych do grupy pilnych) przewidzianych do realizacji w latach 2016–2030 w ramach 
Federalnego Planu Rozwoju Infrastruktury ujęto 22 projekty, z których 9 dotyczy dróg wod-
nych na zapleczu portów morskich. Spośród tych inwestycji jedynie modernizacja Kanału 
Łaba–Lubeka, wraz z poprawą dostępu do portu morskiego, odznacza się wskaźnikiem 
korzyści/koszty, wynoszącym poniżej 1. W przypadku pozostałych inwestycji na drogach 
wodnych na zapleczu portów morskich wskaźnik ten świadczy o opłacalności tych projek-
tów, gdyż kształtuje się w przedziale od 1,3 do nawet 31,6 (Bundesministerium für Verkehr 
und digitale Infrastruktur, 2016).

Poważne ograniczenia przepustowości obiektów hydrotechnicznych występują także 
na drogach wodnych, które nie mają bezpośredniego powiązania z portami morskimi. Aktu-
alnie w Niemczech tego typu problem występuje m.in. na skanalizowanych drogach wod-
nych: Mozeli (lewy dopływ Renu) i Neckaru (prawy dopływ Renu).

Kanalizacja Mozeli od miejscowości Metz (Francja) i do ujścia rzeki Ren w Koblencji 
(Niemcy) została przeprowadzona w latach 1958–1964. W późniejszych latach 1969–1979 
ukończono kanalizację górnego odcinka Mozeli we Francji od miejscowości Thionville do 
Metz. W wyniku tej inwestycji powstała droga wodna o długości 392 km z 28 stopniami 
wodnymi (16 we Francji, 2 pomiędzy Luksemburgiem i Niemcami oraz 10 w Niemczech). 
W latach 1992–1999 drogę tę pogłębiono z 2,70 m do 3,00 m (Wasserstraβen und Schifffah-
rtsverwaltung des Bundes, 2018a, 2018d).

Natomiast kanalizacja rzeki Neckar (367 km) na odcinku od Mannheim (ujście do Renu) 
do Plochingen (203 km) przeprowadzona została w latach 1922–1968. W pierwszej kolej-
ności, do 1935 r., ukończona została kanalizacja odcinka między Mannheim i Heilbronn. 
Następnie w latach 1948–1958 wydłużono odcinek skanalizowany do Stuttgartu, a 10 lat 
później do Plochingen (Braun, Huber, Michels, 2017, s. 42). Zabudowa kaskadowa rzeki 
 Neckar obejmuje łącznie 27 stopni wodnych, o długości 110 m i szerokości 12,0 m, dzięki 
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temu na skanalizowanym odcinku Neckaru są utrzymywane przez cały rok minimalne głę-
bokości wody, gwarantujące opłacalność przewozów ładunków. (Wasserstraβen- und Schiff-
fahrtsverwaltung des Bundes, 2018c).

Aktualnie Mozela i Neckar należą do jednych z najintensywniej wykorzystywanych 
w celach transportowych szlaków wodnych, jednak istniejące parametry techniczne i prze-
starzałe rozwiązania techniczne, w warunkach znacznego natężenia ruchu statków, powo-
dują obniżenie efektywności przewozów tymi drogami wodnymi.

Z tego powodu realizowana jest modernizacja toru wodnego na Mozeli, polegająca 
na wybudowaniu na istniejących stopniach wodnych dodatkowych komór śluzowych o wyż-
szych parametrach technicznych. Do tej pory zakończona została budowa dodatkowych 
komór śluzowych na stopniach wodnych Zeltingen i Fankel. Prace planistyczne dotyczące 
budowy drugiej komory śluzowej Zeltingen rozpoczęto w 2002 r., a prace budowlane w 2003 r., 
i w 2010 r. inwestycja ta została ukończona i oddana do eksploatacji. Procedura zatwierdzania 
planów budowy drugiej komory śluzowej Fankel przeprowadzona została w latach 2002–2004 
(Wasserstraβen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, 2018h), prace budowlane rozpoczęły 
w listopadzie 2005 r., a do użytku komora śluzowa oddana została w sierpniu 2013 r. (Was-
serstraβen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, 2018j; Naumann, 2013).

Obecnie w fazie budowy jest dodatkowa komora śluzowa na stopniu wodnym w Trewi-
rze. Decyzja w tej sprawie podjęta została w 2009 r., plan realizacji tej inwestycji zatwier-
dzono w 2011 r., a budowę oficjalnie zainaugurowano w marcu 2014 r. (Wasserstraβen- und 
Schiffahrtsverwaltung des Bundes, 2018i).

Modernizacja pozostałych siedmiu śluz ujęta została w Federalnym Planie Rozwoju 
Infrastruktury do 2030 r., na wcześniej wspomnianej liście – 22 priorytetowych inwestycji 
na śródlądowych drogach wodnych. Spośród tych inwestycji 7 października 2016 r. rozpo-
częta została przebudowa śluzy w miejscowości Lehmen. Wartość tej inwestycji oszacowana 
została na 65 mln EUR i ma być ona ukończona do 2024 r. (Dűnner, 2016, s. 20–21). Decyzję 
o budowie dodatkowych komór śluzowych na Mozeli podjęto, mimo że wskaźnik korzyści/
koszty dla tych inwestycji został oszacowany na poziomie poniżej 1.

Ze względu na niedostateczną przepustowość jako pilna do realizacji (spośród 22 projek-
tów na śródlądowych drogach wodnych) uznana została także przebudowa skanalizowanego 
odcinka rzeki Neckar. Wartość tej inwestycji oszacowana została na kwotę 1,2 mld EUR, a jej 
celem jest przede wszystkim przedłużenie długości wszystkich śluz na odcinku od Mann-
heim do miejscowości Plochingen. Podobnie jak w przypadku budowy dodatkowych komór 
śluzowych na Mozeli i w tym przypadku inwestycja ta została uznana za pilną mimo nieko-
rzystnego wskaźnika korzyści/koszty, kształtującego się poniżej 1 (Bundesministerium für 
Verkehr und digitale Infrastruktur, 2016). Jednak obie inwestycje uznane zostały za szczegól-
nie ważne, gdyż dotyczą głównych śródlądowych dróg wodnych w Niemczech.

Z doświadczeń funkcjonowania żeglugi śródlądowej w Niemczech wynika, że wybu-
dowane na śródlądowych drogach wodnych w latach 60. XX w. obiekty hydrotechniczne, 
z uwzględnieniem ówczesnych wymagań stawianych przez statki rzeczne, stanowią aktualnie 
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„wąskie gardło” dla dalszego rozwoju transportu wodnego śródlądowego. Wykorzystanie 
takich dróg wodnych, jak np. Wezera, Mozela czy Neckar, przy ich istniejącym poziomie 
zagospodarowania hydrotechnicznego, zbliża się do granicy zdolności przepustowych. Para-
metry tych dróg są jednocześnie ograniczeniem dla wykorzystania coraz bardziej powszech-
nie wykorzystywanych w Europie Zachodniej wielkich barek motorowych (GSM). Dlatego 
też wyeliminowanie istniejących ograniczeń na śródlądowych drogach wodnych jest jednym 
z priorytetów polityki transportowej w Niemczech oraz warunkiem dalszego umacniania 
pozycji transportu wodnego śródlądowego na zapleczu portów morskich i w całym systemie 
transportowym tego kraju.

3. Stan transportu na zapleczu portu morskiego Gdańsk

W Polsce zapewnienie właściwej jakości transportu na zapleczu portu morskiego w Gdań-
sku powinno mieć znaczenie priorytetowe, bowiem port ten odgrywa aktualnie kluczową 
rolę, zwłaszcza w obsłudze kontenerów oraz ładunków masowych suchych. Jak wynika 
z rysunku 1, port ten obsługuje ponad 43 proc. łącznych obrotów polskich portów morskich, 
a w obsłudze kontenerów i ładunków masowych suchych jego udział wynosi, odpowiednio 
96,2 i 54,3 proc. Poza tym, port morski Gdańsk zajmuje także silną pozycję na rynku usług 
portowych w basenie Morza Bałtyckiego. Pod względem przeładunków kontenerów zajmuje 
drugą pozycję za Petersburgiem (Port Monitor, 2017) i należy do grupy najbardziej rozwojo-
wych portów Morza Bałtyckiego.

Rysunek 1. Struktura obrotów ładunkowych według portów morskich w Polsce w 2016 r. (w proc.)

Gdańsk
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Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS (2017a).

Prognozy do 2050 r. przewidują czterokrotny wzrost obrotów portów morskich. Polskie 
porty morskie, w tym port Gdańsk, przygotowują się do kilkukrotnego wzrostu przeładunków, 
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podejmując poważne inwestycje, budując nowe terminale i pogłębiając baseny portowe, aby 
największe eksploatowane w świecie statki mogły do nich zawijać. O tym jednak, jaka będzie 
ich pozycja w przyszłości zadecyduje stan transportu na ich zapleczu. W sytuacji rosną-
cych obrotów oraz związanych z tym inwestycji portowych, zachowanie silnej pozycji portu 
w Gdańsku uwarunkowane jest zwiększeniem efektywności funkcjonowania transportu 
na zapleczu, a to z kolei wiąże się z koniecznością zwiększenia potencjału infrastruktural-
nego na zapleczu tych portów.

Transport kolejowy na zapleczu portu Gdańsk od lat nie jest w stanie sprostać oczekiwa-
niom użytkowników. Infrastruktura tej gałęzi, pomimo zmodernizowania magistrali E65 ma 
niewystarczającą przepustowość, zwłaszcza w godzinach szczytu. Na tym szlaku poruszają 
się wszystkie typy pociągów: dalekobieżne (ekspresowe i pospieszne), regionalne i aglome-
racyjne oraz towarowe masowe i intermodalne, co utrudnia przejazd zwłaszcza pociągów 
towarowych, będących na końcu w kolejowej hierarchii (Piotrowski, 2016, s. 13–14). Wraz 
ze wzrostem obrotów portowych rośnie intensywność wykorzystania infrastruktury kolejo-
wej. Szacuje się, że w przewozach kontenerowych liczba składów pociągów w obsłudze portu 
Gdańsk zwiększyła się z 0,4 tys. w 2005 r. do 2,8 tys. w 2016 r. W efekcie przepustowość linii 
kolejowych, nawet w godzinach pozaszczytowych, jest już w pełni wykorzystana, a istnieje 
ryzyko, że wraz z nasilającym się ruchem pociągów wystąpi problem wydolności układu. Jak 
wcześniej wspomniano, ze Strategii Rozwoju Portu Morskiego Gdańsk do 2027 r. wynika, że 
w wariancie najbardziej prawdopodobnym przeładunki kontenerów w 2030 r. mogą osiągnąć 
poziom 4,6 mln TEU, czyli nastąpi prawie 2,9-krotny wzrost w stosunku do 2016 r. Zakła-
dając, że utrzyma się dotychczasowy udział przeładunków kontenerów w tranzycie mor-
skim, wynoszący 64 proc. (GUS, 2017b) oraz dotychczasowy udział transportu kolejowego 
w obsłudze kontenerów w porcie Gdańsk, wynoszący 33 proc. (Port Gdańsk, 2016), można 
oszacować, że do obsługi portu w 2030 r. liczba niezbędnych składów pociągów kontenero-
wych (średnio 80 TEU) zwiększy się do 6,9 tys., czyli prawie 2,5-krotnie w stosunku do 2016 r.

W 2017 r. na linii kolejowej 226 ukończona została kosztująca ok. 123 mln EUR inwesty-
cja, dzięki której sytuacja znacząco się poprawiła, gdyż przepustowość linii zwiększyła się aż 
sześciokrotnie. Dokonano modernizacji linii kolejowej od stacji Gdańsk Port Północny do 
stacji Pruszcz Gdański oraz zbudowano most kolejowy wyprowadzający i doprowadzający 
ruch kolejowy do prawobrzeżnej części portu, w tym do Portu Zewnętrznego. Wiele pro-
blemów wymaga jednak nadal rozwiązania, a drogi kolejowe prowadzące do portu muszą 
być zmodernizowane, aby odpowiadały współczesnym standardom i wymaganiom nowych 
technologii przewozu (rysunek 2).

Obciążenie dróg samochodowych prowadzących do portu jest również bardzo duże 
(rysunek 3), co przyczynia się nie tylko do kongestii i tym samym wzrostu czasu oraz kosz-
tów transportu czy degradacji środowiska, ale również stwarza rosnące zagrożenie bezpie-
czeństwa na drogach.
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Rysunek 2. Linie kolejowe prowadzące do portu Gdańsk, które powinny być zmodernizowane

Źródło: Naskręt (2017).

Rysunek 3. Średnie dobowe obciążenie dróg kołowych na zapleczu portu Gdańsk w 2015 r.

Źródło: GDDKiA (2018).

Dostęp do portu morskiego w Gdańsku poprawił się dzięki takim inwestycjom, jak 
budowa tunelu pod Martwą Wisłą, modernizacja Trasy Sucharskiego i budowa Obwodnicy 
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Południowej, która umożliwiła bezpośredni dojazd do Portu Gdańsk z autostrady A1. Roz-
budowana infrastruktura drogowa pozwoliła na skrócenie czasu i obniżenie kosztów trans-
portu towarów do i z portu w Gdańsku, jednak drogi te nie rozwiązują perspektywicznie 
problemów połączenia portu z zapleczem i nie sprostają potrzebom kilkukrotnego wzrostu 
obrotów portowych.

Wzrost przewozów transportem samochodowym spowoduje wzrost kongestii na dro-
gach, znaczne utrudnienia w przejazdach przez miasta portowe, zmniejszenie bezpieczeństwa 
na drogach, wzrost kosztów eksploatacyjnych, a także wzrost poziomu emisji zanieczyszczeń, 
co w konsekwencji prowadzić będzie do nasilenia się niekorzystnych zmian klimatycznych.

Istnieje zatem zagrożenie, że transport kolejowy i samochodowy nie będą w stanie 
zagwarantować odpowiedniego standardu obsługi przy tak dużym popycie na przewozy 
ładunków na zapleczu portów morskich. Z tego powodu wykorzystanie drogi wodnej dol-
nej Wisły w obsłudze portu Gdańsk pozwoliłoby na usprawnienie transportu na zapleczu 
portu, a w efekcie na zwiększenie jego konkurencyjności.

4.  Uwarunkowania zagospodarowania drogi wodnej Wisły 
na odcinku Gdańsk–Warszawa

Zagospodarowanie dolnej Wisły powinno być przeprowadzone w sposób umożliwiający 
maksymalizację korzyści społeczno-gospodarczych. Dlatego też przy opracowaniu projektu 
przebudowy tej drogi wodnej należy uwzględnić takie czynniki jak:
1) konieczność kompleksowego zagospodarowania drogi wodnej,
2) możliwość redukcji liczby stopni wodnych, które nie zagrażałyby okolicznym terenom,
3) możliwość częściowego wykorzystania drogi wodnej w trakcie realizacji inwestycji,
4) konieczność skoordynowania zagospodarowania Wisły na odcinku Gdańsk–Warszawa 

z budową połączenia Wisła–Dniepr,
5) sukcesywne realizowanie inwestycji służących rozwojowi usług hotelarsko-gastrono-

micznych, umożliwiających rozwój turystyki na wcześniej zagospodarowanych odcin-
kach dróg wodnych.
Ad 1. Specyficzną cechą śródlądowych dróg wodnych jest ich wielofunkcyjność. Dla-

tego też jedynym racjonalnym sposobem zagospodarowania dróg wodnych jest realizacja 
inwestycji kompleksowych (wielozadaniowych), uwzględniających potrzeby poszczególnych 
działów gospodarki narodowej. Rezygnacja z takiego sposobu zagospodarowania drogi wod-
nej dolnej Wisły przyniosłaby w efekcie straty, które określane są jako koszty zaniechania, 
a oznaczają utratę możliwych korzyści, jakie mogłyby uzyskać gospodarka i społeczeństwo 
w związku z zagospodarowaniem tej drogi wodnej.

Ad 2. Istotnym czynnikiem, który powinien być uwzględniony przy wyborze wariantu 
zagospodarowania drogi wodnej dolnej Wisły jest określenie sposobu jej zestopniowa-
nia. Zarówno z punktu widzenia transportu, jak i energetyki korzystniejsza jest zabudowa 
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wyższymi stopniami. Oznacza to w efekcie możliwość zastosowania mniejszej liczby stopni 
wodnych, a takie rozwiązanie pozwala na maksymalizację korzyści energetycznych i skró-
cenie czasu transportu.

Ad 3. Należy zadbać o właściwą kolejność budowy stopni wodnych. Ze względu na koniecz-
ność podparcia stopnia wodnego we Włocławku jako pierwszy powinien być wybudowany 
stopień w Siarzewie. Budowa kolejnych stopni powinna umożliwiać sukcesywne wykorzy-
stanie dolnej Wisły do obsługi portu Gdańsk poprzez stworzenie drogi wodnej prowadzą-
cej do tzw. portu wewnętrznego – centrum logistycznego, do którego przeniesiona zostałaby 
obsługa części ładunków przeładowywanych w porcie Gdańsk.

Ad 4. Zagospodarowanie dolnej Wisły powinno być skoordynowane z budową połącze-
nia Wisła–Dniepr (rysunek 4). Ukraina i Białoruś są bardzo zainteresowane połączeniem 
śródlądowymi drogami wodnymi z portem morskim w Gdańsku. Oznaczałoby to w efekcie 
znaczne rozszerzenie zasięgu oddziaływania portu w Gdańsku i maksymalizację korzyści 
z tym związanych.

Obok przedstawionych uwarunkowań przy projektowaniu inwestycji hydrotechnicznych 
ważne znaczenie ma także konieczność:
6) uwzględnienia korzyści skali,
7) zachowania zasady perspektywicznego programowania,
8) uwzględnienia ograniczonej podatności obiektów hydrotechnicznych na ich przebudowę 

w celu zwiększenia zdolności przepustowej.
Ad 5. Istnieje duże ryzyko, że uzyskana przepustowość dolnej Wisły jedynie poprzez 

zabudowę regulacyjną lub zabudowę niskimi piętrzeniami, będzie w przyszłości niewystar-
czająca. Zgodnie z zasadą korzyści skali inwestycje na drogach wodnych powinny zagwaran-
tować odpowiednio wysokie parametry techniczne, które z kolei pozwoliłyby na uzyskiwanie 
długookresowych efektów wynikających z jej zagospodarowania. Mała skala inwestycji może 
bowiem przynieść jedynie efekty krótko- lub ewentualnie średniookresowe.

Ad 6. Na podstawie doświadczeń niemieckich można wywnioskować, że inwestycje 
na śródlądowych drogach wodnych należą do czasochłonnych. Jak wcześniej wspomniano, 
nowa śluza w Dörverden została wybudowana w ciągu 5 lat, śluza w Minden była budowana 
8 lat, a uwzględniając czas prac koncepcyjnych i czas na uzyskanie odpowiednich decyzji 
administracyjnych, okres ten wynosił 13 lat. Dlatego też w przypadku tego typu inwestycji 
istotne znaczenie ma zasada perspektywicznego programowania. Skuteczne rozwiązanie 
problemów transportowych poprzez inwestycje na śródlądowych drogach wodnych może 
mieć miejsce tylko w sytuacji, gdy inwestycje te są planowane i realizowane z odpowied-
nio wcześniejszym wyprzedzeniem i uwzględnieniem przyszłych potrzeb transportowych.

Niepodzielność techniczna oraz korzyści skali infrastruktury transportu powinny skła-
niać do budowy większych obiektów, niż wynikałoby to z bieżącego zapotrzebowania na tego 
typu usługi, ale także brać pod uwagę oczekiwany zwiększony popyt w najbliższej i dalszej 
perspektywie czasowej. Możliwości późniejszej przebudowy tego typu obiektów infrastruk-
turalnych w celu zwiększenia ich zdolności przepustowej są często ograniczone ze względu 
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na dziedzictwo architektoniczne. Dlatego też konieczna jest często budowa nowych, bardziej 
wydajnych obiektów, a to w efekcie oznacza dodatkowe nakłady finansowe, które nie byłyby 
ponoszone w sytuacji, gdyby już na etapie planowania inwestycji infrastrukturalnej uwzględ-
niony został odpowiednio wysoki standard techniczny.

Rysunek 4. Droga wodna Wisła–Dniepr

Źródło: Powstało studium wykonalności szlaku wodnego Dniepr–Wisła (2018).

5. Podsumowanie

Perspektywa znacznego wzrostu potrzeb transportowych związanych z obsługą portu 
morskiego w Gdańsku oznacza konieczność zwiększenia potencjału infrastrukturalnego 
na zapleczu tego portu. Ważnym ogniwem tej infrastruktury powinna być droga wodna 
dolna Wisła.

W warunkach, gdy pojawiają się różne opinie na temat sposobu nadania funkcji trans-
portowej tej drodze wodnej, ważne jest, aby wzorować się na doświadczeniach międzyna-
rodowych w zakresie zagospodarowania dróg wodnych. Szczególnie bogate doświadczenia 
w tym zakresie mają Niemcy. Z ich doświadczeń wynika, że budowane w latach 60. XX w. 
na drogach wodnych obiekty hydrotechniczne często nie odpowiadają współczesnym stan-
dardom i są ograniczeniem nie tylko dla realizacji rosnącego popytu na przewozy, ale także 
nie są dostosowane do wymagań współczesnej floty. Można więc wnioskować, że ogranicze-
nie się jedynie do zabudowy regulacyjnej drogi wodnej dolnej Wisły lub zastosowanie sys-
temu niskich piętrzeń jest rozwiązaniem niewystarczającym, gdyż uniemożliwi uzyskanie 
spodziewanych efektów transportowych i będzie mało perspektywiczne. Najkorzystniejszym 
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rozwiązaniem jest natomiast kaskadyzacja dolnej Wisły, gdyż tylko taki wariant zapewni 
parametry klasy międzynarodowej na tej drodze wodnej.
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Lower Vistula River as Transport Infrastructural 
Element at the Hinterland of Gdansk Sea Port

Abstract

Nowadays Gdansk sea port is reached predominantly by road transport. Inland water transport to this 
sea port is rare. Water track, the Vistula river, especially in its section between Gdansk and Warsaw, 
has got sufficient potential to become a relevant link in the transport system in the hinterland of the 
Gdansk port.
The main goal of the paper is to identify the most beneficial way, in which lower part of Vistula can be 
used and managed. In circumstances when opinions on how lower Vistula can be used as a water track 
are divided, we should use international experience in the development of inland waterways. The paper 
discusses problems faced currently by the development of inland waterways transport in Germany, the 
present transport connections at the hinterland of the Gdansk sea port, and outlines circumstances for 
the Vistula water in the section Gdansk-Warsaw.
We may conclude that it is justified to develop and manage lower Vistula and the best way of doing it is 
through cascading as only under such an option international class parameters can be ensured for this 
inland waterway to effectively include it in the transport system at the hinterland of Gdansk sea port.

Keywords: Gdansk sea port, port hinterland, inland waterways, lower Vistula, dam, Dnieper-Vistula 
connection.
JEL classification codes: R4
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Obszary ograniczonego użytkowania 
– problematyczna sfera funkcjonowania portów 

lotniczych na przykładzie Portu Lotniczego Gdańsk 
im. Lecha Wałęsy

Streszczenie

Porty lotnicze i ich otoczenie powinien cechować harmonijny rozwój, ukierunkowane zagospodarowa-
nie oraz funkcjonalna integracja wspólnie użytkowanej przestrzeni. Idea ta wynika również z koncepcji 
społecznie odpowiedzialnego biznesu (corporate social responsibility – CSR), stanowiącej o uwzględ-
nianiu interesów społecznych, problemów środowiskowych i wielokierunkowej relacyjności powiązań.
Wzrost ruchu lotniczego jest stymulatorem rozwoju gospodarczego, w tym gałęziowej infra i supra-
struktury oraz komplementarnych elementów zagospodarowania otoczenia portów lotniczych. Nie-
stety, generuje też niepożądane skutki środowiskowe poza terytoriami, do których zarządcy lotnisk 
posiadają tytuły prawne. Szczególną niedogodnością jest nadmierny hałas lotniczy, który w wielu przy-
padkach stał się podstawą ustanowienia obszarów ograniczonego użytkowania (OOU) – geograficz-
nie (przestrzennie) i prawnie wyodrębnionych stref ochronnych terenów narażonych na dyskomfort, 
na których dotychczasowe rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne nie zaowocowały 
pożądanymi standardami jakości środowiska akustycznego. OOU zabezpieczają interesy portów lot-
niczych i innych użytkowników tych obszarów.
Dynamiczny rozwój transportu lotniczego w Polsce, wzrost mobilności lotniczej społeczeństwa, roz-
budowa stref okołolotniskowych i narastająca uciążliwość akustyczna uzasadniają zainteresowanie 
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tą problematyką. W opracowaniu skoncentrowano rozważania na prezentacji portu lotniczego jako sty-
mulatora wzrostu aktywności społeczno-gospodarczej, źródła konfliktów środowiskowych i podstawy 
regulacji ich ograniczeń, potwierdzając je przykładem Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy. 
Podstawę metodologiczną opracowania stanowią autorskie, systematyczne i jawne obserwacje bezpo-
średnie w długim okresie oraz studia dokumentacji i literatury z zakresu analizowanej problematyki.

Słowa kluczowe: port lotniczy, obszar ograniczonego użytkowania
Kod klasyfikacji JEL: R4

1. Wprowadzenie

Dynamiczny rozwój transportu lotniczego przyczynia się do jakościowej degradacji stan-
dardów środowiska naturalnego, objawiającej się uciążliwością akustyczną na lotniskach, 
w bezpośrednim ich otoczeniu i na obszarach wzdłuż operacji startów i lądowań statków 
powietrznych. Większość współczesnych portów lotniczych, w tym także Port Lotniczy 
Gdańsk im. Lecha Wałęsy, mimo dostępu do zaawansowanych rozwiązań techniczno-tech-
nologicznych i organizacyjnych nie osiąga pożądanych norm w tym zakresie. Celem opra-
cowania jest zaprezentowanie problemów związanych z dyskomfortem hałasu lotniczego 
na obszarze oddziaływania największego portu lotniczego w północnej Polsce.

2.  Port lotniczy – stymulator aktywności gospodarczej 
i źródło konfliktów środowiskowych

Obiekty infrastrukturalne transportu lotniczego są punktowymi, wielkoskalowymi i pre-
stiżowymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi. Współczesne porty lotnicze, z reguły multimo-
dalne węzły transportowe, są obszarami o nasilonej koncentracji innowacyjnych rozwiązań 
o istotnym znaczeniu dla rozwoju współczesnych gospodarek, miast i regionów. Są czynni-
kami przekształceń obszarów okołolotniskowych, biegunami aktywności gospodarczej oraz 
atrakcyjnymi rynkami pracy, skorelowanymi z osiąganiem dochodów o wartości dodanej 
przez porty lotnicze i innych beneficjentów. Porty lotnicze oddziałują na przestrzenne i funk-
cjonalne przemiany rynkowego otoczenia, przyciągają inwestycje oraz działalności wzmac-
niające konkurencyjność terytorialną w lokalnej, ponadlokalnej i niekiedy ponadkrajowej 
skali. Efektem przeobrażeń portów lotniczych są wielofunkcyjne obszary zurbanizowane 
(przestrzenie miejskie), na których koncentruje się działalność lotnicza, pozalotnicza i funk-
cja mieszkaniowo-rezydencjalna.

Wzrost liczby i mobilności ludności oraz ruchu lotniczego jest podstawowym czynnikiem 
ewolucji i dysfunkcji ekosystemów współczesnych portów lotniczych. Ich odzwierciedleniem 
są zmiany w zagospodarowaniu funkcjonalnej przestrzeni i oddziaływania na środowisko 
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wraz z niepożądanymi, społeczno-ekonomicznymi skutkami. Suplementarne konflikty między 
środowiskiem a portami lotniczymi są przyczyną niedogodności dla użytkowników obsza-
rów okołolotniskowych i na trasach przebiegu dróg startowych/lądowań samolotów. Pomi-
jając istotne problemy ekologiczne (zużywanie nieodnawialnych paliw jako źródła napędu 
środków przewozu, przekształcanie funkcji rozległych terenów dla potrzeb lotnisk, degrada-
cja powietrza, gleb i flory, praktyki odstraszania ptactwa, zwierząt itd.) na uwagę zasługuje 
uciążliwość hałasu lotniczego, przekraczająca jakościowe normy środowiska akustycznego. 
Źródłem hałasu w porcie lotniczym są samoloty:
• w stanie stacjonarnym – z aktywnym zespołem napędowym podczas uruchamiania 

i rozgrzewania silników, prób silników po przeglądach technicznych, przed startami oraz 
w trakcie wykonywania innych czynności naziemnych,

• w ruchu na płycie lotniska i pasach – podczas kołowania przed startem, w trakcie startu, 
po wylądowaniu, podczas manewrowania na płycie lotniska wzmacnianego napędem 
pojazdu holującego.
Normy i zalecane metody postępowania zawarto w Załączniku 16 do Konwencji o mię-

dzynarodowym lotnictwie cywilnym ICAO (ICAO, 2014, s. 1–214). Określono w niej m.in. 
zasady: monitorowania hałasu lotniczego na lotniskach i w ich otoczeniu; badania hałasu 
statków powietrznych; spełniania wymagań w zakresie jego ograniczania i ich efektywności. 
Wymienione zasady zakwalifikowano do rutynowych pomiarów poziomu hałasu. Określono 
też obligatoryjne wyposażenie pomiarowe, jego rozmieszczenie w terenie, sposoby pomia-
rów, analiz i prezentacji ich wyników (ICAO, s. 1/1/15). Przyjęte wskaźniki długookreso-
wego poziomu hałasu lotniczego są spójne z dyrektywą Parlamentu Europejskiego 202/49 
WE z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowi-
sku w krajach członkowskich UE.

Dopuszczalne poziomy (normy) hałasu lotniczego w Polsce, w zależności od częstotli-
wości emitowanego dźwięku sprecyzowano w:
• Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. w sprawie dopusz-

czalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109),
• Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczal-

nych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 
23 czerwca 2014, poz. 817),

• załączniku do Obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. (Dz. U. 
2014, poz. 112).
W tabeli 1 przedstawiono dopuszczalne poziomy hałasu lotniskowego w zależności od 

rodzaju terenu objętego ochroną.



Danuta Rucińska  124

Tabela 1. Dopuszczalne poziomy hałasu lotniskowego w zależności od rodzaju terenu

Rodzaj terenu

Dopuszczalny poziom hałasu (w dB)
(starty, lądowania i przeloty statków powietrznych*) 

Przedział czasu 
odniesienia = 16 godzin

Przedział czasu 
odniesienia = 8 godzin

Strefa ochronna „A”uzdrowiska
Tereny szpitali, domów opieki społecznej
Tereny zabudowy związane ze stałym lub czasowym 
pobytem dzieci i młodzieży*

55 45

Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- lub 
wielorodzinnej, zabudowy zagrodowej, zamieszkania 
zbiorowego
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe*
Tereny mieszkaniowo-usługowe
Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. 
mieszkańców**

60 50

Objaśnienia:
* w przypadku niewykorzystania tych terenów zgodnie z ich funkcją w porze nocnej nie obowiązuje na nich dopuszczany 
poziom hałasu w tym czasie
** strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców – teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów 
administracyjnych, handlowych i usługowych. W miastach z dzielnicami powyżej 100 tys. mieszkańców można wyznaczyć 
strefę śródmiejską o zwartej zabudowie mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych
Źródło: opracowanie własne na podst. Załącznika do Obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r., 
poz. 112, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000112, dostęp 12.04.2018.

Wyniki pomiarów w polskich portach lotniczych potwierdzają przekraczanie wskaź-
ników hałasu, podanych w tabeli 1, a natężenie dźwięków na lotniskach niekiedy osiąga 
wysokie poziomy, nawet ponad 110 dB1, co znacząco przekracza referencyjne normy w tym 
zakresie. Przelot samolotu komunikacyjnego w zależności od typu, masy i rodzaju silników 
emituje hałas od 80 do 110 dB, którego odczuwalność słabnie wraz z osiąganą wysokością, 
a koncentracja szkodliwości akustycznej ulega złagodzeniu wraz z oddaleniem od lotniska. 
W tym aspekcie należy wysoko oceniać wysiłki konstruktorskie producentów taboru lotni-
czego zmierzające do ograniczania emisji fal akustycznych. Osiągane w tym zakresie suk-
cesy są silnym, rynkowym atutem rozwoju gałęzi i aktywnym elementem realizacji zasad 
polityki zrównoważonego rozwoju.

Zasada zrównoważonego rozwoju determinuje wybór metod i środków ograniczenia 
hałasu na lotniskach oraz w ich otoczeniu. Art. 150 Ustawy Prawo ochrony środowiska w Pol-
sce nakazuje ciągły monitoring natężenia hałasu na lotniskach komunikacyjnych (Dz. U. 
2016, poz. 672) – zajmują się tym porty lotnicze lub uprawnione organy ochrony środowi-
ska. Pomiary potwierdzają, że podstawowymi źródłami hałasu lotniczego są operacje lot-
nicze i inna aktywność lotnicza w tym hałas emitowany przez samoloty, niedostosowane 

1 Natężenie hałasu powyżej 70 dB jest niekorzystne dla zdrowia, a 90 dB jest progiem bólu odczuwanym przez 
człowieka, Konwencja nr 148 dotycząca ochrony pracowników przed zagrożeniami zawodowymi w miejscach 
pracy, z 20 czerwca 1977 r., Dz. U. 2004, nr 29, poz. 255.
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procedury obsługi statków powietrznych, niewłaściwe wykorzystanie infrastruktury lot-
niskowej i cele lotów. Hałas najbardziej jest odczuwalny w strefach wznoszeń po starcie 
i podejść do lotnisk, krążenia lub oczekiwania na lądowanie. Nawet przy nieprzekraczanych 
poziomach dźwięku mieszkańcy terenów okołolotniskowych wskazują na uciążliwość aku-
styczną. W przypadkach intensywnego przekraczania standardów, organ ochrony środo-
wiska ustala dopuszczalny poziom hałasu dla danego lotniska, a jego naruszenie uprawnia 
do nałożenia kar określonych w obwieszczeniu Ministra Środowiska z 25 lipca 2014 r. (M. P. 
poz. 875; Dz. U. 2017, poz. 2490).

Lotniczy dyskomfort akustyczny jest odczuwalny na dużych powierzchniach i obejmuje 
przestrzenie nieobjęte gestią właścicielską portów lotniczych. Jest on źródłem uciążliwości 
życia mieszkańców, w tym użytkowników nieruchomości na obszarach okołolotniskowych, 
niektórych działalności, zlokalizowanych na trasach ruchu, osób przebywających w portach 
lotniczych, na lotniskach, w tym pracowników tych podmiotów.

Władze samorządowe w interwale pięcioletnim sporządzają mapy akustyczne dla obsza-
rów lokalizacji lotnisk, informujące o skali hałasu. Stanowią one m.in. podstawy dla pań-
stwowego monitoringu i aktualizacji programów ochrony środowiska przed hałasem oraz 
jego minimalizacji. Nieprzestrzeganie zaleceń w tym zakresie podlega sankcjom zgodnym 
z Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wysokości 
stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na 2018 r. (M. P. 2017, poz. 875).

3.  Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy – charakterystyka 
i inicjatywy prośrodowiskowe

Port lotniczy w Gdańsku jest międzynarodowym, regionalnym i najważniejszym portem 
w Polsce północnej, zapasowym lotniskiem dla Warszawy oraz elementem paneuropejskiego 
korytarza transportowego sieci TEN-T (Trans-European Transport Networks).

W aktualnej lokalizacji funkcjonuje od 1974 r. i  jest oddalony odpowiednio 13, 18 
i 23 km od centrum Gdańska, Sopotu i Gdyni. Pierwotnym rynkiem dla portu lotniczego 
jest region Pomorza, który zamieszkuje ponad 2,2 mln ludności, a w bezpośrednim jego oto-
czeniu – ponad połowa jego mieszkańców. Jako podmiot gospodarujący jest zorientowany 
kapitałowo, prorynkowo i zarządczo względem infrastruktury lotniska.

Port lotniczy w Gdańsku, wraz z częścią lotniskową, zajmuje powierzchnię 189 ha. Jest 
zlokalizowany poza miastem i granicami obszarów chronionych (Dz. U. 2004, nr 92, poz. 880) 
oraz otoczony gruntami stanowiącymi współwłasność portu, gminy miejskiej Gdańsk, Skarbu 
Państwa i osób prywatnych. W bezpośrednim otoczeniu lotniska występują użytkowe tereny 
rolnicze, leśne, obiekty transportowe, usługowe, produkcyjne i mieszkaniowe. Na północ od 
lotniska znajdują się tereny zabudowy podmiejskiej, przemysłu „wysokich technologii” oraz 
inne usługowe i rolnicze (pola uprawne, łąki). Po stronie południowej przeważają tereny prze-
mysłowe m.in. z funkcją przemysłową, logistyczną, mieszkaniową i ogrodniczo-rekreacyjną, 
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a od wschodu – obszar leśny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Port lotniczy wraz 
z otoczeniem jest nasycony infrastrukturą gospodarczą i obiektami wysokich technologii, 
co kwalifikuje go do strategicznych obszarów rozwoju funkcji metropolitalnych aglomeracji 
zespołu miast Zatoki Gdańskiej. Port lotniczy jest więc obiektem o znaczeniu metropolital-
nym, spełniającym cel rozwoju systemu transportowego, zapewniającego sprawną obsługę 
komunikacyjną, wpisaną w zrównoważony rozwój zespołu miejskiego (http://www.brg.gda.
pl/studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-gdanska, 
Dz. U. 2013, poz. 1232, dostęp 10.04.2018).

Podstawowym elementem infrastruktury lotniska jest asfaltobetonowa droga startowa 
na kierunku 11/29 o długości 2800 m i szerokości 45 m z oświetleniem nawigacyjnym oraz 
oprzyrządowaniem ILS i2 NDB na głównym kierunku operacji (293o). Droga startowa jest 
połączona z równoległą do niej drogą kołowania z siedmioma zjazdami (drogami szybkiego 
zejścia). Na polu wzlotów znajduje się siedem płyt postojowych (miejsce dla ok. 38 samolotów 
klasy C) i jedną płytą do jednoczesnego odladzania kilku samolotów. Rozbudowana infra-
struktura lotniskowa umożliwia sprawny ruch samolotów – 41–44 operacji typu start–lądo-
wanie w ciągu godziny i szybki dostęp do każdego odcinka drogi startowej.

Pasażerowie korzystają z terminali T1 i T2. Z T1 są obsługiwane loty z/do strefy Non-
-Schengen. Terminal T2 o przepustowości do 5 mln rocznie (20 stanowisk check-in i 10 bra-
mek wylotowych) jest przeznaczony dla pasażerów ze strefy Schengen. Planowana rozbudowa 
T2 zwiększy przepustowość portu lotniczego w Gdańsku do 9 mln pasażerów rocznie (wg 
danych portu lotniczego w Gdańsku).

Dla mieszkańców województw północnej Polski port lotniczy w Gdańsku jest lotniskiem 
pierwszego wyboru. Korzystają z niego również mieszkańcy woj. kujawsko-pomorskiego, 
obwodu kaliningradzkiego i ze względu na atrakcyjność połączeń z Europą południową, 
coraz częściej mieszkańcy Szwecji oraz Finlandii, wyznaczając średni, ponad 250-kilome-
trowy promień rynku ciążącego portu. W 2017 r. na lotnisku obsłużono 4 611 714 pasażerów, 
czyli ponad 600 tys. więcej niż w roku poprzednim (wzrost o 15 proc.), przy 81,4-proc. obło-
żeniu miejsc w samolotach oraz wykonano 43 422 operacje lotnicze. W 2018 r. siatkę połą-
czeń tworzy ponad 50 krajowych i europejskich połączeń regularnych, a liczba czarterowych, 
przy ponad 55-proc. wzroście w stosunku do 2016 r., stanowi 96,9 proc. ruchu nieregularnego 
na tym lotnisku. Systematycznie wzrasta też ruch cargo (35 proc. w porównywanych latach). 
Na lotnisku dokonuje się pełnej obsługi kasowo-magazynowej przesyłek lotniczych, w tym 
towarów wartościowych, niebezpiecznych i łatwo psujących się (dane pierwotne portu lotni-
czego w Gdańsku). Wysoka aktywność lotnicza sytuuje port lotniczy w Gdańsku na trzeciej 
pozycji w kraju, po Warszawie i Krakowie.

Wzrost aktywności lotniczej wymaga profesjonalnego zarządzania środowiskiem natu-
ralnym. W tym zakresie port lotniczy w Gdańsku prowadzi działania dotyczące:
• ochrony przed hałasem lotniczym i komunikacyjnym,
• gospodarowania wodami opadowymi,
• gospodarowania odpadami,
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• ograniczania niezorganizowanej emisji do atmosfery,
• ograniczania zużycia energii,
• wdrażania proekologicznych technologii.

Celem działań i procedur prośrodowiskowych o charakterze techniczno-technologicznym 
i organizacyjnym są długofalowe korzyści dla lotniska, lokalnej społeczności oraz środowiska 
naturalnego we wskazanych zakresach. Od 2010 r. i zgodnie z art. 175 ustawy Prawo ochrony 
środowiska, dokonuje się ciągłego pomiaru hałasu lotniczego, w tym rejestracji i oceny ope-
racji lotniczych. Podjęto też stałą współpracę z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej (PAŻP) 
w zakresie optymalizacji profili tras dolotowych i odlotowych nad terenami zabudowanymi 
w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska, zmodyfikowano procedury startów SID (standard 
instrument departure) i lądowań STAR (standard terminal arrival route), dostosowując je do 
zasad tzw. zielonej techniki podejścia CDA (continuous descent approach) (http://www.pansa.
pl/aap/ATM_a_ochrona_klimatu_globalnego_16112009.pdf, dostęp 13.04.2018)2. Prośrodo-
wiskowym efektem stosowania tej metody jest redukcja hałasu lotniczego o ok. 5 dB, zuży-
cia paliwa lotniczego ok. 50–150 kg i emisji CO2 ok. 150–450 kg przy każdym podejściu do 
lądowania. Ponadto:
• wykluczono ideę uruchomienia na lotnisku stanowiska prób silników,
• ograniczono loty w porze nocnej zgodnie z proporcją operacji pory dnia i pory nocy 

ustaloną w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsię-
wzięcia „Rozbudowa Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy”, (http://www.gdansk.
pl/inwestycje-miejskie/Rozbudowa-Portu-Lotniczego-Gdansk-im LechaWalesy, a 17772, 
dostęp 12.04.2018),

• ustalono i wdrożono procedury odladzania samolotów przy wyłączonych silnikach,
• zaplanowano zmianę floty i miejsc postojowych Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,
• wprowadzono system ciągłego monitorowania hałasu lotniczego,
• wprowadzono kontrolę certyfikatów akustyki użytkowanych na lotnisku samolotów,
• ustanowiono obowiązek sprawozdawczości i przekazywania organom ochrony środo-

wiska kwartalnych raportów z wynikami pomiarów charakteryzujących parametry kli-
matu akustycznego wokół lotniska,

• podjęto inicjatywę merytorycznego wspierania procesu sporządzania i zatwierdzania 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego okolic lotniska,

• zobowiązano się do dostarczania zweryfikowanych danych użytecznych przy sporzą-
dzaniu kwartalnych raportów z wynikami pomiarów i parametrów klimatu akustycz-
nego wokół lotniska, planów zagospodarowania przestrzennego okolic lotniska i map 
akustycznych miasta Gdańska.

2 Technika CDA – metoda tzw. zielonego podejścia polega na zapewnieniu płynnego, nieprzerwanego pod-
chodzenia do lądowania, najlepiej z wysokości przelotowej, przy jednoczesnym utrzymaniu silników na jałowym 
biegu oraz na wysunięciu klap i podwozia w optymalnym momencie podejścia do lądowania. Dzięki zielonej pro-
cedurze zmniejsza się emisja spalin, a hałas może być zredukowany w granicach od 2 do 5 dB, w zależności od 
typu samolotu i odległości od lotniska. Stosowanie tej metody wymaga współpracy pilotów, kontrolerów ruchu 
lotniczego i służb meteorologicznych. Technika CDA została ogłoszona w AIP Polska w 2009 r.
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Nowoczesne urządzenia grzewcze w obiektach lotniskowych, środki transportowe i nowo-
czesne parkingi w strefie land side sprzyjają racjonalnemu gospodarowaniu emisjami. Stan 
urządzeń wodno-ściekowych jest ściśle kontrolowany i podlega systematycznej konserwacji, 
wody deszczowe są odprowadzane do siedmiu zlewni na terenie lotniska, a specjalistyczne 
firmy na zasadzie outsourcingu obsługują selektywną zbiórkę gromadzonych odpadów.

W porcie lotniczym w Gdańsku nie prowadzi się monitoringu emisji zanieczyszczeń 
powietrza. Na podstawie badań potwierdzających znikome oddziaływanie i rozprzestrze-
nianie się zanieczyszczeń powietrza ze źródeł związanych z lotniskiem uznano, że zbędny 
jest ciągły monitoring ich poziomu w otoczeniu. Teoretycznie określony zasięg przekracza-
nia norm stężeń dwutlenku azotu, powodowany eksploatacją lotniska, nie obejmuje obsza-
rów zurbanizowanych (z wyłączeniem terenów o rozproszonej zabudowie jednorodzinnej). 
Uznano zatem, że wystarczającą procedurą będą okresowe badania stanu zanieczyszcze-
nia powietrza w szczególnie wrażliwych na zanieczyszczenie miejscach na terenie lotniska. 
W świetle przedstawionych faktów, spektakularnym, prawno-organizacyjnym rozwiązaniem 
było zaprojektowanie i utworzenie wokół portu lotniczego w Gdańsku Obszaru Ograniczo-
nego Użytkowania (OOU).

4.  Obszar Ograniczonego Użytkowania (OOU) – warunki 
stanowienia dla polskich portów lotniczych

Obszar ograniczonego użytkowania (OOU) jest geograficznie i „prawnie wyznaczonym 
terenem, na który oddziałuje okoliczny zakład lub inny podobny obiekt np. oczyszczalnia 
ścieków, składowisko odpadów komunalnych, trasa komunikacyjna, lotnisko, linia/stacja 
elektroenergetyczna” (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010620627, 
dostęp 12.04.2018). Na OOU dopuszcza się przekraczanie standardowych norm emisyjnych.

Środowiskowe problemy funkcjonowania transportu lotniczego stanowią podstawę wyzna-
czania (OUU) na lotniskach i operacyjnych trasach lotniczych. Podobnie jak w innych przy-
padkach są to geograficznie i prawnie wydzielone strefy ochronne dla obszarów, na których, 
mimo zastosowania dostępnych rozwiązań techniczno-technologicznych i organizacyjnych 
nie utrzymuje się standardów jakości środowiska, głównie w zakresie norm akustycznych 
(Dz. U. 2013, poz. 1232)3.

Podstawą prawną tej regulacji w Polsce jest ustawa Prawo ochrony środowiska, dział 
IX, „Ograniczanie sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną środowiska” 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2008 r. (Dz. U. 2016, poz. 627, dostęp 14.04.2018). OOU wyznacza 
się na podstawie uchwały rady powiatu lub sejmiku województwa. Po dokonaniu przeglądu 
ekologicznego i oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z przepisami 

3 Obszar ograniczonego użytkowania (OOU) wydziela się z mocy Ustawy z dnia 27 kwietnia 2007 r. Prawo 
ochrony środowiska, art. 135, Dz. U. 2013, poz. 1232.
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ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie określa się jego zasięg, kryteria przeznaczenia, wymagania techniczne dla poszczegól-
nych obiektów oraz sposoby wykorzystania integralnych terenów. Każda decyzja o OOU jest 
powiązana z konkretnym obiektem lub działalnością – dotyczy to także niektórych portów 
lotniczych. W ujęciu szczegółowym zasięg OOU stanowi obwiednia izolinii hałasu (izofona) 
o maksymalnych, dopuszczalnych wartościach dB określonych przepisami z uwzględnieniem:
• hałasu wynikającego z prowadzonych operacji lotniczych,
• tras do/odlotowych statków powietrznych,
• prognoz ruchu lotniczego.

Na OOU zabrania się budowy niektórych obiektów (por. tabela 1), a w nowo projek-
towanych obowiązuje wymóg zapewnienia odpowiedniej izolacyjności akustycznej ścian. 
Szczegółowe warunki zabudowy i jej wykonawstwa uwzględniają specyfikę każdej inwesty-
cji. W art. 87 Ustawy Prawo lotnicze określono też warunki budowy i zabudowy, zagospo-
darowania obszarów okołolotniskowych oraz sposoby oznakowania przeszkód lotniczych4. 
OOU wyodrębniono wokół następujących lotnisk w Polsce:
• Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice,
• Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice,
• Port Lotniczy im. F. Chopina w Warszawie,
• Port Lotniczy Gdańsk,
• Port Lotniczy Poznań-Ławica.

Wokół innych obiektów lotniczych prowadzi się dobowe lub długookresowe pomiary 
hałasu lotniczego (Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka, Warszawa-Modlin, Warszawa-Babice, 
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta oraz wokół wybranych lądowisk np. Czę-
stochowa-Rudniki, Maków Podhalański (http://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/
monitoring_ halasu/halaslotniczy.pdf, dostęp 9.08.2018)5.

5.  Modelowanie Obszaru Ograniczonego Użytkowania dla Portu 
Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy

Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy silnie oddziałuje na środowisko akustyczne 
otoczenia, co nie jest szczególnym jego wyróżnikiem, gdyż wszystkie lotniska są w zróż-
nicowanym stopniu obarczone tą cechą. Przekraczanie lotniczych standardów akustycz-
nych na gdańskim lotnisku stanowi poważny dyskomfort dla około 11 tys. mieszkańców, 
czyli ok. 2,3 proc. osób zamieszkałych w mieście i najbliższych miejscowościach podmiej-
skich. Poziom uciążliwości akustycznej dla tego lotniska określono, przyjmując założenie 

4 Ustawa Prawo lotnicze z dnia 3 lipca 2002 r., Dz. U. 2002, nr 130, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe-
tails.xsp?id=WDU20021301112, dostęp 12.04.2018.

5 W 2014 r. dobowe badania hałasu lotniczego wykonano łącznie w 15 punktach w porze dziennej i 8 w porze 
nocnej.
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użytkowania określonych typów samolotów, rodzaju i intensywności operacji lotniczych oraz 
tras lotów i rozkładu ich intensywności na poszczególnych kierunkach. Model symulacyjny, 
uwzględniający specyfikę hałasu lotniczego (starty, lądowania, przeloty statków powietrz-
nych) pozwolił na wyznaczenie zasięgu średniego i długotrwałego, dobowego poziomu hałasu 
wzdłuż ulic miejskich Nowatorów, Kartuskiej, w niektórych miejscowościach gmin: Gdańsk, 
Żukowo i Przodkowo, usytuowanych na trasach operujących statków powietrznych. Prze-
bieg izofon na mapie akustycznej wskazuje na wykraczający poza teren lotniska ponadnor-
matywny hałas w ciągu całej doby6..

Wzrost natężenia ruchu lotniczego i liczby wykonywanych operacji lotniczych w Gdań-
sku, mimo wdrożenia możliwych rozwiązań, nie zaowocował zmniejszeniem dopuszczalnego 
poziomu hałasu poza terenem lotniska. Na podstawie miejskiej mapy akustycznej szczegó-
łowo zidentyfikowano miejsca przekraczania progowych poziomów emisji i sporządzono 
mapę hałasu lotniczego, wyznaczając na niej przebiegi izofon dla średniego, długotrwałego 
poziomu dźwięku o wartościach 60, 50 i 45 dB. Dotyczą one głównie pory dziennej, gdyż 
przy małej intensywności ruchu lotniczego w nocy, wyznaczenie izofon byłoby obarczone 
błędem. Granicą zewnętrzną badanego obszaru była obwiednia izofony 45 dB dla pory noc-
nej i wewnętrznej granicy lotniska. Dodatkowo, obszar ten podzielono według kryterium 
rodzaju chronionego terenu na dwie strefy: A (wewnętrzną) i B (zewnętrzną). Granicę pomię-
dzy strefami wyznaczyła obwiednia izofony 50 dB w porze nocnej i 60 dB w ciągu dnia. 
Dla każdej z nich określono ograniczenia wynikające z przeznaczenia i sposobów wyko-
rzystania terenu oraz wymagania techniczne dotyczące zlokalizowanych na nich obiektów. 
Na rysunku 1 przedstawiono zrzut komputerowy fragmentu trzeciej mapy akustycznej dla 
Gdańska z zaznaczeniem poziomu hałasu wokół lotniska w Gdańsku7.

Dane z monitoringu środowiska (dwunastomiesięczny pomiar hałasu lotniczego) i przed-
sięwzięcia pn. „Rozbudowa Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy”8 uwzględniono w decyzji 
o ustanowieniu Obszaru Ograniczonego Użytkowania dla tego podmiotu, a w lutym 2016 r., 
zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo ochrony środowiska, Sejmik Wojewódz-
twa Pomorskiego podjął uchwałę o ustanowieniu OOU wokół gdańskiego portu lotniczego9. 
Jego zasięg przestrzenny przedstawiono na rysunku 2.

6 W porze nocnej ruch regularny na gdańskim lotnisku jest zdecydowanie mniejszy i są głównie obsługiwane 
nieregularne przewozy czarterowe.

7 Zgodnie z wymogiem Unii Europejskiej i polskiego Ministerstwa Środowiska, pierwsza mapa akustyczna dla 
Gdańska powstała w 2007 r., druga w 2012 r. Aktualna mapa akustyczna dla Gdańska jest trzecią z kolei. Z wyma-
gań UE i Ministerstwa Środowiska wynika konieczność przeprowadzania badań i publikowania ich co pięć lat.

8 Analiza porealizacyjna związana z zakończeniem etapu I rozbudowy Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha 
Wałęsy w latach 2008–2012, dane z Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

9 Uchwała Nr 203/XVIII/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie utworze-
nia obszaru ograniczonego użytkowania wokół Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku, Dz. U. Woje-
wództwa Pomorskiego 2016, poz. 1093.
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Rysunek 1. Poziom hałasu wokół lotniska w Gdańsku – wycinek z trzeciej mapy akustycznej

Źródło:http://www.gdansk.pl/wiadomosci/Trzecia-mapa-halasu-w-Gdansku-11-tysiecy-mieszkancow-narazonych-na-wyso-
kie-decybele,a,94043, dostęp 14.04.2018.

Rysunek 2.  Obszar Ograniczonego Użytkowania wokół Portu Lotniczego Gdańsk  
im. Lecha Wałęsy

Źródło: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 203/XVIII /16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 lutego 2016 r.



Danuta Rucińska  132

Zewnętrzną granicę OOU wyznaczono na podstawie obwiedni izolinii równoważnego 
poziomu dźwięku 45 dB10, emitowanego podczas startów, lądowań i przelotów statków 
powietrznych, natomiast jego granicę wewnętrzną stanowi teren lotniska.

Na podstawie kryterium rodzaju chronionego obszaru, podobnie jak na mapie akustycz-
nej, wyodrębniono dwie strefy akustyczne (A i B):
• strefa B (zewnętrzna) OOU (obwiednia izolinii 45 dB w porze nocnej, wymagana dla 

terenów o podwyższonych standardach akustycznych) i od wewnątrz – obwiednia izoli-
nii 50 dB w porze nocnej, wymagana dla terenów z zabudową mieszkaniową,

• strefa A (wewnętrzna) została ograniczona od zewnątrz izolinią 50 dB w porze nocnej 
i 60 dB w porze dziennej oraz od wewnątrz – granicą terenu lotniska.
Dla obu stref określono ograniczenia funkcji ich przestrzennego zagospodarowania, 

przeznaczenia i sposobów ich użytkowania wraz z uwarunkowaniami zabezpieczenia aku-
stycznego oraz wymaganiami technicznymi dotyczącymi istniejących i nowo projektowa-
nych obiektów.

6.  Efekty ustanowienia OOU dla Portu Lotniczego Gdańsk 
im. Lecha Wałęsy i otoczenia – dyskusja i podsumowanie

Ustanowienie OOU dla Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy wyznaczyło okre-
ślone zobowiązania i przywileje podmiotom funkcjonującym w jego terytorialnym zasięgu. 
Dla portu lotniczego są to ścisłe zalecenia respektowania w bieżącej działalności gospodarczej 
zasad wynikających z regulacji o OOU, reguł koncepcji zrównoważonego rozwoju i społecz-
nie odpowiedzialnego biznesu. Dotyczą one wdrażania i wykorzystywania innowacyjnych, 
prośrodowiskowych rozwiązań. Trwałym elementem systemu ciągłego monitorowania hałasu 
są czynności pomiarowe i kontrolne11 w tym:
• weryfikacja pomiarowa natężenia ruchu lotniczego z uwzględnieniem jego rozkładu na 

poszczególnych trasach dolotowych i odlotowych z lotniska z uwzględnieniem pory nocnej,
• weryfikacja pomiarowa akustycznej uciążliwości lotniska w okresie wzmożonej inten-

sywności operacyjnej,
• kontrola poziomu dźwięku od podejścia do lądowania w rejonie zwartej zabudowy, w tym 

w planowanej rozbudowy strefy okołolotniskowej (Airport City),
• dodatkowe inwestycje antyhałasowe np. w poprawę izolacyjności akustycznej budynków,

10 Ibidem, § 3.
11 Do oceny hałasu dla lotnisk wykorzystuje się metodę obliczeniową INM. Opis metody zawarty jest w prze-

pisach międzynarodowych w rozumieniu ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. 2006, nr 100, 
poz. 696 z późn. zm.), a w szczególności w dokumencie: Circular 205 – AN/1/25/1988 Międzynarodowej Organi-
zacji Lotnictwa Cywilnego – ICAO oraz przystosowanym do warunków europejskich dokumencie ECAC CEAC 
Doc. 29 Report on Standard Method of Computing Noise Contours around Civil Airports.
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• inne zabezpieczenia akustyczne, np. ekrany itp. w nowo budowanych lub rozbudowywa-
nych rejonach, np. zaplecza infrastrukturalnego,

• realizacja potencjalnych, uzasadnionych roszczeń lub odszkodowań dla właścicieli 6 858 
nieruchomości na terenie miast i gminy Gdańsk, Żukowo i Przodkowo, wykazanych 
w Załączniku Nr 3 do Uchwały Nr 203/XVIII/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego 
z dnia 29 lutego 2016 r.12.
Są to również określone korzyści wizerunkowe (rynkowe) organizacji, w tym przewoź-

ników operujących na rzecz realizacji oferty portu lotniczego oraz korzyści ekonomiczne 
z tytułu oszczędności zużycia paliwa podczas procedur startu/lądowania.

Dla innych, fizycznych i prawnych użytkowników przestrzeni wokół portu lotniczego 
OOU stworzyło szansę na poprawę warunków życia i pracy w strefie nadmiernego hałasu 
z możliwością uzyskania odszkodowania z tego tytułu. Spośród 1380 respondentów na pytanie: 
„czy mieszkając przy lotnisku ubiegałbyś się o odszkodowanie z tytułu nadmiernego hałasu?” 
57 proc. potwierdziło postawę roszczeniową, 24 proc. uznało miejsce zamieszkania jako atut 
i nie wyraziło zainteresowania odszkodowaniem, 19 proc. rozważyłoby taką możliwość13.

Konkludując przedstawione w opracowaniu rozważania należy stwierdzić, że:
• przestrzenny zasięg oddziaływania portu lotniczego w Gdańsku jako węzła transporto-

wego wykracza poza obszar regionu Pomorza,
• wzrost aktywności lotniczej jako źródło nadmiernej uciążliwości akustycznej zadecydo-

wał o ustanowieniu Obszaru Ograniczonego Użytkowania (OOU) dla Portu Lotniczego 
Gdańsk im. Lecha Wałęsy,

• ustanowienie OOU jest elementem proekologicznej orientacji działalności podmiotu, 
zgodnej z polityką zrównoważonego rozwoju i koncepcją społecznie odpowiedzialnego 
biznesu,

• w aspekcie planów rozwojowych portu lotniczego w Gdańsku i rozbudowy strefy około-
lotniskowej w konwencji Airport City uregulowanie problemów związanych z nadmier-
nym hałasem lotniczym jest istotne dla potencjalnych decyzji lokalizacyjnych nowych 
obiektów i funkcjonalnej tematyzacji przestrzeni,

• regulacje wynikające z OOU są przykładem dobrych praktyk w sferze kształtowania pożą-
danych relacji z otoczeniem zewnętrznym Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

12 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 203/XVIII/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 lutego 2016 r.
13 https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Specjalna-strefa-wokol-lotniska-Bedzie-mozna-dostac-odszkodo-

wanie-n99868.html, dostęp 14.04.2018.
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Areas of Restricted Usage – Problematic Sphere of Airport 
Operations on the Example of the Gdansk Lech Walesa Airport

Abstract

Airports and their surroundings should develop harmoniously aiming at the management and func-
tional integration of jointly used space. The idea results also from the corporate social responsibility 
(CSR) approach, which takes account of social interests, environmental problems and multi-direc-
tional relational ties.
Intensified air traffic stimulates growth, including industrial infra- and supra-structures and comple-
mentary elements of the surroundings of airports. Unfortunately, it also generates undesirable envi-
ronmental consequences outside of territories for which airport managers are legally responsible. Too 
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much noise from air traffic is a specific discomfort and in many cases it has lead to the delineation of 
areas of restricted usage (ARU), i.e., geographically (spatially) and legally earmarked protection areas 
for zones exposed to such discomfort, in which the until now applied technical, technological, and or-
ganisational solutions have not produced expected standards of the quality of acoustic environment. 
ARU safeguard the interests of airports and other users of these areas.
Dynamic development of air transport in Poland, enhanced air mobility of society, extension of zones 
neighbouring the airports and increasing acoustic burden justify interest in these issues. The paper 
focuses on an airport as a stimulator of social and economic activities, the source of environmental 
conflicts, and basis for regulating their restrictions on the example of Gdansk Lech Walesa Airport. 
Methodologically, the paper is based on original, systematic and explicit direct observations over a long-
term plus desk research of documentation and literature in the matter in question.

Keywords: airport, area of restricted usage
JEL classification code: R4
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Streszczenie

Celem badań podjętych w artykule jest ocena dostępności transportowej portu lotniczego. W opar-
ciu o przedstawiony cel określono trzy elementy ją kształtujące: airport links, accessibility oraz con-
nectivity. W artykule wykorzystano studium przypadku – Portu Lotniczego Gdańsk. Wybór portu 
lotniczego jest nieprzypadkowy, gdyż w ostatnim okresie odnotował on dużą dynamikę ruchu, jest 
położony w północnej części Polski, pełniąc tym samym rolę hubu dla połączeń skandynawskich oraz 
jest bazą lotniczą dla kilku operatorów. Analizie poddano także możliwości dojazdu do lotniska pasa-
żerów oraz wykorzystania przez nich różnych kombinacji połączeń z wykorzystaniem głównych eu-
ropejskich portów hubowych.
W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono wzrastający udział przewozów kolejowych w ob-
słudze portu lotniczego. Gdański port lotniczy posiada dużą dostępność do regionów, wskazano trzy 
najważniejsze kierunki. Natomiast pasażerowie realizujący podróż kontynentalną wybierają przewoź-
nika, zwracając uwagę na wiele czynników wpływających na usługę przewozową.

Słowa kluczowe: dostępność transportowa, airport links, accessibility, connectivity, Port Lotniczy Gdańsk
Kody klasyfikacji JEL: R41
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1. Wprowadzenie

Analiza dostępności transportowej odgrywa ważną rolę w procesie kształtowania i zarzą-
dzania usługami transportu lotniczego. Wobec dynamicznego rozwoju przewozów lotni-
czych oraz obsługi w portach konieczne staje się podjęcie badań nad sposobem dojazdu do 
portu lotniczego, możliwością skomunikowania regionu z innymi portami lotniczymi oraz 
kombinacją najbardziej pożądanego sposobu dotarcia do destynacji. Niestety w polskim 
piśmiennictwie nie ma aż tak dużo pozycji literatury związanych z kompleksową analizą tego 
problemu w odniesieniu do transportu lotniczego. Ostatnie badanie zostało przeprowadzone 
w latach 2014–2015. Stąd też istnieje potrzeba, wynikająca z ciągłego dynamicznego rozwoju 
ruchu lotniczego, ponownej analizy, a następnie oceny dostępności polskich portów lotni-
czych funkcjonujących w 2018 r. W oparciu o powyższe uwarunkowania został określony 
cel pracy: Ocena dostępności transportowej portu lotniczego w Gdańsku. Wybór podmiotu 
badań nie jest przypadkowy, gdyż w ostatnim okresie port ten odnotował dużą dynamikę 
ruchu, jest on położony w północnej części Polski, będąc hubem dla połączeń skandynaw-
skich, jest też bazą lotniczą dla kilku operatorów. Ponadto należy wskazać na równomierne 
zaangażowanie przewoźników lotniczych.

Dokonując analizy, wykorzystano dostępne dane źródłowe, które stanowiły podstawę 
oceny dostępności transportowej portu lotniczego w Gdańsku. Zweryfikowano ofertę usług 
przewozów pasażerów do i z portu lotniczego, wskazując na potencjał przewozów kolejo-
wych. Poddano analizie główne kierunki przewozów lotniczych z gdańskiego portu, w celu 
określenia współczynnika accessibility. Ostatni punkt badań nad problematyką dostęp-
ności transportowej stanowił współczynnik connectivity. Określono liczbę potencjalnych 
połączeń z głównych portów hubowych. Jako przykład przedstawiono połączenie na trasie 
Gdańsk–Lizbona.

Wyniki badań podjętych w artykule nie wyczerpują problematyki dostępności. Mogą 
jednak stanowić wstęp do dalszych, pogłębionych badań w tym obszarze, w szczególności 
dla wszystkich portów lotniczych. Przeprowadzona analiza może stanowić jeden z elemen-
tów przyczyniających się do wzrostu jakości świadczonych usług oraz do zwiększenia atrak-
cyjności oferty przewozowej.

2.  Problematyka dostępności transportowej 
w literaturze ekonomicznej

Pojęcie dostępności (accessibility) oznacza możliwość dostępu do wszelkich dóbr rynko-
wych. Niektórzy autorzy wskazują nawet na to, jak łatwo można uzyskać dostęp do różnych 
dóbr rynkowych (El-Geneidy, Levinson, 2006, s. 1; Geurs, van Wee, 2004, s. 127– 140). Koź-
lak (2012) i Spiekermann, (2006) wskazują na wskaźniki opisujące dostępność transportową 
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– lokalizacja obszaru względem innego obszaru (miasta, regionu czy nawet korytarza trans-
portowego). Uważają, że dostępność przyczynia się do podnoszenia jakości świadczonych 
usług, jednocześnie wpływając na przewagę konkurencyjną.

Problematykę dostępności w sektorze transportu lotniczego można analizować w odnie-
sieniu do usługi przewozowej oraz do transportu. Problematyka związana z dostępnością do 
usługi transportu lotniczego jest najczęściej omawiana w literaturze jako dystrybucja usług 
transportu lotniczego. Najczęściej taka problematyka pojawia się w literaturze o charakte-
rze marketingowym bądź jest traktowana jako jeden z instrumentów konkurencji (Graham, 
2003, s. 161–182; Shaw, 2007, s. 206–223; Halpern, Graham, 2013, s. 193–209; Wensveen, 2007, 
s. 260–269). Z kolei dostępność transportową należy analizować na trzech płaszczyznach 
(Tłoczyński, 2016, s. 148):
• system dowozowo-odwozowy (airport links),
• airport accessibility,
• connectivity.

Tłoczyński (2016) uważa takie ujęcie za kompleksowe, gdyż analizuje w sposób dokładny 
problematykę dostępności transportowej.

System airport links – to sposób dowozu pasażerów z obszaru ciążenia (catechment area) 
do portu lotniczego i z powrotem uwzględniający czas potrzebny na dotarcie do portu lotni-
czego, koszty związane z podróżą oraz wybór odpowiedniego sytemu transportowego. Pasa-
żerowie podróżujący do portu lotniczego mogą wybierać trzy sposoby dotarcia: prywatnym 
samochodem, w tym taxi, komunikacją publiczną oraz w sposób niezmotoryzowany (np. pie-
szo lub rowerem). Należy zgodzić się tylko z częścią tezy postawionej przez Budd i in. (2016), 
że samochód prywatny jest najczęściej wykorzystywany w dotarciu na lotnisko, gdyż zapew-
nia on większy komfort, wygodę, bezpieczeństwo osobiste i niezawodność. Jednak należy 
zauważyć, iż podróż z wykorzystaniem własnego samochodu jest narażona na kongestię, co 
powoduje wydłużony czas dojazdu do portu lotniczego, a w konsekwencji może doprowa-
dzić do spóźnienia się na samolot. Mantecchini i Postorino (2014 i 2016) wskazują na koszty 
zewnętrzne związane z wykorzystaniem samochodu osobowego. Mimo wysokiej niezależ-
ności w sposobie i w czasie podróżowania, nie jest to transport, który mógłby idealnie speł-
niać oczekiwania pasażerów. Zarówno w USA, jak i w Europie narasta presja na korzystanie 
z bardziej zrównoważonych środków transportu i następuje dążenie do zmniejszenia korzy-
stania w dojeździe do portu lotniczego z samochodu prywatnego (Department for Transport 
Annual Report, 2006). Pasażerowie podróżujący środkami transportu publicznego wskazują 
na rangę kilku postulatów przewozowych. Zaliczyć do nich można: bezpośredniość, pew-
ność dojazdu, brak kongestii, częstotliwość i czas przejazdu (Tłoczynski, Wołek, 2007, s. 263). 
Niektóre badania (Jou i in., 2011, s. 371–381) wykazały, że cena jest mniej ważna niż czas 
dojazdu na lotnisko. P. Koster (2010) wraz zespołem przygotowali model określający idealny 
czas potrzebny na dojazd do portu lotniczego, przy akceptowalnej cenie.
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E(C) =α * E(T) + β * E(SDE) + γ * E(SDL) + θ * PMF + Z

gdzie:
E(C) – akceptowalny koszt podróży do portu lotniczego
α – wartość czasu dojazdu do portu lotniczego
E(T) – akceptowalny czas podróży do portu lotniczego
β – wartość czasu dojazdu wcześniej niż zakładany
E(SDE) – akceptowalny czas dojazdu wcześniej niż zakładany
γ – wartość czasu dojazdu później niż zakładany
E(SDL) – akceptowalny czas dojazdu później niż zakładany
θ – koszty niezrealizowania podróży
PMF – prawdopodobieństwo odwołania samolotu
Z – dodatkowe koszty, np. koszty czasu poszukiwania miejsca parkingowego, koszty miej-
sca parkingowego.

Zakładany model analizuje koszt czasu, pozwalając podjąć decyzję, czy lepiej nadmiar 
czasu spędzić na lotnisku i skorzystać z oferty usługowo-gastronomicznej, czy ponieść koszty 
wynikające ze spóźnienia na odprawę.

Przez pojęcie airport accessibilty należy rozumieć możliwość skomunikowania się regionu 
za pomocą transportu lotniczego, a zatem jest to oferta lotnicza dla pasażera z danego portu 
lotniczego, czyli liczba oraz częstotliwość wykonywanych połączeń lotniczych z lotniska. 
Dostępność regionu w odniesieniu do transportu lotniczego można określić wzorem (Rey-
nolds-Feighan, McLay,2006, s. 315):

Accessi = 
= Accessi =

j=1

n∑ (liczba oferowanych miejsc w samolocie)ij(znaczenie docelowego portu lotniczego)

gdzie:
j – liczba portów docelowych; i – port rozpoczęcia podróży (znaczenie portu lotniczego bada 
się w odniesieniu do danego regionu geograficznego, np. do Europy czy do Ameryki Północ-
nej, według rankingu obsługiwanych pasażerów w zakresie od 0 do 1).

Należy wskazać na najważniejsze elementy wpływające na liczbę oferowanych miejsc 
w samolocie. Tłoczyński (2014) zalicza do nich:
• liczbę oferowanych bezpośrednich połączeń lotniczych z portów lotniczych,
• liczbę przewoźników operujących w portach lotniczych,
• wielkość PKB dla regionu,
• ocenę atrakcyjności inwestycyjnej regionu.

Duże regionalne porty lotnicze, porty centralne wraz z przewoźnikami rozszerzając siatkę 
połączeń, dążą do stworzenia interesującej oferty trasy podróży dla pasażera. Podróżny doko-
nuje wyboru trasy przewozu (lot bezpośredni, z tranzytem). Analizie, oprócz kosztów i czasu 
podróży, podlega także przewoźnik, port przesiadkowy, długość oczekiwania. W literaturze 
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ekonomicznej w zasadzie jest jednolity pogląd co do interpretacji pojęcia connectivity. Jest 
to liczba bezpośrednich i pośrednich połączeń lotniczych z uwzględnieniem czasu podróży 
oraz czasu potrzebnego w porcie tranzytowym (Dennis, 1994a, s. 131–144; 1994b, s. 219–233; 
Dennis i Doganis, 1989, s. 42–47).

Airports Council International wyróżnia się dwa rodzaje connectivity:
• connectivity portów lotniczych:

 – bezpośrednie połączenia pomiędzy dwoma portami lotniczymi,
 – połączenia pośrednie pomiędzy dwoma portami lotniczymi z wykorzystaniem por-

tów hubowych,
• connectivity hubów lotniczych:

 – oferowane za pośrednictwem portu hubowego połączeń pomiędzy dwoma innymi 
portami lotniczymi (Airport industry, 2014).

Ponadto trzeba wyróżnić connectivity przy podróżach w obrębie Europy (medium haul) 
i w skali globalnej (long haul). Do najważniejszych czynników wpływających na kształto-
wanie współczynnika connectivity należy zaliczyć accessibility – czas tranzytu w porcie lot-
niczym, czas podróży przez port tranzytowy i czas podróży w locie bezpośrednim, Rodzaj 
connectivity (Burghouwt, Redoni, 2013, s. 37–41), to także dogodne godziny wylotu i przy-
lotu. Literatura przedmiotu wyróżnia kilka metod obliczania współczynnika skomunikowa-
nia. P. Maligetti, S. Paleari i R. Redoni (2007) określili ten indeks jako macierz connectivity 
dla portu lotniczego:

CIi =
i=1, i≠ j

n

∑ SPLij

N −1

gdzie:
CI – średnia liczba odcinków połączenia lotniczego pomiędzy dwoma portami lotniczymi,
SPL – ilość odcinków lotniczych pomiędzy krańcowymi portami lotniczymi,
N – liczba możliwych portów tranzytowych.

Macierz ta umożliwia oszacowanie średniej liczby etapów podróży niezbędnych do połą-
czenia portów lotniczych z wykorzystaniem portów tranzytowych, przy minimalnym okresie 
oczekiwania w każdym z nich. Uwzględnia też dane zawarte w rozkładach lotów dla wszyst-
kich przewoźników światowych oraz portów, a w szczególności: lotnisko startu, godziny 
startu, lotnisko docelowe, godziny lądowania, czas przelotów, minimalny okres czasu tran-
zytowego dla danego portu lotniczego i częstotliwość połączeń.

3. System airports links

Port Lotniczy Gdańsk jest jednym z najważniejszych portów regionalnych w Polsce. 
W 2017 r. obsłużono 4,6 mln pasażerów (dynamika 15 proc.). Z analiz przeprowadzonych 
przez Katedrę Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdańskiego wynika, że w najbliższym 
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czasie obsługiwanych będzie ok. 5 mln pasażerów. Tak duża dynamika jest skutkiem roz-
woju regionalnego, zwiększonego zainteresowania przewoźników lotniczych. A to z kolei 
przyczynia się do rozwoju siatki połączeń. Duża oferta usług wymusza ciągłe doskonalenie 
systemu airport links. Obecny sposób dojazdu z centrum Gdańska przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. System dowozu pasażerów z centrum miasta Gdańska do portu lotniczego

Rodzaj transportu
Odległość od 

centrum miasta 
(km) 

Czas podróży 
(min) 

Dzienna 
częstotliwość

Dzienna podaż 
miejsc (tys.) 

Cena (PLN) 

Miejski 14,9 35 30 5 3,20

Kolejowy 19,0 38 45 12 3,80

Taxi 16,4 20–40 - - 33–80

Samochód osobowy 16,4 20–40 - - 5,95

Źródło: www.pkp.com.pl; www.ztm.gda.pl; www.googlemaps.com; www.citydriverstaxi.pl, dostęp 15.03.2018.

Do terminalu lotniczego w Gdańsku najkrócej podróżuje się samochodem osobowym, 
natomiast największą podaż miejsc na trasie centrum Gdańska–port lotniczy oferuje prze-
woźnik kolejowy – 12 tys. Jednak należy zauważyć, iż czas podróży pociągiem mógłby być 
krótszy, na co wpłynęłoby m.in. uniknięcie sytuacji, gdy pasażerowie podróżujący pocią-
giem zmuszeni są do przesiadki na stacji Gdańsk-Wrzeszcz. Wskazać należy także na dużą 
rozpiętość cenową między przewoźnikami taxi. Cena jest uzależniona od firmy, która wyko-
nuje usługę – np. koncesjonariusz Neptun taxi świadczy usługi przewozowe na analizowa-
nej trasie w cenie 60 PLN. W obsłudze pasażerów podróżujących na lotnisko dochodzi do 
konkurencji pomiędzy przewoźnikiem kolejowym a operatorem autobusowym. Liczbę prze-
wiezionych pasażerów transportem kolejowym i miejskim w zależności od pory dnia przed-
stawiono na rysunku 1.

Rysunek 1.  Porównanie rozkładu dobowego pasażerów na linii PKM z komunikacją komunalną 
w Trójmieście, listopad 2015 r.
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Źródło: dane PKM z 2015 r.



Dostępność transportowa Portu Lotniczego Gdańsk 143

W 2015 r., w początkowym okresie funkcjonowania PKM, liczba przewiezionych pasażerów 
transportem kolejowym była porównywalna z przewozami transportem miejskim. W 2017 r. 
udział transportu kolejowego w obsłudze ruchu lotniczego wyniósł ponad 12 proc. i wzrósł 
w porównaniu do 2016 r. o 3,5 p.p. W pierwszym kwartale 2018 r. udział podróżnych, którzy 
skorzystali z systemu rail airports link wzrósł do 15 proc.

Rysunek 2.  Udział transportu kolejowego w stosunku do ruchu lotniczego  
w Porcie Lotniczym Gdańsk
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W 2017 r. wzrosła liczba pasażerów korzystających z przystanku kolejowego Gdańsk 
Port Lotniczy do ok. 550 tys. podróżnych., natomiast w pierwszym kwartale 2018 r. z tej sta-
cji skorzystało 138 tys. pasażerów. Tak duża dynamika jest spowodowana zmianą preferen-
cji transportowych mieszkańców Trójmiasta, ale wynika także z większej dostępności usług 
transportu kolejowego.

Rysunek 3. Liczba pasażerów na przystanku Gdańsk Port Lotniczy
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Pasażerowie korzystający z usług portu lotniczego docierają na lotnisko nie tylko z Gdań-
ska, ale z całego regionu oraz innych województw. Ofertę usług przewozowych obejmują-
cych port lotniczy w Gdańsku z innych miast w obszarze jego oddziaływania przedstawiono 
w tabeli 2.

Tabela 2.  System dowozu pasażerów do portu lotniczego w Gdańsku z pozostałych miast 
obszaru oddziaływania

Miasto Przewoźnik

Gdynia, Kościerzyna, Kartuzy SKM

Sopot ZTM, SKM

Koszalin, Sławno, Słupsk, Lębork Air-transfer

Toruń Arriva

Bydgoszcz, Osielsko, Świecie GDN express

Olsztyn, Ostróda Wagner Transport

Bartoszyce, Lidzbark Warmiński Transwal

Źródło: www.airport.gdansk.pl, dostęp 15.04.2018

Oprócz wymienionych przewoźników regularnych należy wskazać na przewoźników 
nieregularnych, dowożących pasażerów do gdańskiego portu: Ad-mar, Bytner Transport, 
Lotrans, Majbus, Niwo, Olimpic, Translineair i Twój Bus 24. Jednak oferta połączeń z innych 
miast niż z Trójmiasta jest znacznie mniej atrakcyjna.

4. Airport accessibility

Głównym czynnikiem kształtującym dostępność lotniczą regionu jest liczba destynacji, 
z którą dany port ma bezpośrednią komunikację oraz znaczenie tych destynacji w świato-
wym (europejskim) systemie transportu lotniczego.

W przypadku polskich regionalnych portów lotniczych przewoźnicy niskokosztowi 
dostosowują siatkę połączeń do potrzeb mieszkańców regionu. Popyt na usługi transportu 
lotniczego w danym regionie jest często wypadkową procesów migracyjnych mieszkańców 
Polski, dlatego możemy zaobserwować zwiększenie dostępności lotniczej z portu lotniczego 
w Gdańsku do krajów skandynawskich i Niemiec.

Największa dostępność z Portu Lotniczego Gdańsk jest do Londynu, dwóch przewoź-
ników oferuje 27 połączeń, czyli ponad 5 tys. miejsc. Także do portu w Kopenhadze liczba 
połączeń lotniczych Scandinavian Airlines wynosi 28 tygodniowo. Należy zwrócić uwagę 
na duży udział innych portów hubowych – Oslo i Sztokholmu w Skandynawii oraz portu 
w Monachium i Amsterdamie.
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Tabela 4. Współczynnik accessibility dla Portu Lotniczego Gdańsk

Lp Destynacja
Liczba 
lotów

Podaż 
miejsc

Zn
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e 
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ji 
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sk

im
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W
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1 Londyn 27 5659 1 5659,00 31 Bergen 2 360 0,3 108,00

2 Sztokholm 16 5159 0,5 2579,50 32 Liverpool 3 540 0,2 108,00

3 Kopenhaga 28 3068 0,5 1534,00 33 Malta 2 360 0,3 108,00

4 Monachium 21 1890 0,7 1323,00 34 Turku 6 1080 0,1 108,00

5 Oslo 24 2561 0,5 1280,50 35 Trondheim 2 460 0,2 92,00

6 Frankfurt 14 1400 0,9 1260,00 36 Doncaster 3 378 0,2 75,60

7 Warszawa 41 2870 0,4 1148,00 37 Aberdeen 2 360 0,2 72,00

8 Amsterdam 14 1232 0,9 1108,80 38 Billund 2 360 0,2 72,00

9 Paryż 2 460 0,9 414,00 39 Hanh 2 360 0,2 72,00

10 Eindhoven 6 1380 0,3 414,00 40 Haugesund 4 720 0,1 72,00

11 Dublin 4 756 0,5 378,00 41 Kijów 2 360 0,2 72,00

12 Malmo 7 1610 0,2 322,00 42 Kristiansand 2 360 0,2 72,00

13 Mediolan 4 738 0,4 295,20 43 Teneryfa 1 180 0,4 72,00

14 Kolonia 2 720 0,4 288,00 44 Tromso 2 360 0,2 72,00

15 Tel Awiw 3 478 0,5 239,00 45 Wilno 2 360 0,2 72,00

16 Edynburg 3 567 0,4 226,80 46 Wrocław 3 204 0,2 40,80

17 Hamburg 3 540 0,4 216,00 47 Aarhus 2 378 0,1 37,80

18 Manchester 2 378 0,5 189,00 48 Cork 1 189 0,2 37,80

19 Alesund 4 920 0,2 184,00 49 Kraków 13 189 0,2 37,80

20 Lizbona 2 360 0,5 180,00 50 Ovda 2 378 0,1 37,80

21 Dortmund 5 900 0,2 180,00 51 Vaxjo 2 378 0,1 37,80

22 Stavanger 5 900 0,2 180,00 52 Groningen 2 360 0,1 36,00

23 Helsinki 6 444 0,4 177,60 53 Molde 2 360 0,1 36,00

24 Goteborg 3 540 0,3 162,00 Razem 324 47174 0,2 22305

25 Reykjavik 3 540 0,3 162,00

26 Birmingham 2 378 0,4 151,20

27 Leeds 4 756 0,2 151,20

28 Barcelona 1 180 0,7 126,00

29 Belfast 2 378 0,3 113,40

30 Bristol 2 378 0,3 113,40

Źródło: www.flightradar24.com, dostęp 15.03.2018; Tłoczyński (2017).
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5. Connectivity

Pasażerowie obsługiwani w regionalnych portach lotniczych w 2013 r. najczęściej realizo-
wali podróż z uwzględnieniem portów tranzytowych na trasach kontynentalnych (65 proc.), 
transkontynentalnych (33 proc.) i trasach krajowych (1 proc.). Portem tranzytowym dla 
podróży krajowych było Lotnisko im. Chopina w Warszawie. W większości regionalnych 
portów lotniczych pasażerowie udający się do destynacji kontynentalnych korzystają z portów 
w Monachium (81 proc.) i Kopenhadze (53 proc.), natomiast udający się w podróż transkon-
tynentalną najczęściej wybierają trasy z uwzględnieniem portów we Frankfurcie (39 proc.) 
i Kopenhadze (47 proc.) (Tłoczyński, 2017, s. 53–62).

Na podstawie rozkładów lotów przewoźników w najczęściej wybieranych portach lot-
niczych Europy Zachodniej dokonano analizy connectivity. W tym celu określono maksy-
malną liczbę połączeń z portów w Monachium, Frankfurcie i Kopenhadze. Założono, że czas 
potrzebny na wyjście z samolotu, przejście do strefy tranzytowej wynosi 30 minut.

Pasażerowie wybierający podróż tranzytową, wykorzystując porty hubowe jako punkt 
przesiadkowy, mają do dyspozycji następującą liczbę połączeń.

Tabela 5.  Liczba połączeń z hubowych portów lotniczych z uwzględnieniem pory przylotów 
samolotów z Gdańska

Przedział czasowy
Izochrona czasowa uwzględniająca 

min. czas tranzytu – 30 min
Monachium Frankfurt Kopenhaga

0.00–8.00

do 60 min 38 50 32

do 90 min 48 75 39

do 150 min 80 112 52

8.00–17.00

do 60 min 44 47 27

do 90 min 50 58 33

do 150 min 66 75 48

17.00–24.00

do 60 min 40 - 28/36*

do 90 min 46 - 37/40*

do 150 min 70 - 49/43*

* w niektóre dni tygodnia SAS oferuje dwa połączenia w godzinach wieczornych
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.munich.de; www.fraport.de; www.cph.dk dostęp 15.02.2018.

Pasażerowie rozpoczynający podróż w Gdańsku mieli w godzinach porannych (do godz. 
8.00) największą connectivity z wykorzystaniem tranzytowych portów w Monachium, Frank-
furcie i Kopenhadze – 120 różnych kombinacji połączeń w izochronie do 60 min, 162 połą-
czenia w czasie oczekiwania do 90 min i 244 połączenia w izochronie do 150 minut. Także 
w pozostałych porach dnia przewoźnicy zaoferowali dużą dostępność z gdańskiego portu 
lotniczego. W godzinach przed i popołudniowych 146 w izochronie do 60 min, natomiast 
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w izochronie do 90 min – 178 kombinacji, a w czasie do 150 min – 207 zróżnicowanych połą-
czeń. Natomiast w godzinach wieczornych odpowiednio 120, 162 i 238 połączeń w analizo-
wanych izochronach czasowych.

Case study: połączenie Gdańsk–Lizbona

Pasażerowie udający się do Lizbony z Portu Lotniczego Gdańsk mają do wyboru różne 
możliwości: lot bezpośredni w określone dni tygodnia, o określonej porze i w niskiej cenie 
albo podróż każdego dnia, w różnych godzinach, jednak czas połączenia jest wówczas zde-
cydowanie dłuższy i w odpowiednio wyższej cenie.

Tabela 6. Możliwości realizacji podróży do Lizbony z Portu Lotniczego Gdańsk

Przewoźnik
Dzień 

tygodnia
Godziny 
wylotu

Czas 
podróży

Port 
tranzytowy

Najniższa cena biletu 
w jedną stronę 
z miesięcznym 

terminem rezerwacji 
(w PLN) 

Uwagi

Wizz Air wt., sob. 18.00 4.00 - 298 W cenie bagaż podręczny

Finnair - - - Helsinki - -

KLM pon., 
wt., śr., 
czw., 
pt,. sob., 
niedz.

6.25 i 14.00 9.10/9.50 Amsterdam 1080 W cenie przekąska 
i napój, standardowy fotel 
z odchylanym oparciem, 
bagaż podręczny, jedna 
torba dodatkowa, bagaż 
rejestrowany do 23 kg

LOT/TAP 8.50 10.10 Warszawa 865 W cenie przekąska 
i napój, standardowy fotel 
z odchylanym oparciem, 
bagaż podręczny, bagaż 
rejestrowany do 23 kg

Lufthansa 6.30; 13.10; 
17.00

8.00; 9.30; 
5.40

Monachium 2352

6.15; 14.40 5.55; 7.55 Frankfurt 2034

SAS - - - Kopenhaga - -

Źródło: www.wizz.com; www.finnair.com; www.lufthansa.com; www.lot.com; www.flysas.com, dostęp 15.03.2018.

Decyzja o wyborze połączenia lotniczego jest uzależniona od indywidualnych preferencji 
pasażerów. Do głównych czynników wpływających na podjęcie decyzji należą: czas podróży, 
cena biletu, dogodny termin wylotu i przylotu, bezpośredniość, klasa podróży, udogodnie-
nia itp. Ponadto należy także wskazać na jedną z głównych determinant określających wybór 
przewoźnika – charakter podróży.

6. Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonych badań w zakresie dostępności Portu Lotniczego Gdańsk 
można sformułować kilka wniosków:
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• pasażerowie docierający na lotnisko w Gdańsku mają możliwość wyboru kilku sposo-
bów podróży. Dzięki uwzględnianiu postulatów przewozowych zauważalny jest trend 
wzrostowy liczby i jakości obsługi pasażerów gdańskiego portu przez Pomorską Kolej 
Metropolitarną. Od momentu uruchomienia tej linii wzrosła dostępność do lotniska, 
a przewoźnik – PKM co roku zwiększa podaż usług, co w konsekwencji przekłada się 
na zwiększenie liczby osób korzystających z przystanku Gdańsk-Port Lotniczy, przez co 
udział transportu kolejowego w obsłudze portu zwiększył się do 14 proc.,

• alternatywną dla transportu kolejowego są przewoźnicy autobusowi oraz przejazdy indy-
widualne samochodem. Duży udział przewozów indywidualnych, czyli samochodem lub 
taxi, będzie w najbliższym czasie malał. Głównym powodem jest wysoki koszt podróży 
w przypadku taxi, a także konieczność uwzględniania kosztu i czasu potrzebnego na zna-
lezienie miejsca parkingowego w przypadku korzystania z własnego samochodu,

• Port Lotniczy Gdańsk posiada dużą dostępność do regionów, można wskazać trzy grupy, 
duże atrakcyjnie turystycznie i biznesowo miasta (Londyn, Paryż, Barcelona), huby (Mona-
chium, Frankfurt, Kopenhaga i Amsterdam), z wykorzystaniem których pasażerowie 
realizują podróże tranzytowe oraz porty skandynawskie, dla których Gdańsk jest por-
tem hubowym. Accessibility tej ostatniej grupy charakteryzuje się dużym rozproszeniem,

• pasażerowie realizujący podróż kontynentalną wybierając przewoźnika, zwracają uwagę 
na wiele czynników wpływających na usługę przewozową. Największą dostępnością cha-
rakteryzują się połączenia poranne i wieczorne. Wynika to przede wszystkim z charak-
teru realizowanych podróży.
Podsumowując należy stwierdzić, że analiza dostępności portu lotniczego winna być 

przeprowadzana systematycznie, z uwzględnieniem potrzeb wszystkich segmentów korzysta-
jących z transportu lotniczego. Wyniki takich badań mogą stanowić podstawę dla podmio-
tów samorządowych, przewoźników transportowych, portu lotniczego w zakresie i kierunku 
prowadzonych działań inwestycyjnych.
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Transport Accessibility of Gdansk Airport

Abstract

Studies undertaken in the paper assess transport accessibility of an airport. With this objective in mind, 
three elements have been identified that condition transport accessibility: airport links, accessibility, 
and connectivity. The paper is centred around the case study of the Gdansk Airport. This airport was 
selected purposefully since recently it has reported high traffic dynamics, it is situated in the northern 
part of Poland and acts as a hub for Scandinavian connections, and a base for several air operators. 
The analysis covered possibilities of reaching the airport that are available to passengers using differ-
ent connection combinations with the main European hub airports.
As a result of studies we found increasing share of rail transport in servicing the airport. The Gdansk Air-
port offers good connections with regions, three major directions have been identified. Passengers who 
travel across the continent select a carrier taking into account multiple factors that impact the service.

Keywords: transport accessibility, airport links, accessibility, connectivity, Gdansk Airport
JEL classification codes: R41
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Interoperacyjność transportu intermodalnego 
jako element jego konkurencyjności 

w Unii Europejskiej

Streszczenie

Celem opracowania jest przedstawienie znaczenia interoperacyjności europejskiego transportu towa-
rowego z uwzględnieniem wskazań i ograniczeń do jego stosowania, wynikających z polityki trans-
portowej Unii Europejskiej (UE).
W artykule zaprezentowano istotne kwestie związane z działaniami UE na rzecz zwiększenia konkuren-
cyjności intermodalnego transportu towarowego względem innych gałęzi transportu. Na przykładzie 
danych statystycznych i ich porównań przedstawiono liczne korzyści, w tym: korzyści środowiskowe, 
emisyjne, jak również korzyści skali związane ze zrównoważonym rozwojem ekonomicznym, społecz-
nym i terytorialnym wszystkich państw członkowskich UE. Przedstawione zostały również czynniki 
hamujące interoperacyjność europejskiego transportu intermodalnego oraz działania, które te czyn-
niki mają ograniczyć, m.in.: wyrównanie poziomu infrastrukturalnego państw członkowskich, stwo-
rzenie wspólnego zarządzania przepływami towarowymi na terytorium UE oraz tworzenia partnerstwa 
wschodniego.

Słowa kluczowe: transport, transport intermodalny, konkurencyjność, interoperacyjność, polityka 
transportowa
Kody klasyfikacji JEL: R41, R42, R48
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1. Wprowadzenie

Od kilkunastu lat znaczenie transportu na świecie osiąga coraz szerszy wymiar. Już nie 
tylko łączy on ludzi, kultury, miasta, kraje i kontynenty, ale jest jednym z głównych filarów 
nowoczesnego społeczeństwa i gospodarki (Towardsclean and smart mobility, 2016, s. 5). 
Stanowi on podstawę europejskiego procesu integracji i jest ściśle związany z tworzeniem 
rynku wewnętrznego. Realizacja tego procesu w poszczególnych krajach członkowskich nie-
wątpliwie sprzyja wzrostowi rynkowemu poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, co z kolei 
wpływa na wzrost gospodarczy poszczególnych regionów. Zatem działania w obrębie ujed-
noliconej polityki transportowej poprzez objęcie jej wspólną polityką europejską przyczy-
niają się do niwelowania trudności w wymianie towarowej produktów na całym świecie, co 
jednocześnie stanowi gwarancję trzech z czterech swobód stanowiących podstawy wspól-
nego rynku zapisane w traktacie rzymskim z 1957 r. – swobody przepływu osób, towarów 
i usług. Jednak swobód tych nie da się realizować bez sprawnie działających połączeń i sieci 
transportowych. Dlatego też współczesna polityka transportowa UE dąży do niwelowania 
trudności i barier wpływających na rozwój transportu europejskiego. Przejawem tego jest 
tworzenie jednolitego europejskiego obszaru transportu, działającego na zasadach uczciwej 
konkurencji między różnymi formami transportu, takimi jak transport drogowy, kolejowy, 
lotniczy i wodny (The European Union Explained, 2014, s. 4). Zatem, zjednoczona wspólnota 
europejska potrzebuje dobrze rozwiniętej sieci transportowej, aby wspierać handel i wzrost 
gospodarczy poszczególnych państw. Sieci transportowe są ważną częścią łańcucha dostaw 
i tworzą podstawy gospodarki we wszystkich krajach, umożliwiając efektywną dystrybucję 
towarów i przemieszczanie się ludzi.

Wysoka sprawność transportu jest podstawowym warunkiem i czynnikiem wpływają-
cym na wzrost gospodarczy danego państwa. Rozwój transportu umożliwia zwiększenie pro-
dukcji, handlu oraz wpływa na poziom życia obywateli. Transport umożliwia wymianę dóbr 
i usług pomiędzy różnymi beneficjentami funkcjonującymi na wspólnym rynku. Stanowi on 
istotny składnik procesu dystrybucji towarów, zarówno w ujęciu krajowym, jak i międzyna-
rodowym. Jednak jest on uzależniony od przemysłu wydobywczego oraz produkcji energii, 
ponieważ transport jest konsumentem taboru przewozowego i trakcyjnego, paliw i energii, 
pracy ludzkiej, maszyn, sprzętu i materiałów użytych do budowy infrastruktury transpor-
towej. Rozwój transportu jest możliwy dzięki inwestycjom przeznaczonym na modernizację 
już istniejącej infrastruktury, jak i tworzenie nowoczesnych obiektów infrastrukturalnych. 
Rozwinięta stosownie do potrzeb i dobrze utrzymywana infrastruktura przyciąga inwe-
stycje, umożliwia otwarcie na nowe rynki zbytu i udostępnianie własnych rynków, ułatwia 
racjonalne wykorzystanie potencjału siły roboczej oraz sprzyja rozwojowi regionalnemu.

Priorytetowym zadaniem państw należących do UE jest utworzenie jednolitego euro-
pejskiego obszaru transportu, który pomoże Europie być konkurencyjnym wobec reszty 
świata. Sukcesywne wdrażanie korzystnej dla wszystkich optymalizacji funkcjonowania 
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całego sektora transportu wpływa na interoperacyjność poszczególnych gałęzi transportu. 
Oznacza to nie tylko usuwanie barier transgranicznych, ale także integrowanie rynków kra-
jowych. Zmiana przepisów w zakresie transportu oraz dotacje w postaci funduszy struktu-
ralnych realizowane w krajach wspólnotowych niewątpliwie przyczyniają się do poszerzania 
dostępu do rynków i infrastruktury, osiągnięcia kompatybilności technicznej, np. taboru 
kolejowego, oraz usunięcie innych technicznych i administracyjnych barier w komunikacji.

W związku z powyższym, głównym celem opracowania jest przedstawienie znaczenia 
interoperacyjności europejskiego transportu towarowego z uwzględnieniem wskazań i ogra-
niczeń do jego stosowania, wynikających z polityki transportowej Unii Europejskiej.

2.  Konkurencyjność transportu intermodalnego  
w Europie i Polsce

Rola transportu w kształtowaniu międzynarodowych stosunków gospodarczych spo-
wodowała, że jednym z zasadniczych celów europejskiego transportu jest jego integracja. 
Wynika to przede wszystkim ze wzrostu wymiany międzynarodowej towarów w ostatnich 
dziesięcioleciach. Wzrost ten spowodował konieczność wykorzystania różnych środków 
transportu, jednocześnie wpływając na rozwój form i technologii przewozów międzyga-
łęziowych. W okresie wzrostu wolumenu asortymentowego przewożonych towarów, przy 
braku czasu na organizację przewozów przez różnych przewoźników, a tym samym kon-
kurencji w zakresie szybkości dostaw, optymalnym rozwiązaniem staje się wykorzystanie 
przewozów intermodalnych. Zmiany struktury asortymentowej popytu na transport oraz 
wzrost wymagań jakościowych w transporcie spowodowały wyraźną dominację gałęzi 
drogowej w obsłudze potrzeb przewozowych w krajach europejskich. Jak wynika z danych 
Eurostatu, europejski transport drogowy towarów wzrósł o 4,5 proc. w 2016 r. w stosunku 
do 2015 r. W 2016 r. europejski drogowy transport towarowy był najwyższy od ostatnich 
pięciu lat (Road Freight Transport Statistics, 2017) i zdaniem ekspertów ciągle rośnie. Zgod-
nie z szacunkami Komisji Europejskiej do 2050 r. zapotrzebowanie na transport pasażerski 
wzrośnie o ponad 50 proc., a na transport towarowy o 80 proc. w stosunku do zapotrzebo-
wania z 2013 r. (Towardsclean, 2016, s. 3). Jednak wraz ze wzrostem zapotrzebowania trans-
portowego, a tym samym wzrostem liczby pojazdów samochodowych pojawiły się różnego 
rodzaju problemy. Do najważniejszych zaliczono: kongestię transportową, wzrost efektu 
cieplarnianego, wyniszczenie struktur przestrzennych miast czy pogorszenie stanu zdrowia 
mieszkańców miast i terenów zlokalizowanych wzdłuż głównych magistrali drogowych. Pro-
blemy te zaczęły się pojawiać wraz ze wzrostem wolumenu przewozów towarowych w unij-
nym transporcie śródlądowym (obejmującym transport drogowy, kolejowy oraz śródlądowe 
drogi wodne), który w ostatnich latach ustabilizował się na poziomie około 2300 mld tono-
kilometrów, przy największym udziale transportu drogowego – ok. 75 proc. (Railfreight 
Transport in the EU, 2016, s. 9) – rysunek 1.
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Rysunek 1. Lądowy transport towarowy ze względu na rodzaj – podział (w proc.)

Źródło: SWD (2016) 427 final, 2016, s. 5.

Natomiast, w 2014 r. udział towarowego transportu kolejowego w lądowym transporcie 
towarowym wynosił niecałe 18 proc., czyli niemal tyle samo co 10 lat wcześniej. W tej sytu-
acji powstała konieczność przyjęcia takich kierunków rozwoju transportu, które umożliwi-
łyby ograniczenie tempa rozwoju motoryzacji i zmniejszyły udział transportu drogowego, 
na przykład w obsłudze przewozów ładunków na rzecz przewozów intermodalnych czy 
multimodalnych.

Dlatego też, UE opracowała wiele dokumentów regulujących działania w obszarze jedno-
litej i spójnej polityki transportowej. Jednym z zasadniczych sygnałów tworzenia wspólnoto-
wej polityki transportowej było opublikowanie w 2011 r. Białej Księgi, w sprawie przyszłości 
sektora transportu do 2050 r. „Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru trans-
portu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu”. 
W dokumencie tym Komisja Europejska opisała sytuację sektora transportu znajdującego 
się w fazie przejściowej pomiędzy starymi a nowymi wyzwaniami oraz odniosła się do środ-
ków mających służyć przezwyciężeniu tych trudności. Nakreślając w Białej Księdze z 2011 r. 
10 celów, Komisja dążyła do utworzenia prawdziwej europejskiej jednolitej przestrzeni trans-
portu poprzez zniesienie utrzymujących się barier między różnymi rodzajami transportu 
w poszczególnych krajach oraz wsparła proces integracji, tworzenia międzynarodowych, 
multimodalnych operatorów (Ratcliff, 2018). W odniesieniu do postulatów opublikowa-
nych w Białej Księdze, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny potwierdził w jednym 
z punktów, że w wypadku transportu towarów na dużą odległość pierwszeństwo przewozu 
powinien posiadać transport intermodalny między zrównoważonymi środkami transportu 
oraz powinna następować zmiana środka transportu z drogowego na zrównoważony, czyli 
kolejowy, morski lub rzeczny (European Union (2015/C 195/02).

Kolejnymi przesłankami wpływającymi na konieczność przeniesienia ciężaru przewo-
zów z transportu pojedynczej gałęzi na transport wielogałęziowy jest postępujący w coraz 
większym stopniu efekt cieplarniany. W swoich zaleceniach dla krajów członkowskich UE 
zakłada ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do 2050 r., o ok. 80 proc. i chcąc zrealizować 
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ten cel, sektor transportu musi zmniejszyć swoje emisje o 60 proc. (The European Union 
Explained, 2014, s. 8). Biorąc pod uwagę fakt, że transport w UE jest w dużym stopniu uza-
leżniony od paliw kopalnych – wykorzystuje najwięcej energii z tego źródła, to planowane 
ograniczenie ich zużycia będzie wymagało równocześnie ograniczenia mobilności trans-
portu drogowego. Jako najczęściej wykorzystywana forma transportu ma także najwięk-
szy udział w zanieczyszczeniu (rysunek 2). Według najnowszych danych odpowiada on za 
ok. 71 proc. emisji dwutlenku węgla z sektora transportu. Z kolei źródłem 2/3 emisji pocho-
dzących z transportu drogowego są samochody osobowe. Inne środki transportu powodują 
znacznie mniej zanieczyszczeń. Transport morski i lotniczy odpowiada odpowiednio za 14 
i 13 proc. zanieczyszczeń, a udział emisji z żeglugi śródlądowej wynosi zaledwie 2 proc. Naj-
mniej zanieczyszczeń powoduje transport kolejowy, będący źródłem mniej niż 1 proc. emisji 
(The European Union Explained, 2014, s. 8).

Rysunek 2. Emisje gazów cieplarnianych z transportu w 2014 r. (w proc.)

Źródło: EEA TERM01 (2016).

Zatem, UE w swojej polityce transportowej dąży do większego wykorzystywania ekolo-
gicznie czystych paliw, w tym przede wszystkim biopaliw oraz energii elektrycznej. Jednak 
powszechne stosowanie tego rodzaju paliw w krajach o różnym poziomie rozwoju gospodar-
czego wydaje się być trudne. Wynika to przede wszystkim z faktu braku odpowiedniej infra-
struktury służącej do ładowania akumulatorów pojazdów elektrycznych i uzupełniania paliw 
alternatywnych. Duże znaczenie ma też, jak dotąd, wysoka cena pojazdów i wynikające z tego 
niewielkie zainteresowanie konsumentów. Z tego powodu największy nacisk położony jest 
na tworzenie warunków i wsparcia dla rozwoju transportu intermodalnego oraz infrastruk-
tury. Według opinii Europejskiego Komitetu Regionów, utworzenie dobrej infrastruktury 
transportowej i dobrego poziomu dostępu do niej, wzmocni wszystkie regiony pod względem 
gospodarczym i uczyni je atrakcyjniejszymi dla inwestycji bezpośrednich, zwiększając ich 
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własną konkurencyjność i konkurencyjną pozycję UE jako całości (European Union (2015/C 
195/02, s. 3). W zakresie wspierania rozwoju transportu intermodalnego czy kombinowanego 
UE podejmuje wiele inicjatyw mających na celu przesunięcie towarów z transportu drogowego 
na transport wielogałęziowy. Obejmuje to przede wszystkim wsparcie inwestycyjne infra-
struktury przeładunkowej, która unowocześniona zmniejsza różnice w poziomie konkuren-
cyjności transportu intermodalnego względem wyłącznie drogowego transportu towarowego 
(Dyrektywa 92/106/EWG, 2017). Biorąc pod uwagę długość dróg kolejowych w UE wynoszącą 
około 220 000 km (SWD (2016) 427 final, 2016, s. 2), niewątpliwie rozwój intermodalnego 
transportu transgranicznego stanowiłby zrównoważoną alternatywę dla transportu drogo-
wego, zwłaszcza na średnich i dalekich dystansach, w przypadku których kolejowy transport 
towarowy mógłby być bardziej konkurencyjny. Wynikałoby to z bardziej równomiernego 
rozłożenia kosztów stałych pojawiających się na pierwszym i ostatnim odcinku przewozu, 
czyli załadunku i rozładunku w terminalach, bo całkowity koszt międzynarodowych prze-
wozów koleją na średnie i duże odległości jest uzależniony od wysokości krajowych opłat 
za dostęp do infrastruktury, a także od poziomu konkurencji, czasu podróży oraz osiągnię-
tych korzyści skali. W konsekwencji, suma całkowitego kosztu w transporcie intermodal-
nym w przeliczeniu na tonokilometr byłaby niższa w przypadku transportu koleją, niż gdyby 
te same towary miały zostać przewiezione transportem drogowym. W związku z tym UE, 
poprzez różnego rodzaju inicjatywy wsparcia finansowego, dąży do wdrożenia idei przewo-
zów multimodalnych oraz ujednolicenia polityki transportowej krajów wspólnotowych. Jedną 
z takich inicjatyw jest program Marco Polo II. W jego zakres wchodzą działania obejmujące 
terytorium co najmniej dwóch państw członkowskich lub terytorium co najmniej jednego 
państwa członkowskiego wraz z terytorium bliskiego kraju trzeciego, jak również państwa 
kandydujące do wejścia do UE, EFTA, EOG, np.: Rosja, Ukraina, kraje bałkańskie i leżące 
w basenie Morza Śródziemnego. Obecnie UE realizuje program CEF (Connecting Europe 
Facility) zintegrowany z programem TEN-T (Trans European Transport Network), który ma 
na celu zmniejszenie przeciążeń w ruchu oraz poprawę w zakresie oddziaływania transportu 
intermodalnego na środowisko, przyczyniając się przez to do stworzenia sprawnego i zrów-
noważonego systemu transportu, co zapewnia europejską wartość dodaną, nie wywierając 
przy tym negatywnego wpływu na spójność gospodarczą, społeczną czy też terytorialną. 
Zakłada on także lepsze zarządzanie, wdrażanie technologii ITS (Intelligent Transport Sys-
tems) do organizowania i realizacji transportu, promowanie wartości energetycznych oraz 
likwidację barier techniczno-administracyjnych (The Marco Polo II, 2013, s. 2).

Jednym z takich beneficjentów wsparcia europejskiego w dążeniu do ujednolicenia poli-
tyki transportowej UE jest Polska (jako członek UE), która opracowała politykę transportową 
państwa na lata 2006–2025, z możliwością jej przedłużenia do 2030 r. Zakłada ona wykorzy-
stanie transportu intermodalnego do obsługi handlu zagranicznego, powstanie przewozów 
tranzytowych przez Polskę na linii wschód–zachód, północny wschód–zachód oraz przez 
porty morskie na linii południe–północ (Rydzkowski, 2015, s. 13). W tym przypadku wspar-
cie finansowe polskiego transportu skierowane będzie na unowocześnienie i rozbudowę 
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specjalistycznego taboru, infrastruktury terminali i pomoc jednorazową na uruchomienie 
nowych usług. Wsparcie takie jest niezbędne z uwagi na brak odpowiedniej infrastruktury 
kolejowej, co stanowi najpoważniejszą barierę rozwojową, ograniczającą możliwości wykorzy-
stania atutu, jakim jest położenie geograficzne Polski. Pomimo starań ze strony UE w zakre-
sie wyrównywania różnić infrastrukturalnych w poszczególnych krajach członkowskich 
w Polsce brakuje szybkich linii kolejowych, a sieci autostrad są znacznie mniej rozwinięte 
niż w Niemczech, Francji czy Szwajcarii. Konieczne jest nie tylko dobudowanie brakujących 
odcinków sieci transportowej, ale unowocześnienie i rozbudowanie już istniejącej. Stan infra-
struktury transportowej znacząco hamuje wymianę transgraniczną z krajami członkowskimi 
oraz z pozostałymi krajami sąsiadującymi, ogranicza możliwości przyciągnięcia kapitału 
zagranicznego oraz zmniejsza mobilność siły roboczej. Polityka transportowa UE zakłada 
promowanie transportu morskiego, a zwłaszcza przewozów średniego i dalekiego zasięgu, 
tzw. autostrad morskich, powiązanych z innymi gałęziami w intermodalne łańcuchy trans-
portowe. Biorąc pod uwagę fakt, że w Polsce funkcjonują trzy duże handlowe porty morskie: 
Gdańsk, Gdynia, Szczecin-Świnoujście, zaliczone do Transeuropejskiej Sieci Transportowej 
(TEN-T), to niestety niezadowalający stan infrastruktury dostępu, zarówno od strony morza, 
jak i lądu, powoduje wydłużenie czasu operacji ładunkowych w transportowych łańcuchach 
lądowo-morskich. Dodatkowo generuje to wyższe koszty wykonywania usług oraz ogra-
niczenie asortymentu obsługiwanych ładunków. Bezpośredni dostęp do portów zarówno 
morskich, jak i rzecznych dla ciężkiego transportu samochodowego jest niewystarczający, 
czego wynikiem jest nadmierne obciążenie infrastruktury transportowej miast portowych.

Występujące ograniczenia w infrastrukturze tworzą problemy dla sprawnej obsługi 
rosnących potoków ładunkowych. Dotyczy to m.in.: wzrostu zatłoczenia istniejących dróg, 
niedostatecznego stanu technicznego infrastruktury, występowania tzw. „wąskich gardeł” 
oraz małej liczby wydajnych międzynarodowych multimodalnych połączeń. Te wszystkie 
ograniczenia przekładają się na konkurencyjność polskiego transportu względem trans-
portu europejskiego.

3. Interoperacyjność transportu intermodalnego

Interoperacyjność jest to zdolność układu bądź systemu do pełnej współpracy z innymi 
systemami, strukturami lub układami. Z punktu widzenia transportu europejskiego interope-
racyjność to zgodność techniczna systemów kolejowych w różnych państwach członkowskich 
Unii Europejskiej (Urząd Transportu Kolejowego, 2018). Z uwagi na złożony charakter pro-
cesu przewozowego w transporcie intermodalnym, środki transportu, jednostki ładunkowe 
oraz infrastruktura charakteryzować się powinny interoperacyjnością. Cecha ta przekładać 
się musi na wszystkie składowe systemu transportowego. Z punktu widzenia systemu trans-
portowego ujednoliceniu powinny podlegać elementy tego systemu odpowiedzialne przede 
wszystkim za stosowaną technologię środków przewozowych, w tym: infrastruktura, struktura 
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organizacji przedsiębiorstw usług transportowych, taryfikatory usług, regulacje prawne oraz 
systemy informatyczne dla różnych gałęzi transportu. Jednak największą barierą w transpor-
cie zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej jest zunifikowanie infrastruktury drogowo-
-kolejowej przewozów towarowych. Jest to o tyle dziwne, że towarowy transport kolejowy 
ładunków w Polsce, mierzony tonokilometrami, lokuje polski transport kolejowy na drugim 
miejscu wśród 28 krajów UE za Niemcami, a przed Wielką Brytanią czy Francją. W prze-
wozach międzynarodowych Polska ma jeszcze większy udział, wynoszący ponad 25 proc., 
i znajduje się na pierwszej pozycji przed Hiszpanią i Niemcami (Transport, 2017, s. 50, 53). Tak 
dobre wyniki transportowe w przewozach krajowych czy międzynarodowych Polska zawdzię-
cza głównie przewozom samochodowym, które w ocenie europejskiej polityki transporto-
wej powinny być sukcesywnie ograniczane. Biorąc pod uwagę funkcjonalność transportu 
intermodalnego, w 2016 r. transportem kolejowym przewieziono o 28,8 proc. więcej konte-
nerów, przy czym w większym stopniu wzrosła liczba kontenerów w komunikacji krajowej 
(40,0 proc.) niż w komunikacji międzynarodowej (23,4 proc.). To spowodowało spadek udziału 
komunikacji międzynarodowej w liczbie przewiezionych kontenerów z 67,8 proc. w 2015 r. do 
64,9 proc. w 2016 r. (Transport, 2017, s. 50). Jednak, o ile znacząco wzrosła liczba kontenerów 
przewiezionych transportem intermodalnym, to udział tego rodzaju transportu w ogólnym 
transporcie tylko nieznacznie się zwiększył. Według UTK (Urząd Transportu Kolejowego) 
w 2015 r. udział przewozów intermodalnych w rynku przewozów kolejowych mierzony masą 
ładunków osiągnął poziom 4,6 proc. i był wyższy o 0,4 proc. niż w 2014 r. W wykonanej pracy 
przewozy intermodalne stanowiły 7,3 proc. (Analiza kolejowych przewozów intermodalnych, 
2016, s. 3). Rosnące wskaźniki są efektem przede wszystkim polityki, której założenia opraco-
wało w 2013 r. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej i przedstawiło 
w Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (MTBiGM, 2013). Strategia zakłada osiągnięcie 
10–15 proc. wzrostu tonażu w przewozach intermodalnych, co ma zbliżyć nasz kraj do poziomu 
państw UE. Aby to osiągnąć, Polska powinna poprawić stan techniczny linii kolejowych, 
podnieść poziom świadczonych przez nie usług oraz zwiększyć konkurencyjność transportu 
intermodalnego w stosunku do transportu drogowego. Kolejnym elementem jest rozbudowa 
dotychczasowych centrów logistycznych i powstanie nowych, ujednolicenie systemu informa-
cyjnego w przewozach i stworzenie prawnych uregulowań dla transportu kombinowanego. 
Dla osiągnięcia europejskiego poziomu transportu intermodalnego w Polsce należy również 
zwiększyć współpracę przewoźników z operatorami i centrami logistycznymi, służbami cel-
nymi, weterynaryjnymi i fitosanitarnymi oraz zastosować systemy telematyczne i satelitarne 
dla wspomagania procesów przewozowych. W Strategii zakłada się również powstanie plat-
form multimodalnych, czyli wyspecjalizowanych węzłów transportowych w pełnej infrastruk-
turze transportowej i wyspecjalizowanych w przewozie towarów intermodalnych.

Jednak to jest przyszłość. Obecnie przewozy intermodalne mają niewielki udział w pol-
skich przewozach towarowych. Sytuacja taka może wynikać z kilku przyczyn. Po pierwsze, 
z ograniczonej wymiany towarowej pomiędzy Europą a krajami byłego Związku Radziec-
kiego, głównie z Rosją. Konflikt między Rosją a Ukrainą, a dokładnie rosyjskie restrykcje 
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spowodowały, że kierunek transportu na Wschód przestał być popularny wśród przewoź-
ników. Embargo uderzyło nie tylko w polskich producentów żywności, ale również w firmy 
transportowe. Przedsiębiorstwa transportowe realizujące przewozy na linii Europa–Polska–
Rosja straciły ok. 60 proc. ładunków. Drugim czynnikiem hamującym rozwój transportu 
intermodalnego w przewozach międzynarodowych są przede wszystkim bardzo duże różnice 
w infrastrukturze kolejowej poszczególnych państw wspólnoty. Na terenie Europy występują 
obecnie cztery systemy zasilania trakcji, pięć różnych wartości skrajni kolejowych dla toro-
wisk normalnotorowych, pięć szerokości torów (tabela 1), 14 systemów zabezpieczeń ruchu 
kolejowego oraz 11 rodzajów stosowanych pantografów.

Tabela.1 Szerokości torów w Europie

Kraj Szerokość torów (w mm) 

Kraje byłego ZSRR (Białoruś, Litwa, Ukraina, Estonia, Łotwa, Rosja) 1520

Finlandia 1524

Irlandia 1600

Portugalia i Hiszpania 1668

Pozostałe (normalnotorowe) 1435

Źródło: Rozstaw szyn (2018).

Działania operatorów transportowych, mające na celu dostosowanie taboru kolejowego 
do rozstawu szyn danego kraju, wymagają zaangażowania dodatkowych nakładów finan-
sowych i czasowych. Szacunkowo, wymiana wózków pod jednym wagonem zajmuje ok 20 
minut i wymaga pracy siedmiu ludzi (nie licząc czasu wybicia wagonu ze składu). Przy zmia-
nie wagonów istnieje potrzeba stosowania urządzeń przeładunkowych, takich jak suwnice 
czy wózki widłowe, utrzymania pracowników oraz zaplecza pustych wagonów, jak również, 
w przypadku towarów płynnych, specjalnych punktów przepompowych. Ponadto, z uwagi 
na zakaz przeładunku towarów niebezpiecznych na przejściach granicznych, nie mogą być 
one transportowane na szlakach o zmiennym rozstawie torowisk. Obecnie na świecie istnieją 
systemy wózków o samoczynnej zmianie szerokości rozstawu kół, które powstały na bazie 
wózka wprowadzonego do użytkowania przez hiszpańskie przedsiębiorstwo TALGO. Roz-
wiązanie to i kolejne mu podobne z powodzeniem stosowane są w wagonach osobowych. 
Obecnie w Europie stosowane są cztery takie systemy: TALGO RD, SUW 2000, Rafil oraz 
CAF Brava. Chociaż do dziś nie udało się wprowadzić tych technologii do masowej produkcji 
wagonów towarowych, to zmiana może nastąpić dzięki polskiemu wynalazkowi SUW 2000 
– systemowi wózków przystosowanych do obciążeń występujących w wagonach kolejowych. 
Obecnie w Polsce działa jedno stanowisko do zmiany rozstawu kół i znajduje się ono na tra-
sie Warszawa–Wilno.

Tak wielkie różnice w systemach kolejowych w Europie stawiają poważne wyzwanie przed 
intermodalnymi przewozami. Problem różnych napięć prądu w sieciach trakcyjnych rozwią-
zuje się dzięki użyciu lokomotyw wielosystemowych, jednak najpoważniejszą barierą pozostają 
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różnice w szerokości torów. Ograniczają one zasięg międzynarodowych przewozów inter-
modalnych. Przy każdorazowym przekraczaniu granicy hiszpańsko-francuskiej czy polsko-
-ukraińskiej należy w każdym wagonie wymienić wózki bądź przeładować towary na wagony 
używane w danym kraju. Dlatego też UE w swojej polityce transportowej dotyczącej krajów 
wspólnotowych dąży do poprawy infrastruktury transportowej i pogłębionej integracji rynko-
wej z krajami Partnerstwa Wschodniego. Uważa, że dzięki połączeniu europejskiej sieci bazo-
wej TEN-T z sieciami transportowymi w krajach wschodnich zapewni się sprawne podróże 
osób, a także skuteczny i bezpieczny transport towarów, z uwzględnieniem specyfiki położe-
nia geograficznego tych krajów (Rezolucja (2015/C 315/02), 2015, s. 8). Zatem, maksymaliza-
cja współczynnika interoperacyjności jednostek ładunkowych, środków transportowych oraz 
infrastruktury będzie jednym z czynników wzrostu prędkości rozwoju i konkurencyjności 
transportu intermodalnego. Pamiętać należy, że interoperacyjność powinna być cechą nowo 
budowanej infrastruktury, a nie tylko celem modernizacji już istniejącej. W tym celu two-
rzony jest ogólnoeuropejski system zarządzania ruchem kolejowym – ERTMS (Dz. Urz. UE 
L 3 z 6 stycznia 2017 r., s. 6). System ten ma służyć przede wszystkim unifikacji infrastruktury 
kolejowej, co przełożyć się ma na przyspieszenie ruchu transgranicznego. Rdzeniem ERTMS 
jest system sterowania ruchem pociągów ETCS. Wdrożenie tego systemu znajdzie odbicie we 
wzroście prędkości pociągów w międzynarodowym transporcie intermodalnym.

4. Podsumowanie

Transport intermodalny, rozwijający się we współczesnym świecie, łączy w sobie nie tylko 
różne gałęzie przewozu towarów i usług, ale przede wszystkim środki do ich przemieszcza-
nia. Prawidłowość jego działania gwarantują nie tylko zachodzące w przedsiębiorstwach 
logistycznych procesy organizacyjne, ale także regulacje prawne Unii Europejskiej, mające 
na celu ujednolicenie europejskiej polityki transportowej. Z uwagi na nierównomierny roz-
wój i fragmentację sieci transportowej w poszczególnych regionach Europy, zwłaszcza torów 
i dróg, uruchamiane są programy mające na celu wsparcie finansowe krajów dążących do 
niwelowania różnic infrastrukturalnych poszczególnych państw europejskich. Działania 
takie mają przekładać się na zwiększenie konkurencyjności jakościowej sieci transportowej, 
a tym samym obniżyć szkodliwy wpływ przewozów na ekologię. W tym celu UE za niezbędny 
uważa rozwój sieci TEN-T, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia powie-
trza oraz przejście na energooszczędny i niskoemisyjny sektor transportu (European Union 
(2015/C 195/02), 2015). Działania takie w dużej mierze wymuszone są przez stale rosnącą 
liczbę ładunków w kontenerach i przeładowywanych przez porty morskie i terminale kon-
tenerowe. Dlatego też interoperacyjność transportu intermodalnego w obecnym wymiarze 
nabiera dużego znaczenia w kontekście bardziej efektywnego reagowania na potrzeby klien-
tów. Dzieje się tak dzięki otwarciu rynków, wzrostowi konkurencji oraz powstałej w ten spo-
sób różnorodności ofert.
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Transport intermodalny stanowi podstawę alternatywnego rozwiązania pomocnego 
w ograniczeniu przewozów drogowych. Dzieje się tak dlatego, że transport intermodalny 
korzysta z nowoczesnych rozwiązań technicznych w postaci Inteligentnych Systemów Trans-
portowych. ITS pozwalają na sprawne zarządzanie transportem towarowym i efektywne 
zarządzanie ruchem. Aby stało się to realne, infrastruktura transportowa poszczególnych 
krajów powinna ulec unifikacji tak, aby ograniczać koszty i czas przeładunków. Jest to bardzo 
istotne szczególnie w przypadku transportu międzynarodowego, gdzie zastosowanie wielo-
gałęziowych przewozów ma ekonomiczne przesłanki. Realizacja rozwoju systemu przewozów 
intermodalnych wymaga jednak nie tylko dobrej znajomości wad i zalet, ale przede wszyst-
kim ścisłej integracji państw europejskich, oferowania wyższej jakości usług i efektywniej-
szych ekonomicznie rozwiązań technologicznych w dziedzinie transportu drogowego. Jest 
to tym bardziej ważne, że przewozy intermodalne powinny odgrywać znaczną rolę w obsłu-
dze obrotów handlowych nie tylko w poszczególnych krajach, ale przede wszystkim w obrocie 
międzynarodowym. Zatem, postęp technologiczny oraz większa interoperacyjność gałęziowa 
jest przyszłością europejskiego transportu intermodalnego i stanowi warunek konkurencyj-
ności Europy na rynku światowych przewozów towarowych. Dzięki innowacyjności i postę-
powi technologicznemu istnieje możliwość realnego zmniejszenia emisji dwutlenku węgla 
oraz zastąpienia ropy naftowej innymi źródłami energii.
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Interoperability of Intermodal Transport as an Element 
of Competitiveness in the European Union

Abstract

The paper explains the importance of interoperability of European cargo transport taking account of 
its benefits and limitations resulting from the European Union transport policy.
The paper discusses important aspects connected with the European Union efforts to improve the 
competitiveness of intermodal cargo transport vis-à-vis other transport sectors. Using statistical data 
and comparisons thereof several benefits have been listed, such as: environmental benefits, lower emis-
sions as well as economies of scale benefits connected with sustainable growth at economic, social, and 
territorial levels in all of the EU Member States. We also present factors that impede interoperability 
of the European intermodal transport and activities designed at reducing the impact of these factors, 
inter alia: ensuring the same level of infrastructure advancement in the Member States, joint manage-
ment of the flows of goods within the EU, and developing Eastern Partnership.

Keywords: transport, intermodal transport, competitiveness, interoperability, transport policy
JEL classification codes: R41, R42, R48
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Bezpieczeństwo i ochrona pasażera w transporcie 
kolejowym w kontekście wyzwań mobilności 

starzejącego się społeczeństwa europejskiego

Streszczenie

Różnorodne współczesne wyzwania cywilizacyjne, a zwłaszcza masowe migracje, terroryzm oraz cy-
berprzestępczość wywołują potrzebę podnoszenia stanu bezpieczeństwa transportu oraz ochrony jego 
użytkowników. Szczególnej ochrony wymaga publiczny transport zbiorowy i ta część jego użytkow-
ników, którzy są bardziej wrażliwi na wszelkie zakłócenia procesu przemieszczania się, a więc ludzie 
starsi. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na problem bezpieczeństwa i ochrony pasażerów kolei 
w kontekście postępującego procesu starzenia się społeczeństwa europejskiego oraz towarzyszących 
temu ograniczeń mobilności. Dokonano przeglądu pojęć z zakresu bezpieczeństwa i ochrony pasażera, 
przedstawiono stan bezpieczeństwa pasażerskich przewozów kolejowych w UE, zmiany w strukturze 
demograficznej społeczeństwa UE oraz wskazano kierunki zmian regulacji sprzyjające lepszej ochro-
nie osób starszych podczas podróży koleją. Wykorzystano dorobek naukowy, raporty i opracowania 
statystyczne, a także regulacje Unii Europejskiej w przedmiocie badań. Skoncentrowano się na zjawi-
skach zachodzących w UE.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo i ochrona, pasażerski transport kolejowy, mobilność, osoby starsze 
i z niepełnosprawnością
JEL: R41, J14
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1. Wprowadzenie

Transport kolejowy w Unii Europejskiej gwarantuje relatywnie bezpieczny sposób prze-
mieszczania się dzięki rozwojowi infrastruktury, taboru, systemów bezpieczeństwa oraz 
zarządzania ruchem. Jednak różnorodne współczesne wyzwania cywilizacyjne, zwłaszcza 
te związane z masową migracją1, terroryzmem2 czy cyberprzestępczością3 sprawiają, że proble-
matyka bezpieczeństwa i ochrony pasażerów w ruchu kolejowym nabiera nowego wydźwięku. 
Znajduje to potwierdzenie w regulacjach unijnych, które tworzą system prawny i struktury 
organizacyjne chroniące pasażerski transport kolejowy od zagrożeń dla bezpieczeństwa jego 
użytkowników. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na problem bezpieczeństwa i ochrony 
pasażerów kolei w kontekście postępującego procesu starzenia się społeczeństwa europej-
skiego oraz towarzyszących temu ograniczeń mobilności.

W literaturze przedmiotu zagadnienie zagrożenia wykluczeniem osób starszych z dostępu 
do usług transportu zbiorowego jest najczęściej rozważane w odniesieniu do transportu 
zbiorowego w miastach. Problematyka ta wymaga jednak szerszego spojrzenia w kontekście 
paradygmatu shift4, promującego usługi transportu kolejowego w Unii Europejskiej oraz 
zakładanego wzrostu unijnych przewozów pasażerskich koleją z 500 mld pasażerokilome-
trów (paskm) w 2010 r. do 900 mld paskm w 2050 r. (EU reference, 2016, s. 58).

2. Istota bezpieczeństwa i ochrony pasażera

Bezpieczeństwo jest główną troską współczesnego transportu. Każdy rodzaj przemiesz-
czania osób i ładunków w przestrzeni wywołuje pewien poziom niebezpieczeństwa, ale jak 
podkreśla K. Button, „to nie zatrzymuje rozwoju transportu” (Button, 2010, s. 279). Wraz 

1 Jak zauważa Freeman (2007): „Współwystępowanie takich zjawisk jak starzenie się społeczeństw i niskie 
stopy przyrostu naturalnego w krajach zamożnych z jednej strony oraz olbrzymie zróżnicowanie płac w skali 
świata i rosnący poziom wykształcenia obywateli państw rozwijających się z drugiej strony, doprowadzi zapewne 
do zwiększania się skali migracji w nadchodzących dekadach, nawet jeśli polityka migracyjna nie zmieni się. 
Migracje międzynarodowe staną się ważniejszym składnikiem globalizacji”.

2 W regulacji UE (Dyrektywa, 2017) za przestępstwo terrorystyczne uznaje się czyny umyślne (m.in. ataki 
na życie ludzkie, które mogą spowodować śmierć, ataki na integralność cielesną osoby, porwania lub branie zakład-
ników, spowodowanie rozległych zniszczeń obiektów rządowych lub obiektów użyteczności publicznej, systemu 
transportowego, infrastruktury, miejsca publicznego lub mienia prywatnego – jeżeli zniszczenia te mogą zagro-
zić życiu ludzkiemu lub spowodować poważne straty gospodarcze, zajęcie statku powietrznego, statku lub innego 
środka transportu publicznego lub towarowego, a także grożenie popełnieniem tych czynów), które ze względu 
na swój charakter i kontekst mogą wyrządzić poważne szkody krajowi lub organizacji międzynarodowej.

3 Cyberprzestępstwo w wykładni Komisji Europejskiej (Komunikat Komisji, 2007) oznacza „czyny przestęp-
cze dokonywane przy użyciu sieci łączności elektronicznej i systemów informatycznych lub skierowane przeciwko 
takim sieciom i systemom”.

4 Paradygmat shift w zastosowaniu do przewozów osób oznacza kierunek działań w celu przesunięcie popytu 
na przewozy z transportu indywidualnego na zbiorowy.
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z rozwojem cywilizacyjnym pojawiają się nowe przejawy zagrożeń mobilności (współcze-
sny terroryzm, cyberprzestępczość) i równocześnie nowoczesne sposoby zapobiegania im. 
Potencjalny pasażer nie wszystkie formy zagrożeń rozpoznaje, ale przewoźnik oraz zarządca 
infrastruktury obowiązany jest je przewidzieć i chronić bezpieczeństwo pasażera w najwyż-
szym możliwym zakresie.

Postulat bezpieczeństwa w szerokim ujęciu (safety and security) uznawany jest za podsta-
wowy wśród użytkowników transportu. W przewozach osób żądanie to ma charakter ponad-
czasowy oraz bezwarunkowy, przez co mieści się w standardzie jakości usług transportu, 
który w podstawowym wymiarze nie podlega negocjacji. Postulat ten ma zatem charakter 
bezwzględny, gdyż warunkuje mobilność z wykorzystaniem środków transportu zbiorowego.

Bezpieczeństwo i ochrona nie są synonimami, choć w wielu językach (np. niemieckim, 
hiszpańskim) nie rozróżnia się tych dwóch aspektów. Podobnie w języku polskim, w potocz-
nym rozumieniu termin bezpieczeństwo uwzględnia także aspekt ochrony. W literaturze 
przedmiotu nie ma jednoznacznej wykładni tych pojęć. W klasycznym ujęciu ekonomiki 
transportu postulat bezpieczeństwa sprowadza się do zabezpieczenia pasażerów przed moż-
liwością wypadków komunikacyjnych z określonymi konsekwencjami zranienia, rozstroju 
nerwowego lub skrajnie – utraty życia. W szerszym ujęciu bezpieczeństwo oznacza „brak 
stanów zagrożenia zdrowia lub życia człowieka, a także brak strat materialnych, środowisko-
wych i ekonomicznych w konsekwencji zdarzeń niebezpiecznych” (Krystek, 2011).

Współcześnie, w działalności transportowej powszechne jest posługiwanie się dwoma ter-
minami: bezpieczeństwo i ochrona (safety and security). Zwraca się przez to uwagę na wzrost 
znaczenia ryzyka spowodowanego umyślnym działaniem. Termin ochrona (security) jest 
rozumiany jako brak zamierzonych (celowych, intencjonalnych) zagrożeń. W zakresie tego 
pojęcia mieszczą się wszystkie środki działania lub systemy mające na celu zapobieganie 
zamierzonym zagrożeniom narażającym dobro pasażerów i obsługi lub integralność infra-
struktury, taboru i instalacji (Traffic safety, 2016, s. 339). W terminologii przyjętej przez Komi-
sję Europejską dla transportu publicznego (Public, 2011, s. 13) security definiowane jest jako 
zestaw środków/działań służących zapewnieniu bezpieczeństwa, w szczególności przeciw-
działającym umyślnym/celowym zagrożeniom, natomiast safety – jako stan bycia wolnym 
od ryzyka lub niebezpieczeństwa (naturalnego lub umyślnego). W przywołanej wykładni 
zwraca się uwagę, że termin safety, użyty jako cecha, wyraża wszystkie środki, działania lub 
systemy mające na celu zapewnienie stanu bezpieczeństwa. Podobnie pojęcia te postrzega 
Międzynarodowa Unia Transportu Publicznego (UITP), która termin security odnosi do 
problemów spowodowanych umyślnym działaniem, natomiast safety do problemów będą-
cych następstwem przypadku (Secure public transport, 2010). Wyraźnie pojęcia te rozróżnia 
lotnictwo cywilne (Fellner, 2017). Ochrona lotnictwa (security) oznacza połączenie środ-
ków oraz zasobów ludzkich i materialnych przeznaczonych do ochrony przed działaniem 
intencjonalnym, aktami bezprawnej ingerencji, np. atakami terrorystycznymi, porwaniami, 
zniszczeniem infrastruktury. Natomiast bezpieczeństwo lotnicze (safety) obejmuje parametry 
techniczne i przepisy skierowane do produkcji i użytkowania statków powietrznych, dzięki 
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którym prawdopodobieństwo wystąpienia usterki, nieintencjonalnego wyrządzenia szkody 
lub pojawienia się błędu jest minimalne.

Bezpieczeństwo w ogólnym ujęciu postrzega się zarówno jako stan (osiągnięte poczu-
cie bezpieczeństwa), jak i proces (zapewnianie poczucia bezpieczeństwa). To drugie ujęcie 
uznaje się za bardziej praktyczne, gdyż odzwierciedla naturalny, dynamiczny charakter zja-
wiska bezpieczeństwa (Koziej, 2011).

Jakkolwiek postulat bezpieczeństwa i ochrony jest adresowany do wszystkich sposobów 
i środków przemieszczania, to podkreślić należy jego szczególne znaczenie w transporcie zbio-
rowym, gdzie źródłem niebezpiecznych zdarzeń może być współpasażer lub osoba postronna. 
Zjawisko masowej migracji, szczególnie to mające miejsce w ostatniej dekadzie w Europie, 
jest źródłem mobilności, która w naturalny sposób ciąży do publicznego transportu zbio-
rowego, wywołując często wśród „miejscowych” podróżnych lęk przed przybyszem. Takie 
postrzeganie może być utrwalane jako skutek różnych zdarzeń o podłożu terrorystycznym 
mających miejsce w Europie.

3. Poziom bezpieczeństwa pasażerów w ruchu kolejowym w Unii 
Europejskiej

Poziom bezpieczeństwa przewozów pasażerskich transportem kolejowym w UE jest 
relatywnie wysoki. Ocenia się, że wypadkowość z ofiarami śmiertelnymi jest w transporcie 
kolejowym o 1/3 niższa niż autobusowym, a przejazdy samochodem osobowym na porówny-
walnym dystansie są dwudziestokrotnie bardziej niebezpieczne niż pociągiem pasażerskim 
(Railway safety, 2016, s. 25). W 2015 r. w UE wskutek wypadków drogowych zginęły 26 134 
osoby, natomiast wypadków kolejowych 963 osoby, w tym 27 będących pasażerami kolei.

Analiza bezpieczeństwa w ruchu kolejowym, prowadzona przez Agencję Kolejową Unii 
Europejskiej opiera się na wskaźniku tzw. fatali risk, który przedstawia ofiary śmiertelne 
wypadków kolejowych5 w dwóch ujęciach (Railway safety, 2016, s. 51):
1) systemu kolei (liczba ofiar śmiertelnych/1 mln pockm),
2) pasażerów kolei (liczba ofiar śmiertelnych/100 mld paskm).

Średni wskaźnik ofiar śmiertelnych w transporcie kolejowym UE-28 w pierwszym uję-
ciu (tzn. systemu kolei) w latach 2011–2015 wyniósł 0,27 ofiary/1 mln pockm (Railway safety, 
2017, s. 13). W grupie państw trzykrotnie przewyższających średni dla UE wskaźnik ofiar 
śmiertelnych znalazły się: Słowacja (1,27), Polska (1,13), Grecja (1,13), Litwa (1,12), Rumu-
nia (1,05), Estonia (0,88), Węgry (0,86). Natomiast najbezpieczniejsze w ujęciu systemowym 

5 Wypadek kolejowy definiowany jest jako „niezamierzone nagłe zdarzenie lub ciąg takich zdarzeń z udzia-
łem pojazdu kolejowego, powodujące negatywne konsekwencje dla zdrowia ludzkiego, mienia lub środowiska; 
do wypadków zalicza się w szczególności: kolizje, wykolejenia, zdarzenia na przejazdach, zdarzenia z udziałem 
osób spowodowane przez pojazd kolejowy będący w ruchu, pożar pojazdu kolejowego”. Ponadto prawo wyróżnia 
poważny wypadek oraz incydent (Ustawa, 2003).
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są koleje irlandzkie (0,04), brytyjskie (0,07), luksemburskie (0,07) holenderskie (0,1), fińskie 
(0,12) duńskie (0,12), niemieckie (0,14) oraz francuskie (0,15). Bezpieczeństwo systemu kolei 
w Polsce kształtuje się na poziomie ośmiokrotnie niższym niż w Niemczech.

Innych wyników dostarcza analiza drugiego wskaźnika, to jest bezpieczeństwa pasażerów 
kolei. Zerowy wskaźnik ofiar śmiertelnych wśród pasażerów pociągów w okresie 2011–2015 
osiągnęły koleje 11 państw UE: Irlandii, Litwy, Łotwy, Finlandii, Słowacji, Belgii, Holandii, 
Luksemburga, Chorwacji, Wielkiej Brytanii, Portugalii. Dla Polski wskaźnik ten wyniósł 
0,001 i był trzykrotnie niższy niż dla Niemiec (Railway safety, 2017, s. 14).

Pasażerowie kolei stanowią nieznaczny udział (ok. 3 proc. w 2015 r.) w ogólnej liczbie 
ofiar śmiertelnych wypadków kolejowych na terenie UE (tabela 1). Najwyższy odsetek wśród 
ofiar w ruchu kolejowym stanowią osoby, które z różnych przyczyn wtargnęły na tory oraz 
uczestnicy wypadków na przejazdach kolejowych (łącznie 94 proc. w 2015 r.).

Tabela 1. Ofiary śmiertelne wypadków kolejowych w UE-28 w latach 2010–2015

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ogółem 
w tym:

1256 1188 1135 1129 1054 963

pasażerowie 62 38 36 97 15 27

pracownicy kolei 44 29 46 28 29 34

użytkownicy przejazdów kolejowych 359 295 373 300 282 288

pozostałe, w tym osoby, które wtargnęły na torowisko 750 801 680 704 728 614

Uwaga: dane obejmują państwa UE oraz Norwegię i Szwajcarię.
Źródło: Załoga (2013, s. 103); Railway safety (2017).

Chociaż współcześnie podkreśla się znaczenie dla bezpieczeństwa transportu kolejowego 
zagrożeń wynikających z ataków terrorystycznych, w tym cyberprzestępczości oraz niele-
galnej imigracji, to należy także zauważyć, że dotychczas nie został rozwiązany w wielu kra-
jach UE problemem kradzieży i dewastacji elementów infrastruktury, zwłaszcza urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu kolejowego i elementów nawierzchni torowej6. Sprawcy tych zdarzeń 
w jednych państwach UE traktowani są jako zwykli złodzieje, w innych jako „złodzieje usług 
publicznych” (Rail, 2016).

4. Mobilność z wykorzystaniem transportu kolejowego

Transport kolejowy jest coraz częściej wybieraną gałęzią transportu, zwłaszcza w pań-
stwach o wysoko rozwiniętym systemie transportu kolejowego. Pociąg jako środek transportu 

6 W Polsce w 2013 r. zanotowano łącznie 3790 tego typu przypadków, w 2015 r. – 3275, 2016 r. – 2486. Dane 
Urzędu Transportu Kolejowego, www. utk.gov.pl, dostęp 15.12. 2017.
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szczególnie często jest wybierany przez mieszkańców takich państw, jak: Austria, Dania, Fran-
cja, Holandia, Niemcy, Szwecja i Wielka Brytania (tabela 2). Najniższym wskaźnikiem pracy 
przewozowej kolei przypadającej na mieszkańca (paskm/per capita) charakteryzują się tzw. pań-
stwa bałtyckie, zwłaszcza Litwa, a także Chorwacja, Rumunia i Bułgaria. Pozytywnym tren-
dem jest wzrost wielkości analizowanego wskaźnika w latach 2010–2015 w większości państw 
UE. Jednak w Polsce i innych ośmiu państwach UE (Słowenia, Rumunia, Bułgaria, Portuga-
lia, Łotwa, Grecja, Chorwacja, a także Belgia) zachodzi tendencja odwrotna. Ogólnie ujmując, 
publiczny transport zbiorowy, w tym kolejowy, przegrywa konkurencję z transportem indywi-
dualnym. Przejazdy samochodami osobowymi zaspokajają 71,5 proc. ogółu potrzeb transpor-
towych w przewozach osób na terenie UE, a pociągami pasażerskimi jedynie 6,6 proc. (2015 r.).

Tabela 2.  Praca przewozowa kolei w przeliczeniu na jednego mieszkańca w UE-28 w 2010 r. 
i 2015 r. (paskm/per capita)

Wyszczególnienie 2010 2015

UE-28 808,4 869,0

Austria 1228,9 1411,3

Belgia 974,5 919,5

Bułgaria 281,6 215,1

Chorwacja 397,6 222,7

Czechy 626,9 771,0

Dania 1145,1 1149,5

Estonia 185,3 217,5

Finlandia 739,8 751,9

Francja 1323,9 1340,4

Grecja 124,4 116,3

Hiszpania 480,7 565,1

Holandia 1019,6 1036,8

Irlandia 368,8 414,3

Litwa 77,7 89,7

Luksemburg 691,1 742,5

Łotwa 349,4 297,1

Niemcy 1025,5 1123,9

Polska 459,9 453,6

Portugalia 388,8 381,4

Rumunia 267,9 259,1

Słowacja 428,4 629,2

Słowenia 356,1 304,4

Szwecja 1194,2 1307,1

Węgry 767,0 772,1

Wielka Brytania 893,2 1023,5

Włochy 797,0 858,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie Performance (2017); Statistical (2017).
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Promocja usług transportu kolejowego w programach politycznych UE jest narzędziem 
realizacji paradygmatu shift. Jego celem jest zmniejszenie udziału samochodów osobowych 
w zaspokajaniu potrzeb mobilności społeczeństwa, tych codziennych, jak i okazjonalnych. 
Poprawa jakości usług kolei, w tym bezpieczeństwa przewozów pasażerskich jest podstawowym 
założeniem tego paradygmatu. Istotne dla jego realizacji jest uwzględnienie w rozwoju euro-
pejskiego systemu kolejowego zmian demograficznych zachodzących w społeczeństwie UE.

5. Mobilność starzejącego się społeczeństwa

Zmiany w strukturze demograficznej społeczeństwa rozwiniętych gospodarek, wydłu-
żająca się średnia długość życia, większa dostępność dóbr i usług oraz towarzyszący temu 
wzrost wymagań wobec standardu życia powodują, że wszelkie ograniczenia mobilności 
stają się problemem społecznym.

W strukturze demograficznej UE-28 w 2015 r. 18,9 proc. społeczeństwa osiągnęło wiek 
powyżej 65 lat7 (Population, 2016). Najwyższy wskaźnik starzejącego się społeczeństwa (odse-
tek osób 65+) mają Włochy 21,7, Niemcy 21,0 i Grecja 20,9, a najniższy Irlandia 13. Ponadto 
wyższy od średniej dla UE-28 odsetek ludzi starszych występuje w Bułgarii, Grecji, Łotwie, 
Portugalii, Finlandii i Szwecji. Polska należy do krajów o najniższym udziale tej grupy wie-
kowej w strukturze demograficznej (15,4 proc.), jednak zjawisko starzenia się społeczeństwa 
polskiego się pogłębia (Raport, 2012).

W perspektywie następnych dekad starsi ludzie będą najszybciej rosnącym segmentem 
populacji w większości rozwiniętych krajów Europy. Między 2015 r. a 2080 r. udział starszych 
osób w społeczeństwie UE wzrośnie z 18,9 do 28,7 proc. (Population, 2016). Co trzecia osoba 
w społeczeństwie europejskim będzie osobą starszą. W grupie osób starszych dominować 
będą kobiety, zwłaszcza w grupie wiekowej powyżej 75 lat.

Kolejnym wyzwaniem dla transportu zbiorowego jest obsługa osób z niepełnosprawnością 
narastającą z wiekiem. Przyjmuje się, że w UE średnia życia bez jakiejkolwiek oznaki niepeł-
nosprawności wynosi dla kobiet 63,3 lata, a dla mężczyzn 62,2 lata. Przy oczekiwanej długości 
życia w UE wynoszącej w 2015 r. dla kobiet 83,3 lata oraz dla mężczyzn 77,9 lat okres ograni-
czeń w mobilności z tytułu niepełnosprawności może trwać, średnio ujmując, 20 lat w przy-
padku kobiet i 15 lat w przypadku mężczyzn.

Współczesne społeczeństwo jest bardziej mobilne, jednak generalnie ludzie starsi podró-
żują mniej niż młodzi. Wraz z wiekiem podróże stają się rzadsze i odbywają się na krótsze 
dystanse. Na mobilność osób starszych, w większym stopniu niż innych grup wiekowych 
wpływa stan zdrowia, wielkość gospodarstw domowych, w których żyją, dochody, rodzaj 

7 Średnia wieku społeczeństwa UE według stanu na 1 stycznia 2015 r. wynosi 42,4 lata i wzrasta średniorocznie 
o 0,3 proc. Struktura wiekowa populacji UE, liczącej na dzień 1 stycznia 2015 r. 508,5 mln osób, przedstawia się 
następująco: 0–14 lat – 15,6 proc., 15–64 lata – 65,6 proc., powyżej 65 lat – 18,9 proc. (Kłos-Adamkiewicz, Załoga, 
2017, s. 66).
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aktywności, miejsce zamieszkania, zdolność prowadzenia samochodu, umiejętność korzy-
stania z Internetu itp. Ponad 25 mln osób starszych w UE (14,1 proc.) żyje w jednoosobowych 
gospodarstwach domowych (People, 2015), 4,8 mln osób w wieku 65–74 lat jest aktywna 
zawodowo, blisko połowa populacji UE w wieku 65+ odbywa podróże turystyczne, a ponad 
1/3 regularnie korzysta z Internetu (People, 2018).

W literaturze przedmiotu podkreśla się istotny związek pomiędzy mobilnością i jakością 
życia ludzi starszych (Metz, 2000, s. 149). Szczególnie ważna w tej grupie wiekowej jest zdol-
ność do prowadzenia samochodu. Choć współczesny rynek oferuje rozszerzający się zakres 
usług i ich dostępność przestrzenną, starsi ludzie cenią sobie niezależność. Badania potwier-
dzają, że utrata zdolności samodzielnego prowadzenia pojazdu jest najsilniejszym czynni-
kiem wzrostu symptomów depresyjnych ludzi starszych (Marottoli i in., 1997).

Potrzeby transportowe ludzi starszych mają zwykle charakter fakultatywny, zwłaszcza 
te dotyczące przemieszczania się na dalsze odległości. Oznacza to, że więcej czynników waży 
na wyborze gałęzi transportu niż w przypadku potrzeb o charakterze obligatoryjnym. Na 
starszych ludzi bardziej oddziałuje koszt niż czas podróży (Su, 2009). To ważna przesłanka 
oczekiwanego wzrostu przewozów tej grupy populacji pociągami. Ponadto, jak wskazują 
wyniki badań (Lamellt, Haustein, 2015, s. 22–31), istotnym ograniczeniem dla ludzi star-
szych podróżujących pociągiem na dłuższe odległości są: nieadekwatna informacja na eta-
pie planowania podróży oraz na stacji, poruszanie się po stacji oraz wsiadanie do pociągu. 
Współczesne dworce kolejowe stają się coraz bardziej przestrzenią komercyjnej aktywności, 
gromadzą nie tylko podróżnych, co może powodować zagubienie i utratę poczucia bezpie-
czeństwa starszych osób.

Poważniejszą przesłanką utraty poczucia bezpieczeństwa w podróży są wszelkie zjawi-
ska zakłócające proces przemieszczania się bądź zagrażające planowemu jego przebiegowi 
wskutek ataku terrorystycznego lub cyberprzestępczości, która może dotknąć wiele obsza-
rów, od systemu sterowania ruchem kolejowym do systemu informacji czy sprzedaży biletów 
kolejowych. Zagrożenia te mogą odciągać, szczególnie osoby starsze i z niepełnosprawnością, 
od podróży pociągiem. Badania wskazują, że terroryści postrzegają koleje pasażerskie jako 
atrakcyjny cel (Jenkins, 2017), określając pociąg jako open access transport mode. Pociągi, 
metro i ich stacje oferują terrorystom łatwy dostęp do tłumu w zdefiniowanym środowisku.

6.  Regulacje systemu bezpieczeństwa i ochrony  
pasażera kolei w UE

W dorobku regulacyjnym UE bezpieczeństwu (safety) kolei poświęcono dużo uwagi. 
Podstawową regulacją stała się Dyrektywa 2004 (49) WE w sprawie bezpieczeństwa kolei 
Wspólnoty, zmieniona Dyrektywą 2008/110/WE oraz przekształcona Dyrektywą 2016/798, 
a także Dyrektywą 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie.
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Po zamachach terrorystycznych na system kolejowy w Madrycie (2004) oraz Brukseli i Lon-
dynie (2015–2017) wzrosła presja na poprawę stanu bezpieczeństwa transportu kolejowego. 
W tym kierunku podąża czwarty pakiet kolejowy oraz będąca jego następstwem wspomniana 
Dyrektywa 2016/798, która reguluje m.in. sprawy systemu zarządzania bezpieczeństwem, 
określa wspólne wymagania bezpieczeństwa (CST), wspólne metody oceny bezpieczeństwa 
(CSM), wspólne wskaźniki bezpieczeństwa (CSI), a także ustala organy ds. bezpieczeństwa 
kolei w UE, w tym powołuje Agencję Kolejową Unii Europejskiej (Regulation (EU) 2016/796).

Uznaje się, że w dorobku unijnej regulacji transportu kolejowego więcej uwagi skupiono 
na wymiarze safety niż security. W zakresie problematyki security mieści się rozporządzenie 
regulujące prawa i obowiązki pasażera kolei, obowiązujące od października 2009 r. (Rozpo-
rządzenie 1371/2007, będące aktualnie w procedurze nowelizacji – Wniosek, 2017).

Istotnym przesłaniem regulacyjnym UE w zakresie praw i obowiązków pasażerów 
są wspólne zasady dla poszczególnych gałęzi transportu, mające na celu zagwarantowa-
nie pasażerom prawa do informacji oraz minimalnej pomocy w przypadku opóźnienia lub 
odwołania podróży, ustalenie mechanizmu odszkodowań w przypadku opóźnień podróży 
oraz szczególną ochronę pasażerów najbardziej podatnych na zagrożenia.

W odniesieniu do transportu kolejowego zakres stosowania prawa unijnego w oma-
wianym zakresie ma charakter ograniczony z uwagi na to, że regulacja (Rozporządzenie, 
2007) dopuszcza wyłączenia z zakresu jej obowiązywania (oprócz określonych obowiązko-
wych wymogów) przewozy miejskie, podmiejskie i regionalne (na czas nieokreślony), oraz 
dalekobieżne (maksymalnie do 2024 r.), a także przewozy w znacznej części wykonywane 
poza granicami UE (na okres pięciu lat z możliwością przedłużenia). Jedynie pięć państw UE 
nie skorzystało z danych uprawnień (Komisja Europejska, 2017), pozostałe państwa stosują 
różne zakresy wyłączeń. W Polsce podstawowym zakresem ochrony objęci są jedynie pasa-
żerowie pociągów dalekobieżnych krajowych oraz międzynarodowych.

Nowelizacja rozporządzenia 1371/2007 idzie w kierunku ograniczenia dozwolonego czasu 
wyłączeń w krajowym ruchu dalekobieżnym (z 2024 r. do 2020 r.). Istotnym elementem nowe-
lizacji rozporządzenia jest nałożenie na przedsiębiorstwa kolejowe (także zarządców stacji 
i zarządców infrastruktury) obowiązku opracowania planu postępowania w sytuacjach nie-
przewidzianych w celu zapewnienia pasażerom ochrony i pomocy w przypadku poważnych 
zakłóceń w transporcie. Większą rangę nadano także wymogowi określenia i monitorowa-
nia norm jakości obsługi w odniesieniu do połączeń kolejowych oraz kontroli zagrożeń bez-
pieczeństwa osobistego pasażerów.

Projekt przedmiotowej regulacji podkreśla i rozszerza zakres szczególnej ochrony osób 
z niepełnosprawnością. Do tej grupy zalicza się każdą osobę, „która jest dotknięta trwałym 
lub przejściowym upośledzeniem sprawności fizycznej, umysłowej, intelektualnej lub senso-
rycznej, które to upośledzenie w zetknięciu z różnymi barierami może utrudniać tym oso-
bom korzystanie w sposób pełny i skuteczny z transportu na równi z innymi pasażerami lub 
której mobilność przy korzystaniu z transportu jest ograniczona na skutek wieku”. Ta grupa 
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osób nie powinna doświadczać żadnych ograniczeń w dostępie do usługi, obiektów, środków 
transportu, pomocy personelu czy informacji w przystępnych formatach.

Zapowiadane kierunki zmian wychodzą naprzeciw potrzebom starzejącego się społe-
czeństwa europejskiego. Takie same przesłanki leżą u podstaw wprowadzenia zobowiąza-
nia przedsiębiorstw kolejowych oraz sprzedawców biletów do oferowania wspólnych biletów, 
w tym na podróże transgraniczne oraz odbywane pociągami więcej niż jednego przedsiębior-
stwa kolejowego. Wzmocnieniem dla kilku z wymienionych wyżej kwestii (bezpieczeństwa, 
niedyskryminacji, wspólnego biletu, dostępności informacji) jest czwarty pakiet kolejowy, 
przyjęty przez Parlament Europejski i Radę w październiku 2016 r., a także Europejski Akt 
o Dostępności (dyrektywa znajdująca się w procesie stanowienia).

Ochrona przed terroryzmem i zagrożeniami cyberprzestępczością jest procesem angażu-
jącym wiele podmiotów i instytucji. Może mieć także różne formy. Takie rozwiązania, które, 
wzorem transportu lotniczego, oparte byłyby na identyfikacji oraz kontroli pasażerów i ich 
bagażu (przejście przez security gates) spowodują także pewne niedogodności (kolejki, tłok, 
strata czasu, opóźnienia pociągów itp.) oraz dodatkowe koszty i ograniczenia (np. dozwolony 
bagaż) dla użytkowników i organizatorów transportu.

Przyjmując, że ochrona pasażerów przed współczesnymi zagrożeniami nie jest proble-
mem, który może być rozwiązany raz i dla wszystkich, nie można jednoznacznie stwierdzić, 
że podejmowane w UE działania w celu poprawy bezpieczeństwa kolei i ochrony jej użyt-
kowników przyczynią się do wzrostu zainteresowania podróżami pociągami osób starszych. 
Jednak, by złagodzić tę ocenę, warto przytoczyć istotne stwierdzenie: „wzrost ochrony nie 
redukuje terroryzmu, ale oddala terrorystów od pewnych celów” (Jenkins, 2017). Ta prze-
słanka uzasadnia potrzebę zmian regulacji i podejmowania przedsięwzięć ograniczających 
ryzyko zagrożeń bezpieczeństwa w przewozach pasażerskich koleją.

7. Podsumowanie

Starzenie się społeczeństwa europejskiego jest problemem społecznym i wyzwaniem 
ekonomicznym. Powodowane starszym wiekiem obniżenie sprawności ruchowej oraz 
innego rodzaju ograniczenia mobilności czyni tę grupę społeczeństwa szczególnie wrażliwą 
na warunki przewozu, zwłaszcza bezpieczeństwo, pomoc i ochronę w czasie jego trwania.

Ludzie starsi będą korzystać z transportu kolejowego, jeżeli będzie on stanowił dla nich 
korzystną alternatywę. Przede wszystkim ważne będą takie cechy oferty usługowej, jak: jasna 
i prosta informacja (o dostępności, cenie, rozkładzie jazdy, punktach przesiadkowych), dosto-
sowane do potrzeb środki transportu, dogodne warunki oczekiwania na stacjach, a zwłaszcza 
bezpieczeństwo i ochrona w przestrzeni publicznej dworców kolejowych oraz w pociągach. 
Regulacje unijne idą w tym kierunku. Istotny jest przekaz dla społeczeństwa, że podróż koleją 
jest wygodna, niezawodna oraz bezpieczna w obu wymiarach: safety i security.
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Zapewnienie oczekiwanego poziomu bezpieczeństwa i ochrony pasażera kolei wymaga 
podejścia holistycznego, angażującego wiele podmiotów (publicznych i prywatnych) two-
rzących grupę interesariuszy pasażerskiego transportu kolejowego. Jest to przedsięwzięcie 
kosztowne. Problemem pozostaje upodmiotowienie tych kosztów oraz ich wpływ na kon-
kurencyjność pasażerskich usług kolejowych.
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Rail Passenger Security and Safety in the Context of 
Mobility Challenges of Aging European Society

Abstract

Diverse contemporary civilisation challenges, especially mass migrations, terrorism and cybercrime call 
for increasing the safety and security of transport and its users. Public transport needs to be protected 
with special attention being paid to its more vulnerable users, such as elderly people. The paper draws 
attention to the security and safety of passengers in rail transport in the context of an aging European 
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society and limitations to mobility caused by the process. Terms in the field of passenger security and 
safety have been reviewed, the current state of safety in passenger rail transport in the EU has been 
discussed against the background of demographic changes in the structure of EU population, and di-
rections for changes in regulations to better protect elderly people in railway transport. We used the 
research accomplishments, reports and statistical analyses as well as EU regulations in the area in ques-
tion. Main focus was on the developments within the EU.

Keywords: security and safety, passenger rail transport, mobility, elderly and disabled people
JEL: R41, J14




