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WSpomnienie o DoktorZe karolu krefcie
(6.03.1964−29.09.2016)
W dniu 29 września 2016 r. po krótkiej chorobie odszedł dr Karol Kreft, nasz
kolega, nauczyciel i popularyzator wiedzy o nowoczesnych technologiach informacyjnych i informatycznych, długoletni pracownik Instytutu Transportu i Handlu Morskiego Uniwersytetu Gdańskiego. Całe swoje życie zawodowe związał
z naszym Instytutem, gdzie na stanowisku asystenta podjął pracę w 1991 r. po
ukończeniu studiów na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki
Gdańskiej. To tu pod kierunkiem prof. Ludwika Kondratowicza napisał i obronił
rozprawę doktorską pt. Komputerowe modele sieci neuronowych jako narzędzia prognozowania w lądowo-morskim łańcuchu transportowym, dotyczącą wykorzystania
sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu ekonomicznym. I tu także pracował nad swoim ostatnim, niestety nieukończonym dziełem, monografią mającą
stać się jego rozprawą habilitacyjną, opisującą jego własną metodę wyznaczania
optymalnych nakładów na bezpieczeństwo w systemach informatycznych. W latach 2005−2012 pełnił funkcję kierownika Zakładu Gospodarki Elektronicznej
oraz opiekuna specjalności Biznes Elektroniczny, przez kilka lat opiekował się też
Kołem Naukowym Biznesu Elektronicznego i trzeba przyznać, że wówczas przeżywało ono okres swojej świetności. Zainteresowania naukowe dr. Karola Krefta i będące ich wyrazem publikacje koncentrowały się na problematyce sztucznych sieci neuronowych, outsourcingu usług informatycznych, bezpieczeństwa
w gospodarce elektronicznej, zarządzania bezpieczeństwem informacji, ryzyka
w systemach informatycznych, a także efektywności utrzymania zabezpieczeń
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w systemie ochrony informacji. Z tymi zainteresowaniami naukowymi związana była działalność dydaktyczna doktora. Przygotował on autorskie programy
nauczania licznych przedmiotów oferowanych na Wydziale Ekonomicznym
Uniwersytetu Gdańskiego, dotyczących m.in. gospodarki elektronicznej, sieci
komputerowych i systemów operacyjnych, systemów eksperckich, baz danych
w zarządzaniu, prognozowania i symulacji, technologii informacyjnych, zarządzania bezpieczeństwem danych. Za swoją pracę został odznaczony Brązowym
Medalem za Długoletnią Służbę oraz szczególnie przez niego cenionym Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Karol Kreft był wyjątkowym nauczycielem akademickim, bardzo życzliwym
studentom, wyrozumiałym, cierpliwym, potrafiącym tłumaczyć skomplikowane
zagadnienia, wykazującym partnerski stosunek do każdego studenta i bardzo
sympatycznym, a także dowcipnym, co przyciągało do niego tłumy studentów,
także na seminariach magisterskich i licencjackich.
Był człowiekiem wyjątkowym także z powodu swoich licznych zainteresowań, pasji i aktywności. Bardzo dbał o równowagę pomiędzy pracą a pozostałymi sferami życia. Żył bardzo szybko i niekiedy miał poczucie bezpowrotnie
upływającego niewłaściwie wykorzystanego czasu. Czasami wydawało mu się,
że nie zdąży wystarczająco długo nacieszyć się radością, jaką czerpał, oddając
się swoim zainteresowaniom (niektóre dzielił ze swoim ukochanym synem).
Z ogromną przyjemnością żeglował po mazurskich jeziorach, jeździł na nartach
lub snowboardzie, a także na rowerze, uprawiał kitesurfing, nurkował, ale przede
wszystkim był motocyklistą. Radość, jaką czerpał z jazdy motocyklem, była nieporównywalna z radością z każdej innej pasji. Bywało, że ocierał się o śmierć, na
motocyklu lub pod wodą, ale to tylko motywowało go do doskonalenia swoich
umiejętności. Był odważny, nie bał się nowych wyzwań, a niekiedy wręcz kusił
los.
Karol Kreft był też naszym kolegą z pracy. Na Wydziale Ekonomicznym, na
którym pracował przez prawie ćwierć wieku, był lubiany i szanowany, choć nie
wszyscy byli jego fanami. Bywał uparty − przekonany o swojej racji, zaciekle bronił własnego stanowiska. Zawsze życzliwy, chętnie pomagał innym. Był skromny,
mądry i wyjątkowo cenił lojalność. Ciekawie opowiadał o swoich przygodach,
był bardzo dowcipny, miał także ogromny dystans do samego siebie i swoich
osiągnięć. Był również wspaniałym przyjacielem. Podobno, jak mówił Julian Tuwim, trzeba żyć tak, żeby znajomym było nudno po naszej śmierci, i właśnie tak
przyjaciele Karola czują się w obliczu tej ogromnej straty.
W imieniu przyjaciół Karola −
Hanna Klimek

przedmowa
W trzynastym numerze Studiów i Materiałów Instytutu Transportu i Handlu
Morskiego opublikowano artykuły nadesłane na konferencję InfoGlobMar 2016,
zorganizowaną przez Instytut Transportu i Handlu Morskiego Uniwersytetu
Gdańskiego we współpracy z Katedrą Logistyki i Systemów Transportowych
oraz Katedrą Ekonomii i Zarządzania z Akademii Morskiej w Gdyni. Zakres tematyczny konferencji obejmował: problematykę lądowo-morskich systemów
transportowych, problematykę systemów informatycznych i ryzyka w działalności gospodarczej, a także problematykę funkcjonowania przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym. Podczas konferencji odbyła się też debata samorządowców
i praktyków gospodarczych poświęcona inteligentnym specjalizacjom Pomorza.
Głównym celem konferencji była wymiana poglądów, opinii i doświadczeń pracowników nauki, samorządowców i praktyków gospodarczych.
Zamieszczone w trzynastym numerze Studiów artykuły prezentują wyniki badań pracowników różnych ośrodków naukowych, tj. Instytutu Transportu i Handlu Morskiego Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Morskiej w Gdyni, Akademii
Marynarki Wojennej w Gdyni, Politechniki Gdańskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego,
Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Publikacja została podzielona na trzy części poświęcone najważniejszym obszarom badawczym Instytutu, czyli zagadnieniom transportu i handlu morskiego, funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym oraz gospodarki elektronicznej.
Pierwsza część publikacji, poświęcona problematyce transportu i handlu morskiego, zawiera osiem artykułów. Pierwszy z nich dotyczy funkcjonowania i perspektyw rozwoju żeglugi kontenerowej. Wskazano w nim czynniki sprzyjające
i utrudniające rozwój żeglugi kontenerowej na świecie, w szczególności związane z rynkami paliwowymi.
Drugi artykuł poświęcono istocie port community system i jego rozwojowi
w portach morskich krajów wysoko rozwiniętych. Przedstawiono w nim przykładowe systemy typu port community funkcjonujące w wybranych portach morskich. Opisano korzyści i nakłady związane z wdrażaniem oraz koszty utrzymania takiego systemu informacyjnego.
Kolejny artykuł omawia problem bezpieczeństwa transportu morskiego,
a w szczególności integracji systemów jego monitoringu. Zwrócono tu uwagę
na konieczność standaryzacji i centralizacji systemów monitoringu bezpieczeństwa transportu morskiego i przedstawiono koncepcję zintegrowanego systemu
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monitoringu bezpieczeństwa transportu morskiego, opartą na holistycznej analizie zidentyfikowanych determinant bezpieczeństwa morskiego w układzie
kwartylowym.
W następnym artykule zaprezentowano model programowania całkowitoliczbowego mieszanego dla zadania synchronizacji harmonogramu wahadłowych rejsów statków w liniowej żegludze kontenerowej na danym akwenie.
Stanowi on pierwszy etap poszukiwania rozwiązania szerszego problemu (przy
zastosowanym podejściu hierarchicznym), jakim jest synchronizacja połączeń
w celu minimalizacji czasu dostaw w żegludze regularnej.
Zmianom (i czynnikom wpływającym na nie), którym podlegają współczesne
międzynarodowe łańcuchy dostaw, poświęcony jest kolejny artykuł w tej części
Studiów. Podkreślono w nim konieczność zapewnienia odpowiedniej infrastruktury transportowo-logistycznej, niezbędnej do organizacji sprawnych przepływów ładunków w tych łańcuchach. W artykule zwrócono ponadto uwagę na
ważną rolę, jaką odgrywają w Polsce korytarz transportowy Bałtyk−Adriatyk
oraz specjalne strefy ekonomiczne.
Potencjał przewozowy międzynarodowej drogi wodnej E-40, stanowiącej
element sieci dróg wodnych śródlądowych o znaczeniu ponadnarodowym,
omówiono w kolejnym artykule. Przedstawiono ją jako swoisty łącznik dwóch
akwenów, tj. Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego, oraz trzech krajów, tj. Polski,
Białorusi i Ukrainy. Przy uwzględnieniu potencjału gospodarczego tych krajów
oraz obecnej wielkości ich wymiany towarowej droga wodna E-40 stanowi potencjalny generator ładunków nie tylko dla polskich portów morskich, lecz także
dla pozostałych portów basenu Morza Bałtyckiego (w artykule zaprezentowano
wyniki badań rynkowych dotyczących aktualnej podaży ładunków ciążących do
transportu wodnego śródlądowego).
Problematyki funkcjonowania i rozwoju centrów logistycznych w portach
morskich i na ich zapleczu dotyczy następny artykuł w tej części Studiów. Opisano w nim charakterystyczne cechy oraz funkcje tych elementów sieci logistycznej, a także przedstawiono przypadki portowych centrów logistycznych w Polsce
(w portach Trójmiasta i zachodniego wybrzeża) oraz na zapleczu portowym (w
Gliwicach i planowanego suchego portu w Zajączkowie Tczewskim).
Aktualny stan i perspektywy rozwoju sektora offshore w odniesieniu do morskich farm wiatrowych są przedmiotem rozważań podjętych w następnym artykule. Przedstawiono w nim europejskie uwarunkowania funkcjonowania tego
sektora, a także jego potencjał w Polsce. Omówiono tu też działania na rzecz jego
rozwoju w województwie pomorskim.
Druga część publikacji, dotycząca funkcjonowania przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym, zawiera czternaście artykułów. Pierwszy z nich dotyczy przedsiębiorczości, jako czynnika wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego. Przedstawiono w nim znaczenie przedsiębiorczości w stymulowaniu wzrostu i rozwoju
społeczno-gospodarczego kraju oraz dokonano analizy działalności aktywizującej przedsiębiorczość.
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Drugi artykuł zawiera rozważania na temat nowoczesnych sposobów zapłaty
w świetle zmieniającej się istoty pieniądza i jego funkcjonowania. W celu zarysowania typowych sposobów rozwiązania prawnych problemów posługiwania się
współczesnymi sposobami zapłaty przedstawiono tu wybrane elementy złożonych prawnych zagadnień pieniądza i zapłaty.
Sytuację młodych ludzi na rynkach pracy w krajach Unii Europejskiej omówiono w kolejnym artykule tej części Studiów. Szczególną uwagę zwrócono na
problem globalnego kryzysu finansowego z pierwszej dekady XXI w., którego skutki na rynkach pracy najbardziej odczuli młodzi Europejczycy (w latach
2007−2012 największy przyrost bezrobocia odnotowano wśród młodych, aktywnych zawodowo mieszkańców krajów unijnych).
W kolejnym artykule poruszono problem zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa, przedstawiając autorską koncepcję miernika, opracowanego na podstawie zbioru zasobów przedsiębiorstwa sprzyjających zrównoważonym zachowaniom pracowników, budującym jego zdolność konkurencyjną.
Następny artykuł dotyczy wyboru źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw. Podjęto w nim próbę oceny wpływu struktury majątku przedsiębiorstwa
na kształtowanie struktury jego kapitału. Opisane w artykule wyniki badań (za
lata 2005−2010) dotyczą ok. 200 spółek akcyjnych (z makrosektorów przemysłu
oraz handlu i usług) notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wykazano dodatnią zależność między strukturą majątku a strukturą kapitału spółek w obu makrosektorach giełdy.
Specyfice preprocessingu danych finansowych poświęcono kolejny artykuł,
który porządkuje wiedzę na temat danych finansowych i znaczenia ich specyfiki
dla wyników powszechnie prowadzonych analiz. Zaprezentowano tu charakterystyczne cechy danych finansowych, odróżniające je od innych typów danych
i wpływające na poprawność badań wykonywanych z ich użyciem.
W następnym artykule, poświęconym tworzeniu wartości w łańcuchu dostaw
typu leagile, dokonano przeglądu literatury w zakresie pojęć „wartość”, „łańcuch
dostaw”, „zarządzanie łańcuchem dostaw”, a także koncepcji lean i agile w kontekście funkcjonowania łańcuchów dostaw, omówiono też działania wpływające
na tworzenie wartości wewnątrz łańcucha dostaw typu leagile.
Próbę udzielenia odpowiedzi na pytania o wpływ osobowości menedżerów na
kształtowanie ich postaw wobec konfliktów podjęto w badaniu opisanym w kolejnym artykule tej części Studiów. Zaprezentowano tu przebieg i wyniki badań,
które wskazały najsilniejsze dodatnie i ujemne predyktory aprobaty konfliktu.
Następny artykuł dotyczy outsourcingu, jako koncepcji zarządzania, której
wdrożenie może przyczynić się do osiągnięcia sukcesów rynkowych i finansowych przedsiębiorstwa. Przedstawiono w nim praktyczne aspekty outsourcingu, omówiono jego rodzaje i możliwości wykorzystania przez polskie
przedsiębiorstwa.
Temat europejskiej unii rynków kapitałowych poruszono w kolejnym artykule. Jej utworzenie ma stanowić następny krok na drodze do pogłębiania integracji rynków finansowych w ramach Unii Europejskiej. W artykule przedstawiono
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genezę budowy unii europejskich rynków kapitałowych, jej cele i zasady funkcjonowania, a także działania niezbędne do jej utworzenia. Zwrócono również uwagę na kontrowersje dotyczące projektu budowy unii i postępy w jej tworzeniu.
Sektorowi bankowemu poświęcono następny artykuł w tej części Studiów.
Omówiono tu znaczenie posiadania przez banki wyraźnej i rozpoznawalnej
marki. Uwagę skoncentrowano zwłaszcza na wpływie marki na budowanie relacji pomiędzy bankiem a klientami, co prowadzi do kształtowania uczucia satysfakcji nabywców usług bankowych i ma skutkować ich lojalnością.
Kolejny artykuł poświęcono organizacjom pożytku publicznego w Polsce.
Analiza danych GUS pozwoliła stwierdzić, że liczba funkcjonujących organizacji
pożytku publicznego jest silnie uzależniona od liczby osób fizycznych i prawnych zaangażowanych w ich działania, a niezależna od konkretnego celu funkcjonowania organizacji. Na uwagę natomiast zasługuje fakt, że w pełni w rozwój
lokalny, społeczny i ekonomiczny zaangażowanych jest niewiele organizacji (ich
działania skupiają się na ratownictwie, rynku pracy i aktywizacji zawodowej oraz
łowiectwie).
Kapitał intelektualny we współczesnych przedsiębiorstwach, ze szczególnym
uwzględnieniem branży TSL jest przedmiotem rozważań w następnym artykule.
Z przeprowadzonych przez autora badań wynika, że ten rodzaj zasobów przedsiębiorstw odgrywa coraz ważniejszą rolę w zarządzaniu organizacjami. Jest postrzegany jako kluczowy czynnik skutecznego zarządzania i innowacyjności.
Ostatni artykuł w tej części Studiów dotyczy procesu spedycyjnego i logistyki
magazynowej przedsiębiorstw branży TSL działających na rynkach krajowych
i międzynarodowych. Najwięcej uwagi poświęcono liderowi tego rynku, którym
jest DHL Supply Chain & Global Forwarding.
Trzecia część Studiów, dotycząca gospodarki elektronicznej, zawiera tym
razem tylko dwa artykuły. Pierwszy z nich poświęcono innowacyjnym rozwiązaniom w zakresie obsługi celnej, jakimi są usługi elektroniczne (e-usługi).
Przedstawiono w nim istotę kontroli celnej, ramy strategiczne wprowadzania
elektronicznych ułatwień oraz charakterystykę e-usług usprawniających obsługę
celną w ruchu granicznym.
Drugi artykuł dotyczy instrumentów marketingowych służących budowie
oraz utrzymywaniu relacji sprzedawca − klient w segmencie B2C, wykorzystywanych w witrynie przez internetową agencję turystyczną Adriatic.hr.
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container SHippinG DeVelopment
For worLd Trade

SUmmarY

This analysis has been performer based on data illustrating world container shipping and additionally some other, but corresponding markets, like bunker prices.
The aim of the paper is to extract and analyze micro- and macroeconomic conditions of containers shipping operating and development, in its three areas: costs
and revenues. Conclusions of the analysis shows clear, that there are many important factors accelerating container shipping for it further development, as well as
some important barriers slowing down the growth.

introduction to world trade trends
The past 20 years have seen us grown accustomed to the role played by SouthEast Asian countries, especially China, as the driving force behind global trade
growth. In the meanwhile India and Brazil have joined them. In more recent
years, however, the growth trend has slowed significantly to an average of 2%
GDP per year. Only China succeeded in maintaining its growth rate at 3 times the
average GDP, while 2015 brought the first symptoms of the future collapse in the
failure to attain a growth of 7% GDP per year, below which, according to some
economists, it is believed that the market begins to slump. According to the estimations of experts, even India’s notable market growth of above 7% GDP will not
be enough to compensate losses caused by China’s economic slowdown1. This in

1

Trade and Development Report 2016, UNCTAD/TDR/2016, United Nations, New York and Geneva
2016.
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turn constitutes a valid reason to reopen the discussion on the future of container
shipping, both within the global and local, Baltic perspectives.
The reason is the price of crude oil on the world fuel exchange, where the
prices seen in the last year, as a result of the downward trend, continue to beat
records from 12 years ago (level of 28 USD/barrel was last reported in the summer 2004)2. It can be said that during the past 5 years the average oil price has
decreased from over 100 USD per barrel to approx. 30 USD per barrel last year. It
must be noted that this trend will most likely be maintained due to the removal
of a trade embargo, which previously imposed on Iran in a deal to reduce the
nuclear program in that country, was lifted on 15th January 2016. Iran immediately undertook renewed efforts to extract and trade their own crude oil, however
other OPEC countries have not declared their intentions to reduce their current
levels of extraction. In other words, future months are likely to see further reductions in the price and increased demand for crude oil on both the market and in
the transport industries.
The above sheds a light on a currently forming key trend in which outsourcing turns into the so-called near-sourcing (or in-country sourcing). This involves
sourcing raw materials and/or common products locally, despite the possibility
of higher prices. Considering the growth of well-being in China, it was expected
that this could, at some point, be the case. Chinese decision makers have done
extremely well in recognizing the problem, hence the reason why during the last
10 years they have been investing intensively in the infrastructure of both South
and East African countries which by 2020 will be established as the next center of
low labor and production costs. Therefore the first area of Chinese investments
(and not only) was infrastructure – roads, energetic grids, telecommunication
and water supplies, undertaken in order to relocate production to those areas, in
a way that would be least burdensome for the investors as possible.
These two factors, when considered alongside the high level of container
trade dependence on the Baltic container shipping market, give grounds to claim
that its further development, thereby dependence on global transport chains, is
likely to be subject to substantial changes – both in quantity and direction.
Besides general pro-growth factors, there are other lower scale influences
which are, nevertheless, significant when it comes to separate services or ship
owners, such as the removal of an import embargo placed on Iran in January
2016. Following an absence of many years of imported goods, the Iranian market
is set to absorb tremendous amounts of raw materials, as well as final products,
best suited to be transported by containers, in exchange for selling crude oil. Although perhaps not on such a grand scale as Iran, a similar growth rate is likely
to be expected as a result of the slow re-emerging of markets in Algeria, Morocco,
Tunisia, and Egypt. Even now there is growing reason for concern among European manufacturers about orders and offers of cooperation with both North and
West African countries.
2

www.bankier.pl (22.01.2016).
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1. changes in container shipping costs
Besides the dependence of the volume of transport work of the global container fleet on the aforementioned factors, the container shipping industry is undergoing significant changes in terms of quantity, quality, and value.
In terms of the quantitative aspect, production volumes are subject to change
and dependent on the share the container shipping industry currently has in
global trade. Up until 2008 the average growth rate of sea turnover, as calculated
by the number of containers shipped in each and every port, is equal to 11,3%
and in 2007 reached 525 m TEU. The year of the crisis is notable and shows an
almost 9% drop to a level of 478 m TEU. However, as can be seen in the statistics,
during the following years the average growth rate did not see a return to previous levels, reaching 5,3%, only half of the previous value. If that is not enough,
the forecasts for 2015 (due to a lack of data on 2015 at the time of publication) and
2016 are respectively equal to 2,2% and 3,3%3. Moreover, those forecasts are distributed unevenly from a geographical perspective since for Europe they predict
a reduction in container trade by 3,0%. All other areas anticipate growth, ranging
from 2,3% for South America to up to 4,9% for Arabian countries.
In the quality area the most important trend in container shipping is the
growth in size of the ships and their loading capacity. 2015 brought another record
in terms of a container ships size at 19 224 TEU (m/v MSC Oscar) getting ahead of
the famous triple-E series with a capacity of 18,271 TEU (e.g. m/v McKinneyMoeller) introduced in 2013 and the m/v CSC Globe with a capacity of 19 000 TEU.
Another record will be achieved in 2017 with the release of a series that includes
6 container ships with the capacity of 20 150 TEU for the Mitsui O.S.K. line (MOL)
shipowners, ordered in the Korean shipyard at Samsung Heavy Industries4. It
is also said that there are more orders including container ships with a capacity
equal to 22 000 TEU, which certainly does not exceed their potential size limits.
It can be seen (figure 1) that over the years the record has been held for increasingly shorter periods of time, whilst at the same time the size advantage of each
new ship over its predecessor is decreasing. Since that time, the size of new units
has increased by a few hundreds TEU each year, with increasingly larger units
dominating new orders. Considering the total loading capacity of all ordered
ships measured in TEU, 53% of them are ships with a capacity over 14 000 TEU,
whereas 32% of the biggest ones are over 18 000 TEU (figure 2).
Easy releasing and acquiring tonnage according to the current transport demands constitute a separate issue. Whilst the crisis year of 2008 was dominated
by long and medium duration charters, short duration charters were defined as
renting a ship for up to a year, these days, however, short duration charters are
most popular starting at 1 month and do not exceed 3 months period (this is the
3

S. Rubens, Key trends in the container shipping industry, lecture during the international conference
“Intermodal Europe”, Hamburg, November 2015.
4 W. Laursen, MOL orders world’s biggest container ship, “The Maritime Executive”, March 2015, http://
www.maritime-executive.com/article/ (3.02.2016).
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figure 1. Capacity of the world container fleet
Source: Based on: S. Rubens, Key trends in the container shipping industry, “Intermodal Europe”, Hamburg, November 2015.

duration of one passage). This makes them the most flexible arrangement allowing the ship owner to decide whether to extend the rental period to a round passage (as this is the typical duration of a medium passage between Asia-EuropeAsia or Asia-America-Asia) and providing tools to amend routes literally at the
beginning of each passage.
It seems, however, that container shipping market values are most crucial. In
this area the most crucial indicators, which have a fundamental influence on the
costs of provided transport services, and therefore both on the competitiveness
of the entire transport branch and ship-owners are: the costs of ship maintenance
(e.g. the price of the new vessels influencing amortization, registry costs and
maintaining ability to sail and the crew salary) and the direct operational costs –
voyage costs, cargo handling costs (e.g. prices of the bunker, transshipment fees
and port charges).
Of the previously mentioned examples it seems that only port charges are not
dependent on the ship-owner and are the subject of fierce competition, however,
this notion can be challenged in specific cases (there are specified premises for
the port Authorities strategic considerations on allowances of specific ship-owner
vessels in the event it will have significant impact on the maritime traffic and the
port’s market position). The remainder of the elements which make up the cost
as a whole are the source of strong competition. Purchases of the new vessels,
especially container ships (and the LNG vessels) are more frequently carried out
by series (vide: triple-E class ordered by Maersk Line to the amount of 10 vessels)
which results in a lower production per new unit thanks to splitting the costs of
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figure 2. Capacity structure of container ships currently on order (2015−2019) as a percentage of the total fleet loading capacity in TEU. As of November 2015
Source: Based on: S. Rubens, Key trends in the container shipping industry, “Intermodal Europe”, Hamburg, November 2015.

documentation and production costs between a number of vessels, unlike when
ordering a single vessel. This trend has been accompanied by a drop in purchasing price of the container ship, as calculated per 1 slot per twenty-foot container
(1 TEU). For example – the first of ‚big’ – Emma Maersk cost ca. 145 m USD, which
at a nominal capacity (measured for a 10,2 t container) gives a cost of 9355 USD.
The McKinneyMoeller cost the ship-owner 150 m USD, so the cost of 1 slot was
equal to 8210 USD. Finally, the largest container ship, MSC Oscar, cost 140 m USD,
which gives 7283 USD per 1 TEU slot. This trend will most likely be maintained
by the shipyards across the world, however, any further drops in unit costs will
decrease.
In terms of the cost of registering and maintaining ships seaworthy not much
has changed. The trend which started in the 1970’s – which saw ship-owners taking up convenient flags – still continues and any national registry actions, including creating second registries, did not cause the ships to revert to their national
flags.
This same trend can also be seen in terms of crew costs, whereby sailors are
hired from countries which have low labor costs, and also in the registry agreements in so called ‘tax heaven’ (Mann Island, St. Vincent, Cook Islands or Macau), where taxes are at a minimum (which results in a gross value equal to the
net value). It is common to hire citizens of Asian countries such as: the Philippines, India, China and Indonesia. However in Europe the majority of sailors
are from Russia and Ukraine5 and make up over 90% of all employed crew on
5

Challenge to the Industry. Securing Skilled Crews in Today’s Marketplace, Deloitt’s Shipping & Ports
Group Report, London 2011.
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figure 3. Price changes of the heavy fuel IFO380 in the past year (figures for the bunker
market in Rotterdam in USD per 1 ton)
Source: www.shipandbunker.com (3.02.2016).

figure 4. Price changes of the light fuel MGO in the past year (figures for the bunker market in Rotterdam in USD per 1 ton)
Source: www.shipandbunker.com (3.02.2016).

the ships, however, this refers only to the lowest qualified crew members who
receive the lowest wages. Crew members of higher, officer, ranks however, tend
to be to a much larger extent (approx. 50%) from other regions, mostly in Europe.
It seems, however, that the most interesting changes are with regards to ship operationnal costs – namely the price of bunkers. These are obviously determined
by the prices of crude oil on global markets, with the exception of certain circumstances in which the balance between the structure of production and consumption of different types of those fuels is disturbed which leads to a change in
price that is the mirror image of a current trend of oil price or any other marine
fuel for that matter. For example, at the beginning of 2014 the majority of bunker
exchanges reported an increase in the price of heavy low Sulphur fuel LSHFO
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380 (by approx. 10%) alongside a simultaneous decrease in the price of the light
MGO fuel (by approx. 5%)6. Generally speaking however, as can be seen in figure 3 and 4, last year’s trend on the fuel exchange in Rotterdam (but not solely)
showed a significant decrease in the price of both light and heavy fuels. The lowest reported prices of 1t of heavy fuel are equal to 109,00 USD (20.01.2016), and
light fuel to 253,50 USD (22.01.2016)7. These prices allows ship-owners to achieve
significant profits, independently of whether their vessels are in operation inside
SECA (therefore using light MGO fuel to run the ship) or outside of it.
Fuel consumption is one of the most crucial aspects of competitive play
amongst ship-owners. As shown by a number of analyses of individual shipowners it can affect the economic efficiency of shipping both in terms of the cost
of a voyage, as well as its entire enterprise. This may include:
1. unit price of bunker – which directly affects the extent of direct shipping
costs. Changes in the bunker price proportionally affect fuel costs. Assuming,
however, that the share of such costs in total cost of a ship-owners container
activities (fixed and variable costs, excluding both the cost of the management
and overhead costs) is equal to approximately 53%8, then a substantial drop in
marine fuel prices may change those costs with half the intensity;
2. difference between the unit price of low-sulphur and heavy fuel (spread)
– important in circumstances where a decision is made by those ship-owners, who operate entirely or partially in areas controlled by sulphur emission
(SECA) and are faced with the decision whether to purchase new vessels adjusted to light low-sulphur fuels (MGO), or different – alternative fuels, or to
install scrubbers on the decks of the new vessels. The lower the difference in
price between the two fuels, the less profitable will be any investment in alternate fuels as a way to power the ship’s drive. The effect achieved in the past
two years, which consists of lowering the spread between the prices of MGO
and HFO from 294,50 USD per ton in January 2014, to 238 USD in February
2015, up until the current value of 144 USD9 that was reported in the beginning of February 2016 shows that bunker suppliers substantially weakened
the legitimacy of the search for and development of alternative marine fuels;
3. bunker consumption per passage – which could be dependent on various
factors: vessel’s speed, magnitude and direction of the wind, loading and the
level of submergence, trim, condition of submerged hull sheathing etc. In this
area the most common strategy of cost optimization is slow steaming, which is
the reduction of a ship’s speed in order to lower fuel consumption where the
correlation of both indicators is similar to a logarithmic function since gaining
an extra unit of speed is not reflected equally in the fuel consumption, particu6

Sulphur Regulation – technology solutions and economic consequences for the Baltic Sea Region shipping
market, ed. E. Czermański, Instytut Transportu i Handlu Morskiego, Sopot 2014.
7 www.shipandbunker.com (3.02.2016).
8 Sulphur content in ships bunker fuel in 2015. A study on the impacts of the new IMO regulations on transportation costs, Report of the Transport and Communication Ministry of Finland, Helsinki 2009.
9 www.shipandbunker.com (5.02.2016).
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larly when cruising at higher speeds where a speed increase of 1 knot might
cost an additional 10−20 tons of fuel per day. This results from the characteristics of the low torque engine room and is an approach which has been employed for many years. It saw its revival post 2008, when a significant global
oversupply of tonnage was for the most part absorbed by the reduction of the
ship’s speed on regular routes with the simultaneous addition of one or two
more vessels per route in order to maintain the frequency of arrivals;
4. efficiency of fuel consumption per ship’s capacity unit – results from the
trend of growth amongst container ships. Modern vessels are increasingly
equipped with more efficient engine rooms, therefore in calculating a ship’s
capacity (1 slot) in a given period (e.g. a year) the fuel consumption decreases. The example of the ship-owner Hapag-Lloyd shows that in the past three
years it was possible to reduce the usage of fuel per 1 slot from 4,09 tons to 3,44
tons;
5. efficiency of fuel consumption per transported cargo unit – the most reliable
indicator which shows fuel costs per transported cargo unit (1 TEU). Based on
the previous indicator, however, it additionally takes into account the factor of
cargo bay utilization per year. This factor is highly dependent on the route on
which the ship operates; the longer the route, the less containers can be transported in 1 slot per year. For the abovementioned example of Hapag-Lloyd’s,
the analogical decrease of the unit fuel consumption, here however calculated
per 1 TEU in analogical period, is equal to almost 11,5% of the value of 0,52
ton down to 0,46 ton per 1 TEU. The difference in the decrease rate of the last
two factors in the quoted example may suggest that the number of containers
transported by the ship-owner during a year has decreased, since otherwise
the factor of fuel consumption per TEU would have also decreased by 15%.

2. revenues changes in world container shipping
The revenues generated by container shipping re equal to its economic efficiency, the most important element being the freight rates, as well as and different kinds of additional surcharges for different circumstances. Freight rates are
the most crucial ingredient of a container ship-owners income, however, they
are largely the result of one’s current market position. As can be seen in fig. 5, the
last two years have seen two important occurrences. Firstly, the big pendulum
change, which, although previously recognized, is clearly visible here. During the
period between every October and the February of the next year (which coincide
with the Chinese New Year, a fairly significant period for short term economic
conditions in China) the fluctuations amplitude is spread out in time, however,
in the rest of its span it does not undergo any substantial volume changes, only
changes in its frequencies. It can be said by measuring the cycle weekly that there
is an increase in freight rates usually at the beginning of each month, but as it
goes on the rates begin to decrease again. The second phenomenon is visible only
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figure 5. Comparison of weekly freight rates for 40’ container (1 FEU) on Asia – Western
Europe route in 2014−2015 in USD
Source: Based on: S. Rubens, Key trends in the container shipping industry, “Intermodal Europe”, Hamburg, November 2015.

after overlapping both years on the same figure. Seasonality, lets call it weeklymonthly still remains. Curve rates in 2015 have, however, been subject to parallel
downward shift, which means that this year was relatively worse for ship-owners
than 2014.
It needs to be highlighted that freight rates are no more the direct result of
crude oil prices than of bunker prices. As analysis of Hapag-Lloyd shows, in the
past five years the inverse correlation of marine fuel and freight rates (figure 6)
occurred up to 3 times. This means that level of freight rates has a much greater
influence than that of fuel price pressure on the individual effectiveness calculations of ship-owners.
The better revenues match the frequently shifting fuel prices, ship-owners
permanently implemented bunker adjustment factor (BAF) into their freight
rates, as well as the latest additions for entering the SECA zones requiring bunker
change, which appear under various names: LSS (low sulphur surcharge), MGO
BAF, SECA surcharge etc. Both elements – basic rates and additional surcharges
are used simultaneously by ship-owners in order to realize certain price polices
at certain times. At the beginning of 2015, at the time of the sulphur directive as
well as a decrease trend in the value of crude oil, some container ship-owners
noticeably reduced BAF (sometimes down as far as zero) leaving the basic rates
unchanged, others, however, altered entire freight rates by more or less lowering
the basic rates and adding at the same time the LSS.
It seems, however, that any improvement in the ship owner’s income through
manipulation of the freight rates or additional rate charges are rather limited.
In the other case mentioned above, the frequently changing short-term freight
rates, mentioned earlier, along with their regular frequency were limited or just
removed. The undertaking of such actions by ship-owners is only able have to
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figure 6. Correlation of average freight rate in USD per 1 TEU to average Hapag-Lloyd
bunker price in 2010−2015 (I half)
Source: Own calculation based on internal data of Hapag-Lloyd AG, Hamburg 2015.

have a very minor, short term effect on their competitive position. As such they
are much more dependent on the external economic conditions.
Ship-owners can influence quite significantly the character of the market.
There has been a tendency, as manifested by liner shipping (especially container shipping) to concentration the market, and in the worst possible scenario to
a form a markets structure similar to that of an oligopoly. This results from the
necessity for ship-owners to bear significant fixed costs in order to maintain the
shipping lines, irrespective of the volume of cargo on that route. In such cases
competition between ship-owners no longer concerns only the economic efficiency of one passage, but the entire area of fixed costs, service organization model
and the sales agency network etc. Therefore ship-owners are more inclined to,
and by any means, bring about a situation in which, independently of the number of operators providing transport services on a certain route, they are still able
to dictate the market conditions in as many areas as possible.
Hence we can find many examples of relations in which we have only one or
two, or sometimes a few ship-owners, however, they are mostly in some kind of
cooperation agreement, or at least there is an agreement not to compete on price.
There are, therefore many forms of such cooperation, starting with the most loose
type of shipping conferences, through to shared freight rates, split services, up to
alliances based on shared passage schedules, shared slots on each others vessels
and combined services between vessels that belongs to an alliance. This process
has been in place for over twenty years, while the past five years have seen the
culmination of the formation of container ship-owners alliances. Currently there
are 4 major alliances which span the entire globe, representing over 78% of world
tonnage in term of loading capacity (Table 1), and over 57% in terms of vessels.
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table 1. Container fleet of the 4 biggest alliances as compared to the entire container fleet
on a global scale
alliance

fleet capacity
(teu)

no. of
ships

2M (Maersk Line + MSC)

5 717 307

1077

O3 (CMA CGM, CSCL, UASC)

3 074 250

642

G6 (APL, Hapag-Lloyd, Hyundai, Mitsui OSK Lines, NYK
Line, OOCL)

3 486 798

616

CKYHE (COSCO, K-Line, Yang Ming, Hanjin, Evergreen)

3 321 051

624

total of 4 alliances

15 599 406

2959

Total of 100 biggest container operatores

19 109 288

4975

total of world container fleet

19 938 065

5153

78,2%

57,4%

Share of 4 alliances in world fleet

Source: Own elaboration based on data from the Alphaliner service: www.alphaliner.com
(5.02.2016).
table 2. Top 17 World’s container shipping-owners by alliances
No.

Ship-owner (Alliance)

Fleet capacity in
TEU

No. of
ships

1

APM-Maersk (2M)

3 028 702

588

2

Mediterranean Shg Co. (2M)

2 688 605

489

3

CMA CGM Group (O3)

1 816 730

457

4

Evergreen Line (CKYHE)

939 887

192

5

Hapag-Lloyd (G6)

938 516

175

6

COSCO Container L. (CKYHE)

854 885

166

7

CSCL (O3)

708 396

127

8

Hamburg Süd Group

643 552

131

9

Hanjin Shipping (CKYHE)

620 770

101

10

OOCL (G6)

575 846

106

11

MOL (G6)

568 493

97

12

UASC (O3)

549 124

58

13

APL (G6)

535 007

85

14

Yang Ming Marine Transport Corp. (CKYHE)

525 236

99

15

NYK Line (G6)

479 489

97

16

Hyundai M.M. (G6)

389 447

56

17

K Line (CKYHE)

380 273

66

Source: Own elaboration based on data from the Alphaliner service: www.alphaliner.com
(5.02.2016).

The sheer scale of the commitment of the biggest container ship-owners is
confirmed by table 2 in which it is demonstrated that amongst the 17 biggest
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ship-owners only one of them − Hamburg Süd − is not a member of an alliance,
other than its close cooperation with Hapag-Lloyd. It is currently considering
joining the O3 alliance10.
The degree of concentration of the particular market segments of worldwide
container shipping is clearly shown by analyzing three major worldwide relations: Far East – Europe, Far East – North and South America up to their West
Coast (the so called transpacific relation) and the Europe – North and South
America up to their East Coast the (so called transatlantic relation). Those three
relations are shown separately below, where the shipping capacity of every single
ship-owner operating on specific relations, measured in TEU, has been calculated
and their participation on partial markets shown in pie charts.
The first relation, as shown in fig. 7 is, by just a small fraction (approximately
2%), serviced by just two ship-owners out of the 4 main previously mentioned alliances, in which case we may call it an oligopoly. This is most certainly the result
of its importance as the most crucial relation on a global scale, acting, as it does,
as a determinant of world trends, servicing the biggest vessels and generating
the largest flow of containers. There is relative stabilization between the alliances
within that relation and a lack of clear dominance of one of them (2 m has a slight
advantage but not more than 1/3 of the market).

figure 7. Owners structure of the Far East – Europe container shipping relation
Source: A. Woolich, Shipping lines, shippers, ports – the alliances debate, presentation for the
“Intermodal Europe 2016” conference, Hamburg.

10

Drewery Shipping Consultancy, www.joc.com (4.05.2015).
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figure 8. Owners structure of the Transpacific container shipping relation
Source: A. Woolich, Shipping lines, shippers, ports – the alliances debate, presentation for the
“Intermodal Europe 2016” conference, Hamburg 2015.

Looking at the two remaining relations, the first one has the lowest participation of ship-owners from outside alliances, therefore, it is dominated by few
service providers. In the transpacific relation there are four ship-owners from
outside alliances, and their participation in the total tonnage capacity is over 6%.
Even amongst the alliances, there is a lack of a clear leader, and the market appears to be split.
Finally, the last transatlantic relation, is based on approximately 9% on the five
ship-owners from outside of the global alliances. It is, however, in the competition between the two alliances, where the biggest one, 2M, which includes almost
50% of shipping abilities, is strongly challenged by the G6 alliance. The remaining
two alliances are fulfilling a similar role as outsiders, as previously mentioned.
The benefits that result from the cocenttration of container shipping are so
evident and valuable that they represent a constant temptation for ship-owners
for further integration beyond divisions. On occasion, when such integration is
a threat to entire countries, it becomes the target of administrative proceedings
which can result in ship-owners being refused registry (and therefore permission
to enter the market) with big alliances.
Other than participating container alliances, ship-owners compete with each
other mostly in price (both in spot transactions, and long-term contracts), but
also in: sales techniques, customer relations, as well as providing support during
transport services, intermodal handling of given containers, and other services
offered during the transport process (e.g. LCL/FCL assembling, storage, packing),
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figure 9. Owners structure of the Transatlantic container shipping relation
Source: A. Woolich, Shipping lines, shippers, ports – the alliances debate, presentation for the
“Intermodal Europe 2016” conference, Hamburg 2015.

but also in the size and the network connections structure, especially in the complementary context of feeder services.
However within the alliance, based on the negotiated share in service, shipowners compete only in passage frequency and the capacity of their own fleets.
Membership of alliances gives ship-owners many benefits, primarily:
– improved tonnage usage, including ability to involve the biggest vessels, with
better usage of shipping abilities;
– lower fuel costs measured per slot or container;
– improved capabilities in handling empty containers in the range of their wider usage;
– lower CO2 emissions by optimizing the lines network and eliminating unprofitable sections/routes.
Container alliances also provide significant benefits for customers:
– higher vessel call frequency, which means more loading opportunities for the
client;
– mhigher number of direct port – port connections;
– higher number of total calls;
– lower requirements in transshipment in transit;
– improved service capabilities;
– more flexible routes.
In consequence, demand can be met with higher quality offers, this does not,
however, necessarily mean better prices, because the main aim of alliances are to
maximize profits.
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The last factor that should be mentioned in this analysis is the brand new
completed restructuring of the Panama Channel. Until this event it constituted
a bottleneck in the Asia – American East Coast relation due to the limited passage
capacity for vessels up to 6000 TEU (the main factor inhibiting the possibility of
crossing this route was its size restrictions: width up to 32,31 m, length of up to
294,23 m and draught up of up to 12,04 m). In its new state the canal will allow
for the passage of the new „Panamax” size vessels which will be of approximately
12 600−13 000 TEU, as well as vessels which are 366,0 m long, 29,0 m wide and
15,02 m deep.
During the last few years container shipping has almost entirely switched to
vessels bigger than 6000 TEU, hence, the current shape of shipping lines has been
determined by the limited capacity of the Panama Canal. The planned investment could, therefore, significantly change the future shape of ocean services
within the Asia-America relation.

Summary and an attempted look into the future
The occurrences and processes mentioned in this monograph clearly show
that recent years have brought significant changes to container shipping, as well
as establishing new conditions for the functioning of container lines, whilst simultaneously setting the new boundaries, within which shipping will continue
to expand in the near future.
Taking all factors into consideration newly functioning conditions will include:
– a small increase in the worldwide container freight volume, at an 4−6% interval per year;
– on a regional scale, few but strong pro-growth impulses (the economic opening of Iran, ‚return’ of import to Algeria, Egypt, Tunisia and Morocco, and
also the strong and over average economic development of countries in the
Baltic Sea Region);
– low prices of crude oil and fuels which are likely to remain at the current level
for the next two years;
– new navigation opportunities − New Panama Canal, allowing geographical
change in some routes on the Asia-North America East Coast relation;
– further integration of ship-owners – both in alliance, and in merge/fusion
forms;
– few opportunities to absorb those existing services and lines that are going out
of business by the bigger ship-owners;
– further pressure on budget cuts inside ship-owner businesses;
– further pressure on lowering freight rates and severe difficulties in implementing justified rate increases, accompanied by an increase in the flexibility of
ship-owners in response to such pressure;
– substantial variability of freight rates in the short term;
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– order fulfillment on the new, much bigger vessels, while currently operated
vessels remain in service, however lacking the potential effectiveness which
could be associated with new vessels;
– the Cascade Effect in container ship class – the so called cascade appearance
of much bigger types of containership with low service costs in Chinese shipyards;
– the transfer of average sized vessels (4000−9000 TEU) from ocean routes to
short sea shipping and feeder type routes or the increasing problem of inactivity among smaller and older, yet still functional, vessels;
– increasingly difficult choices of arrival port, due to the technical limitation of
port entrances, as well as terminal services handling delivered and received
containers;
– prolonged ocean lines and rerouting of the feeder services;
– further pressure on shipping to reduce the negative impact on the environment (the soon to be enforced Tier II – emission limits NOx and the verification
of Tier III for newly built vessels; most likely new SECA zones after 2018 on the
Mediterranean Sea, around Mexico, Japan, Norway – emission limits SOx).
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roZWÓJ ŻeGluGi konteneroWeJ W oBSŁuDZe
HanDlu miĘDZYnaroDoWeGo

StreSZcZenie
Niniejsza analiza powstała na bazie dostępnych danych charakteryzujących światową żeglugę kontenerową oraz rynków zależnych, w tym przede wszystkim paliw morskich.
Celem artykułu jest wskazanie mikroekonomicznych oraz makroekonomicznych warunków funkcjonowania żeglugi kontenerowej w gospodarce globalnej w obszarach kosztowym oraz przychodowym. Na tej podstawie wyciągnięto wnioski, które sprowadzają się
do podstawowego stwierdzenia, że żegluga kontenerowa ma realne przesłanki dalszego
rozwoju, a jej wymiar globalny sprawia, iż staje się ona coraz bardziej skoncentrowana kapitałowo i organizacyjnie. Wskazano tu również czynniki, które ten rozwój będą utrudniać
lub spowalniać.

robert marek

roLa PORT COMMUnITy SySTEM
W portacH morSkicH

StreSZcZenie

Artykuł poświęcony jest istocie port community system i jego rozwojowi w portach
morskich zlokalizowanych w krajach wysoko rozwiniętych. Szczegółowo omówiono definicje port community system w celu wskazania cech odróżniających ten
system od innych platform elektronicznej wymiany danych1. Przedstawiono również systemy typu port community funkcjonujące w wybranych portach morskich.
Opisano korzyści i koszty, jakie mogą pojawić się w okresie wdrażania i utrzymania
systemu informacyjnego.

Wstęp
Obecnie współczesne porty morskie, obok tradycyjnych funkcji, pełnią również funkcję centrum logistyczno-dystrybucyjnego i zajmują się nie tylko koordynacją działań uczestników łańcuchów transportowych, lecz także łańcuchów
logistycznych. W przeszłości rozwój portu morskiego i podmiotów z nim współpracujących determinowany był głównie rozwojem infrastruktury technicznej
(w tym infrastruktury portowej) i poziomem jakości świadczonych usług portowych. Jednak pod koniec XX w. szczególnego znaczenia zaczął nabierać rozwój infrastruktury informacyjnej, która prawidłowo wykorzystana stała się warunkiem
1

„W informatyce przez dane rozumie się informacje przedstawione w sposób dogodny do przechowywania, przesyłania lub przetwarzania. Informacje te przedstawione są w sformalizowanej postaci
liter, cyfr oraz znaków specjalnych możliwych do przekazywania przekształcanych w komupterach”.
J. Penc, Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997, s. 72. W niniejszym artykule
pojęcia danych i informacji będą stosowane zamiennie.
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determinującym szybką i efektywną wymianę towarową2. Infrastruktura informacyjna w obszarze obrotu portowo-morskiego przesunęła swój punkt ciężkości od infrastruktury informacyjnej, przypisanej do konkretnego podmiotu, do
infrastruktury informacyjnej, łączącej swoim zasięgiem i zakresem całą społeczność podmiotów uczestniczących w obrocie portowo-morskim, a nawet szerzej
− w łańcuchu logistycznym, przyjmując postać port community system (PCS).
Port community system w Europie ma długą tradycję. Pierwsze tego typu systemy były tworzone w Niemczech, we Francji i w Wielkiej Brytanii (tam zaczęły
działać pod koniec lat 70. i na początku lat 80. ubiegłego wieku)3. Takie zaś kraje,
jak Hiszpania i Turcja rozpoczęły tworzenie port community system na początku
XXI w. Kluczowymi czynnikami utworzenia PCS była zarówno potrzeba znormalizowania platformy komunikacyjnej umożliwiającej usprawnienie przepływu ładunków pod względem punktualności, niezawodności i kosztów, jak i konieczność poprawienia pozycji konkurencyjnej portów morskich. Porty morskie
oraz zespoły portów morskich, które wdrożyły PCS zwiększyły swoje obroty (o
co najmniej 15%4), a jednocześnie obniżyły koszty swojego funkcjonowania na
rynku transportowym oraz skróciły czas obsługi ładunków. Szczególne znaczenie w funkcjonowaniu port community system ma integracja wszystkich uczestników obrotu portowo-morskiego za pomocą systemu informatycznego opartego
na technologii komputerowej rozwiązującego problemy przepływu ładunków,
informacji oraz środków pieniężnych. Port community system składa się z kilku
systemów informatycznych. Jednocześnie port community system oparty jest na
współpracy między systemami informatycznymi, w ramach współpracujących
ze sobą podmiotów, bez względu na to, czy są one częścią składową systemu jednego przedsiębiorstwa, czy grupy przedsiębiorstw, np. morskich terminali kontenerowych. Wzajemna współpraca interesariuszy obrotu portowo-morskiego
w ramach port community system polega na wymianie danych.

1. pojęcie port community system
Znaczenie port community system dla rozwoju portów morskich oraz całej społeczności zajmującej się obrotem portowo-morskim zostało dostrzeżone przez
Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej. W rezultacie obie instytucje 20
października 2010 r. wydały dyrektywę w sprawie formalności sprawozdawczych
dla statków wchodzących do lub wychodzących z portów państw członkowskich
(uchylając dyrektywę 2002/6/WE5). Zgodnie z tą dyrektywą kraje członkowskie
EU są zobligowane do wprowadzenia port community system. Jest to rodzaj e-platformy pozwalającej na szybszy obieg dokumentów drogą elektroniczną.
2

S. Abt, H. Woźniak, Podstawy logistyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1993, s. 67.
EPCSA, www.epcsa.eu (6.02.2016).
4
Tamże.
5
http://isap.sejm.gov.pl/RelatedServlet;jsessionid=44C3EA535256E36030395DC7CABD4893?id=W
DU20112281368&type=15&isNew=true (10.03.2016).
3
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rysunek 1. Porty morskie posiadające port community system w 2016 r.
Źródło: EPCSA, www.epcsa.eu (6.02.2016).

Wytyczne dyrektywy UE 2010/65/UE6 powstały w oparciu o Konwencję o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego przyjętą przez IMO w 1965 r. Port
community system działa na podstawie wytycznych Komisji Unii Europejskiej usiłującej stworzyć jednolity rynek cyfrowy7 we wszystkich krajach członkowskich.
Interesariuszami port community system są wszystkie podmioty bezpośrednio
i pośrednio uczestniczące w obrocie portowo-morskim. W wyniku realizacji wymienionej dyrektywy oraz potrzeby posiadania danych w czasie rzeczywistym
wiele portów na świece stworzyło i wdrożyło sektorową platformę elektronicznej
wymiany danych (rysunek 1).
J. Rodon i J. Ramis-Pujol8 określają port community system jako elektroniczną
platformę, która łączy wiele systemów informacyjnych, użytkowanych przez
liczne organizacje, które tworzą społeczność portu morskiego. PORTEL9 zaś definiuje PCS jako platformę współpracy, która ułatwia elektroniczną wymianę
informacji dotyczących handlu i spraw administracyjnych, tworząc relację B2B
w otoczeniu portu. European Port Community Systems Association (EPCSA)10 uszcze6

Tamże.
Według eurupa.eu ujednolicony rynek cyfrowy może wygenerować w gospodarce unijnej wszystkich krajów członkowskich ok. 450 mld euro rocznie, jednocześnie przyczyniając się do powstania
tysięcy miejsc pracy; http://europa.eu/european-union/index_pl (6.02.2016).
8
J. Rodon, J. Ramis-Pujol, Exploring the Intricacies of Integrating with a Port Community System, Proceedings of the 19th Bled eConference “eValues”, Bled 2006.
9
PORTEL, Inventory of Port Single Windows and Port Community Systems, “Sustainable Knowledge Platform for the European Maritime and Logistics Industry”. http://www.eskema.eu/DownloadFile.aspx?table
Name=tblSubjectArticles&field=PDF%20F ilename&idField=subjectArticleID&id=231 (25.02.2016).
10
EPCSA, www.epcsa.eu (20.04.2016).
7
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góławia tę definicję, określając port community system jako neutralną i otwartą
platformę umożliwiającą inteligentną i bezpieczną wymianę informacji pomiędzy publicznymi i prywatnymi interesariuszami w celu podniesienia efektywności i umocnienia pozycji konkurencyjnej portów morskich i lotniczych11. Należy
zwrócić uwagę, że definicja port community system kładzie szczególny nacisk na
takie kluczowe elementy sytemu, jak: otwartość, neutralność, bezpieczeństwo
oraz inteligencja. Przez otwartość systemu12 można rozumieć, że każdy interesariusz obrotu portowo-morskiego może do niego przystąpić po uiszczeniu opłaty
eksploatacyjnej, związanej z utrzymaniem platformy elektronicznej. Neutralność
systemu oznacza, że podmiot odpowiedzialny za jego utrzymanie nie może być
zaangażowany w działalność związaną z obrotem portowo-morskim, a jednocześnie gwarantujący, że dane nie zostaną przekazane niepowołanym osobom.
W przypadku, gdy port community system administrowany byłby przez podmiot
biorący bezpośredni udział w działalności obrotu portowo-morskiego, to zaistniałaby asymetria informacji, w której wyniku operator systemu miałby przewagę nad swoimi konkurentami. Administratorem tego systemu nie może być więc
żaden morski terminal kontenerowy i jest to zasadniczy warunek przystąpienia
konkurencyjnych terminali do tego systemu. Bezpieczeństwo systemu oznacza
zagwarantowanie poufności danych, w taki sposób, aby nie przedostały się one
do niepowołanych osób. Inteligencja systemu oparta jest na automatyzacji procesów przetwarzania danych. W prezentowanej definicji nie pojawia się pojęcie
niezawodności systemu, a jest to bardzo istotny warunek jego funkcjonowania.
Niezawodność systemu powinna być zagwarantowana przez jego operatora,
gdyż port community system musi funkcjonować przez 24 godziny na dobę przez
cały rok. Każda awaria systemu musi zostać usunięta w bardzo krótkim czasie,
ponieważ ogranicza możliwość realizacji operacji biznesowych przez wszystkich
uczestników obrotu portowo-morskiego, a tym samym może przyczynić się do
generowania wysokich strat.
11

Port community systems zostały wdrożone w sektorze transportu lotniczego. Główne porty lotnicze
funkcjonujące na świecie mają Airport Community Systems, aczkolwiek można się spotkać z inną nazwą takich systemów, tj. Cargo Community System – CCS. Systemy te umożliwiają wymianę informacji
między klientami, służbą celną i innymi agendami władz państwowych uczestniczącymi w transporcie lotniczym. Rozwój platform współpracy w społeczności lotniczej został ułatwiony przez już
wdrożone standardy komunikacji znane jako UNECE. Większość airport community systems ma swoje
wewnętrzne standardy, ale komunikują się z innymi systemami oraz społecznościami handlowymi
wykorzystującymi międzynarodowe standardy transportu lotniczego, w szczególności standardy
przyjęte przez IATA dla EDI i dla XML. Typowe usługi oferowane przez airport community systems są
praktycznie takie same jak usługi oferowane przez port community system. Również korzyści osiągane
przez interesariuszy obu systemów informacyjnych są podobne. Jedyna różnica pomiędzy tymi systemami polega na tym, że w airport community systems są uszczegółowione standardy komunikacyjne
przez IATA dla poszczególnych grup przewoźników lotniczych. W transporcie morskim interesariusze stworzyli własne platformy wymiany informacji, przyjmując własne standardy bezpieczeństwa
oraz programy operacyjne, co powoduje trudności dotyczące wdrożenia jednolitego systemu informacyjnego oraz podnosi koszty ich integracji.
12
W Niemczech każdy podmiot uczestniczący w obrocie portowo-morskim musi przystąpić do port
community system.
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W wielu portach na świecie powstały różne rozwiązania PCS. Przykładowo,
F.J. Srour, M. van Oosterhout, P. van Baalen i R. Zuidwijk opracowali kategoryzację typowej architektury PCS13. Przeprowadzone przez nich badania koncentrują się w szczególności na treści otoczenia i działaniach, które doprowadziły
do rozwoju port community system w dziesięciu przebadanych portach morskich.
Badania przeprowadzone przez J. Rodona i J. Remis-Pujola14 na temat systemu
komunikacji wdrożonego w portach morskich Hiszpanii wskazują zaś na konieczność zintegrowania różnych systemów informacyjnych w jedną centralną
platformę komunikacyjną. Natomiast F. Córdova i C. Durán15 dokonali analizy
rozwiązań port community system oraz rozwinęli zestaw wskaźników, które umożliwiają rozwój zarządzania wiedzą w głównych podmiotach uczestniczących
w tej elektronicznej platformie. GIL16 w wynikach przeprowadzonych badań
wskazał różne charakterystyki badanych platform PCS. Ponadto zwrócił on uwagę na to, że naturalnymi inicjatorami tworzenia port community system są zarządy
portów morskich.

2. Zakres usług świadczonych przez port community system
Zakres usług świadczonych przez port community system jest zróżnicowany
i dostosowany do potrzeb informacyjnych społeczności uczestniczącej w obrocie portowo-morskim. Jednocześnie system ten ulega ciągłym przeobrażeniom,
gdyż coraz więcej uczestników tej elektronicznej platformy widzi bezpośrednie
korzyści, jakie mogą osiągnąć w wyniku szybkiego dostępu do danych. Zakres
świadczonych usług w ramach port community system zostanie przedstawiony na
przykładzie rozwiązań zastosowanych w portach w: Hamburgu (Niemcy), Busan
(Korea Południowa), Hongkongu (Chiny) oraz Rotterdamie (Holandia).
Port Hamburg ma system komunikacji (Dakosy) łączący operacje portowe
z operacjami realizowanymi przez przedsiębiorstwa logistyczne, funkcjonujące
w obrębie portu morskiego. Ten system komunikacji został utworzony w 1982 r.
i łączy systemy EDI i transportu za pomocą International Federation of Port Cargo
Distribution17. Obecnie Dakosy ma charakter single window18 portu w Hamburgu,
13

F.J. Srour, M. van Oosterhout, P. van Baalen, R. Zuidwijk, Port Community System Implementation:
Lessons Learned from International Scan, “Transportation Research Board”, 87th Annual Meeting, Washington 2008.
14
J. Rodon, J. Ramis-Pujol, Exploring the Intricacies..., s. 12.
15
F. Córdova, C. Durán, A Business Model Design for the Strategic and Operational Knowledge Management of a Port Community, “Annals of Data Science” 2014, no. 1, s. 191−208.
16
European Port Community Systems Association, How to develop a port community system, http://
www.epcsa.eu/armoury/resources/epcsahow-to-develop-a-pcs-december-2011.pdf (17.02.2016).
17
K. Forward, Recent Developments in Port Information Technology, Digital Ship Ltd., London 2003.
18
Single window jest rozwiązaniem systemowym, umożliwiającym przekazanie za pomocą jednego dokumentu elektronicznego wszystkich danych informacji wymaganych przez wszystkie służby
kontrolne danego państwa. W Polsce single window jest wykorzystywane w obrocie ładunkami skonteneryzowanymi. Jednocześnie w ramach single window wszystkie podmioty uczestniczące w obrocie
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oferując różne aplikacje usług dla importerów i eksporterów, spedytorów, służb
celnych, przewoźników samochodowych, kolejowych oraz podmiotów obsługujących ładunki niebezpieczne. Dakosy umożliwia za pomocą single window
przesył dokumentacji w formie elektronicznej, jak również oferuje usługi: składowania, przetwarzania, konwersji i walidacji informacji. Dla przykładu, wprowadzone adresy mogą zostać automatycznie sprawdzone z listą sprzeczności
(ang. boycott list), jeżeli system nie wykryje sprzeczności danych, to transakcja
jest realizowana automatycznie19. W ramach PCS w porcie w Hamburgu istnieje
system autoryzacji kontenerów zwany COAST (ang. Container Authorization System). System ten oferuje przepływ informacji online, na temat statusu, lokalizacji
i stanu kontenera za pomocą środowiska internetowego20.
Koreański port Busan wykorzystuje system zwany PORT-MIS, który składa
się z kilku modułów umożliwiających złożenie: deklaracji ładunkowych, deklaracji statku, zarządzania magazynem, rozliczeń finansowych oraz tworzenia
i przetwarzania w różnej konfiguracji raportów statystycznych. System ten został
stworzony przez prywatne przedsiębiorstwo o nazwie KL-Net w imieniu koreańskiego Ministra Spraw Morskich i Rybołówstwa w 1992 r.21 Obsługa operacyjna
systemu jest realizowana przez przedsiębiorstwo KL-Net. Jako operator usług
systemu EDI KL-Net świadczył usługi umożliwiające rozwiązywanie problemów
logistycznych w relacji B2B22. Funkcje związane z obsługą celną są prowadzone
przez innego operatora usług – KTNET23. Obie platformy elektroniczne są ze sobą
połączone. W wyniku działania PORT-MIS wszyscy jego użytkownicy obniżyli
koszty swojego funkcjonowania na rynku o ponad 40 mln wongów koreańskich24.
Hongkong International Terminals (HIT) zarządzany jest przez Hutchison
Port Holdings, który wdrożył platformę elektroniczną Customer Plus Programme.
Ta platforma elektroniczna umożliwia wymianę wiadomości elektronicznych
pomiędzy HIT a liniami żeglugowymi. W ramach tego programu powołano
w 2003 r. spółkę w formie joint venture o nazwie OnePort Limited. Udziałowcami
tej spółki są Modern Terminals Limited i COSCO-HIT Terminals (Hong Kong)
Limited. Celem nowo powstałej spółki było usprawnienie procesu biznesowego
portu w Hongkongu poprzez wdrożenie port community system. PCS miał za
zadanie wykreować usługi tworzące wartość dodaną, wykorzystując elektroniczną wymianę informacji między wszystkimi użytkownikami portu morskiego.
W rezultacie system ten umożliwił użytkownikom: składanie bookingów, dostarczanie istotnych informacji różnym uczestnikom obrotu portowo-morskiego,
kontenerami otrzymują informacje i decyzje od poszczególnych służb na temat stanu zaawansowania
konroli kontenera i ładunku lub jej braku.
19
Dakosy, http://www.dacosy.de/en/home (23.02.2016).
20
K. Forward, Recent Developments...
21
Y. Keceli, H.R. Choi, Y.S. Cha, Y.V. Aydogdu, H.S. Kim, A study on User Evaluation of PORT-MIS,
“Entrue Journal of Information Technology” 2008, no. 7, s. 165−175.
22
KL-NET, htpp://www.klnet.co.kr (22.02.2016).
23
KTNET, htpp://www.homepage.ktnet.co.kr/ktnet (22.02.2016).
24
C.S. Chung, S.H. Myeong, An economic analysis of PORT-MIS Pusan Metropolitan City: Perspectives of
electronic data interchanges, “Regional Solution Research” 2000, no. 8, s. 101−122.
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wystawianie rachunków i dokonywanie płatności, integrację danych systemu
EDI i ich wymianę, zarządzanie flotą przedsiębiorstw transportu samochodowego. System ten oferuje również usługi składania deklaracji celnych w formie
elektronicznej dla chińskiego urzędu celnego25. Operacje związane z obsługą
celną są świadczone przez spółkę joint venture powołaną przez władze Hongkongu i kilka znaczących podmiotów prywatnych związanych z działalnością
handlową. Nowo powstała spółka nosi nazwę Tradelink. Oferuje ona możliwość
składania online deklaracji handlowych, innych dokumentów handlowych i celnych oraz tworzy nowe rozwiązania e-biznesu dla różnych uczestników obrotu
portowo-morskiego26.
Portbase został utworzony w 2009 r., w wyniku fuzji zrealizowanej przez Rotterdam Port Infolink (utworzony w 2002 r.) i Amsterdam PortnET (utworzony w 2000
r.). Portbase świadczy usługi wymiany informacji między przedsiębiorstwami sektora prywatnego i publicznego27. Wszystkie dane dotyczące portu w Rotterdamie
są dostępne za pomocą jednego centralnego punktu dostępu, portofrotterdam.
com, utworzonego przez zarząd portu morskiego w Rotterdamie. Władze portu
stworzyły bezpieczną platformę elektroniczną obsługującą wszystkie transakcje
finansowe, przeprowadzającą analizy i oceny wskaźników dostępności przedsiębiorstw do e-commerce. Ta szybka, bezpieczna i niezawodna platforma portowa
umożliwia łatwy dostęp do elektronicznej wymiany wiadomości, elektronicznej
weryfikacji transakcji finansowych, transferu elektronicznych dokumentów handlowych oraz aplikacji web dla deklaracji celnych. WebJones programme, wdrożony przez Rotterdam Municipal Port Management, umożliwia elektroniczne
powiadomienie shipbrokerów oraz innych zainteresowanych stron o przybyciu
statku i ładunku do portu morskiego itd.28
Y. Keceli, w wyniku przeprowadzonych badań poszczególnych systemów port
community, wskazał najczęściej zintegrowane usługi oferowane przez ich operatorów (tabela 1). Każda omawiana platforma elektroniczna posiada własną strukturę usług oraz charakterystykę.
System typu port community powinien zapewnić:
– łatwy, szybki i efektywny przepływ informacji w ramach systemu EDI;
– dostępność do systemu przez 24 godziny na dobę, w ciągu roku;
– obsługę elektroniczną informacji dotyczących importu i eksportu ładunków
skonteneryzowanych, ładunków drobnicy konwencjonalnej (nieskonteneryzowanej) oraz ładunków masowych;
– śledzenie ładunków (ang. track & trace)29 w całym łańcuchu logistycznym;

25

OnePort, htpp://www.oneport.com/ (23.02.2016).
Tradelink, htpp://www.tradelink.com.hk/ (23.02.2016).
27
Portbase, htpp://www.portbase.com/ (23.02.2016).
28
K. Forward, Recent Developments...
29
Szerzej na temat usług oferowanych w ramach track & trace: J. Winiarski, Analiza porównawcza możliwości funkcjonowania wybranych systemów informacyjnych do zarządzania transportem morskim, „Studia
i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego” 2014, nr 11, s. 43−54.
26
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tabela 1. Systemy port community w portach morskich wybranych krajów
kraj

port

typ zarządu
portu

rok logi- nawi- Dekla- odPort
wdro- styka gacja racje
pracommuładunwy
nity system żenia
ków
celne
niebezpiecznych

Niemcy

Hamburg
Bremerhaven

Landlord port Dacosy
BHT

1983
lata 80.

+
+

Francja

Hawr

Tool port

1983

+

Wielka
Brytania

Felixstowe

Prywatny port MCP
morski

1984

+

Belgia

Antwerpia

Landlord port SEAGHA
APCS

1986
2012

+

Service port

1988
2003

+
+

+

+
+

1999

+

+

+

2006

+

Chiny

Hongkong

Hiszpania Barcelona
Walencja

SOGET

Tradelink
OnePort

Landlord port PORTIC
Landlord port
INTTRA

USA

Los Angeles Landlord port eModal
Long Beach

1999

+

Holandia

Amsterdam

2000
2009
2002
2009

+
+
+
+

Rotterdam

Korea
Południowa

Busan

Landlord port PortNet
Landlord port Portbase
Port
Infolink
Portbase

Landlord port PORT-MIS 2004
KTNET
2006

+

+
+

+
+
+

+
+

+

+

+

+
+

+

+
+
+

+

+

+

+

+
+

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Y. Keceli, A proposed innovation strategy for Turkish port administration policy via information technology, „Maritime Policy & Management”
2011, no. 2.

– przetwarzanie informacji na temat obsługi ładunków niebezpiecznych w całym łańcuchu logistycznym;
– przetwarzanie danych statystycznych dotyczących obrotu portowo-morskiego.
Port community system jest systemem modularnym z zaprojektowanymi funkcjami dostosowanymi dla różnych uczestników obrotu portowo-morskiego,
działających w ramach otoczenia port community. PCS obejmuje dane dotyczące
operacji związanych z eksportem, importem, przeładunkami, konsolidacją ładunków, obsługą ładunków niebezpiecznych i przetwarzaniem w różnej konfiguracji danych statystycznych dotyczących obrotu portowo-morskiego. Przy
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czym port community system nie obejmuje swoim zakresem wyłącznie ładunków
skonteneryzowanych, ale wszystkie ładunki, które przechodzą lub/i są składowane w granicach administracyjnych portu morskiego.
Port community system pełni funkcję integratora systemów informacyjnych
podmiotów gospodarczych uczestniczących w obrocie portowo-morskim. Dzięki
temu podmioty te mają możliwość łączenia wiedzy, umiejętności, kompetencji
i innowacyjności za pomocą wymiany danych. Ponadto rolą tego systemu jest
dodawanie lub powiększanie wartości podmiotów uczestniczących w obrocie portowo-morskim. Istnienie tego systemu może mieć szczególne znaczenie
w podmiotach gospodarczych bazujących na wiedzy, których silna pozycja jest
zapewniona przez ich przewagę kadrową. Rolą PCS jest generowanie większej
wartości z niematerialnych składników majątku. W ten sposób port community
system jest zasobem strategicznym dającym możliwość uzyskania przewagi konkurencyjnej wszystkim interesariuszom obrotu portowo-morskiego.

3. korzyści i koszty wdrożenia i utrzymania port community system
Głównymi korzyściami osiąganymi w wyniku wdrożenia port community system są poprawienie efektywności działania i umocnienie pozycji konkurencyjnej
portu morskiego30. W związku z tym celem PCS jest zintegrowanie różnych systemów operacyjnych wielu organizacji w taki sposób, aby wszyscy uczestnicy
osiągnęli wyższą wartość dodaną, a tym samym poprawili swoją pozycję konkurencyjną. Przykładowe korzyści osiągane przez interesariuszy Systemu Kontroli
Eksportu (ang. Export Control System), będącego jednym z modułów Antwerp Port
Community System zostały przedstawione w tabeli 2.
Jak można zauważyć na podstawie tabeli 2, korzyści uzyskiwane przez interesariuszy port community system osiągają operatorzy terminali, spedytorzy oraz
urzęd celny.
Autorzy zajmujący się badaniem port community systems skoncentrowali swoją
uwagę na korzyściach osiąganych przez jego użytkowników w wyniku współpracy. W rezultacie E. van de Voorde i T. Vanelslander31 skupili się w swoich badaniach na współpracy między interesariuszami logistyki, odnosząc się zarówno do integracji wertykalnej, jak i współpracy horyzontalnej jej uczestników.
W ramach tych badań wyodrębnili pojęcie integracji wertykalnej jako współpracy między podmiotami świadczącymi usługi logistyczne w ramach konkretnego
30

M.P. van Oosterhout, A.W. Veenstra, M.A.G. Meijer, N. Popal, J. van den Berg, Visibility Platforms for
Enhancing Supply Chain Security: a Case Study the Port of Rotterdam, In The International Symposium on
Maritime Safety, Security and Environmental Protection, Athens 2007; Y. Keceli, Y. Keceli, A proposed
innovation strategy for Turkish port administration policy via information technology, “Maritime Policy &
Management” 2011, no. 2; F. Córdova, C. Durán, A Business Model Design..., s. 191−208.
31
E. van de Voorde, T. Vanelslander, Trends in the maritime logistics chain : vertical port co-operation: strategies and relationships [w:] Port business: market challenges and management actions, eds. T. Vanelslander,
Ch. Sys, University Press Antwerp, Brussels 2014.
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tabela 2. Korzyści osiągane przez interesariuszy portu wykorzystującego jeden
z modułów port community system
obszary
korzyści

Szczegółowy opis korzyści

operator Spedytor Władze
terminalu
celne

korzyści ekonomiczne
Korzyści
ekonomiczne

Redukcja kosztów dostępu do
informacji

X

X

X

Redukcja kosztów komunikacji

X

X

X

Dodatkowy dochód (dla rządu,
władz lokalnych lub administracji
państwowej itd.)

Wzrost jakości
informacji

Wzrost
sprawności
funkcjonownia

Poprawnie naliczony podatek

X

Zapobieganie nielegalnym
transakcjom

X

Spadek liczby popełnianych
błędów wpisywania danych

X

X

X

Eliminacja danych niepoprawnie
wprowadzonych

X

X

X

Szybki dostęp do informacji

X

X

X

Efektywne wykorzystywanie
zasobów

X

X

korzyści uczestniczenia w społeczności
Wzrost dostępu do informacji
Wzrost
konkurencyjności
przedsiębiorstwa
(poziom
interesariuszy)

X

X

X

X

X

usługi zwiększające wartość dodaną
Wzrost
efektywności

Przestrzeganie standardów
komunikacji i regulacji

X

Źródło: Opracowanie na podstawie: V. Carlan, Ch. Sys, T. Vanelslander, Port Community
Systems costs and benefits: from competition to collaboration within the supply chain, http://imet.
gr/Portals/0/Intranet/Proceedings/SIGA2/carlan_sys_vanelslander[1].pdf (15.02.2016).

łańcucha podaży. Inni badacze, tacy jak: R. Leitner, F. Meizer, M. Prochazka,
W. Sihn32 i L. Wang33 swoje badania zogniskowali na integracji usług, dzieleniu
się urządzeniami/wyposażeniem przez podmioty współpracujące ze sobą, niewiele miejsca poświęcili zaś problematyce współpracy interesariuszy port community system w ramach platformy IT. Jednocześnie autorzy ci wskazali na istnienie
32

R. Leitner, F. Meizer, M. Prochazka, W. Sihn, Structural Concepts for Horizontal Cooperation to Increase
Efficiency in Logistics, „CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology” 2011, no. 4, s. 332−337.
33
L. Wang, Research on the Development Strategy of Logistics Firms in China, “Open Journal of Social
Sciences” 2014, no. 2, s. 253−257.
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horyzontalnej współpracy między uczestnikami logistyki, którzy głównie skupiają się na konsolidacji frachtu oraz wymianie najlepszych praktyk. F. Cruijssen,
M. Cools, W. Dullaert34 w swoich badaniach wskazali na korzyści osiągane przez
operatorów usług logistycznych w wyniku współpracy horyzontalnej. Również
R. Leitner35 dokonał rewizji swoich poglądów na temat strukturalnej koncepcji
współpracy horyzontalnej, wskazując, że właściwa strategia biznesowa i kluczowe czynniki umożliwiają pomyślną współpracę między uczestnikami obrotu
portowo-morskiego.
W literaturze przedmiotu wskazuje się dwa rodzaje współpracy uczestników
PCS − wertykalną i horyzontalną. Jednocześnie podkreśla się, że port community
system, jako platforma elektroniczna, integruje oba rodzaje współpracy i w ten
sposób kumuluje zakres osiąganych korzyści przez wszystkich jej uczestników.
Jak wykazuje w swoich badaniach Y. Keceli36, platformy współpracy przynoszą
dużo większe korzyści, kiedy są wykorzystywane na dużą skalę, i wymierne korzyści dla każdego uczestnika takiego systemu.
Koszty stworzenia, implementacji i rozwoju infrastruktury informacyjnej oraz
informatycznej port community system są ponoszone przez inwestorów: prywatnych, publicznych (ministerstwa, władze lokalne, zarządy portów morskich) lub
publiczno-prywatnych37.
Wszyscy interesariusze port community system muszą ponosić koszty utrzymania systemu. W różnych portach morskich istnieją różne rozwiązania. Najczęściej
spotykany jest stały abonament za dostęp do aplikacji systemu, rozliczany miesięcznie, kwartalnie lub rocznie. Spotykane jest również rozwiązanie, w ramach
którego użytkownik płaci stały abonament za dostęp do wybranych lub wszystkich aplikacji systemu. Innym rozwiązaniem stosowanym przez operatorów port
community system jest opłata za realizację każdej „transakcji”. Rozwiązanie to polega na tym, że klient systemu uiszcza opłaty za liczbę zrealizowanych transakcji
(np. wysłanych deklaracji celnych, deklaracji transportowych, manifestów załadunkowych). Można spotkać się też z rozwiązaniem opłaty za wolumen, gdzie
użytkownik systemu port community płaci za przetwarzanie danych i informacji
przez udostępnione aplikacje.

Zakończenie
Port community system odpowiada na potrzeby informacyjne wszystkich interesariuszy obrotu portowo-morskiego, dla których priorytetem stały się szybkość
34

F. Cruijssen, M. Cools, W. Dullaert, Horizontal cooperation in logistics: Opportunities and impediments,
„Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review” 2007, no. 43, s. 129−142.
35
R. Leitner, F. Meizer, M. Prochazka, W. Sihn, Structural Concepts for..., s. 337.
36
Y. Keceli, A proposed innovation strategy..., s. 151−167.
37
B. Śliwczyński proponuje stworzenie w Polsce port community system w oparciu o partnerstwo
publiczno-prywatne, http://www.ilim.poznan.pl/aktualnosci/598-polski-port-community-system
(14.02.2016).
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reakcji, efektywność i sprawność funkcjonowania na rynku transportowym,
a także logistycznym. Podstawowymi korzyściami dla wszystkich interesariuszy
port community system są wysoka efektywność i prędkość realizacji procesów logistycznych mających miejsce w porcie. Wyższa efektywność jest osiągnięta na
skutek obniżenia kosztów, w wyniku automatyzacji przetwarzania danych, redukcji liczby dokumentów papierowych, zmniejszenia pomyłek wypełnianych
dokumentów elektronicznych itd. W ten sposób port community system wnosi
wkład do transportu i logistyki, jak również umożliwia zmniejszenie globalnej
emisji dwutlenku węgla do atmosfery, a tym samym zapobiega globalnemu ociepleniu. Tego typu korzyści funkcjonowania port community system wpisują się
w obszar społecznej odpowiedzialności wszystkich interesariuszy tego sytemu
przyczyniających się do optymalizacji przewozu ładunków w globalnym łańcuchu logistycznym.
Kiedy port community system zostanie rozwinięty, to najlepsze praktyki jego
wdrożenia i utrzymania można przenieść do innych sektorów gospodarki
narodowej.
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tHe role of port communitY SYStem in tHe SeaportS

SUmmarY
The article is devoted to the role of the port community system and its development at the
seaports located in developed countries. The author discusses the definition of port community system and its main characteristics. In the article, author has presented the scope
of services offered by port community systems in choose countries. The other part of the
article explain benefits and costs of port community system implementation.

ryszard k. miler

koncepcJa ZinteGroWaneGo SYStemu
monitorinGu BeZpiecZeńStWa
tranSportu morSkieGo

StreSZcZenie

Nieodzownym narzędziem wsparcia analizy ryzyka w domenie bezpieczeństwa
transportu morskiego są rozwinięte na przestrzeni ostatnich lat systemy monitoringu. Obecny stan ich zaawansowania wskazuje, że poziom integracji nie jest zadowalający, są one rozwijane w większości samodzielnie przez poszczególne państwa
morskie na podstawie narodowych standardów z niskim potencjałem harmonizacji. Takie rozproszenie standardów i narodowych wysiłków, przy nieustannym
dążeniu do standaryzacji globalnych procesów transportu morskiego, musiało doprowadzić do konkluzji, że konieczna jest standaryzacja i centralizacja systemów
monitoringu bezpieczeństwa transportu morskiego, manifestowana dążeniem do
ich pełnej integracji. Celem niniejszego artykułu jest próba przedstawienia koncepcji zintegrowanego systemu monitoringu bezpieczeństwa transportu morskiego
(ZSMBTM), opartej na holistycznej analizie zidentyfikowanych determinant bezpieczeństwa morskiego w układzie kwartylowym. Hipoteza robocza stanowiąca,
że istnieje możliwość zidentyfikowania kluczowych cech strukturalnych, stworzenia koncepcji i finalnie budowy modelu zintegrowanego systemu bezpieczeństwa
transportu morskiego, uwzględniającego jego kluczowe obszary morfologiczne
(żeglugę morską i operacje portowe) oraz ładunek (w znacznej mierze skonteneryzowany), została pozytywnie zweryfikowana.

Wstęp
Operacje portowe i żegluga morska w warunkach globalnej konkurencji przebiegają w niezwykle ścisłych reżimach technologicznych i operacyjnych, czemu
towarzyszy duża presja czasowa, konieczność obniżania kosztów i najważniejsza współcześnie reguła – zapewnienie tym operacjom najwyższego możliwego
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do osiągnięcia poziomu bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo morskie (maritime safety) i ochrona morska (maritime security) to pojęcia, które mieszczą w sobie dwa
najważniejsze obszary występowania zagrożeń: zagrożenia natury nautycznej
(wypadki morskie, kolizje, wzrost antropopresyjności powodujący zanieczyszczanie środowiskowe), często posiadające charakter probabilistyczny, i świadome zagrożenia ze strony czynników antropogenicznych (terroryzm, piractwo),
mające z definicji charakter zdeterminowany. Zatem bezpieczeństwo i wolność
żeglugi będące od wieków „konstytucyjnym” prawem wszystkich państw morskich1 stają się współcześnie również jedną z głównych determinant efektywności ekonomicznej procesów dotyczących transportu morskiego, szczególnie
jeżeli uwzględni się jego efekty zewnętrzne. W związku z powyższym problem
zapewnienia bezpieczeństwa dla żeglugi i szerzej rozumianego transportu morskiego poprzez skuteczne przeciwdziałanie tym zagrożeniom nabiera znaczenia
kluczowego. Nie jest to już kwestia jedynie lokalna czy nawet kontynentalna,
lecz ma ona charakter globalny i międzynarodowy. Poziom bezpieczeństwa jest
więc pochodną zdolności do identyfikacji tak zdefiniowanych zagrożeń oraz
konsekwencji działalności społeczności międzynarodowej w budowaniu zintegrowanych systemów przeciwdziałania, które muszą przynieść nowe standardy
bezpieczeństwa transportu morskiego w nadchodzących latach.
Reasumując, pochodną strategicznej roli transportu morskiego w globalnej gospodarce jest wymóg utrzymania akceptowalnego poziomu jego bezpieczeństwa
prowadzący do dynamicznego rozwoju narzędzi w postaci systemów monitoringu bezpieczeństwa transportu morskiego. Systemy te – występujące na różnych
poziomach (od operacyjnego do strategicznego, lokalnego, aż po globalny) – wymagają integracji i koordynacji w celu osiągnięcia większej sprawności, efektu
synergetycznego i systemowych korzyści ekonomicznych. Konieczne jest zatem
podjęcie próby zdefiniowania uniwersalnych kryteriów integracji i stworzenie
modelu referencyjnego zintegrowanego systemu monitoringu bezpieczeństwa
transportu morskiego (ZSMBTM), łączącego cechy i funkcjonalności istniejących
systemów i wzbogaconego o nowe funkcje wynikające z analizy i rozkładu ryzyk. Ponadto ważne jest nie tylko wskazanie jego kluczowej roli w podnoszeniu
efektywności istniejących procesów monitoringu, lecz także zidentyfikowanie
strategii jego ekonomizacji oraz wpływu na ekonomikę transportu morskiego.

1. Założenia systemowe modelu zintegrowanego systemu
monitoringu bezpieczeństwa transportu morskiego
Obecnie działające systemy monitoringu, śledzenia i kontroli ruchu statków oraz bezpieczeństwa operacji portowych stwarzają możliwość dostępu do
1

O wolności mórz i konieczności obiektywnych regulacji transportu morskiego traktują już jurysdykcje antyczne, np. Prawo rodyjskie (Lex Rhodia de iactu) zawarte w IV księdze Kodeksu Justyniana, a także Wolność mórz Hugona Grotiusa, Kodeks barceloński czy bardziej współczesne dzieła Michela Mollata
du Jourdina Europa i morze (seria Tworzenie Europy), przeł. M. Bruczkowska, Volumen, Warszawa 1995.
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informacji mających kluczowe znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa
morskiego. Każda ze stosowanych aplikacji pozwala jednak na uzyskanie tylko
części informacji związanej bezpośrednio z działaniem danego systemu, co wprowadza imperatyw stworzenia systemu zintegrowanego, pozwalającego łączyć
i przetwarzać dane ze wszystkich dotychczas zaimplementowanych systemów
dla osiągnięcia bardziej zaawansowanego potencjału analityczno-decyzyjnego
opartego na efekcie wartości dodanej. Identyfikacja podstawowych (pryncypialnych) założeń takiego modelu zintegrowanego systemu monitoringu bezpieczeństwa transportu morskiego (traktowanego jako nadsystem dla istniejących
obecnie systemów monitoringu żeglugi) wymaga zdefiniowania i uwzględnienia
poniższych czynników:
1. elementów strukturalno-funkcjonalnych nadsystemu, takich jak:
– cel działania systemu (którym jest integracja istniejących systemów, przeciwdziałanie entropii informacyjnej, ekonomizacja funkcjonowania),
– jego podstawowa struktura podmiotowa/przedmiotowa uwzględniająca
komponenty składowe (są nimi żegluga morska i porty morskie, armatorzy
i operatorzy logistyki morskiej, administracja morska, struktury wojskowe
– Marynarka Wojenna i Straż Graniczna oraz pozostali interesariusze) wraz
z istniejącymi relacjami,
– struktura organizacyjna wynikająca z układu strukturalno-relacyjnego (zakładająca istnienie szczebli zarządzania od centrów lokalnych przez operacyjne – narodowe, regionalne i subregionalne, podobszarowe aż do nadrzędnego – globalnego centrum monitoringu i zarządzania);
2. obszarów systemowych w głównych funkcjonalnościach nadsystemu − biorąc pod uwagę elementy dotyczące ryzyka w transporcie morskim (czyli podstawowych elementów kształtujących bezpieczeństwo) należy przyjąć, że
będą to2:
– safety (bezpieczeństwo nautyczne wynikające ze sprawności i niezawodności statku i jego urządzeń, w tym nawigacyjnych, niezawodności czynnika
ludzkiego w relacjach człowiek-technika-otoczenie C-T-O, oraz bezpieczeństwo ekologiczne),
– security (bezpieczeństwo w ramach redukcji ryzyk i zagrożeń pirackich, terrorystycznych oraz przestępstw natury gospodarczej);
3. dotychczasowych narzędzi (systemów monitoringu), które powinny zostać
zintegrowane (w ramach budowy nadsystemu jako platformy integrującej),
do których należy zaliczyć systemy występujące jako3:
– systemy monitoringu ruchu statków (np. systemy monitoringu żeglugi),
– systemy monitoringu jednostek ładunkowych (np. monitoring kontenerów),

2

Zob. szerzej: R. Miler, Bezpieczeństwo transportu morskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015, s. 85−93.
3
Zob. szerzej: R. Miler, Monitoring bezpieczeństwa transportu morskiego − modelowanie systemów − strategie ekonomizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016, s. 145−201.

46

Ryszard K. Miler

– systemy monitoringu środowiska morskiego (np. monitoring rozlewów
i innych zanieczyszczeń na wodach Wszechoceanu),
– systemy kontrolne i zarządcze administracji morskiej (np. realizacja procedur PSC),
– systemy portowe (terminalowe) i armatorskie.
Tak zidentyfikowane założenia systemowe umożliwiają wykonanie następnego kroku w procesie tworzenia koncepcji zintegrowanego systemu monitoringu bezpieczeństwa transportu morskiego do poziomu jego głównych
funkcjonalności.

2. Główne funkcjonalności modelu zintegrowanego systemu
monitoringu bezpieczeństwa transportu morskiego
Identyfikacja czynników natury strukturalnej, systemowej i operacyjnej pozwala na przedstawienie pryncypiów architektury i funkcjonalności (rysunek 1)
tak rozumianego nadsystemu (zintegrowanego systemu monitoringu bezpieczeństwa transportu morskiego).
Główne funkcjonalności jako funkcja celu tak rozumianego nadsystemu muszą zatem zapewnić dostęp i wymianę informacji pomiędzy zdefiniowanymi
podmiotami tego systemu w postaci:
1. wymiany informacji dotyczącej ruchu statków (w tym jednostek rybackich)
i ładunku (najczęściej skonteneryzowanego), w której skład powinny wcho-

rysunek 1. Główne założenia funkcjonalności modelu zintegrowanego systemu monitoringu bezpieczeństwa transportu morskiego (jako nadsystemu)
Źródło: Opracowanie własne.
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dzić (jako opcja minimalna): informacje pre-arrival wysyłane na 24 godziny
przed planowanym wejściem statku do portu lub 72 godziny przed wejściem
w wypadku inspekcji rozszerzonej (notyfikacje 24/76 ETA – ship inspections notifications SIN), przewidywany czas wejścia/wyjścia z portu (estimated time of
arrival/departure ETA/ETD), informacje HAZMAT, informacje o ważnych wydarzeniach w czasie rejsu, np. kolizji, awarii systemów okrętowych i nawigacyjnych, informacje o aktualnej pozycji, kursie, prędkości, informacje o wygenerowanych odpadach i pozostałościach ładunków (do zdania w czasie
postoju w porcie);
2. wymiany informacji związanej z zagrożeniami ekologicznymi – sygnalizowanie awarii i rozlewów substancji olejowych, np. paliwa ciężkiego, ropy
naftowej i substancji ropopochodnych ze wskazaniem czasu i miejsca oraz
potencjalnego sprawcy, wygenerowanie bazy danych dotyczącej statków
(armatorów) stwarzających podwyższone ryzyko spowodowania incydentu
ekologicznego;
3. wymiany informacji związanej z regulacjami IMO, Paris MoU w sprawie PSC
(Port State Control), wygenerowanie bazy danych o statkach (armatorach)
stwarzających potencjalne ryzyko w bezpiecznej eksploatacji statków, portów
oraz infrastruktury transportu morskiego (stan techniczny statku, uprawnienia i kompetencje załogi);
4. wymiany informacji z zakresu security, do której należy zaliczyć informacje
o zagrożeniach pirackich i terrorystycznych (często z systemów militarnych),
informacje z systemów kontroli granicznej (np. FRONTEX), przestępstw natury gospodarczej w obrębie domeny morskiej (np. połowy NNN − nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane) oraz bezpieczeństwa w portach;
5. posiadania możliwości zintegrowania powyższych informacji w postaci:
– jednego interfejsu graficznego do prezentacji powyższych danych, w tym
danych gospodarczych, osobowych, wrażliwych i częściowo poufnych, administrowanych przez podmiot będący operatorem nadsystemu,
– wbudowania systemu analitycznego do analizy przyczynowo-skutkowej
i korelacyjnej danych dostarczanych przez opisane powyżej podsystemy,
wykorzystującej najnowsze algorytmy decyzyjne,
– wbudowania automatycznego systemu analizy zachowań poszczególnych
statków z możliwością zdefiniowania prawidłowości i anomalii wraz z systemowymi „triggerami” uruchamiającymi standardowe procedury w przypadku detekcji anomalii przez system (a nie tylko przez operatora),
– jednolitego systemu przekazywania danych, dostępu do systemu, rejestracji użytkownika, nadania odpowiedniego statusu skutkującego odpowiednim poziomem dostępu do danych (filtracja), dostępem do danych wrażliwych (commercial sensitive) itd.,
– otwartości systemu na dalszy rozwój technik i narzędzi detekcji, monitoringu, analizy (np. AIS-S, Copernicus Maritime Surveillance Services, NSW
− „National Single Window” dla kompleksowej wymiany informacji i dokumentów FAL),
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– systemu działającego w reżimie 24/7/365, czyli w systemie pracy ciągłej i zapewnieniem pełnego dostępu przez system logowania internetowego (z
odpowiednim szyfrowaniem i zabezpieczeniem dla autoryzowanych użytkowników systemu), dostęp (subskrypcja) powinien być określany parametrami typu: źródło dostępnej informacji (np. tylko z AIS), region geograficzny (np. tylko Morze Bałtyckie), czasokres dostępu (np. wybrany okres
− daty od−do)
– zapewnienia porządku prawnego tak działającego systemu poprzez zmiany dostosowawcze w legislacjach na poziomie międzynarodowym (IMO),
regionalnym (np. UE), subregionalnym (np. HELCOM) i krajowym (poziom narodowy, np. Polska i jej obszary morskie).
Efektem tak funkcjonującego systemu ma być też możliwość stworzenia jednolitego zobrazowania sytuacji w domenie morskiej. W zależności od stopnia
jawności/niejawności zawartej informacji zobrazowania te powinny przybierać
postać od IMAP – Integrated Maritime Awareness Picture, przez potencjalne stadia pośrednie do RMP – Recognised Maritime Picture – zobrazowanie militarne dla
NATO, UE NAVFOR i Marynarek Wojennych (MW) krajów uczestniczących.
IMAP – Integrated Maritime Awareness Picture powinien powstawać w wyniku:
– działania zintegrowanego (warstwowego), jednolitego interfejsu graficznego;
– integracji, korelacji i selekcji oraz priorytetyzacji informacji ze zróżnicowanych systemów monitoringu żeglugi, źródeł radarowych i satelitarnych;
– identyfikacji jednostek niespełniających nałożonych obowiązków (meldunkowych, operacyjnych, technicznych itp.) lub zachowujących się w sposób niejasny (podejrzany) – (cooperative i non-cooperative vessels), COI – Contact of Interest;
– zastosowania standardów wizualizacji obrazów z systemów satelitarnych (np.
SAR, geospatial GIS);
– możliwości wykorzystania danych historycznych do modelowania (odtwarzania) ruchu jednostek w dowolnym zakresie czasu i miejsca z jednoczesną
możliwością skorelowania tej informacji z innymi informacjami w systemie
(np. ruch danej jednostki w dniu wczorajszym w rejonie zlokalizowanego
rozlewu olejowego) oraz informacjami podsystemu GIS (np. warunki hydrometeorologiczne: kierunek i siła wiatru, falowanie), skorelowania dostępu do
podsystemów bazodanowych, np. sieci infrastruktury informacji przestrzennej INSPIRE4;
4

INSPIRE jest europejskim systemem bazodanowym gromadzącym informację geoprzestrzenną,
w tym również nawigacyjno-hydrograficzną użyteczną dla transportu morskiego. W Polsce powstała
koncepcja systemu zintegrowanych baz danych NHZ (morskiej informacji geoprzestrzennej) dla potrzeb zabezpieczenia działań standardowych i specjalnych na polskich obszarach morskich, która docelowo ma zostać powiązana z INSPIRE. Tworzony w Polsce system krajowej infrastruktury danych
przestrzennych opiera się na wdrożeniu europejskiej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
Europy nr 2007/2/WE z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej
we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE). Sejm RP przyjął 4 marca 2010 r. Ustawę o infrastrukturze
informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489), szerzej: Cz. Dyrcz, Koncepcja bazy danych
nawigacyjno-hydrograficznego zabezpieczenia (nHZ) na polskich obszarach morskich, „Zeszyty Naukowe
Akademii Marynarki Wojennej” 2011, nr 3, s. 7−13.
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– możliwości zdefiniowania wzorców zachowań statków oraz zdefiniowania anomalii w ich ruchu, np. zejście z zaplanowanego kursu, nagła zmiana
prędkości, zatrzymanie w dryfie obok innej jednostki bez podania przyczyny,
zmiana portu docelowego NPOC, zmiana ETA w NPOC, dystans do wejścia/
wyjścia z wód terytorialnych (territorial waters − TTW), nieprzestrzeganie zasad nawigacji w rejonach ścieśnionych i zasad rozgraniczenia ruchu, nieautoryzowane wyłączenie nadajników systemów pokładowych, np. AIS, LRIT
(odcięcie transmisji sygnału);
– możliwości poprowadzenia dalszego nakresu ruchu statku po wyłączeniu
transponderów umożliwiających monitoring (na zasadzie ekstrapolacji pozycji zliczonej do kolejnego uprzednio zdefiniowanego punktu zwrotnego
– waypoint z uwzględniem funkcji dead reckon – aplikacja aktywna, np. w NAMESIS, BRITE, IMDatE).
Model warstwowy systemu pozyskiwania, przetwarzania i przekazywania
informacji IMAP w ramach modelowanego nadsystemu (ZSMBTM) przedstawia
rysunek 2.

rysunek 2. Niehierarchiczny model warstwowy przepływu i agregacji informacji w zintegrowanym systemie monitoringu bezpieczeństwa transportu morskiego (z uwzględnieniem realiów UE)
Źródło: Integrating Maritime Surveillance, Communication from the Commission to the Council
and the European Parliament, European Commission Publication, Luxembourg 2010, s. 11.

Do modelu zintegrowanego systemu monitoringu bezpieczeństwa transportu
morskiego należy zaimplementować również bazową architekturę podsystemu
morskiego GIS z uwzględnieniem e-nawigacji, użyciem ENC – Electronic navigational Chart oraz ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) i, jeżeli jest
to uzasadnione, dla RMP − WECDIS (Warship ECDIS)5.

5

K. Korcz, Radiokomunikacyjne aspekty planu implementacji strategii e-nawigacji, „Elektronika” 2010,
nr 11, s. 12.
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Drugim kluczowym elementem składowym transportu morskiego, oprócz
żeglugi morskiej, są porty morskie wraz z ich instalacjami terminalowymi i pozostałymi obiektami6, których bezpieczeństwo regulowane jest konwencją ISPS7.
Do realizacji postulowanej roli nadsystemu w proponowanym modelu zintegrowanego systemu monitoringu bezpieczeństwa transportu morskiego modułem
odpowiedzialnym za realizację zaleceń kodu ISPS (ochrona statków i obiektów
portowych) może być Geoinformatyczny System Ochrony Portu (GSOP)8, realizujący wykorzystanie technologii geoinformatycznego systemu zabezpieczenia
działań operacyjnych związanych z monitorowaniem i ochroną portów od strony morza. GSOP powinien służyć przede wszystkim do monitoringu bieżącego rozwoju sytuacji w porcie i jego obiektach oraz w obszarze tzw. przedpola
morskiego (reda, awanport i tory podejściowe, obrotnica itp.). Jest to jednak rozwiązanie niskiego poziomu agregacji, które dopiero w sprzężeniu z pozostałymi
elementami nadsystemu rozwijało będzie potencjał funkcji analitycznych, planistycznych czy zarządczych.
Przedstawione powyżej założenia systemowe pozwalają dokonać niezbędnej syntezy zidentyfikowanych czynników składowych modelu zintegrowanego systemu monitoringu bezpieczeństwa morskiego (ZSMBTM), dokonując ich
grupowania zgodnie z koncepcją podziału kwartylowego do czterech podsystemów, szesnastu subsystemów (funkcjonalności) i sześćdziesięciu czterech głównych elementów związanych z procesami w systemie. Struktura ta jest wynikiem
niezbędnych uproszczeń dokonanych w strukturze modelowanego systemu powodowanych znacznym poziomem skomplikowania rzeczywistości w systemie
bezpieczeństwa transportu morskiego. Zatem proponowany model ma charakter
homomorficzny.

6

A.S. Grzelakowski, Model zarządzania polskimi portami morskimi jako element systemu regulacji działalności sektora portowego [w:] Kierunki rozwoju polskiego transportu morskiego – programy i rzeczywistość, red.
H. Klimek, J. Dąbrowski, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.
7
Zarządy Portów Morskich zgodnie z przyjętym modelem zarządzania funkcjonują w formule spółki akcyjnej, gdzie udziałowcami są np. skarb państwa oraz gminy portowe. Tak funkcjonująca spółka zajmuje pozycję tzw. land-lorda (administruje terenami i infrastrukturą portową). Usługi portowe
świadczone są przez prywatne, niezależne przedsiębiorstwa operatorskie działające na wydzierżawionej infrastrukturze. W praktyce więc, w ramach jednego portu działa kilku niezależnych usługodawców, którzy konkurują na otwartym rynku.
8
Zespół naukowo-badawczy z Katedry Geoinformatyki w Akademii Morskiej w Szczecinie podjął
się zaprojektowania i pilotażowego wdrożenia takiego systemu dla wybranego fragmentu zespołu
portów morskich Szczecin−Świnoujście w ramach projektu badawczo-rozwojowego pt. „Geoinformatyczny system zabezpieczenia działań operacyjnych związanych z ochroną portów od strony morza”. Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
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3. potencjalna architektura modelu zintegrowanego systemu
monitoringu bezpieczeństwa transportu morskiego
Biorąc pod uwagę główne zagrożenia bezpieczeństwa transportu morskiego,
zaimplementowane narzędzia przeciwdziałania oraz kierując się potencjalną
aplikacyjnością proponowanego modelu zintegrowanego systemu monitoringu
bezpieczeństwa transportu morskiego, jego główne założenia systemowe można
przedstawić w poniższej tabeli (tabela 1).
tabela 1. Syntetyczne zestawienie głównych cech strukturalnych, funkcjonalnych
i procesowych proponowanego modelu zintegrowanego systemu monitoringu
bezpieczeństwa transportu morskiego (ZSMBT)
Podsystem (cele)
PS1 SAFETY
Cele:
– monitoring
żeglugi i jednostek
ładunkowych
z zarządzaniem
procesami safety
– integracja
zobrazowania
żeglugi z różnych
sensorów
– wsparcie procesów
reagowania na
anomalie

Subsystem
(funkcjonalność)

Element (procesy główne)

1.1. Zabezpieczenie
hydrograficznonawigacyjne pływania,
w tym (AtoN)

1.1.1. E-navigation z wykorzystaniem
elektronicznych map cyfrowych
(ENC)
1.1.2. Zintegrowanie informacji
nawigacyjnej z systemem sterowania
statkiem (ECDIS)
1.1.3. Zapewnienie dostępu do baz
danych zabezpieczenia nawigacyjnohydrograficznego (NHZ GIS)
1.1.4. Wsparcie technicznoinformatyczne urządzeń GMDSS
i w konsekwencji działań
poszukiwawczo-ratowniczych na
morzu (SAR)

1.2. Budowa i analiza
zintegrowanego
zobrazowania ruchu
żeglugowego (IMAP)

1.2.1. Monitoring żeglugi dalekiego
zasięgu (LRIT)
1.2.2. Monitoring żeglugi oparty na
systemach horyzontalnych (AIS)
1.2.3. Monitoring żeglugi oparty na
systemach satelitarnych (AIS-S)
1.2.4. Monitoring ruchu jednostek
rybackich (VMS)
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1.3. Budowa i analiza
zintegrowanego
systemu monitoringu
jednostek
ładunkowych (głównie
skonteneryzowanych),
Cargo Monitoring
System (CMS)

1.3.1. Procesy operacyjne w obszarze
terminali − terminal operations system
(TOS)
1.3.2. Zarządzanie ładunkiem
i statecznością na statku (VESSEL
PLANNING)
1.3.3. Monitoring kontenera
w procesach logistycznych (otwarcie,
temp., integralność itp.) − Electronic
Container Tracking System (ECTS)
1.3.4. Procedury inspekcyjne
(e-INSPECTION)

1.4. Monitoring żeglugi
z wykorzystaniem
innych źródeł
(integracja informacji
o statku), Integrated
Ship Profile (ISP)

1.4.1. Monitoring żeglugi
z wykorzystaniem systemów (VTS)
1.4.2. RADAR − coastal radar
surveillance (CRS)
1.4.3.ZDJĘCIA SAT − optical satellite
image (OSI)
1.4.4. Systemy narodowe − user
specific data (USD)

PS2 SECURITY
Cele:
– monitoring
bezpieczeństwa
transportu
morskiego z zakresu
security
– uwarstwowienie
informacji z różnych
zakresów i źródeł
(safety + security)
– analiza informacji,
synteza, wnioski,
prewencja

2.1. Zapewnienie
bezpieczeństwa
morskiego
(egzekwowanie
międzynarodowego
prawa morskiego), sea
law enforcement (SLE)

2.1.1 Przeciwdziałanie terroryzmowi
morskiemu (COUNTERTERRORISM)
2.1.2. Przeciwdziałanie piractwu
morskiemu (COUNTERPIRACY)
2.1.3. Suwerenność morza (wolność
żeglugi) − FREEDOM OF
NAVIGATION (FoN)
2.1.4. Bezpieczeństwo morskie państw
nadbrzeżnych − coastal states security
(CSS)
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kontroli granicznej
i powiązanie
informacji z systemami
zobrazowania − border
procedures monitoring
and control (BPMC)
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2.2.1. Nielegalna imigracja − illegal
immigration (II)
2.2.2.Handel ludźmi − human
trafficking (HT)
2.2.3.Przemyt i kontrbanda – towary
akcyzowe, handel narkotykami,
inspekcje celne, e-CUSTOM
2.2.4. Nielegalny handel bronią,
proliferacja broni masowego rażenia
− weapon of mass destruction (WMD)

2.3. Monitoring
i analiza
bezpieczeństwa
w portach, obiektach
portowych i statkach
w porcie (ISPS)

2.3.1. Monitoring bezpieczeństwa
w porcie w ramach Port Facility
Security Plan (PFSP)
2.3.2. Monitoring bezpieczeństwa na
statkach w obszarze portów i podejść
w ramach Ship Security Plan (SSP)
2.3.3. Systemy ochrony fizycznej
obiektów w ramach ograniczonego
dostępu – restricted access area (RAA)
2.3.4. Monitoring pracowników −
aktywne dokumenty biometryczne −
worker identification card (WIC)

2.4. Zapewnienie
współdziałania
systemów cywilnowojskowych
– integracja
i analiza informacji
bezpieczeństwa
w domenie morskiej
(MSA)

2.4.1. Integracja zobrazowania
z systemów militarnych (NAVY)
2.4.2. Integracja zobrazowania
z systemów straży granicznej (CG)
2.4.3. Operacyjne współdziałanie
cywilno-wojskowe w ramach
ustalonych standardowych procedur
na wypadek zagrożenia − Contingency
and Emergency Plans (CEP)
2.4.4. Mechanizmy tworzenia warstwy
niejawnej zobrazowania (CLASSIFIED
RMP)
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PS3 ECO
Cele:
– monitoring zjawisk
antropopresyjnych
i zagrożeń
ekologicznych
– inkorporacja
warstwy eko do
zintegrowanego
zobrazowania
sytuacji
w transporcie
morskim
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3.1. Kontrola
rybołówstwa przeciwdziałanie
nielegalnym,
nieraportowanym
i nieuregulowanym
połowom (NNN)

3.1.1. Monitorowanie i raportowanie
wolumenu połowów (nakładu
połowowego) zgodnie z dziennikiem
połowowym Catch Logbook (CL)
w ramach systemu elektronicznego
raportowania (ERS)
3.1.2. Monitorowanie stosowania
dozwolonych sieci Gear Logbook (GL)
3.1.3. Monitorowanie przetwórstwa
ryb i wprowadzania do obrotu retail
and fishstock traceability (RFT)
3.1.4. Weryfikacja ruchu statków
rybackich w systemie wykrywania
statków − Vessel Detection System
(VDS)

3.2. Monitoring
rozlewów i wsparcie
zarządzania
w sytuacjach
awaryjnych (CleanSN)

3.2.1. Detekcja satelitarna rozlewów
olejowych − oil spills satellite detection,
acquisition and processing (DAP)
3.2.2. Moduł uzupełnienia danych
hydrograficzno-batymetrycznych GIS
i zobrazowania ruchu żeglugowego
(dane hydro-meteo i historia ruchu) −
traffic and meteo conditions (TMC)
3.2.3. Moduł analizy i weryfikacji
rozlewu olejowego − oil spill analysis
(OSA)
3.2.4. System efektorowy
powiadamiania i notyfikacji krajów
uczestniczących (miejsca rozlewu
i bandery sprawcy) − alert and product
delivery (APD)

3.3. Monitoring
zanieczyszczeń
powodowanych przez
statki (emisja GHG)

3.3.1. Monitoring i raportowanie
emisji − monitoring, reporting and
verification (MRV of CO2)
3.3.2. Monitoring parametrów pracy
układów napędowych − conditionbased monitoring (CBM)
3.3.3. Monitoring zużycia paliwa
i energii: zastosowanie indeksów
EEDI (Energy Efficiency Design Index),
EEOI (Energy Efficiency Operational
Index) oraz planu SEEMP (Ship Energy
Efficiency Management Plan)
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3.3.4. Monitoring obszarów kontroli
emisji siarki: dyrektywa siarkowa –
Sulphur Emission Control Area (SECA)
3.4. Monitoring
statków z ładunkami
niebezpiecznymi,
zarządzanie ryzykiem
(HAZMAT)

3.4.1. Wyodrębniony monitoring
ruchu statków z ładunkami
niebezpiecznymi (warstwa) −
dangerous goods maritime traffic
(DGMT)
3.4.2. Monitoring lokalizacji
towarów niebezpiecznych w portach
według klas wymienionych
w Międzynarodowym Morskim
Kodeksie Towarów Niebezpiecznych
(International Maritime Dangerous
Goods Code − IMDG Code) i procesów
logistycznych dla ładunków
niebezpiecznych (przeładunek,
składowanie, zabezpieczenie fizyczne)
− dangerous goods location and
maintenance (DGLM)
3.4.3. Monitoring warunków
szczególnych procesu przewozu na
statkach (rozmieszczenie, oddzielenie,
mocowanie i kontrole ładunku) −
dangerous goods shipping conditions
(DGSC)
3.4.4. Moduł analityczny oceny
i kalkulacji ryzyka zdarzeń z udziałem
ładunków niebezpiecznych
w żegludze morskiej i obrocie
portowym − dangerous goods risk
analysis (DGRA)
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4.1. Monitoring
i kontrola wyszkolenia
oraz kompetencji załóg
statków morskich
i kutrów rybackich,
Cele:
a także pełnienia
– monitoring
zjawisk w obszarze obowiązków przez
członków załóg
odpowiedzialności
zgodnie z konwencją
administracji
STCW i STCW-F
morskiej (PSC)
i morskich instytucji w ramach kontroli
międzynarodowych, państwa bandery
(FSC)
m.in. IMO, Paris
MoU, EMSA
– wzbogacenie
zobrazowania
ruchu o warstwę
4.2. Monitoring
„administracyjną”
inspekcji statków
dla umożliwienia
w ramach kontroli
pełniejszych
państwa portu (PSC)
procesów
PS4 MARITIME
ADMINISTRATION
(MARADMIN)

analitycznodecyzyjnych

4.1.1. Monitoring uprawnień załóg
do wykonywania obowiązków
(świadectwa i dyplomy) − Compliant
Licenses and Certificates of Competency
(CoC)
4.1.2. Monitoring list załóg
i certyfikatów bezpieczeństwa statków
− Certificates of Safety (CoS)
4.1.3. Kontrola odbycia szkoleń, w tym
obligatoryjnego szkolenia z zakresu
ratowania życia − Basic Safety Training
(BST)
4.1.4. Monitoring załóg w rejsie i w
porcie w aspekcie pełnienia wacht
(aktywne dokumenty biometryczne)
− seafarer identification card (SIC)
4.2.1. Monitorowanie statków obcych
bander zawijających do portów
i ich alokowanie w zależności od
priorytetu do inspekcji − notyfikacje
24/76 ETA − ship inspections
notifications (SIN)
4.2.2. Utrzymanie bazy danych
o inspekcjach (wynikach), np.
w ramach SIRENAC 2000 (Paris MoU)
− ship inspections database (SID)
4.2.3. Utrzymanie dostępu do
różnorodnych baz danych o statkach,
armatorach i zastosowanie
mechanizmu porównawczego dane
obserwowane/dane rejestrowe − data
request/data mining (DRDM)
4.2.4. Kontrola i historia zawinięć
statków do portów morskich (IMO
FAL)

4.3. Baza danych
o statkach
niespełniających
kryteriów
bezpieczeństwa,
utworzenie listy banned
ships i banned flags
(Paris MoU)

4.3.1. Monitoring działalności
i standardów realizowanych przez
towarzystwa klasyfikacyjne zrzeszone
w International Association of
Classification Societies w ramach
oceny stanu technicznego statków
morskich (IACS) i ship risk profile (SRP)
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4.3.2. Procedury utworzenia
i aktualizacji listy current detentions
i current banned ships (CBS)
4.3.3. Utworzenie i aktualizacja listy
„Black”, „Grey” and „White” (BGW) flags
4.3.4. Mechanizm wymiany danych
dla potrzeb PSC, FSC, instytucji m-nar.
− state control data exchange (SCDE)
4.4. Wykorzystanie SSN 4.4.1. Budowa narodowych systemów
bezpieczeństwa z wykorzystaniem
w ramach rozwiązań
narodowych (N-SSN) informacji własnej oraz generowanej
przez system zintegrowany
(włączenie N-SSN do obiegu
informacji SSN) − national Shipping
Security and Safety Systems (NSS2S)
4.4.2. Wdrożenie i rozwijanie
koncepcji SINGLE WINDOW9
w relacjach statek-armatoradministracja morska, służby
graniczne i celne
4.4.3. Optymalizacja procesów
„obsługi” portowej statków
– podniesienie wskaźników
ekonomicznych (np. skrócenie czasu
reda-reda, turnover) w ramach
koncepcji ONE-STOP-SHOP
4.4.4. Monitoring i inicjatywa
w przeglądzie i zmianach legislacji
(LEX)
Źródło: Opracowanie własne. 9

Uwzględniając zidentyfikowane główne cechy strukturalne, można model
systemu opisanego powyżej w formie tabelarycznej ująć graficznie w postaci modelu cybernetycznego przedstawionego na rysunku 3.
Wersja rozwinięta dla jednego z podsystemów PS3 ECO zawierająca subsystemy SS31−34, czyli SSN31 NNN (rybołówstwo), SSN32 CSN (rozlewy), SSN33 GHG
(emisja gazów), SSN34 HAZMAT (materiały niebezpieczne) wraz z rozwinięciem
elementów E331−334 dla subsystemu SSN33 GHG, czyli E331 (emisja CO2), E332 CBM
9

Istotą tego projektu jest stworzenie możliwości przedkładania przez podmioty zaangażowane
w transport morski wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do dopełnienia formalności
administracyjno-celno-granicznych tylko w jednym miejscu, uprości to formalności oraz poprawi
dostępność i wymianę informacji pomiędzy przedsiębiorcami a organami administracji, założenia
zostały przedstawione w dyrektywie 2010/65/EU on reporting formalities aims at simplifying the reporting
formalities by implementing national Single Window systems (nSW). Systemy powinny być zaimplementowane we wszystkich krajach morskich UE przed 1 czerwca 2015 r.
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rysunek 3. Cybernetyczne ujęcie modelu zintegrowanego systemu monitoringu bezpieczeństwa transportu morskiego
Źródło: Opracowanie własne.

rysunek 4. Rozwinięte dla PS3 ECO ujęcie modelu zintegrowanego systemu monitoringu
bezpieczeństwa transportu morskiego
Źródło: Opracowanie własne.

(kondycja systemów okrętowych), E333 SEEMP (zużycie paliwa i energii), E334
SECA (dyrektywa siarkowa) została przedstawiona na rysunku 4.
Z zapisów w tabeli 1 oraz danych na rysunku 3 i 4 wynika, że model systemu (Ms) może zostać przedstawiony w zapisie teoriomnogościowym w postaci
wyrażenia:
Msdef = Ms (PS, Fu, E (ProE (t∈Θ)))
gdzie:

PS − podsystem,
Fu − funkcjonalność,
ProE – zbiór elementów podsystemu, w których realizowane są określone
procesy w czasie,
t Θ – czas (t − dla okresu krótkiego, tΘ – dla okresu długiego).

(1)

Koncepcja zintegrowanego systemu monitoringu bezpieczeństwa…

59

rysunek 5. Cybernetyka obiegu informacji w proponowanym modelu ZSMBTM
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: A. Kuriata, Systemowość pojęcia międzynarodowego transportu multimodalnego (MTM) oraz jego bezpieczeństwa [w:] R. Miler, A. Mytlewski,
B. Pac, Wymiary logistyki – aspekt transportowy, CeDeWu, Warszawa 2014, s. 190−203.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, można zaproponować zapis ZSMBTM
w ujęciu modelowym – interpretacja graficzna (cybernetyka obiegu informacji)
została zamieszczona na rysunku 5.
Powyższe pozwala na zapis:
Wy = (PS1 PS2 PS3 PS4) (We) + ‘Z

(2)

gdzie:
Wy – elementy wyjścia,
PS1−4 – podsystemy 1−4,
We – elementy wejścia,
‘Z – zakłócenia.

Przedstawione zestawienie głównych cech strukturalnych, funkcjonalnych
i procesowych proponowanego modelu zintegrowanego systemu monitoringu
bezpieczeństwa transportu morskiego pozwala również zidentyfikować jego
strukturę podmiotową.

4. Struktura podmiotowa modelu zintegrowanego systemu
monitoringu bezpieczeństwa transportu morskiego
W skład systemu powinny wchodzić instytucje międzynarodowe, regionalne i lokalne związane bezpośrednio z bezpieczeństwem szeroko rozumianego
transportu morskiego (np. IMO, EMSA, HELCOM, National Shipping Authority – NSA, towarzystwa klasyfikacyjne), podmioty o charakterze kontrolnym
(np. stacje kontroli sanitarno-epidemiologicznej, weterynaryjnej, fitosanitarnej)
oraz podmioty o charakterze stricte biznesowym (np. operatorzy logistyczni, armatorzy, zarządy portów morskich i terminali). Ze względu na różnorodność
tych podmiotów zasięg ich oddziaływania oraz rolę, jaką odgrywają w systemie,
wskazane jest uporządkowanie tej problematyki, rozpoczynając od podstawowego podziału interesariuszy na:
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– kontrybutorów (elementy otoczenia bliższego),
– podmioty uczestniczące (elementy podmiotowe systemu),
– beneficjentów (elementy otoczenia bliższego i dalszego).
Należy przy tym przyjąć, że zgodnie z cybernetycznym modelem dodatniego
sprzężenia zwrotnego kontrybutorzy i beneficjenci znajdują się w obszarze otoczenia i mogą pełnić funkcje korelacyjne (co pozwala założyć, że niektórzy kontrybutorzy mogą stać się również beneficjentami, a niektórzy beneficjenci mogą
także kontrybuować w ramach wymiany informacji z systemem). Ideę tego podziału zaprezentowano na rysunku 6.
Uwzględniając kryterium „obszaru zainteresowania” danych podmiotów,
można dokonać innego podziału interesariuszy na podmioty odpowiedzialne za:

rysunek 6. Podział interesariuszy w modelu zintegrowanego systemu monitoringu bezpieczeństwa transportu morskiego
Źródło: Opracowanie własne.

– kontrolę i bezpieczeństwo graniczne (podmioty typu Straż Graniczna);
– bezpieczeństwo morskie państw nadbrzeżnych (marynarki wojenne państw
morskich, służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa, ale też NATO,
EUNAVFOR, międzynarodowe centra monitorowania piractwa);
– kontrolę rybołówstwa (departamenty, inspektoraty rybołówstwa morskiego,
centra monitoringu rybołówstwa);
– bezpieczeństwo na morzu: typu safety (służby nawigacyjne i hydrograficzne,
GIS, służby kontroli i nadzoru techniczno-eksploatacyjnego, m.in. towarzystwa klasyfikacyjne, SAR) oraz służby odpowiedzialne za elementy bezpieczeństwa typu security (np. w obszarze portów i obiektów portowych – ISPS);
– ochronę środowiska morskiego (departamenty, inspektoraty ochrony środowiska, centra monitoringu ekologicznego obszarów morskich);
– procedury kontrolno-rewizyjno-celne (podmioty typu custom);
– tworzenie regulacji prawnych oraz systemów egzekwowania ich przestrzegania w obszarze bezpieczeństwa morskiego i transportu morskiego (organizacje typu IMO, EMSA, HELCOM, NSA).
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Tak zdefiniowane podstawowe obszary funkcjonalne proponowanego modelu umożliwiają również zapis modelu w notacji algebraicznej za pomocą
macierzy.

5. transkrypcja macierzowa modelu zintegrowanego systemu
monitoringu bezpieczeństwa transportu morskiego
Aby spełniać wszystkie współczesne zadania z zakresu integracji istniejących
systemów monitoringu bezpieczeństwa w transporcie morskim (monitoring
żeglugi, ładunków, operacji portowych, niezawodności systemów okrętowych,
bezpieczeństwa ekologicznego, uprawnień i kompetencji załogi i wielu innych),
proponowany system powinien posiadać zdolność do integracji informacji dotyczącej zjawisk z zakresu bezpieczeństwa nautycznego (PS1 SAFETY), bezpieczeństwa morskiego (PS2 SECURITY), bezpieczeństwa ekologicznego (PS3 ECO)
i szeroko rozumianego obszaru odpowiedzialności administracji morskiej (PS4
MARADMIN). W ten sposób zidentyfikowaną i zaprojektowaną architekturę
modelu ZSMBTM uwzględniającą podział kwartylowy można przedstawić graficznie (rysunek 7).
Strukturę tę można zapisać również za pomocą poniższej macierzy (macierz
zasadnicza dla poziomu 1):
[AZSMBTM] = {[PS1 SAFETY], [PS2 SECURITY], [PS3 ECO], [PS4 MARADMIN]} (3)
stąd:
[AZSMBTM] =

(4)

Ale także w podobnym zapisie dla poziomu 2 i 3. W zapisie dla poziomu 3
otrzymano:
[AZSMBTM] = {[[E111 ENC, E112 ECDIS, E113 NHZ GIS, E114 GMDSS SAR], [E121 LRIT,
E122 AIS, E123 AIS-S, E124 VMS], [E131 TOS, E132 VESSEL PLANNING, E133 ECTS, E134
eINSPECTION], [E141VTS, E142 CRS, E143 OSI, E144 USD]], [[E211 COUNTERTERRORISM, E212 COUNTERPIRACY, E213 FoN, E214 CSS], [E221 II, E222 HT, E223 eCUSTOM,
E224 WMD], [E231 PFSP, E232 SSP, E233 RAA, E234 WIC], [E241 NAVY, E242 CG, E243 CEP,
E244 CLASS RMP]], [[E311 ERS, E312 GL, E313 RFT, E314 VDS], [E321 DAP, E322 TMC, E323
OSA, E324 APD], [E331 MRVCO2, E332 CBM, E333 SEEMP, E334 SECA], [E341 DGMT, E342
DGLM, E343 DGSC, E344 DGRA]], [[E411 CoC, E412 CoS, E413 BST, E414 SIC], [E421 SIN,
E422 SID, E423 DRDM, E424 IMO FAL], [E431 IACS, E432 CBS, E433 BGW, E434 SCDE], [E441
NSS2S, E442 SINGLE WINDOW, E443 ONE STOP SHOP, E444 LEX]]}
(5)

rysunek 7. Podsystemy PS1−4 − poziom 1, rozwinięcie poziomu 2 (subsystemy SS11−44) oraz poziomu 3 (elementy E111−E444) jako kwartylowy podział architektury modelu zintegrowanego systemu monitoringu bezpieczeństwa transportu morskiego (ZSMBTM)
Źródło: Opracowanie własne.
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Stąd układ macierzy:

[AZSMBTM] =

(6)

Następstwem integracji istniejących systemów i budowy ZSMBTM jest pojawienie się potencjału jego ekonomizacji, co jako proces podnoszenia efektywności ekonomicznej całego systemu może być realizowane za pomocą odpowiednio
przygotowanych strategii na poziomie rozwiązań narodowych i międzynarodowych (regionalnych).

Wnioski
Dla uzyskania logicznej spójności proponowanego modelu zastosowano elementy podejścia systemowego. Atrybuty rozumowania postulacyjnego stały się
niezbędne dla pozytywnej weryfikacji postawionej hipotezy. W procesie budowy
postulowanego modelu ZSMBTM, bazując na przesłankach racjonalności, autor
doszedł do następujących ustaleń:
1. Transport morski odgrywa strategiczną rolę w procesach pokonywania luki
czasoprzestrzennej w globalnych lądowo-morskich łańcuchach transportowych stanowiących podstawę funkcjonowania współczesnych procesów gospodarczych.
2. Ze względu na swoje znaczenie oraz cechy immanentne transport morski,
stanowiąc newralgiczny element globalnych procesów gospodarczych, narażony jest na wiele wynikających z tego zagrożeń i musi podlegać dynamicznym procesom zapewnienia bezpieczeństwa, które z definicji mają charakter
międzynarodowy i globalny, choć operacyjnie realizowane są na poziomie
narodowym.
3. Systemy monitoringu bezpieczeństwa transportu morskiego stanowią integralny element (subsystem) systemów bezpieczeństwa (safety/security), co
stanowi kluczową determinantę ich dynamicznego rozwoju (w ujęciu narodowym, regionalnym i globalnym), lecz powoduje też ich dużą dezagregację
i dezintegrację skutkujące brakiem efektywności i zwielokrotnieniem kosztów.
4. Istnieje możliwość zidentyfikowania kluczowych cech strukturalnych, stworzenia koncepcji (bazującej na podziale kwartylowym) i budowy (bazującego
na narzędziach modelowania procesowego) modelu zintegrowanego systemu bezpieczeństwa transportu morskiego uwzględniającego jego kluczowe
obszary morfologiczne (żeglugę morską i operacje portowe) i ładunek (w
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znacznej mierze skonteneryzowany) oraz instrumenty informatyczno-informacyjne (interfejsy, standardy, software).
5. W celu osiągnięcia efektu uporządkowania, podniesienia sprawności oraz
w końcowym efekcie ekonomizacji procesów monitoringu bezpieczeństwa
transportu morskiego model z założenia musi dążyć do powszechności swego
zastosowania i łatwej identyfikacji korzyści wynikających z jego implementacji
przy realnych kosztach rozumianych całościowo jako potencjał ekonomizacji.
Istnieje możliwość identyfikacji opcji strategicznych związanych z procesem
ekonomizacji oraz potencjalnej implementacji zintegrowanego systemu monitoringu bezpieczeństwa transportu morskiego, a także wskazania optymalnych
rozwiązań.
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a concept of tHe inteGrateD SHippinG SafetY
anD SecuritY monitorinG SYStem

SUmmarY
An indispensable instrument used for providing safety in the maritime domain is a number of monitoring systems of maritime transport safety and security, which have been developed over the recent years. The present level of their technical advance lets us state that
the implemented architecture does not provide a satisfying level of integration, as it has
been developed independently by various maritime states. Such dispersion of standards
and national efforts on one hand, and a permanent pursuit to standardisation of global
processes pertaining to maritime transport on the other hand, must drive us to the conclusion that it is necessary to provide standardisation and centralization of the shipping
monitoring systems manifested by the pursuit to their full integration. The main aim of
this article is to present an original concept of the integrated shipping safety and security
monitoring system based on the holistic analysis of identified maritime safety and security
factors with the use of a quartile diversification rule. The working hypothesis stated that
there is possibility to identify key structural elements, to built the concept and finally to
built the model of an integrated shipping has been positively verified.

katarzyna Zofia Gdowska
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moDel matematYcZnY Dla proBlemu
SYncHroniZacJi reGularnYcH
poŁącZeń linioWYcH
W celu minimaliZacJi cZaSu DoStaW1

StreSZcZenie

W pracy przedstawiono model programowania całkowitoliczbowego mieszanego
dla zadania synchronizacji harmonogramu wahadłowych rejsów liniowej żeglugi kontenerowej na danym akwenie. Opracowany model stanowi pierwszy etap
poszukiwania rozwiązania szerszego problemu (przy zastosowanym podejściu
hierarchicznym), jakim jest synchronizacja połaczeń w celu minimalizacji czasu
dostaw w żegludze regularnej. Wyjaśniono założenia przyjęte w opracowanym
modelu, przedstawiono uzyskane za jego pomocą rozwiązanie optymalne dla sformułowanego przykładowego zadania i omówiono kierunki dalszych prac.

Wstęp
Efektywność morskiej spedycji kontenerowej opiera się na regularnych liniowych połączeniach towarowych. Jak pisze P. Stefaniak: „Liniowa żegluga kontenerowa, o stałym połączeniu, jest najbardziej wydajnym środkiem transportu
towarów, który przyczynił się do obniżki kosztów logistyki towarów”2. Jednakże
w sieci stałych tras liniowców dostarczenie przesyłki z punktu pochodzenia do
1

Pracę wykonano na Wydziale Zarządzania AGH w ramach pracy statutowej nr 15/11.200.291 oraz
pracy statutowej nr 15/11.200.294.
2
P. Stefaniak, Kontenerowce obniżają koszty transportu, www.logistyka.wnp.pl/kontenerowce-obnizaja-koszty-transportu,264269_1_0_0.html (25.02.2015).
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punktu docelowego może wymagać kilkukrotnego przeładunku, ponieważ nie
istnieje połączenie bezpośrednie. W celu skrócenia czasu dostawy korzystne jest
ograniczenie czasu magazynowania ładunku w porcie przeładunkowym. Czas
magazynowania w porcie przeładunkowym może być skrócony do minimum
dzięki analizie głównych szlaków przeładunkowych, a następnie dzięki synchronizacji harmonogramu rejsów liniowych, tak aby możliwy był przeładunek wymagający jedynie magazynowania na krótki czas w strefie buforowej magazynu
na nabrzeżu bez konieczności transportowania kontenera do strefy magazynowej. Dzięki temu zmniejsza się czas i koszty dostawy, ponieważ redukuje się czas
i zaangażowanie pracowników oraz sprzętu magazynu portowego. Jednakże
taka organizacja przeładunku jest możliwa jedynie wtedy, gdy terminy przybycia do portu jednostek, między którymi zachodzi przeładunek, są wzajemnie
zsynchronizowane. Czas przeładunku jest wtedy odpowiednio krótki i obejmuje
wyładunek z jednej jednostki, magazynowanie w strefie buforowej i załadunek
na następny statek. Wszystko musi zostać wykonane w określonym czasie, aby
ładunki nie blokowały strefy buforowej portu.
Niniejsza praca poświęcona jest zagadnieniu synchronizacji harmonogramów rejsów liniowej żeglugi kontenerowej oraz minimalizacji czasów dostaw
w wielokierunkowej sieci zsynchronizowanych połączeń liniowych. Podstawowym celem jest uzyskanie harmonogramu kursów jednostek liniowych, tak aby
jak największa liczba przeładunków mogła być realizowana bezpośrednio lub
z wykorzystaniem buforowego magazynu kontenerowego na nabrzeżu bez konieczności odstawiania ładunku do dalszej strefy magazynowej. Kolejnym celem, realizowanym w zadanej sieci połączeń liniowych funkcjonujących według
wyznaczonego harmonogramu, jest wyznaczenie najtańszej lub najkrótszej trasy
dostawy określonych ładunków przy uwzględnieniu parametrów, takich jak moment gotowości ładunku do wysyłki w porcie nadania, koszt transportu danym
statkiem na danym odcinku trasy, koszt magazynowania i przeładunku w danym
porcie, a także harmonogramu kursów na poszczególnych trasach. Niniejsza praca stanowi kontynuację badań prowadzonych nad zagadnieniem synchronizacji
w morskiej spedycji kontenerowej i możliwości zastosowania do tych zagadnień
modeli właściwych dla problemów synchronizacji i układania rozkładów jazdy
w miejskim transporcie zbiorowym3.
Problem spedycyjny polegający na wyborze optymalnej drogi (np. najszybszej lub najtańszej, lub obejmującej najmniejszą liczbę przeładunków
w portach pośrednich) dla przesyłki transportowanej poprzez sieć kursów liniowych może być reprezentowany przez hierarchiczny model programowania
3

K.Z. Gdowska, R. Książek, Problem synchronizacji dostaw cyklicznych na trasach pętlowych o węzłach
wspólnych [w:] red. J. Dąbrowski, J. Milińska, T. Nowosielski, Lądowo-morskie systemy transportowe. Wybrane zagadnienia, Instytut Transportu i Handlu Morskiego, Gdańsk 2015, s. 87–104; K.Z. Gdowska,
R. Książek, Wykorzystanie modelu układania rozkładów jazdy miejskiej komunikacji publicznej do harmonogramowania cyklicznych dostaw towarów [w:] red. J. Dąbrowski, T. Nowosielski, Współczesne problemy rozwoju lądowo-morskich systemów transportowych, Instytut Transportu i Handlu Morskiego, Gdańsk 2013,
s. 299–313.
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całkowitoliczbowego mieszanego liniowego dla problemu minimalizacji czasu dostaw w wielokierunkowej sieci zsynchronizowanych połączeń liniowych
złożony z modelu dla synchronizacji harmonogramu rejsów liniowej żeglugi
kontenerowej na danym akwenie oraz modelu dla minimalizacji czasu dostaw
w sieci zsynchronizowanych połączeń liniowych. W niniejszej pracy przedstawiono pierwszy poziom modelu hierarchicznego – model matematyczny służący
do synchronizacji harmonogramu wahadłowych rejsów liniowej żeglugi kontenerowej na danym akwenie. Zaprezentowano założenia modelu, sformułowano
model matematyczny, opisano sposób jego działania oraz przedstawiono wyniki
eksperymentów obliczeniowych wykonanych dla przykładowego zadania.

1. Znaczenie synchronizacji dostaw w wielokierunkowej sieci
ze stałymi trasami
Zagadnienia związane z organizacją regularnego transportu morskiego
stanowią przedmiot badań w obszarze badań operacyjnych, ponieważ można
wykorzystać do ich rozwiązania metody i narzędzia opracowane dla znanych
problemów optymalizacyjnych, m.in. problemu pakowania, przydziału, harmonogramowania, trasowania pojazdów, układania rozkładów kursowania
oraz układania harmonogramu pracy załogi. Ogólne sformułowania problemów optymalizacyjnych były modyfikowane i rozwijane odpowiednio do specyficznych wymagań i ograniczeń sytuacji, do których miały być zastosowane.
W przypadku problemów o dużej złożoności obliczeniowej obok opracowanych modeli optymalizacyjnych budowane były także metody heurystyczne.
W literaturze specjalistycznej, poświęconej logistyce morskiej, można znaleźć
prace poświęcone rozwiązywaniu problemów: trasowania i harmonogramowania dostaw realizowanych drogą morską4, spedycji konterowej5, harmonogramowania pracy załogi6, optymalizacji sieci połączeń liniowych7, minimalizacji
4

D. Ronen, Ship scheduling: The last decade, „European Journal of Operational Research” 1993, no.
3, s. 325–333; M. Christiansen, K. Fagerholt, B. Nygreen, D. Ronen, Ship routing and scheduling in the
new millennium, „European Journal of Operational Research” 2013, no. 3, s. 467–483; M. Christiansen,
K. Fagerholt, D. Ronen, Ship routing and scheduling: Status and perspective, „Transportation Science”
2004, no. 1, s. 1–18; K.H. Kjeldsen, Classification of ship routing and scheduling problems in liner shipping,
„INFOR: Information Systems and Operational Research” 2011, no. 2, s. 139–152.
5
T. Notteboom, J.-P. Rodrigue, The future of containerization: perspectives from maritime and inland freight
distribution, „GeoJournal” 2009, no. 74, s. 7–22; T.E. Notteboom, Container shipping and ports: An overview, „Review of Network Economics” 2004, no. 2, s. 86–106; D. Rudić, B. Hlača, Feeder service to promote revitalization of the container transport in the Adriatic ports, „Naše More: Journal of Marine Science
and Technology” 2005, no. 1–2, s. 37–44.
6
A. Hoff, H. Andersson, M. Christiansen, G. Hasle, A. Løkettangen, Industrial aspects and literature
survey: Fleet composition and routing, „Computers & Operations Research” 2010, no. 12, s. 2041–2061.
7
C. Ducruet, T. Notteboom, Developing liner service networks in container shipping [w:] Maritime Logistics: A Complete Guide to Effective Shipping and Port Management, eds. D.W. Song, P. Panayides, Kogan
Page, London 2012, s. 77–110; Z. Yang, K. Chen, T. Notteboom, Optimal design of container liner services:
Interactions with the transport demand in ports, „Maritime Economics & Logistics” 2012, no. 4, s. 409–434.
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odległości i kosztów dostaw na trasach bezpośrednich lub z przeładunkiem8
i innych.
W spedycji kontenerowej znaczna część dostaw obsługiwana jest przez liniową żeglugę kontenerową, zatem można się spodziewać, że połączenia bezpośrednie będą istnieć dla określonych par portów: port źródłowy – port docelowy. W rezultacie dla istotnej grupy przesyłek trasa dostawy będzie uwzględniać
przeładunek, także realizowany wielokrotnie. Każdorazowo z przeładunkiem
związane jest zagadnienie magazynowania ładunku, co wpływa na wydłużenie
czasu dostawy oraz podniesienie jej kosztów. Uniknięcie magazynowania jest
możliwe, jeżeli statki, pomiędzy którymi następuje przeładunek, przybywają
do portu w niedużym odstępie czasu, dzięki czemu ładunek może być przechowany przez ten krótki okres w strefie buforowej magazynowania portu bez
konieczności przemieszczania go do właściwej strefy magazynowania. W tym
celu konieczna jest znajomość kierunku przepływu ładunku oraz możliwości
magazynowe bufora w terminalu kontenerowym, a następnie wyznaczenie
harmonogramu kursowania statków na ustalonych trasach, tak aby przybycia
do portów jednostek obsługujących określone linie pozwalały na wykonanie
przeładunku między nimi bądź bezpośrednio, bądź z wykorzystaniem bufora
portowego, ale bez konieczności odstawiania określonych kontenerów do strefy
magazynowej.
Zarysowany powyżej problem można sformułować jako zadanie optymalizacyjne, w którym celami stają się synchronizacja harmonogramu rejsów liniowej
żeglugi kontenerowej oraz minimalizacja czasu dostaw w wielokierunkowej sieci
zsynchronizowanych połączeń liniowych. Właściwym wydaje się hierarchiczne
rozbicie tego problemu na dwa niezależne, ale związane ze sobą, podproblemy:
1. problem synchronizacji harmonogramu rejsów liniowej żeglugi kontenerowej na danym akwenie,
2. problem minimalizacji czasu dostaw w sieci zsynchronizowanych połączeń
liniowych.
Rozdzielenie tych problemów spowodowane jest tym, że rewidowanie harmonogramu rejsów na danym akwenie nie jest procesem ciągłym, zatem istotne zmiany i modyfikacje dokonywane są co pewien czas. Natomiast dostawy są
planowane i realizowane w sposób niemal ciągły, więc dla każdej z nich spedytor poszukuje wariantów, w których osiąga się najkrótszy czas realizacji lub
najniższy koszt dostawy albo określoną liczbę przeładunków przy uwzględnieniu parametrów, takich jak moment gotowości ładunku do wysyłki w porcie
nadania, koszt transportu danym statkiem na danym odcinku trasy, koszt magazynowania i przeładunku w danym porcie, a także harmonogramu kursów
8

E. Sambracos, J.A. Paravantis, C.D. Tarantilis, C.T. Kiranoudis, Dispatching of small containers via coastal freight liners: The case of the Aegean Sea, „European Journal of Operational Research” 2004, no. 2,
s. 365–381; M.G. Karlaftis, K. Kepaptsoglou, E. Sambracos, Container ship routing with time deadlines and
simultaneous deliveries and pick-ups, „Transportation Research Part E” 2009, no. 1, s. 210–221; O. Polat,
H.-O. Güntherb, O. Kulak, The feeder network design problem: Application to container services in the Black
Sea region, „Maritime Economics & Logistics” 2014, no. 3, s. 343–369.

70

Katarzyna Zofia Gdowska, Roger Książek

na poszczególnych trasach. Hierarchiczna zależność problemów spowodowana
jest tym, że w pierwszym z nich wyznaczony zostanie harmonogram kursów
zapewniający maksymalną synchronizację przeładunkową statków w portach,
w drugim zaś modelu ustalony grafik ruchu statków w cieci stanowi parametr
wejściowy tego problemu. Rozdzielenie problemów ma znaczenie także dla
zmniejszenia złożoności obliczeniowej każdego z nich i, w konsekwencji, dla
skrócenia czasu obliczeń i możliwości zastosowania podejścia w praktyce.

2. model dla synchronizacji harmonogramu rejsów liniowej żeglugi
kontenerowej na danym akwenie
Dla problemu synchronizacji harmonogramu wahadłowych rejsów liniowej
żeglugi kontenerowej na danym akwenie opracowano model MILP. W modelu
zastosowano następujące zbiory: I – zbiór linii kursujących wahadłowo; B – zbiór
portów; F – zbiór kolejnych przejazdów między portami; Rb – zbiór par łączących
linię l oraz jej kurs k z portem b, tak aby można było dla poszczególnych tras określić wspólne punkty przeładunkowe.
Zastosowano następujące parametry: Tl – czas ruchu linii l pomiędzy dwoma
portami; Wb – górna granica okna czasowego dla portu b.
Użyte zmienne decyzyjne: Xlk – czas przybycia statku danej linii l oraz kursu
k do portu, który jest obsługiwany przez linię l; ylikq – fakt wystąpienia lub niewystąpienia synchronizacji pomiędzy dwoma liniami, kursu k linii l oraz kursu q
linii i, jeżeli czasy przybycia Xlk oraz Xiq mieszczą się w zadanym odstępie czasu
Wb i obie linie obsługują port b.
Funkcja celu (1) przede wszystkim maksymalizuje ogólną liczbę synchronizacji. Dodatkowo do funkcji celu dodano element z wagą α, powodujący minimalizację sumy wszystkich czasów przybycia linii do portów w celu dosunięcia tworzonego harmonogramu do początku osi czasu. Waga α musi być na tyle
niewielka, aby ważniejsze było uzyskanie dodatkowej synchronizacji niż zmiana
harmonogramu dla osiągnięcia wcześniejszych czasów przybycia statków do
portów. Ograniczenie (2) gwarantuje prawidłowy ruch każdej linii w sieci, ustawiając kolejne czasy poszczególnych kursów zgodnie z zadanym interwałem.
Ograniczenia (3) i (4) pozwalają na wyznaczenie synchronizacji tylko w sytuacji,
gdy czasy przybycia różnych linii do tego samego portu mieszczą się w zadanej
górnej granicy okna czasowego. Ponieważ ograniczenia dotyczące synchronizacji (3) i (4) działają symetrycznie dla czasów przybycia różnych linii do danego
portu, wprowadzono ograniczenie (5), zabraniające tworzyć tych symetrycznych
rozwiązań.
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tabela 1. Parametry i zmienne w modelu służącym do synchronizacji harmonogramu
wahadłowych rejsów statków liniowej żeglugi kontenerowej
Notacja

Deskrypcja

I

zbiór linii kursujących wahadłowo

B

zbiór portów

F

zbiór kolejnych przejazdów pomiędzy portami

Rb

(l, k); zbiór par łączących daną linię l i jej kurs k z danym portem b

Tl

czas ruchu linii l pomiędzy dwoma portami;

Wb

górna granica okna czasowego dla portu b

Xlk

czas przybycia statku danej linii l danego kursu k

ylikq

ylikq = 1, gdy różnica czasów przybycia linii l kursu k oraz linii i kursu q
mieści się w zadanym oknie czasowym dla danego portu; inaczej ylikq = 0

Źródło: Opracowanie własne.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

3. przykład rozwiązania problemu minimalizacji czasu dostaw w wielokierunkowej sieci zsynchronizowanych połączeń liniowych
Regularne połączenia liniowe towarowe realizowane są na sześciu ustalonych i niezmiennych trasach – dla uproszczenia prezentowanego tutaj problemu
wszystkie trasy są bezpośrednimi trasami wahadłowymi między dwoma portami. Każdą trasę obsługuje przydzielony statkek kontenerowy (rysunek 1). Czas
podróży dla każdej wahadłowej trasy jest znany.
Statki kontenerowe obsługują następujące trasy:
– trasa I: Port 1 – Port 2,
– trasa II: Port 1 – Port 4,
– trasa III: Port 1 – Port 3,
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rysunek 1. Schemat przykładowej sieci połączeń liniowych
Źródło: Opracowanie własne.

– trasa IV: Port 3 – Port 4,
– trasa V: Port 4 – Port 5,
– trasa VI: Port 3 – Port 5.
W zadaniu przyjęto, że każdy statek wykona taką samą liczbę kursów, wynoszącą 5, co zapewni powrót statków do portów, z których rozpoczęły kursowanie.
Należało wyznaczyć takie czasy przybycia statków do poszczególnych portów,
aby uzyskać największą możliwą globalną liczbę synchronizacji pomiędzy kursami poszczególnych linii.
Jak wcześniej wspomniano, synchronizacja rozumiana jest jako przyjazd do
b-tego portu k-tego kursu linii l i q-tego kursu linii i, obsługujących różne trasy, odpowiednio przy spełnieniu warunków przybycia równoczesnego lub z zachowaniem żądanego odstępu czasowego pomiędzy przyjazdami tych pojazdów, czyli
mieszczącego się w przedziale <0; Wb>. W zadaniu dokonano założenia, że czas
rozładunków i załadunków wliczony jest w czas ruchu statku pomiędzy dwoma
obsługiwanymi portami.
Uzyskano rozwiązanie optymalne dla przykładowego zadania. Przyjęto odpowiednio czasy ruchu pomiędzy portami dla poszczególnych linii: Linia 1:50;
Linia 2:20; Linia 3:70; Linia 4:70; Linia 5:60; Linia 6:50. Wartość górnej granicy
okna czasowego dla każdego portu przyjęto jako 2. Model uruchomiono z wagą
α = 0,0001 i rozwiązano przy pomocy solvera Gurobi 6.0.4. Dla przykładowego
zadania otrzymano rozwiązanie optymalne – uzyskano 10 synchronizacji. Rozwiązanie przedstawiono na rysunku 2. Dla wszystkich linii pokazano czasy
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rysunek 2. Rozwiązanie zadania polegającego na synchronizacji harmonogramu wahadłowych rejsów statków liniowej żeglugi kontenerowej
Źródło: Opracowanie własne.

przybycia kolejnych ich kursów do obsługiwanych portów. Strzałkami zaznaczono występujące punkty synchronizacji pomiędzy poszczególnymi kursami statków pozwalające na przeładunek między nimi bądź bezpośrednio, bądź z wykorzystaniem bufora portowego, ale bez konieczności odstawiania określonych
kontenerów do strefy magazynowej.
Tabela 2. zawiera szczegółowe rozwiązanie i dokładne wartości czasów przybycia poszczególnych kursów poszczególnych linii do portów.
tabela 2. Wartości czasów linii dla danych kursów
Linia

Kursy
1

2

3

4

5

1

6

56

106

156

206

2

8

28

48

68

88

3

0

70

140

210

280

4

68

138

208

278

348

5

68

128

188

248

308

6

78

128

178

228

278

Źródło: Opracowanie własne.

podsumowanie
Opracowywany hierarchiczny model MILP minimalizacji czasu dostaw
w wielokierunkowej sieci zsynchronizowanych połączeń liniowych może stanowić podstawę dla konstrukcji narzędzia do wspomagania procesu podejmowania
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decyzji w spedycji kontenerowej. Rozwiązania optymalne otrzymywane dla zadania z pierwszego poziomu modelu, dla problemu synchronizacji harmonogramu wahadłowych rejsów liniowej żeglugi kontenerowej na danym akwenie
otrzymywane są w rozsądnym czasie dla niewielkich uproszczonych systemów.
Należy kontynuować prace nad możliwością zastosowania opracowanej metody optymalnej dla większych i bardziej złożonych systemów transportowych.
Modele należy rozwijać poprzez wprowadzanie do nich kolejnych ograniczeń,
które umożliwią dokładniejsze odwzorowanie skomplikowanej struktury rzeczywistych systemów, a także powiększanie liczby węzłów sieci. W przypadku
uzyskania rozmiarów sieci, które będą uniemożliwiać uzyskanie rozwiązań optymalnych w akceptowalnym czasie, należy rozważyć możliwość opracowania
adekwatnych metod heurystycznych.
Ponadto należy opracować model matematyczny dla drugiego poziomu hierarchicznego modelu programowania całkowitoliczbowego mieszanego liniowego dla problemu minimalizacji czasu dostaw w wielokierunkowej sieci zsynchronizowanych połączeń liniowych, czyli model dla minimalizacji czasu dostaw
w sieci zsynchronizowanych połączeń liniowych. Końcowym etapem prac powinno być przetestowanie modelu hierarchicznego i porównanie dostarczanych
przez niego wyników z rozwiązaniami uzyskiwanymi przy pomocy analogicznego modelu monolitycznego.
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a matematHical moDel for liner connectionS
SYncHroniZation proBlem WitH tHe aim
to minimiZe DeliVerY time

SUmmarY
In this paper the Authors present a newly developed MIP model for liner connections
synchronization problem with the aim to minimize delivery time. The model can represent a system of shuttle liner conections, which operate in a given area. The model can be
used at the first stage of a hierarchical approach to the liner connections synchronization
problem, where the aim is to minimize total delivery time. In this work assumption to the
model are explained, results obtained in computational experiment are reported and further directions of research are indicated.

Joanna miklińska

rozwój INFraSTrUKTUrY
tranSportoWo-loGiStYcZneJ W polSce
Dla realiZacJi operacJi ŁańcucHÓW
DoStaW – WYBrane ZaGaDnienia
na prZYkŁaDZie korYtarZa
tranSportoWeGo BaŁtYk−aDriatYk

StreSZcZenie

Współczesne łańcuchy dostaw stanowią wielopodmiotowe struktury, które
w wyniku oddziaływania wielu czynników podlegają ciągłym zmianom. Realizacja przepływu dóbr oraz inne operacje (m.in. składowania), w ramach tych
łańcuchów, wymagają zapewnienia odpowiedniej infrastruktury transportowo-logistycznej. Celem artykułu jest, z jednej strony, przybliżenie wielowymiarowych
wyzwań i kierunków zmian, jakim podlegają aktualnie łańcuchy dostaw, z drugiej
zaś strony, przybliżenie stanu rozwoju przebiegającego przez terytorium kraju korytarza transportowego Bałtyk−Adriatyk, który (obok korytarza transportowego
Morze Północne−Bałtyk) stanowi, wraz z wchodzącą w jego skład infrastrukturą
punktową oraz towarzyszącymi obiektami magazynowymi, szlak transportowy
o fundamentalnym znaczeniu. W artykule zwrócono ponadto uwagę na swoistą
infrastrukturalną rolę, jaką dla procesów międzynarodowych łańcuchów dostaw
odgrywają w Polsce specjalne strefy ekonomiczne.

Wstęp
W strategiach współczesnych łańcuchów dostaw niczym w soczewce skupiają się wszelkie trendy i wyzwania światowej gospodarki. W ich funkcjonowaniu następuje zderzenie globalnych sił rozwojowych i lokalnych uwarunkowań.
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Strategie łańcuchów dostaw stanowią także odpowiedź na wciąż zmieniające
się wymagania i oczekiwania różnych grup klientów. W związku z tym, w ich
funkcjonowanie wpisane są immanentne zmiany dotyczące m.in. struktury podmiotowej czy zakresu przestrzennego. Wszelkie takie przeobrażenia pociągają
za sobą szereg istotnych wyzwań. Jednym z nich staje się obecnie zapewnienie
odpowiedniego wsparcia logistycznego, w tym szczególnie infrastrukturalnego, dzięki któremu możliwa będzie realizacja przepływów ładunków i innych
operacji w ramach łańcuchów dostaw. Zapewnienie szeroko pojętej infrastruktury logistycznej, rozumianej jako ogół obiektów o charakterze co do zasady
immobilnym, kapitałochłonnym i o długim okresie realizacji, w sposób tak dynamiczny, w jaki zmieniają się współczesne łańcuchy dostaw, nie jest zadaniem
łatwym. Wymaga przede wszystkim skutecznego planowania, odpowiedniego
przewidywania przyszłych potrzeb, a także zaangażowania wielu grup podmiotów – interesariuszy − w tworzenie tej infrastruktury. Na terenie Polski, przez
którą przebiegają łańcuchy dostaw o różnym zakresie przestrzennym, w tym
wiele o charakterze globalnym, budowana i modernizowania jest infrastruktura
transportowo-logistyczna w postaci infrastruktury liniowej poszczególnych gałęzi transportu, jej obiektów punktowych, m.in. terminali wielogałęziowych, czy
w końcu parków magazynowo-przemysłowych. O lokalizacji poszczególnych jej
obiektów decydują zarówno wewnętrzne potrzeby kraju, jak i relacje z państwami sąsiednimi, w tym z partnerami z UE, a także zapisy unijnych dokumentów
strategicznych, podejmujących problematykę rozwoju infrastruktury. W tym zakresie należy zwrócić uwagę na kategorie korytarzy transportowych sieci TEN-T,
ponieważ to ich przebieg ma zapewnić na najbliższe lata sprawne przemieszczanie osób i ładunków, wynikające z potrzeb transportowych o różnych źródłach.

1. kierunki rozwoju współczesnych łańcuchów dostaw
Globalizację traktuje się współcześnie jako fundamentalny trend mający
wpływ na kształtowanie się innych tendencji w światowej gospodarce. Spośród
tego typu istotnych czynników wymienić należy1:
– zmiany atrakcyjności miejsc produkcji w skali światowej;
– masową kustomizację produkcji (mass customization), uwzględniającą także
zmiany demograficzne, m.in. „starzenie się” społeczeństw, i wynikające stąd
potrzeby konsumentów w zakresie typów produktów oraz sposobów ich dystrybucji;
1

Zob. A. Baraniecka, Rozwój łańcuchów dostaw [w:] Offshoring a rozwój łańcuchów dostaw, red. M. Szymczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2014, s. 41−42; B. Ocicka,
Zmiany w łańcuchach dostaw w świetle rozwoju zaopatrzenia z rynków niskokosztowych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, s. 31 i n.; J. Moavenzadeh, P. Sayler, A. Sander, M. Maczat, S. Starke, Capturing the Future, Megatrends Shaping the Travel and Transport Ecosystem, The Boston Consulting Group,
http://www.bcglondon.com/expertise_impact///PublicationDetails.aspx?id=tcm:86-117074&mid=
(6.04.2016).
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– rozwój koncepcji produkcji hybrydowej oraz wzrost znaczenia innowacji;
– postęp technologiczny, m.in. rozwój rynków elektronicznych, rozwój mobilnego Internetu i zastosowań cloud computing;
– wielokanałowość sprzedaży – e-/m-commerce multichannel retail;
– zrównoważony rozwój i trend ku dekarbonizacji procesów produkcyjnych
i transportowych;
– silniejszy „nadzór społeczny” nad działalnością przedsiębiorstw oraz wzrost
znaczenia portali społecznościowych jako skutecznego kanału przepływu informacji.
Wymienione czynniki mają zróżnicowany charakter i wywierają wpływ na
różne obszary problemowe zarządzania łańcuchami dostaw. W literaturze wiele
miejsca poświęca się wynikającym z nich tendencjom rozwojowym współczesnych łańcuchów dostaw, które dotyczą zarówno ich struktury podmiotowej,
przedmiotowej, jak i wymiaru przestrzennego. Odnosząc się do pierwszego
wspomnianego zagadnienia, wskazuje się m.in. na wciąż zyskującą na znaczeniu pozycję operatorów logistycznych2. Ich rolę podkreśla się w realizacji zadań,
które nie stanowią zasadniczych kompetencji podmiotów tworzących łańcuch
dostaw, ale dotyczą sfery działań w istotnym stopniu stanowiących o sukcesie
łańcucha dostaw jako całości, ponieważ przyczyniają się do kreowania dostępności produktów, poprzez skuteczne zarządzanie ich przepływem. Ważne zadania realizują współcześnie także podmioty przejmujące rolę orkiestratorów globalnych łańcuchów dostaw. Orkiestrator buduje bazę dostawców i dba o relacje
między ogniwami łańcucha, a zatem w istotnym stopniu przyczynia się do jego
integracji3. To właśnie integracja łańcuchów dostaw4 staje się jednym z podstawowych współczesnych wyzwań związanych z ich funkcjonowaniem. Zachodzi ona przede wszystkim dzięki wdrażaniu spójnych praktyk zarządzania procesami5. Stąd tak istotną rolę przypisuje się także zastosowaniu nowoczesnych
technologii informacyjnych. Rozwój nowoczesnych technologii skutkuje w łańcuchach dostaw istotnymi zmianami w zakresie automatyzacji i informatyzacji
przepływów6. Efekty daje się zauważyć w wielu obszarach funkcjonowania tychże łańcuchów. Usprawnieniu i „wirtualizacji” podlega współpraca między partnerami, usprawniane są również procesy magazynowe. W literaturze podkreśla
się, że kluczem do poprawy funkcjonowania łańcuchów dostaw nie jest samo
zastosowanie technologii, ale ich odpowiednie wykorzystanie przez partnerów
w ramach tychże łańcuchów7.
2

A. Baraniecka, Rozwój łańcuchów..., s. 45.
P. Dolat, Orkiestracja globalnego łańcucha dostaw – fenomen Li & Fung, „Logistyka” 2015, nr 5, s. 19 i n.
4
Zagadnienie integracji omawiane jest w literaturze przedmiotu także w odniesieniu do integracji
określonych grup podmiotów realizujących w łańcuchach dostaw istotne zadania. Na przykładzie
dostawców przybliżone jest ono w: J. Dąbrowski, Strategie rozwoju i integracji dostawców w zarządzaniu
łańcuchami dostaw, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2015, nr 3, s. 14 i n.
5
P. Dolat, Orkiestracja..., s. 19.
6
A. Baraniecka, Rozwój łańcuchów..., s. 44.
7
7 Megatrends Supply Chain People Should Watch, SupplyChainopz, http://www.supplychainopz.
com/2013/10/7-megatrends-supply-chain-should-watch.html (6.04.2016).
3
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W kontekście tematyki niniejszego opracowania należy zwrócić także uwagę na te tendencje w rozwoju łańcuchów dostaw, które dotyczą ich struktury
przestrzennej. W ujęciu globalnym zmiany struktur przestrzennych łańcuchów
dostaw wynikają, w istotnym stopniu, z obserwowanego zjawiska offshoringu8,
rozumianego jako „przenoszenie wybranych procesów lub funkcji za granicę”9,
często w rejony bardzo odległe. Pod względem atrakcyjności lokalizacyjnej produkcji, w skali światowej, wciąż dominują kraje APAC (Azji−Pacyfiku). Jednak
również w ramach tego regionu dają się zauważyć pewne zmiany. Rosnące koszty m.in. siły roboczej w Chinach powodują wzrost znaczenia państw charakteryzujących się niższymi kosztami, np. Malezji, Indonezji i Wietnamu10. Dodatkowo,
istotne stają się powiązania gospodarcze pomiędzy tzw. krajami Południa. Poszukujac ich źródeł, należy zauważyć, że o ile na przestrzeni ostatnich lat gospodarki wschodzące (w tym Chiny) były niezwykle atrakcyjnym miejscem dla zagranicznych inwestycji bezpośrednich krajów Północy, to napływ tych inwestycji
i funkcjonowanie korporacji transnarodowych miały wpływ na rozwój eksportu
krajów gospodarek wschodzących. W związku z tym takie państwa, jak Chiny,
Indie, Rosja i Brazylia realizują liczne inwestycje zagraniczne w krajach rozwijających się i wysoko rozwiniętych11.
Wspomniane rosnące koszty produkcji w krajach, które do tej pory traktowane były jako atrakcyjne miejsce jej lokalizacji, mają także inne skutki. Przyczyniły
się one do zaistnienia zjawiska re-shoringu, które dotyczy ponownej lokalizacji
zakładów produkcyjnych na zachodzie globu, m.in. w USA i w wybranych państwach europejskich12. Także w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w ostatnich latach obserwuje się, w pewnym zakresie, ponowny rozwój sektora produkcyjnego. Trend ten, w zależności od tego, jakiej nabierze siły, niewątpliwie może
oddziaływać również w przyszłości na struktury globalnych łańcuchów dostaw.
W odniesieniu do zmian przestrzennych struktur łańcuchów dostaw w literaturze wskazuje się także tendencję odnoszącą się do konsolidacji przestrzennej tych łańcuchów. Jest ona aktualna w przypadku wybranych branż i dotyczy lokalizacji ogniw łańcucha w pobliżu jego lidera, często tzw. „oryginalnego
wytwórcy” − Original Equipment Manufacturer (OEM)13. Rozwiązania takie
stosowane są w sektorze motoryzacyjnym, gdzie wokół zakładu produkcyjnego
8

Wśród jego typów wymienia się: nearshoring – występujący, gdy dany podmiot gospodarczy przenosi procesy i funkcje na terytoria bliskie geograficznie, oraz farshoring − gdy ten zabieg dotyczy terytoriów odległych. Ponadto wskazać należy różne typy offshoringu, w zależności od tego, czy przedsiębiorstwo przenosi procesy i funkcje do własnego przedsiębiorstwa na terytorium innego państwa
– captive offshoring czy do zagranicznego kooperanta – offshore outsourcing. M. Szymczak, Wprowadzenie
[w:] Offshoring a rozwój łańcuchów dostaw, red. tenże, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu, Poznań 2014, s. 5.
9
Tamże.
10
Cushman & Weakefield, Where in the World? Manufactiring Index 2015, s. 3, www.cushmanwakefield.com (21.09.2015).
11
B. Liberska, nowe centra wzrostu światowej gospodarki, „Studia Ekonomiczne” 2013, nr 2, s. 204.
12
Cushman & Weakefield, Where..., s. 3.
13
A. Baraniecka, Rozwój łańcuchów..., s. 43.
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(montowni) tworzone są tzw. parki dostawców. Wykorzystanie dużych obiektów
logistycznych (często także wynajmowanych powierzchni przemysłowo-magazynowych) jest rozwiązaniem adekwatnym w przypadku stosowania koncepcji
produkcji just-in-sequence14.
Podejmując problematykę tendencji w zakresie konfigurowania łańcuchów
dostaw, należy odnieść się nie tylko do miejsc produkcji, lecz także do samych
obiektów produkcyjnych. W tym zakresie dochodzi obecnie niejednokrotnie do
rezygnacji z realizacji działalności produkcyjnej w obiektach stanowiących własność przedsiębiorców na rzecz tych wynajmowanych na rynku komercyjnych
powierzchni przemysłowo-magazynowych. Rozwiązanie to dotyczy najczęściej
tzw. produkcji lekkiej, która nie jest uciążliwa i może być realizowana „po sąsiedzku” z innym rodzajem działalności w parku przemysłowo-magazynowym
bez większych uciążliwości dla innych najemców15.
W związku z powyższymi trendami można zauważyć, że jednym z podstawowych atrybutów współczesnych łańcuchów dostaw powinna być ich zdolność
do rekonfiguracji16, a zatem do wprowadzania zmian w układzie kluczowych
elementów tychże łańcuchów. Istnieją sektory szczególnie podatne na tego typu
działania, np. branża elektroniczna, odzieżowa czy samochodowa. Przypisuje
się im w związku z tym wysoki poziom potencjału globalizacyjnego. Te rodzaje
działalności charakteryzują się istotną podatnością na modularyzację łańcucha
wartości przedsiębiorstw17. Przy zaistnieniu korzystnych warunków (czynniki
techniczno-technologiczne, regulacyjno-prawne itp.) podejmowane są decyzje
o przeniesieniu modułu łańcucha wartości do zewnętrznego dostawcy, mając na
uwadze wybór optymalnej konfiguracji struktury organizacyjno-właśnościowej
czy geograficznej18.
Zmianę owych struktur wymusza współcześnie dynamicznie zmieniające się
otoczenie i wymagania klientów. Przedsiębiorstwa stają niejednokrotnie przed
koniecznością, a jednocześnie szansą zmiany liczby i lokalizacji zakładów produkcyjnych, centrów dystrybucji czy dostawców19. Przy zaistnieniu korzystnych
warunków terytoria różnych państw mogą stać się zatem potencjalnym miejscem lokalizacji podmiotów − ogniw międzynarodowych łańcuchów dostaw
realizujących procesy zaopatrzeniowe, produkcyjne i dystrybucyjne w skali
międzynarodowej20.

14

Szerzej na ten temat: J. Długosz, Metody sterowania przepływami w przedsiębiorstwach [w:] Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, red. M. Ciesielski, PWE, Warszawa 2009, s. 138.
15
Por. Logistyka vs produkcja. Rynek nieruchomości i zasoby ludzkie, Colliers International 2015, s. 2,
http://www.colliers.com/pl-pl/poland/research/reports (1.06.2016).
16
J.S. Srai, M. Gregory, za: K. Rutkowski, Restrukturyzacja globalnych łańcuchów dostaw a atrakcyjność
inwestycyjna Polski, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2013, nr 12, s. 2.
17
M. Dzikowska, Działalność przedsiębiorstw w erze delokalizacji modułów łańcucha wartości, „Studia Ekonomiczne” 2012, nr 3, s. 417.
18
Tamże, s. 416−417.
19
K. Rutkowski, Restrukturyzacja..., s. 3.
20
Tamże, s. 2.

82

Joanna Miklińska

Ogół omówionych tendencji ma także wpływ na pozycję Polski na mapie
międzynarodowych łańcuchów dostaw. Z uwagi na globalne i lokalne uwarunkowania na jej terytorium przypada, w istotnym stopniu, realizacja procesów
dystrybucji łańcuchów dostaw o różnej strukturze przestrzennej. Lokalizowane
są tu zatem centra dystrybucji wielu przedsiębiorstw, skąd produkty wysyłane są
na rynek krajowy oraz na obszary odleglejsze. Na terytorium Polski działalność
prowadzą także dostawcy producentów o zasięgu globalnym − realizowane są
tu procesy zaopatrzenia w ramach międzynarodowych i globalnych łańcuchów
dostaw. Usytuowane są tu w końcu także zakłady produkcyjne i montownie producentów działających na skalę międzynarodową21. Niewątpliwie należy wciąż
zabiegać o poprawę ogółu warunków mających wpływ na wzrost atrakcyjności kraju w realizacji na jego terytorium operacji międzynarodowych łańcuchów
dostaw. Na niektóre z czynników istnieje niewielki wpływ (np. dostęp do surowców). Są jednak takie, które bezustannie powinny stanowić obszar zainteresowania różnych grup interesariuszy. Jednym z nich jest rozwój i modernizacja
infarstruktury transportowo-logistycznej, stanowiącej podstawę dla realizacji
przepływów strumieni ładunków w ramach globalnych łańcuchów dostaw.

2. infrastruktura transportowo-logistyczna
a funkcjonowanie łańcuchów dostaw
Infrastruktura transportowo-logistyczna stanowi we współczesnych gospodarkach czynnik o znaczeniu integracyjnym. Oddziałuje ona silnie na spójność
przestrzenną i ekonomiczną oraz dynamikę wzrostu gospodarczego22. Infrastruktura ta kreuje, szeroko pojęte, warunki dla prowadzenia i rozwoju działalności
gospodarczej. Odpowiednie wyposażenie infrastrukturalne skutkuje lokalizacją
na danym terenie określonych podmiotów gospodarczych. Na bazie istniejącej
technicznej infrastruktury transportu wytwarzane są usługi dla różnych rodzajów realizowanej działalności gospodarczej. Są to tzw. usługi sieciowe, czyli
wszelkiego rodzaju ułatwienia i udogodnienia23. Są one usługami biernymi, jak
podkreśla A.S. Grzelakowski: „świadczone są bowiem niejako przez sam fakt
istnienia określonych składników infrastruktury transportu – ich budowy, a następnie ekspoloatacji [...]”24. To działalność realizowana na bazie istniejącej infrastruktury, stanowi ona element dynamiczny i nadaje de facto sens jej istnieniu.
21

Tamże, s. 5.
Szerzej na ten temat: A.S. Grzelakowski, Analiza i ocena dotychczas stosowanych form i metod finansowania infrastruktury transportowej w Polsce oraz skutki tych działań [w:] Formy i metody finansowania
infrastruktury transportu w Polsce. Problemy optymalizacji systemu finansowania infrastruktury transportu,
red. tenże, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2005, s. 11.
23
A.S. Grzelakowski, Infrastruktura transportu jako podsystem przemysłów sieciowych [w:] Infrastruktura
transportu. Współczesne wyzwania rozwojowe, red. A.S. Grzelakowski, M. Matczak, Wydawnictwo IMP
PAN, Gdańsk 2015, s. 41.
24
Tamże.
22
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Jako element taki uznać należy wspomniane przepływy produktów w ramach
realizowanych na terenie danego kraju łańcuchów dostaw.
Infrastruktura logistyczna odgrywa fundamentalną rolę w realizacji łańcuchów dostaw o różnych wymiarach przestrzennych. Stanowi czynnik decydujący w istotnym stopniu o ich konfiguracji. Można zauważyć istotne interakcje
pomiędzy rozwojem łańcuchów dostaw a infrastrukturą logistyczną. Relacje te
mają charakter dwukierunkowy; można nawet wskazać między nimi swoiste
sprzężenie zwrotne. Z jednej strony łańcuchy dostaw konfigurowane są w oparciu o już istniejącą infrastrukturę liniową i punktową, z drugiej zaś − w sposób
antycypacyjny infrastruktura planowana jest i budowana dla potrzeb realizacji
przyszłych przepływów strumieni ładunków. W ten sposób powstają kolejne
obiekty infrastrukturalne. Nierzadko stanowią one swoiste nowe jakości – projekty innowacyjne czy nawet wizjonerskie25, które kreować mogą zupełnie nowe
drogi przepływu ładunków bądź przynosić znaczną poprawę ich obsługi. Rolę
infrastruktury, która ma fundamentalny wpływ na realizację przepływów strumieni logistycznych, oddaje zapis z Białej księgi z 2011 r. stanowiący, że „infrastruktura kształtuje mobilność”, a „żadna zmiana w sektorze nie będzie możliwa
bez wsparcia stosownej sieci i jej inteligentnego wykorzystania”26.
Omawiana rola dotyczy zarówno infrastruktury liniowej, jak i obiektów punktowych, m.in. węzłów transportowych, którym przypisuje się istotną funkcję
w integrowaniu całej sieci infrastruktury. W tym zakresie wymienić należy przede
wszystkim porty morskie i terminale wielogałęziowe czy centra logistyczne,
a także towarzyszące im kompleksy magazynowe i magazynowo-przemysłowe.
Pojęciem, które łączy ogół przywołanych zagadnień rozwoju elementów infrastruktury transportowo-logistycznej, jest w nomenklaturze i praktyce europejskiej kategoria korytarzy transportowych sieci bazowej TEN-T. Z uwagi na
ten fakt zagadnienie rozwoju owych korytarzy na terenie Polski, ze szczególnym
uwzględnieniem korytarza transportowego Bałtyk−Adriatyk, postanowiono
przybliżyć tu jako czynnik istotny dla funkcjonowania łańcuchów dostaw.

3. rozwój korytarzy transportowych w polsce – wybrane problemy
Od jakiegoś już czasu polityka UE w zakresie infrastruktury transportu zmierza do skupienia wysiłków na stworzeniu sieci wspomnianych korytarzy transportowych. Dla funkcjonowania całego systemu transportu Wspólnoty mają
one bowiem znaczenie strategiczne, zarówno w relacjach wewnętrznych, jak i z
krajami ościennymi. Ważne zasady, które przyświecają ich rozwojowi, to przede
25

Jako ich przykład podać można: tunel pod kanałem La Manche, most nad Sundem. Spośród
inwestycji krajowych wymienić należy: budowę kolejowej magistrali węglowej, Portu Północnego
w Gdańsku czy nowego termianlu kontenerowego (DCT).
26
Biała Księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, Komisja Europejska, KOM (2011) 144 wersja ostateczna, Bruksela, 28.03.2011, s. 4.
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wszystkim zapewnienie spójności sieci, a także poszanowanie zasady zrównoważonego rozwoju przy jej tworzeniu i eksploatacji27.
Aktualnie rozwój transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) osiągany jest
poprzez wdrożenie jej dwupoziomowej struktury: sieci kompleksowej i sieci
bazowej28. Na sieć kompleksową składają się wszystkie istniejące i planowane
obiekty infrastruktury transportowej, jak również „środki wspierające efektywne
i zrównoważone z punktu widzenia społecznego i środowiskowego wykorzystania tej infrastruktury”29. Sieć bazowa zaś „składa się z tych części sieci kompleksowej, które mają największe znaczenie strategiczne z punktu widzenia osiągnięcia
celów rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej”30. Jej rozwój przyczyniać
się ma do obsługi zwiększającej się obecnie mobilności, zapewniania wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz wspierania rozwoju niskoemisyjnego systemu
transportowego31. W ramach sieci bazowej wyodrębnia się węzły32 i korytarze.
Korytarze obejmują „najważniejsze ciągi komunikacyjne sieci bazowej obsługujące przewozy dalekobieżne”33, ich celem zaś jest usprawnienie połaczeń transgranicznych na obszarze UE.
Przez Polskę przebiegają dwa spośród dziewięciu34 korytarzy sieci bazowej.
Są to: korytarz Bałtyk−Adriatyk i korytarz Morze Północne−Bałtyk35. Układ
korytarzy przebiegających przez terytorium Polski determinuje wykorzystanie
ich w realizacji przepływów międzynarodowych strumieni ładunków. Korytarz
Bałtyk−Adriatyk posiada układ południkowy i w przypadku obsługi międzynarodowych łańcuchów dostaw w jego ramach przepływają m.in. produkty importowane i eksportowane przez polskie porty morskie. Inny charakter posiada
27

H. Klimek, nowa koncepcja transeuropejskiej sieci transportowej, „Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego” 2013, nr 10, s. 12.
28
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylające decyzję nr 661/2010/UE − Art. 6.1.
29
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013… − Art. 6.2.
30
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013… − Art. 6.1.
31
Ma być ona ukończona do 2030 r. Za: Art. 38. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1315/2013… − Art. 6.3.
32
Węzły obejmują: „węzły miejskie, w tym ich porty i porty lotnicze; porty morskie i porty śródlądowe; przejścia graniczne z państwami sąsiadującymi; terminale kolejowo-drogowe; porty lotnicze
obsługujące pasażerski i towarowy ruch lotniczy”. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1315/2013… − Art. 41.1.
33
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013… − Art. 43.1.
34
Lista korytarzy obejmuje korytarze: Bałtyk–Adriatyk (Baltic-Adriatic), Morze Północne–Bałtyk
(North Sea-Baltic), Morze Śródziemne (Mediterranean), kraje Orientu/wschodnich wybrzeży Morza
Śródziemnego (Orient/East-Med), kraje skandynawskie–Morze Śródziemne (Scandinavian-Mediterranean), Ren–region Alp (Rhine-Alpine), atlantycki (Atlantic), Morze Północne–Morze Śródziemne
(North Sea-Mediterranean), Ren–Dunaj (Rhine-Danube). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1316/2013z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające instrument „Łącząc Europę”, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr
67/2010.
35
Dokumenty o nazwie „Plany prac” unijnych koordynatorów przebiegających przez Polskę korytarzy zostały zatwierdzone przez Rząd RP w dniu 30 czerwca 2015 r.
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natomiast korytarz Morze Północne−Bałtyk (o układzie równoleżnikowym), obsługujący w relacjach międzynarodowych raczej ciągi ładunków przewożonych
przez terytorium Polski tranzytem, nierzadko docelowo z i do zachodnioeuropejskich portów morskich.
Korytarz Bałtyk−Adriatyk na całej długości swojego przebiegu wynoszącej
1800 km obejmuje w sumie 13 węzłów miejskich i portów lotniczych, 10 portów
i prawie 30 terminali kolejowo-drogowych36. Rozpoczyna on bieg od polskich
portów morskich, zmierzając do portów Adriatyku. W przebiegu globalnych łańcuchów dostaw porty stanowią swoiste bramy dla ładunków przypływających
na rynek europejski m.in. z Dalekiego Wschodu, a także wysyłanych w mniejszym zakresie w relacjach eksportowych. Współcześnie to morskie światowe
przewozy kontenerowe z uwagi na skalę przepływu (same Chiny w 2014 r. wyeksportowały drogą morską 36 mln TEU ładunków skonteneryzowanych37) dóbr
(m.in. konsumpcyjnych) obrazują w istotnym stopniu przestrzenny układ globalnych łańuchów dostaw. Z uwagi na ten fakt należy rozważyć także rolę polskich
portów w tym układzie. W ostatnim dziesięcioleciu zyskały one na znaczeniu
dzięki uruchomieniu terminalu DCT w porcie w Gdańsku i zawijaniu tu globlanych serwisów żeglugowych, a także dzięki utrzymywaniu znaczącej pozycji na
Bałtyku przez terminale kontenerowe zlokalizowane w porcie w Gdyni (w tym
przypadku obsługa statków feederowych). O ile jeszcze w 2004 r. w największych
polskich portach morskich przeładowano łącznie 448 655 TEU, to kilka lat po uruchomieniu DCT − w 2014 r. wielkość przeładunków wynosiła prawie pięciokrotnie więcej − 2 139 616 TEU, a w roku 2015, w którym w wyniku kilku czynników
zaobserwowano tendencję spadkową przeładunków – 1 863 782 TEU38.
Odnosząc się do infrastruktury liniowej poszczególnych gałęzi transportu
zlokalizowanej w przebiegu polskiego odcinka korytarza Bałtyk−Adriatyk, należy przybliżyć sytuację w zakresie infrastruktury transportu drogowego. Składają
się na nią połączenia drogowe biegnące w kierunku południowym od portów
Gdańska i Gdyni oraz Świnoujścia i Szczecina. Jest to autostrada A1 i droga ekspresowa S3 (łącznie z układami komunikacyjnymi zapewniającymi bezpośredni dostęp do portów morskich – tzw. odcinki „ostatniej mili”). Autostrada A1
w przeważającym zakresie jest już ukończona. Właśnie został oddany do eksploatacji kolejny 40-kilometrowy odcinek od Strykowa do Tuszyna (przyp. aut.), do
zrealizowania pozostał jej fragment od Piotrkowa Trybunalskiego do Pyrzowic
(122 km). W przypadku drogi ekspresowej S3 sytuacja na różnych jej odcinkach
przedstawia się w sposób zróżnicowany39 − proces inwestycyjny będzie tu trwał
36

K. Bodewick, Plan pracy dla Korytarza Bałtyk−Adriatyk, https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/
plany-prac-dla-korytarzy-sieci-bazowej-ten-t-w-polsce/ (15.04.2016).
37
World Shipping Council, http://www.worldshipping.org/about-the-industry/global-trade/trade-statistics (30.06.2016).
38
M. Matczak, B. Ołdakowski, Polskie porty morskie w roku 2009. Podsumowanie i perspektywy na przyszłość, Raport Actia Consulting 2010; M. Matczak, Polskie porty morskie w 2015 roku. Podsumowanie i perspektywy na przyszłość, „Port Monitor”, marzec 2016, s. 4.
39
M. Graban, Raport 2015. Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz
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do 2021 r.40 Infrastrukturę korytarza tworzą ponadto linie kolejowe E-65 i CE-65
(z portów w Gdańsku i Gdyni) oraz E-59 i CE-59 (z portów w Szczecinie i Świnoujściu). Wchodzą one w skład piątego korytarza kolejowego. Linie te aktualnie są
już w części zmodernizowane lub podlegają modernizacji w celu dostosowania
ich parametrów do standardów Europejskich umów o głównych międzynarodowych liniach kolejowych AGC i AGCT oraz dyrektyw UE w zakresie interoperacyjności linii kolejowych41.
Omawiając rolę korytarza Bałtyk−Adriatyk w obsłudze strumieni ładunków
importowanych i eksportowanych przez polskie porty morskie, należy przywołać problem infrastruktury doprowadzającej do portów od strony lądu. Jako
element fundamentalny dla sprawnego funkcjonowania korytarza wymienia
się bowiem wspomniane połączenia „ostatniej mili” z portami morskimi. W tym
kontekście odnotować należy ukończenie tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku
czy realizację w ostatnich latach III etapu Trasy Kwiatkowskiego i rozbudowę
ul. Wiśniewskiego w Gdyni. Także w zespole portów Szczecin-Świnoujście infrastruktura dostępowa jest już na zadowalającym poziomie. We wszystkich wspomnianych portach konieczne będą dalsze inwestycje w infrastrukturę transportu
drogowego, jak również prace modernizacyjne dotyczące linii kolejowych: nr 202
i 201 − w przypadku portu w Gdyni, nr 226 dla portu w Gdańsku, nr 401 i 351 dla
portów Szczecin i Świnoujście42.
W tworzenie i funkcjonowanie obu korytarzy TEN-T przebiegających przez
terytorium Polski wpisany jest ich intermodalny charakter. W zakresie przewozów intermodalnych w ramach korytarza Bałtyk−Adriatyk realizowane są m.in.
wspomniane przewozy ładunków z i do polskich portów morskich. Przykładowo, obecnie ok. 35% kontenerów przeładowywanych w porcie w Gdańsku przewożonych jest w relacjach zapleczowych transportem kolejowym43. Na kształtowanie korzystnej, z punktu widzenia proekologicznego, struktury gałęziowej
w ramach przewozów realizowanych w przebiegu korytarza Bałtyk−Adriatyk
wpływ ma funkcjonowanie coraz większej liczby kolejowych termianli kontenerowych − terminali intermodalnych, nie tylko morskich, lecz także tych zlokalizowanych w głębi lądu. Na polskim obszarze korytarza Bałtyk–Adriatyk terminali takich jest już ponad dwadzieścia44. Należy podkreślić, że nie wszystkie
przyczyniają się wyłącznie do rozwoju powiązań północ−południe45, tak ważnych z punktu widzenia interesów polskich portów morskich.
punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk−Adriatyk w Polsce na rok 2015, Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego, Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk−
Adriatyk, Gdańsk 2015, s. 3−5 i 14.
40
Tenże, Stan zaawansowania inwestycji infrastrukturalnych Korytarza Bałtyk−Adriatyk w Polsce [w:] Korytarz Transportowy Bałtyk−Adriatyk. Materiały z konferencji „II Forum Korytarza Transportowego Bałtyk−
Adriatyk”, Gdańsk, 8 września 2015 r., red. T. Sowiński, Gdańsk 2016, s. 22.
41
Tenże, Raport 2015..., s. 9.
42
K. Bodewick, Plan pracy..., s. 36; M. Graban, Stan zaawansowania..., s. 24−25.
43
R. Wilgusiak, Intermodal wraca na właściwe tory?, „Kurier Kolejowy”, marzec−kwiecień 2016, s. 33.
44
M. Graban, Raport 2015..., s. 58.
45
Tenże, Stan zaawansowania..., s. 27.
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W kontekście wspomnianych relacji północ−południe należy za A.S. Grzelakowskim zauważyć, że to funkcjonujący w ramach korytarza Morze Północne–
Bałtyk kolejowy korytarz transportowy nr 8 jest znacznie bardziej zaawansowany w rozwoju niż wspomniany korytarz nr 5 (funkcjonujący w ramach korytarza
Bałtyk−Adriatyk). Fakt ów powoduje, że korytarze te, będąc komplementarnymi
w wymiarze europejskim, stają się konkurencyjne w wymiarze krajowym, co
skutkować może przesuwaniem się popytu z korytarza Bałtyk−Adriatyk do korytarza Morze Północne−Bałtyk i zmianami w rozkładzie przepływającej masy
ładunkowej46. Należy również za A.S. Grzelakowskim zauważyć, że dla pełnienia
przez korytarz funkcji bazy technicznej dla rozwoju transportu intermodalnego
istotne jest również wdrażanie inteligentnych systemów transportowych (ITS)
i zaawansowanych aplikacji telematycznych do infrastruktury korytarzowej. Dopiero tego typu działania pozwolą na osiągnięcie przez korytarz standardu green
logistics corridor47.
Cechą charakterystyczną omawianego korytarza jest fakt, że swoisty jego
szkielet stanowią trasy kolejowe i drogowe. Jest to jeden z niewielu korytarzy,
który nie obejmuje formalnie śródlądowych dróg wodnych, choć na niektórych
odcinkach łączy się z siecią bazową śródlądowych dróg wodnych TEN-T48. Bardzo znikomą rolę odgrywają w jego polskim odcinku także lotnicze terminale
cargo. Ogółem w Polsce przeładowuje się w nich ok. 80 tys. ton ładunków. Od
wielu już lat zasadniczy (ok. 70%) udział w zakresie obsługi ładunków odgrywa
port lotniczy w Warszawie, na drugim miejscu jest port lotniczy w Katowicach-Pyrzowicach, kolejne pozycje zajmują Gdańsk i Wrocław. W zakresie przewozów ładunków transportem lotniczym obserwuje się jednak w kraju tendencję
wzrostową49.
Odnosząc się do problematyki interesariuszy związanych z rozwojem korytarza Bałtyk−Adriatyk, należy zauważyć, że inicjatywa ta gromadzi różne grupy
podmiotów w istotnym stopniu zainteresowanych kreowaniem dobrych warunków dla przepływu osób i ładunków. Aktywnymi uczestnikami są m.in. reprezentanci miast i gmin leżących na drodze przebiegu korytarza. Pięć związków
miast i gmin oraz jeden związek regionów podpisały Porozumienie50 Samorządowe dla Korytarza Bałtyk−Adriatyk. Rozwój korytarza gromadzi także inne grupy podmiotów. Wśród nich wymienić należy usługodawców z sektora TSL oraz
46

A.S. Grzelakowski, Infrastruktura logistyczna Korytarza Transportowego Bałtyk−Adriatyk w Polsce – jego
potencjał oraz podstawowe wyzwania rozwojowe i regulacyjne [w:] Korytarz Transportowy Bałtyk−Adriatyk...,
s. 19−20.
47
Tenże, Infrastruktura logistyczna Korytarza..., s. 18.
48
K. Bodewick, Plan pracy...
49
M. Kuczek, Fracht lotniczy w Polsce, http://www.log24.pl/artykuly/fracht-lotniczy-w-polsce,6157
(28.06.2016).
50
Porozumienie tworzą następujące organizacje: Stowarzyszenie Miast Autostrady Bursztynowej;
Związek Miast i Gmin Morskich, Związek Miast Nadwiślańskich, Samorządowe Stowarzyszenie Autostrady A1; Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk, Konsorcjum Samorządów dla rewitalizacji Magistrali Węglowej Śląsk-Porty; http://www.forumkorytarz.jmk.
pl/ (30.10.2015).
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innych powiązanych branż (np. ubezpieczenia), deweloperów nowoczesnych
powierzchni komercyjnych (m.in. przemysłowo-magazynowych, biurowych)
czy w końcu także przedstawicieli specjalnych stref ekonomicznych.
Reprezentanci środowiska operatorów logistycznych, jako aktywni uczestnicy
łańcuchów dostaw, obok naturalnych korzyści wynikających z rozwoju liniowej
infrastruktury transportowej, szczególną uwagę przykładają do rozwoju platform i hubów oraz innych punktowych obiektów logistycznych. Należy wspomnieć tu przede wszystkim największych spośród operatorów logistycznych,
których domeną jest sieciowy charakter tych przedsiębiorstw. Dla realizacji usług
konsolidacyjno-dekonsolidacyjnych, wiązania i rozdziału strumieni ładunków
wykorzystują oni terminale i magazyny51 zlokalizowane w ramach punktów węzłowych infrastruktury. Realizacja usług w oparciu o te obiekty daje możliwość
lepszego wykorzystania środków transportu, stosowania rozwiązań proekologicznych i zmniejszania wolumenu przeładunków, a co za tym idzie osiągania
efektów synergii52.

4. rola nowoczesnych powierzchni magazynowych w polsce w realizacji operacji łańcuchów dostaw
W sprawnej realizacji operacji łańcuchów dostaw niezwykle istotną rolę odgrywa, jak podkreślono, wykorzystanie nowoczesnych obiektów magazynowych. W przypadku łańcuchów przebiegających przez terytorium Polski jest to
zagadnienie szczególnie aktualne z uwagi na realizowane tu, w istotnym zakresie, procesy zaopatrzenia czy dystrybucji wyrobów, wymagające wykorzystania
powierzchni magazynowych. Zapotrzebowanie na obiekty logistyczne zgłaszane przez podmioty realizujące procesy magazynowe jest na bieżąco zaspokajane
dzięki dynamicznemu rozwojowi polskiego rynku nowoczesnych powierzchni
magazynowych. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat w Polsce oddano do eksploatacji blisko 10 mln m2 powierzchni magazynowej. Należy zauważyć, że o ile
jeszcze pod koniec 2004 r. jej zasoby wynosiły zaledwie 1 mln m2 powierzchni, to
w roku 2015 wielkość ta kształtowała się już na poziomie 9,31 mln m2.53 Wynik taki
jest efektem oddawania do eksploatacji kolejnych obiektów magazynowych zasilających poszczególne rynki regionalne. Obecnie największe zasoby występują
na rynku warszawskim (łącznie wynoszą one 2 897 000 m2). Dzieje się tak za sprawą zarówno centralnej jego lokalizacji, jak i dużego stołecznego rynku zbytu na
wiele wyrobów. Atrakcyjność pozostałych głównych rynków regionalnych związana jest także z ich centralną lokalizacją oraz dokonującym się wciąż rozwojem
51

G. Lichocik, Znaczenie Korytarza Północ−Południe dla sieci operatora logistycznego [w:] I Forum Korytarza Bałtyk−Adriatyk. Materiały z konferencji, Łódź, 22−23 września 2014 r., Gdańsk 2015, s. 108.
52
Tamże.
53
Dane na koniec czerwca 2015 r. za: Cushman & Wakefield, Marketbeat. Raport o rynku nieruchomości
w Polsce, jesień 2015, s. 20, http://www.cushmanwakefield.pl/pl-pl/research-and-insight/2015/marketbeat-autumn-2015/ (1.06.2016).
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infrastruktury transportu, w tym zaś szczególnie w ramach omawianych korytarzy transportowych. Stąd wysokie zasoby powierzchni magazynowych występują także na Górnym Śląsku (1 643 000 m2), w Poznaniu (1 366 000 m2), we Wrocławiu (1 272 000 m2) i w Polsce centralnej (1 166 000 m2). Pomimo bliskości portów
morskich na rynku trójmiejskim zasoby wynoszą jedynie ok. 280 000 m2.54
Każdy z tych rynków posiada swoją specyfikę z punktu widzenia obsługi
strumieni ładunków. Polska centralna (okolice Łodzi) jako lokalizacja centrów
dystrybucji zyskuje grono zwolenników z powodu dobrego połączenia z rynkiem stołecznym i dzięki usytuowaniu na skrzyżowaniu dwóch autostrad A1
i A2. Atrakcyjność tego rynku nieruchomości magazynowych podkreślana jest
szczególnie z punktu widzenia realizacji dystrybucji na skalę krajową. Dla odmiany parki magazynowe zlokalizowane pod Wrocławiem oraz na Górnym Śląsku posiadają obecnie duży potencjał rozwojowy (dzięki dobrej infrastrukturze
transportu, niższym niż na zachodzie Europy kosztom wynajmu magazynu i zatrudnienia pracowników) w kontekście obsługi stąd Europy Centralnej, Niemiec
i Austrii. Obecnie znajdują się tu centra dystrybucji przedsiębiorstw realizujących
procesy dystrybucji w ramach międzynarodowych łańcuchów dostaw – na rynki
europejskie i jednocześnie także na skalę krajową. Niektóre koncerny międzynarodowe przeniosły nawet w okolice Śląska (Dolnego i Górnego) swoje zakłady produkcyjne i centra dystrybucji, które dotąd zlokalizowane były w Europie
Zachodniej55. Swoistą specyfikę można ponadto zaobserwować w przypadku
obiektów magazynowych zlokalizowanych w okolicach Poznania. Jest to obsługa
(zaopatrzeniowa i dystrybucyjna) prawie całej północno-zachodniej części Polski. Dla odmiany obiekty magazynowe zlokalizowane w okolicach największych
polskich portów morskich posiadają raczej „morskie” specjalizacje – związane
z obsługą strumieni ładunków przeładowywanych w portach morskich, a także
dotyczące realizacji operacji o zasięgu typowo lokalnym56.
W celu zyskania pełnego obrazu omawianego zagadnienia, należy odnieść się
także do specjalności branżowej najemców komercyjnych powierzchni magazynowych w Polsce i w związku z tym rozważyć, w ramach jakiego zakresu procesów łańcuchów dostaw (zaopatrzenie, produkcja czy dystrybucja) są one wykorzystywane. W odpowiedzi na tak postawione pytanie należy zauważyć, że od
kilkunastu lat istotny udział w popycie na nowoczesne powierzchnie magazynowe posiadają operatorzy logistyczni i przedsiębiorstwa dystrybucyjne (na przestrzeni lat nawet ok. 50% do ponad 30% w wolumenie transakcji). W ostatnim
czasie istotne zainteresowanie najmem powierzchni magazynowych wykazywali także przedstawiciele tzw. produkcji lekkiej, sieci sklepów, branży spożywczej, motoryzacyjnej i e-commerce57. Warto jednocześnie podkreślić, że rozwój
e-commerce i wielokanałowości sprzedaży określanej także jako omnichannel
54

Cushman & Wakefield, Marketbeat. Raport o rynku..., s. 24.
A. Frąckowiak, nie budujemy metrów gdziekolwiek, „Nowoczesny Magazyn”, kwiecień−maj 2014,
s. 78−79.
56
Tamże, s. 79.
57
Por. Cushman & Wakefield, Marketbeat. Raport o rynku..., s. 22.
55
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(połączenie handlu internetowego z tradycyjnym, np. w postaci rozwiązania
click and collect − zamówienie drogą elektroniczną, odbiór zaś w tradycyjnym
sklepie detalicznym58) rodzi szczególne wymagania względem wynajmowanej
powierzchni magazynowej. Handel internetowy wiąże się bowiem z większą
wymaganą powierzchnią magazynu, większą liczbą doków przeładunkowych
czy lepszymi warunkami pracy dla przebywających w magazynie pracowników
kompletujących wysyłki59. Obok najemców wykorzystujących powierzchnie magazynowe w celu składowania czy realizacji dodatkowych funkcji i usług logistycznych od kilku już lat wyraźnie rośnie zainteresowanie powierzchniami pod
działalność produkcyjną (zwykle pod tzw. produkcję lekką). Pod procesy produkcyjne w łańcuchach dostaw o różnym zasięgu przestrzennym wynajmowanych jest już ponad 1,2 mln m2 komercyjnej powierzchni magazynowej60. Udziały procentowe realizowanych funkcji w ramach ogółu wynajętej powierzchni
magazynowej w Polsce prezentuje rysunek 1.

rysunek 1. Wynajęta powierzchnia przemysłowo-magazynowa według funkcji w Polsce
w 2015 r.
Źródło: Logistyka vs produkcja. Rynek nieruchomości i zasoby ludzkie, Colliers International
2015, s. 9.

Rozważając strukturę przestrzenną wspomnianych łańcuchów dostaw, należy zauważyć, że najemcy z sektora produkcyjnego dysponują powierzchniami
głównie na Górnym Śląsku, w okolicach Warszawy, Wrocławia oraz Polski centralnej61. Dla nich przy wyborze lokalizacji dla obiektu produkcyjnego, obok innych
czynników, szczególnie ważna jest bliskość partnerów handlowych62 – dostawców i odbiorców w ramach struktur łańcuchów dostaw (omówiony wcześniej
trend koncentacji przestrzennej w łańcuchach dostaw). Wybranych najemców
z sektora produkcyjnego prezentuje tabela 1.
58

From first mile to last mile. Global Industrial & Logistics Trends, Colliers International, Winter 2015,
http://www.colliers.com/en-us/insights/market-news/2015-global-logistics-report (1.06.2016).
59
Szerzej na ten temat: ProLogis, Globalny łańcuch dostaw: e-commerce i nowy model popytu na nieruchomości logistyczne, lipiec 2014, s. 1 i n., www.prologis.com (1.06.2016).
60
Logistyka vs produkcja. Rynek nieruchomości i zasoby ludzkie, Colliers International 2015, s. 9.
61
Tamże.
62
Tamże.
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tabela 1. Wybrani najemcy powierzchni komercyjnych z sektora produkcyjnego w Polsce
region/
lokalizacja

najemca

kraj
pochodzenia

Wytwarzane
produkty

rok
uruchomienia
produkcji

Poznań

PF Concept

Holandia

materiały
promocyjne

2011

Tarnobrzeg

Pilkington

Wielka Brytania

szyby
samochodowe

2012

Warszawa III

Viva Group

Hongkong

opakowania
palstikowe

2005

Opole

Polaris

USA

quady

2014

Rzeszów

Zelmer

Polska

AGD

2011

Radomsko

Manuli
Hydraulics

Włochy

elementy
hydrauliczne

2012

Źródło: Opracowanie na podstawie: Logistyka vs produkcja. Rynek nieruchomości i zasoby
ludzkie, Colliers International 2015, s. 9.

Należy zauważyć, że najważniejsze skupiska (rynki regionalne) nowoczesnych powierzchni magazynowo-przemysłowych rozwijają się właśnie na obszarze polskiego odcinka korytarza Bałtyk−Adriatyk (jednocześnie na zapleczu
polskich portów morskich). Liczne zlokalizowane tam obiekty logistyczne funkcjonują nie tylko na rzecz strefy tego korytarza − choć zlokalizowane są w jego
przebiegu, obsługują także ładunki trafiające do zachodnioeuropejskich portów
morskich63. Na tendencję tę zwrócono już uwagę w niniejszym opracowaniu,
w odniesienu do omawianych wcześniej terminali intermodalnych.

5. Specjalne strefy ekonomiczne w polsce a kreowanie warunków
dla funkcjonowania podmiotów łańcuchów dostaw
Lokalizacja ważnych ogniw łańcuchów dostaw w danym kraju wiąże się często z decyzją o realizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych. To zagadnienie
powiązane jest w warunkach polskich nierozerwalnie także z problematyką istnienia specjalnych stref ekonomicznych (SSE). W 2013 r. możliwość ich funkcjonowania przedłużono do roku 2026, w związku z tym ich znaczenie dla przyciągania inwestorów będzie znaczące jeszcze przez dekadę.
Problematykę funkcjonowania SSE postanowiono przywołać w niniejszym
opracowaniu, gdyż ich obszary stanowią de facto swoistą infrastrukturę dla lokalizacji ogniw łańcuchów dostaw o różnym zasięgu przestrzennym. Obecnie
łączne terytorium 14 SSE w Polsce wynosi ponad 18 000 ha64. Wyraźnie daje się
63
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zauważyć powiązanie ich lokalizacji (poszczególnych podstref) z przebiegiem
głównych arterii komunikacyjnych. Analiza rozmieszczenia podstref poszczególnych SSE w Polsce (rysunek 2) pozwala zauważyć, że duża ich liczba ulokowana
jest wzdłuż przebiegu polskich odcinków korytarza Bałtyk−Adriatyk65. Jest to
wynik zainteresowania wielu inwestorów jednym z podstawowych kryteriów
istotnych przy lokalizowaniu zakładów produkcyjnych, jakim jest dostęp do nowoczesnej infrastruktury transportu66.

* pełne dane za rok 2015 nie są jeszcze dostępne

rysunek 2. Specjane strefy ekonomiczne w Polsce, stan na koniec roku 2014*
Źródło: Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia
2014 r., Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, maj 2015, s. 58.

Podmioty zarządzające strefami i wszyscy interesariusze związani z rozwojem owych stref w Polsce zainteresowani są kreowaniem warunków zwiększających atrakcyjność lokalizowania tu działalności gospodarczej. Obok oczywistych zachęt fiskalnych należy zwrócić uwagę na te atrybuty, które wynikają
z kolejnych zmian przepisów prawnych. Jako taki czynnik uznać można wspomnianą możliwość lokalizowania obszarów stref w sposób rozproszony, a także
obejmowania obszarem stref gruntów prywatnych, czyli takich, które należą też
65
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do przedsiębiorców (własność lub użytkowanie wieczyste), a nie tylko gruntów
publicznych. W efekcie tych zmian prawnych w 2014 r. już ponad 30% gruntów
przyłączonych do stref stanowiły właśnie grunty prywatne67.
Kształtowane na przestrzeni lat warunki funkcjonowania przedsiębiorców
w SSE w Polsce spowodowały, że skumulowana wartość zrealizowanych w nich
inwestycji sięga obecnie ponad 100 mld zł. Jednocześnie tereny stref są miejscem
lokalizacji podmiotów (ogniw łańcuchów dostaw) różnych branż. W SSE w Polsce na przestrzeni ostatnich lat dominują reprezentanci branży: motoryzacyjnej,
wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, wyrobów z innych surowców niemetalicznych, metalowej, papierniczej, komputerowej, elektrycznej i AGD, spożywczej, chemicznej, drzewnej i meblarskiej. Ponadto większa część − ponad 70% kapitału zainwestowanego w strefach pochodzi z sześciu państw: Polski, Niemiec,
USA, Holandii, Japonii i Włoch68. Informacje na temat wiodących inwestorów
w SSE w Polsce prezentuje tabela 2.
tabela 2. Wiodący inwestorzy w SSE w Polsce w 2014 r. (10 pierwszych pozycji)
Lp.

Przedsiębiorca

Strefa

Branża

Kraj
pochodzenia
kapitału

1.

General Motors Manufacturing Katowicka
Poland Sp. z o.o.

motoryzacja
(samochody)

USA

2.

Toyota Motor Manufacturing
Poland Sp. z o.o.

Wałbrzyska

motoryzacja
(skrzynie
przekładniowe)

Japonia

3.

Volkswagen Motor Polska Sp.
z o.o.

Legnicka

motoryzacja
(silniki)

Holandia

4.

Michelin Polska S.A.

WarmińskoMazurska

produkcja opon

Szwajcaria

5.

Mondelez Polska Production
Sp. z o.o

Wałbrzyska

spożywcza

Holandia

6.

NGK Ceramics Polska Sp. z o.o. Katowicka

7.

Volkswagen Poznań Sp. z o.o.

motoryzacja
Wałbrzyska
i Kostrzyńsko- (samochody)
Słubicka

Niemcy

8.

Bridgestone Stargard Sp. z o.o.

Pomorska

produkcja opon

Belgia

9.

FIAT – Powertain Technologies
Polska Sp. z o.o.

Katowicka

motoryzacja
(silniki)

Włochy

10.

Mondi Świecie S.A.

Pomorska

papiernicza

Holandia

motoryzacja (filtry Japonia
ceramiczne do
silników diesla)

Źródło: Opracowano na podstawie: Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2014 r., Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, maj 2015, s. 18.
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Zachęty oferowane przez SSE w istotnym stopniu uzupełniane są przez ofertę deweloperów nowoczesnych powierzchni magazynowych lokalizujących
obiekty właśnie w SSE. Najemcy produkcyjni mogą korzystać z powierzchni na
wynajem w ramach parków przemysłowo-magazynowych lub budynków dostarczanych w formule BTS (built-to-suit). Tego typu inwestycje zlokalizowane są
głównie na Górnym Śląsku. Jako przykład posłużyć mogą obiekty Diamond Business Park Gliwice czy MLP Tychy włączone do Katowickiej SSE69. Wśród innych
przykładów tego typu wymienić można także te zlokalizowane poza głównymi
rynkami przemysłowo-magazynowymi, są to frmy70:
– Faurecia posiadająca dwie lokalizacje w SSE – w Kostrzyńsko-Słubickiej i Legnickiej,
– Kellog’s – w Łódzkiej SSE,
– Pilkington − Tarnobrzeska SSE,
– Zelmer – SEE w Euro-Park Mielec.

Zakończenie
Na przestrzeni ostatnich lat w Polsce obserwować można intensywną realizację szeregu projektów infrastrukturalnych bardzo ważnych z uwagi na miejsce
Polski na mapie przepływu ładunków w ramach międzynarodowych łańcuchów
dostaw. Istotne zmiany dokonały się szczególnie w zakresie oddanych do eksploatacji odcinków autostrad i dróg ekspresowych (obecnie jest ich – odpowiednio
– 1590,5 km i 1497,4 km71). Dokonano modernizacji szeregu odcinków linii kolejowych, zwiększyła się także liczba kolejowych terminali kontenerowych (aktualnie ok. 30) pozwalających na coraz większą skalę realizowania przewozów
w technologii intermodalnej. O realizacji wielu operacji łańcuchów dostaw nie
mogłoby być mowy, gdyby nie spektakularny rozwój, jaki dokonał się w przeciągu ostatniej dekady także w zakresie budowy nowoczesnych powierzchni magazynowych (pod koniec 2004 r. zasoby wynosiły jedynie ok. 1 mln m2, obecnie
zaś sięgają już 10 mln m2). Rozwój ten stanowił praktycznie warunek sine qua
non funkcjonowania w Polsce podmiotów – istotnych ogniw łańcuchów dostaw
o różnym zasięgu przestrzennym. W ramach komercyjnych, nowoczesnych powierzchni magazynowych realizowane są zarówno procesy magazynowe, jak
i w coraz większym zakresie procesy produkcyjne. Do lokalizacji w Polsce działalności produkcyjnej i jej towarzyszącej przyczynia się niewątpliwie także fakt
przedłużenia funkcjonowania w kraju do 2026 r. specjalnych stref ekonomicznych. Zachęty oferowane przez SSE (m.in. zwolnienie z podatku dochodowego), wynikające z przepisów prawnych, wzbogacane są o wszelkie udogodnienia
69
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infrastrukturalne. Jest to infrastruktura liniowa doprowadzająca tworzona na
zewnątrz SSE, a także budowane przez deweloperów w ramach terenów strefowych nowoczesne magazyny, często w ramach koncepcji BTS – skrojone na
potrzeby konkretnego użytkownika.
Rozwój w Polsce projektów infrastrukturalnych na dużą skalę przybliżono na przykładzie inicjatywy korytarza transportowego Bałtyk−Adriatyk. Na
szczególną uwagę zasługuje tu stopień i sposób zaangażowania różnych grup
podmiotów, potencjalnych interesariuszy tego projektu. Takie spostrzeżenie pozwala dojść do przekonania, że na sukces i realne, wielowymiarowe korzyści
wynikające z tworzenia infrastruktury wpływ ma jej odpowiednie planowanie,
uwzględniające zróżnicowane potrzeby, a następnie kreatywne wykorzystanie
przez użytkowników, wspierane także przez wdrażanie inteligentnych systemów transportowych (ITS).
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tHe DeVelopment of tranSport-loGiSticS infraStructure
in polanD for operationS of SupplY cHainS –
SelecteD iSSueS on tHe example
of tHe Baltic-aDriatic tranSport corriDor

SUmmarY
Today’s supply chains are multi-subjective structures which are continuously changing
through the influence of many factors. The flow of goods and other operations (inter alia
storage of goods) within the supply chains requires appropriate transport and logistics
infrastructure. Purpose of the article is, on the one hand, to show the multidimensional
challenges and directions of changes of supply chains, on the other hand, to demonstrate
the state of development of the Baltic-Adriatic Transport Corridor, which (with North SeaBaltic Corridor) includes infrastructure facilities (f. a. terminals, modern logistics spaces)
and is the main transportation trail in Poland. The article also noted the importance of
special economic zones (SEZ) in Poland for operations of international supply chains.
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miĘDZYnaroDoWa DroGa WoDna e-40
Jako potencJalnY Generator
poDaŻY ŁaDunkÓW Dla portÓW BaŁtYckicH

StreSZcZenie

Międzynarodowa droga wodna E-40 (MDW E-40) wpisana jest w sieć dróg wodnych śródlądowych o znaczeniu ponadnarodowym. Stanowi swoisty łącznik
dwóch akwenów: Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego. Jej trasa przebiega przez
trzy kraje Polskę, Białoruś i Ukrainę. Mając na uwadze potencjał gospodarczy
wspomnianych krajów oraz analizując ich obecną wielkość wymiany handlowej,
należy przyjąć, że rozpatrywana MDW E-40 znakomicie wpisuje się w rolę potencjalnego generatora ładunków nie tylko dla polskich portów morskich, lecz także
pozostałych portów basenu Morza Bałtyckiego.

Wstęp
W artykule przedstawiono wielkość i strukturę dotychczasowych przewozów towarowych między Polską, Białorusią i Ukrainą. Ponadto zaprezentowano
wyniki badań rynkowych dotyczących aktualnej podaży ładunków ciążących
do transportu śródlądowego na międzynarodowej drodze wodnej E-40. Dla wyznaczenia tej podaży została przeprowadzona analiza wielkości i struktury przepływu strumieni ładunków pomiędzy obszarem ciążenia w Polsce a Białorusią
i Ukrainą. Wyniki tej analizy stanowią punkt wyjścia dla oszacowania potencjalnej możliwości przejęcia ładunków polskiego handlu zagranicznego przez transport wodny śródlądowy z innych lądowych gałęzi transportu.
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Analizę wielkości i struktury dotychczasowego rynku przewozów towarowych między Polską, Białorusią i Ukrainą przeprowadzono również w kontekście planów odtworzenia dla celów transportowych szlaku wodnego Dniepr–Wisła, stanowiącego istotny element międzynarodowej drogi wodnej E-40. Na tej
podstawie oszacowano potencjalne możliwości skierowania ładunków z dróg lądowych na drogę wodną oraz wielkość potencjalnego zapotrzebowania na transport ładunków ze strony Polski. Dane źródłowe zaczerpnięte zostały ze zbioru informacji dotyczących polskiego handlu zagranicznego, znajdującego się w bazie
danych Instytutu Morskiego w Gdańsku, uzyskanego z Centrum Analitycznego
Administracji Celnej w Warszawie.
Artykuł będzie przydatny do stworzenia strategii rewitalizacji międzynarodowej drogi wodnej E-40 w Polsce oraz podjęcia decyzji dotyczącej podpisania
przez Polskę konwencji AGN. Artykuł może również stanowić materiał wspomagający politykę i rozwój przedsiębiorstw prowadzących swoją działalność
w oparciu o infrastrukturę zlokalizowaną wzdłuż drogi wodnej E-40.

1. Wymiana towarowa polski z Białorusią i ukrainą
Rynek transportowy na szlaku pomiędzy akwenami Morza Bałtyckiego
i Morza Czarnego określony jest wielkością strumieni ładunków generowanych
w ramach polskiej wymiany towarowej z Białorusią i Ukrainą, jak też ładunków
pochodzących/kierowanych z/do tych krajów tranzytem przez polskie porty
morskie.
Wymiana towarowa Polski z Białorusią i Ukrainą w 2013 r. osiągnęła wielkość
17 088,1 tys. ton, w tym: w eksporcie 4696,2 tys. ton, w imporcie 12 391,9 tys. ton.
Tabela 1 przedstawia wymianę towarową PHZ z Białorusią i Ukrainą w podziale
na gałęzie transportu.
W wymianie tej występuje, w ujęciu ilościowym, wyraźna nierównowaga. Do
Polski sprowadza się 2,6-krotnie większą masę towarową, niż wywozi. Import
do Polski stanowi ok. 72% masy łącznych obrotów handlowych z omawianymi
krajami.
Przewozy towarowe polskiego handlu zagranicznego z Białorusią i Ukrainą
są obsługiwane w imporcie głównie przez transport kolejowy, a w eksporcie
− przez transport drogowy. Blisko 88% (tj. 10 891,3 tys. ton) ogólnego importu
w 2013 r. obsłużył transport kolejowy, w tym z Białorusi ok. 1,3% (tj. 48,7 tys. ton),
a z Ukrainy blisko 90% (tj. 7942,6 tys. ton). W imporcie dominują takie towary, jak:
drewno, węgiel drzewny, chemikalia oraz żeliwo i wyroby ze stali. Pozostałe grupy towarów przewożone są w niewielkich ilościach. Asortyment towarów w polskim eksporcie jest znacznie szerszy. Największy udział mają ładunki z grupy:
paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji, wyroby ceramiczne,
owoce, tworzywa sztuczne, szkło, artykuły z kamieni, chemikalia, sól i siarka, żeliwo i stal, papier i tektura, pojazdy nieszynowe i inne (mięso, artykuły z żeliwa
i stali, artykuły przemysłowe).
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tabela 1. Obroty towarowe polskiego handlu zagranicznego z Białorusią i Ukrainą
w 2013 r. według gałęzi transportu (tys. ton)
Gałąź transportu

ogółem

eksport

import

17 088,1

4696,2

12 391,9

kolejowy

12 583,3

1692,0

10891,3

drogowy

4185,4

2893,8

1291,6

pozostały

319,4

110,4

209,0

4807,1

1276,5

3530,6

kolejowy

305,5

256,8

48,7

drogowy

1359,8

985,8

374,0

pozostały

241,8

33,9

207,9

12 281,0

3419,7

8861,3

kolejowy

9377,8

1435,2

7942,6

drogowy

2825,6

1908,0

917,6

pozostały

77,6

76,5

1,1

ogółem

Białoruś

ukraina

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Centrum Analitycznego Administracji Celnej w Warszawie.

1.1. podaż ładunków w obszarze ciążenia międzynarodowej drogi wodnej e-40
Dla wyznaczenia podstawowej podaży ładunków ciążących do transportu
śródlądowego drogą wodną E-40 przeprowadzono analizę wielkości i struktury
przepływu strumieni ładunków pomiędzy Polską a Białorusią i Ukrainą w obszarze ciążenia do tej drogi wodnej.
Jako obszar ciążenia międzynarodowej drogi wodnej E-40 przyjęto województwa: warmińsko-mazurskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie,
łódzkie, mazowieckie, podlaskie i lubelskie, ponieważ z reguły w transporcie ładunków od producenta do drogi wodnej śródlądowej preferowane są przewozy
ładunków na krótsze odległości (w transporcie drogowym w promieniu do 100
km), a dostępność danych odnoszących się do województw umożliwia bardziej
wnikliwą analizę. Ciągi ładunkowe pochodzące z tego obszaru lub kierowane do
niego stanowią podstawową, potencjalną podaż ładunków dla transportu śródlądowego. W 2013 r. wielkość podaży wyniosła 2311 tys. ton w relacjach eksportowych i 5133 tys. ton w imporcie (tabela 2).
Podstawowe, potencjalne zapotrzebowanie na transport generowane przez
obszar ciążenia do MDW E-40 stanowiło blisko połowę całego krajowego obrotu
towarowego (eksportu – 49,2% i importu – 41,4%) z tymi krajami.
Analiza kierunków przepływu ładunków wskazuje, że głównym ośrodkiem
wymiany handlowej z Białorusią i Ukrainą jest województwo mazowieckie,
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tabela 2. Obroty PHZ z Białorusią i Ukrainą województw położonych w strefie ciążenia
międzynarodowej drogi wodnej E-40 w 2013 r.
Województwo

ogółem
eksport

Białoruś
import

ukraina

eksport import eksport import

tys. ton

%

tys. ton

%

2310,9

100,0

5133,4

100,0

854,0

2407,0

1456,9

2726,5

warmińsko-mazurskie

25,2

1,1

428,4

8,3

15,6

142,5

9,5

285,9

pomorskie

91,8

4,0

926,0

18,0

22,5

553,9

69,3

372,1

kujawsko-pomorskie

132,6

5,7

520,8

10,1

35,5

278,6

97,2

242,2

mazowieckie

1267,7

54,9

1656,6

32,3

449,5

480,6

818,2

1176,0

wielkopolskie

177,9

7,7

178,0

3,5

53,5

33,5

124,5

144,5

łódzkie

219,2

9,5

101,1

2,0

53,3

50,0

165,8

51,1

podlaskie

160,9

7,0

1059,1

20,6

135,7

846,9

25,2

212,2

lubelskie

235,7

10,2

263,5

5,1

88,5

21,1

147,2

242,5

Ogółem

tys. ton

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Centrum Analitycznego Administracji Celnej w Warszawie.

w tym Warszawa, gdzie znajduje się najwięcej dużych eksporterów i importerów1 (tabela 3). Region ten generuje blisko 55% zapotrzebowania na transport
ładunków w eksporcie oraz ponad 32% ładunków w imporcie. Wynika to z wyższego niż w innych regionach kraju poziomu rozwoju gospodarczego2 i znacznej
koncentracji większych ośrodków przemysłowych (Pruszków, Piaseczno, Mińsk
Mazowiecki, Otwock, Nowy Dwór Mazowiecki, Płock, Płońsk, Ciechanów,
Ostrołęka, Kozienice, Radom) w tym województwie.
Ważnymi partnerami wymiany handlowej z omawianym obszarem są również ośrodki przemysłowe województwa pomorskiego (szczególnie w zakresie
importu) oraz województw przygranicznych: podlaskiego − współpracującego
przede wszystkim z Białorusią, zwłaszcza po stronie importu, oraz lubelskiego −
prowadzącego aktywną współpracę z obwodami Ukrainy.
Wyznaczona w ten sposób potencjalna podaż ładunków odnosi się do całego
polskiego odcinka drogi E-40. Przy założeniu możliwości prowadzenia swobodnej żeglugi na odcinku od Gdańska do Warszawy obszar ciążenia ładunków poszerza się o województwa położone wzdłuż dolnego i środkowego biegu Wisły.
W tym przypadku jako najbliższe zaplecze można przyjąć obszar województw
najbliżej położonych (kujawsko-pomorskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie,
1

Wiele podmiotów gospodarczych o zasięgu ogólnokrajowym ma swoją siedzibę w Warszawie lub
jej okolicach.
2
Województwo mazowieckie jako jedyny region w Polsce zaliczane jest w UE do regionów lepiej
rozwiniętych, które wypracowują PKB na jednego mieszkańca w wysokości wyższej, niż wynosi
średnia dla 28 krajów UE.
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tabela 3. Najwięksi (pod względem masy towarów netto) krajowi eksporterzy
i importerzy mający siedziby w województwach położonych wzdłuż drogi wodnej E-40
do Ukrainy w 2013 r.
nazwa przedsiębiorstwa

miejscowość

Województwo

Branża

eksporterzy
Mondi Świecie

Świecie

kujawsko-pomorskie

papiernicza

International Paper Kwidzyn

Kwidzyn

pomorskie

papiernicza

Farm Frites Poland

Lębork

pomorskie

papiernicza

Ciech

Warszawa

mazowieckie

chemiczna

Procter And Gamble
Operations Polska

Warszawa

mazowieckie

chemiczna

Omya

Warszawa

mazowieckie

chemiczna

Viola Plus

Warszawa

mazowieckie

handel
detaliczny

TSC

Warszawa

mazowieckie

chemiczna

PRUSZYŃSKI Sp. z o.o.

Warszawa

mazowieckie

wyroby
metalowe

ACP Polska Sp. z o.o.

Włocławek

kujawsko-pomorskie

chemiczna

CARGIL Sp. z o.o.

Warszawa

mazowieckie

rolnospożywcza

POL-EXPORT

Nadarzyn

mazowieckie

handel mięsny

Euroglas Polska Sp. z o.o.

Ujazd

łódzkie

wyroby ze szkła

Andalusia Sp. z o.o.

Warszawa

mazowieckie

tekstylna

Paradyż Sp. z o.o.

Tomaszów
Mazowiecki

łódzkie

ceramika
użytkowa

importerzy
Alfred C. Toepfer
International (Poland)

Warszawa

mazowieckie

rolnospożywcza

Lafarge Kruszywa i Beton

Warszawa

mazowieckie

materiały
budowlane

Food Trading

Warszawa

mazowieckie

handel
spożywczy

Artex II Sp. z o.o.

Milanówek

mazowieckie

wyroby
metalowe

Cargill (Polska)

Warszawa

mazowieckie

rolnospożywcza

Drozapol-Profil

Bydgoszcz

kujawsko-pomorskie

handel
wyrobami
hutniczymi

Zakłady Tłuszczowe
“Kruszwica”

Kruszwica

kujawsko-pomorskie

rolnospożywcza
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Opoczno

Opoczno

łódzkie

ceramika
użytkowa

ISD Trade Sp. z o.o.

Warszawa

mazowieckie

wyroby
i konstrukcje
metalowe

WIST Sp. z o.o.

Warszawa

mazowieckie

handel
produktami
rolnymi

GRILL – IMPEX Sp. z o.o.

Młynarze

mazowieckie

handel węglem
drzewnym

BSM SALT Sp. z o.o.

Warszawa

mazowieckie

handel solą
i minerałami

Glencore Polska Sp. z o.o.

Gdańsk

pomorskie

handel
surowcami
mineralnymi

Sibelco Poland Sp. z o.o.

Gdańsk

pomorskie

surowce
mineralne

Źródło: Opracowane własne na podstawie bazy danych IMG.

lubelskie)3. W 2013 r. z tych województw pochodziło 2016 tys. ton ładunków
w eksporcie i 3601 tys. ton w imporcie, co stanowiło odpowiednio: 86,6% i 70,1%
łącznego potencjalnego zapotrzebowania na transport na drodze wodnej E-40 ze
strony polskiego handlu zagranicznego.
Przewozy ładunków między województwami położonymi wzdłuż międzynarodowej drogi wodnej E-40 a Białorusią i Ukrainą w podziale na poszczególne gałęzie transportu przedstawia tabela 4. Wyraźnie widać, że dominującą rolę
w przewozach ładunków eksportowanych odgrywa obecnie transport drogowy
(1534 tys. ton), a w imporcie transport kolejowy (ponad 4285 tys. ton ładunków).
tabela 4. Przewozy ładunków między województwami położonymi wzdłuż
międzynarodowej drogi wodnej E-40 a Białorusią i Ukrainą w 2013 r. według gałęzi
transportu
rodzaj
transportu

ogółem
eksport

Białoruś
import

ukraina

eksport import eksport import

tys. ton

%

tys. ton

%

Ogółem

2311,0

100

5133,5

100

kolejowy

741,8

32,1

4285,2

drogowy

1533,6

66,4

pozostały

35,6

1,5

tys. ton
854,1

2407,0

1456,9

2726,5

83,5

197,4

2061

544,4

2224,2

800,6

15,6

642,2

298,9

891,4

501,7

47,7

0,9

14,5

47,1

21,1

0,6

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Centrum Analitycznego Administracji Celnej w Warszawie.
3

Pomija się województwo wielkopolskie, które może być zapleczem MDW E-40 pod warunkiem
udrożnienia MDW E-70.
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W 2013 r. środkami transportu drogowego przewieziono ponad 66% ładunków, przy czym znacząca część (ok. 58%) towarów przewożona jest na duże odległości (na Ukrainę). Ma to szczególnie niekorzystny wpływ na środowisko. Odmienna jest sytuacja w obsłudze importu, w którym zaangażowany jest głównie
transport kolejowy, a jego udział w tych przewozach kształtował się na poziomie
blisko 84%.
Badania wolumenu ładunków przewożonych pomiędzy wyżej zdefiniowanym obszarem ciążenia do rozpatrywanej drogi wodnej na terenie Polski a pozostałymi krajami wzdłuż tej drogi wskazują, że transportem drogowym w tych
relacjach rocznie przewozi się ok. 1,5 mln ton ładunków w eksporcie oraz ok.
0,8 mln ton w imporcie. Natomiast koleją transportuje się rocznie ok. 0,7 mln
ton w eksporcie i ok. 4,3 mln ton w imporcie. Występujące duże zróżnicowanie
struktury gałęziowej związane jest przede wszystkim ze strukturą rodzajową towarów. Wskazuje ono także na dużą aktywność polskich przedsiębiorstw transportu drogowego w przejmowaniu rynku przewozów towarowych na Białoruś
i Ukrainę.

2. Struktura rodzajowa ładunków
Na tle właściwości poszczególnych gałęzi transportu, w przewozach ładunków pomiędzy polskim obszarem ciążenia do drogi wodnej E-40 a Białorusią
i Ukrainą występuje duże zróżnicowanie struktury asortymentowej. Transport
kolejowy zaangażowany jest głównie w przewozach ładunków masowych na
większe odległości, natomiast transport drogowy w obsłudze ładunków drobnicowych, dla których krótki czas przewozu odgrywa istotną rolę w procesie dostawy od nadawcy do odbiorcy.
tabela 5. Struktura rodzajowa ładunków przewożonych transportem kolejowym między
województwami położonymi wzdłuż międzynarodowej drogi wodnej E-40 a Białorusią
i Ukrainą w 2013 r.
rodzaj ładunku

ogółem
eksport
tys. ton

%

Białoruś

import
tys. ton

eksport import eksport import

%

tys. ton

Ogółem

742,5

100,0 4285,2

100,0 197,3

Produkty mineralne

611,1

82,3 989,3

23,1 149,7

Artykuły z kamienia,
gipsu, cementu,
azbestu, miki lub
podobnych materiałów;
wyroby ceramiczne;
szkło i wyroby ze szkła

82,6

11,1

1,9

ukraina

0,0

27,1

2061,0 545,2

2224,2

494,2

461,4

495,1

1,1

55,5

0,8
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Produkty przemysłu
chemicznego
lub przemysłów
pokrewnych

28,0

3,8 303,1

7,1

18,8

268,6

9,2

34,5

Ścier z drewna
lub z pozostałego
włóknistego materiału
celulozowego; papier
lub tektura, z odzysku
(makulatura i odpady);
papier i tektura oraz
artykuły z nich

18,6

2,5

0,0

0,0

0,0

0,0

18,6

0,0

Produkty pochodzenia
roślinnego

0,9

0,1 619,0

14,4

0,9

0,0

0,0

619,0

Pojazdy, statki
powietrzne, jednostki
pływające oraz
współdziałające
urządzenia
transportowe

0,6

0,1

1,6

0,0

0,6

1,6

0,0

0,0

Metale nieszlachetne
i artykuły z metali
nieszlachetnych

0,4

0,1 731,5

17,1

0,0

0,0

0,4

731,5

Zwierzęta żywe,
produkty pochodzenia
zwierzęcego

0,2

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

Tworzywa sztuczne
i artykuły z nich;
kauczuk i artykuły
z kauczuku

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

Tłuszcze
i oleje pochodzenia
zwierzęcego lub
roślinnego oraz
produkty ich
rozkładu; gotowe
tłuszcze jadalne;
woski pochodzenia
zwierzęcego lub
roślinnego

0,0

0,0

11,3

0,3

0,0

0,2

0,0

11,1
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Gotowe artykuły
spożywcze; napoje
bezalkoholowe,
alkoholowe i ocet;
tytoń i przemysłowe
namiastki tytoniu

0,0

0,0 295,2

6,9

0,0

Drewno i artykuły
z drewna; węgiel
drzewny; korek
i artykuły z korka;
wyroby ze słomy,
z esparto lub
pozostałych materiałów
do wyplatania; wyroby
koszykarskie i wyroby
z wikliny

0,0

0,0 1330,4

31,0

0,0

Maszyny i urządzenia
mechaniczne; sprzęt
elektryczny i ich
części; urządzenia do
rejestracji i odtwarzania
dźwięku, urządzenia
telewizyjne do
rejestracji i odtwarzania
obrazu i dźwięku oraz
części i wyposażenie
dodatkowe do tych
artykułów

0,0

0,0

0,0

0,0

1,9

3,8

1291,5

0,0

0,0

291,4

0,0

38,9

0,0

1,9

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Centrum Analitycznego Administracji Celnej w Warszawie.

Na przykładzie struktury rodzajowej w 2013 r. widać, że w transporcie kolejowym, w przewozach eksportowych występuje w zasadzie jedna duża grupa
towarów − „produkty mineralne”, stanowiąca 82% ogółu przewozów (tabela 5).
Łącznie grupa ta razem z artykułami z kamienia, gipsu, cementu, azbestu, miki
lub z podobnych materiałów; z wyrobami ceramicznymi; szkłem i wyrobami ze
szkła stanowią one 93% towarów przewożonych koleją. Natomiast w imporcie
występuje kilka dużych grup ładunków, takich jak: drewno i artykuły z drewna;
węgiel drzewny; korek i artykuły z korka; wyroby ze słomy, z esparto lub pozostałych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie i wyroby z wikliny, produkty mineralne, metale nieszlachetne i artykuły z metali nieszlachetnych oraz
produkty pochodzenia roślinnego. Te cztery grupy towarowe stanowią blisko
86% towarów sprowadzanych do Polski koleją.
Odmienna sytuacja jest w transporcie drogowym. Transport ten obsługuje
w badanych relacjach szeroki asortyment mniejszych partii towarów (tabela 6).
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tabela 6. Struktura rodzajowa ładunków przewożonych transportem drogowym między
województwami położonymi wzdłuż międzynarodowej drogi wodnej E-40 a Białorusią
i Ukrainą w 2013 r.
rodzaj ładunku

ogółem
eksport
tys. ton

Ogółem

%

1533,7 100,0

Białoruś
import

tys. ton

ukraina

eksport import eksport import
%

tys. ton

800,6 100,0

642,2

289,9

891,5

501,7

Produkty
pochodzenia
roślinnego

323,6

21,1

136,4

17,0

232,6

8,0

91,0

128,4

Artykuły
z kamienia, gipsu,
cementu, azbestu,
miki lub podobnych
materiałów; wyroby
ceramiczne; szkło
i wyroby ze szkła

180,5

11,8

40,3

5,0

59,4

19,0

121,1

21,3

Tworzywa sztuczne
i artykuły z nich;
kauczuk i artykuły
z kauczuku

161,7

10,5

5,8

0,7

54,9

2,5

106,8

3,3

Produkty
przemysłu
chemicznego
lub przemysłów
pokrewnych

156,2

10,2

31,8

4,0

53,1

7,3

103,1

24,5

Zwierzęta
żywe; produkty
pochodzenia
zwierzęcego

111,5

7,3

7,9

1,0

51,3

0,4

60,2

7,5

Metale
nieszlachetne
i artykuły z metali
nieszlachetnych

110,5

7,2

76,7

9,6

30,8

29,7

79,7

47,0

Gotowe artykuły
spożywcze; napoje
bezalkoholowe,
alkoholowe
i ocet; tytoń
i przemysłowe
namiastki tytoniu

101,7

6,6

79,1

9,9

14,2

3,2

87,5

75,9
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Ścier z drewna
lub z pozostałego
włóknistego
materiału
celulozowego;
papier lub
tektura, z odzysku
(makulatura
i odpady); papier
i tektura oraz
artykuły z nich

83,9

5,5

29,8

3,7

19,6

17,7

64,3

12,1

Maszyny
i urządzenia
mechaniczne; sprzęt
elektryczny; ich
części; urządzenia
do rejestracji
i odtwarzania
dźwięku,
urządzenia
telewizyjne
do rejestracji
i odtwarzania
obrazu i dźwięku
oraz części
i wyposażenie
dodatkowe do tych
artykułów

71,2

4,6

5,9

0,7

26,6

1,3

44,6

4,6

Drewno i artykuły
z drewna; węgiel
drzewny; korek
i artykuły z korka;
wyroby ze słomy,
z esparto lub
pozostałych
materiałów do
wyplatania; wyroby
koszykarskie
i wyroby z wikliny

47,0

3,1

189,7

23,7

29,8

50,3

17,2

139,4

Produkty mineralne

45,6

3,0

161,0

20,1

30,1

146,6

15,5

14,4

140,3

9,1

36,2

4,5

39,8

12,9

100,5

23,3

Pozostałe

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Centrum Analitycznego Administracji Celnej w Warszawie.

W eksporcie dominują takie grupy towarów, jak: produkty pochodzenia
roślinnego, artykuły z kamienia, gipsu, cementu, azbestu, miki lub podobnych
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materiałów; wyroby ceramiczne; szkło i wyroby ze szkła; tworzywa sztuczne i artykuły z nich; kauczuk i artykuły z kauczuku; produkty przemysłu chemicznego
lub przemysłów pokrewnych oraz zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego. Do Polski transportem drogowym sprowadza się przede wszystkim:
drewno i artykuły z drewna; węgiel drzewny; korek i artykuły z korka; wyroby
ze słomy, z esparto lub pozostałych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie i wyroby z wikliny, produkty pochodzenia roślinnego oraz gotowe artykuły
spożywcze; napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet; tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu.
Analiza struktury rodzajowej towarów z punktu widzenia właściwości fizyko-chemicznych wskazuje, że w zasadzie wszystkie te ładunki mogą być przewożone żeglugą śródlądową. Niektóre z nich, jak np. produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego (świeże mięso, warzywa i owoce, produkty mleczarskie)
dla zachowania ich jakości wymagają jednak transportu w kontenerach chłodniczych. Towary te występują głównie po stronie polskiego eksportu. Warunkiem
występującym przy przewozach żeglugą śródlądową jest brak restrykcji odnośnie do krótkiego czasu transportu, co często wynika z kontraktów handlowych.

3. potencjalne możliwości przejęcia ładunków z dróg kołowych
i kolejowych na transport wodny śródlądowy
Zważywszy, że w dotychczasowej praktyce przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych preferowane są bezpośrednie przewozy ładunków od nadawcy
do odbiorcy, można przyjąć, że transport rzeczny na drodze wodnej E-40 przejmie tylko część potencjalnych ładunków. W oparciu o analizę wielkości i struktury przewozu ładunków drogami wodnymi śródlądowymi w badaniach przeprowadzonych przez Instytut Morski4 przyjęto założenie, że przy obecnej wielkości
i stukturze przewozów transport wodny przejmie z dróg kolejowych 20% oraz
z dróg kołowych 10% dotychczasowych strumieni ładunków, a zapotrzebowanie
na transport ze strony phz dla przewozów żeglugą śródlądową na drodze wodnej E-40 wyniesie:
– w eksporcie 300 tys. ton,
– w imporcie 940 tys. ton.
Potencjalną podaż ładunków określono na podstawie szczegółowej analizy
struktury rodzajowej i wolumenu ładunków polskiego handlu zagranicznego
z Ukrainą i Białorusią. Jako ładunki ciążące do przewozów żeglugą śródlądową
wytypowano te, które ze względu na swoje właściwości fizyczne i korzystną
transportowo lokalizację miejsc nadania i odbioru w stosunku do drogi wodnej
mogłyby odciążyć drogi kolejowe i samochodowe. Więcej ładunków tradycyjnie
4

Badania przeprowadzone w ramach przygotowania studium wykonalności rewitalizacji Międzynarodowej Drogi Wodnej (MDW E-40) na zlecenie Dniepro-Bużańskiego Szlaku Wodnego RUEBP,
Pińsk 2015.
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przewożonych żeglugą śródlądową, tj. przede wszystkim ładunków masowych,
przewożą obecnie koleje, dlatego oszacowano, że potencjalnie 15% tej wielkości
mogłyby przewozić barki drogami wodnymi. Ładunki przewożone transportem
samochodowym w większym stopniu wymagają bezpośrednich przewozów od
nadawcy do odbiorcy, stąd ich gestorzy są mniej skłonni do korzystania z dodatkowego środka transportu. W rezultacie analizy struktury ładunków przewożonych samochodami założono, że żegluga śródlądowa mogłaby przejąć 10% obecnego wolumenu tych ładunków5.
Warto podkreślić, że występująca duża nierównowaga kierunkowa w przewozach ładunków będzie negatywnie oddziaływała na wykorzystanie środków
transportu (barek), a zatem i na opłacalność tej żeglugi. Sytuacja ta może jednak
ulec zmianie w zależności od struktury kierunkowej towarowych przewozów
tranzytowych z Białorusi i Ukrainy przez terytorium Polski, jakie będą mogły
być realizowane dzięki użeglownieniu E-40. Wielkość towarów przewozonych
tranzytem przez Białoruś pokazuje rysunek 1.

rysunek 1. Tranzyt towarowy przez Białoruś w latach 2008−2012 (mln ton)
Źródło: WPHI Ambasada RP w Mińsku.

Realne możliwości przejęcia części rynku przewozów uzależnione będą jednak od spełnienia szeregu warunków, takich jak np.:
– konkurencyjne stawki przewozowe w stosunku do transportu kolejowego
i drogowego, system zachęt jak (np. rabatów), które skłaniałyby załadowców
do korzystania z tej gałęzi transportu;

5

M. Burchacz, R. Czermańska, M. Kalinowski, R. Koba, U. Kowalczyk, W. Kuszewski, M. Mironowicz, J. Piotrowicz, A. Staśkiewicz, Transport Economics and Market Analysis Interim Report (TEMAR);
Enviromental and Socio-Economic Impact Assessment Interim Report (SEIAR) − First Interim Report w ramach projektu Odtworzenie szlaku wodnego E-40 na odcinku Dniepr−Wisła: od strategii do planowania,
Instytut Morski w Gdańsku, Gdańsk 2015.
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– dobra infrastruktura techniczna na całej drodze wodnej od Gdańska do połączenia z systemem dróg wodnych Białorusi i wyeliminowanie „wąskich gardeł” ograniczających żeglugę;
– ograniczenie liczby przeładunków;
– dostępność transportowa i odpowiednia infrastruktura logistyczna (porty
rzeczne, drogi dojazdowe);
– sprawna organizacja przewozów w całym łańcuchu transportowym przez
jednego operatora transportu lądowo-wodnego śródlądowego.
Z analizy struktury przewozów ładunków polskiego handlu zagranicznego
w relacji północ−południe oraz wielkości i struktury przewozów między portami polskimi a zapleczem wynika, że ładunki z polskich portów nie mogłyby być
przesunięte na żeglugę śródlądową, jeśli droga północ−południe będzie żeglowna tylko częściowo.
Oszacowana potencjalna podaż ładunków ze strony Polski jest istotnym elementem całkowitego zapotrzebowania na transport towarowy na drodze wodnej E-40. Droga ta, łącząc Morze Bałtyckie z Morzem Czarnym, przy pełnym jej
udrożnieniu, umożliwia, jak już wspomniano, realizację przewozów ładunków
z Białorusi i Ukrainy tranzytem przez Polskę w relacjach z krajami europejskimi,
zwłaszcza skandynawskimi.

Wnioski
Źródłem podaży ładunków na szlaku pomiędzy akwenami Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego jest wielkość strumieni ładunków generowanych w ramach
polskiej wymiany towarowej z Białorusią i Ukrainą oraz ładunków pochodzących/kierowanych z/do tych krajów tranzytem przez polskie porty morskie.
Przewozy towarowe polskiego handlu zagranicznego z Białorusią i Ukrainą są
obsługiwane w imporcie głównie przez transport kolejowy, a w eksporcie przez
transport drogowy.
Żegluga śródlądowa nie odgrywa istotnej roli w obsłudze transportowej handlu zagranicznego w żadnym z trzech krajów, przez które przebiega E-40. Podstawową, potencjalną podaż ładunków dla transportu śródlądowego stanowią
przede wsztstkim ciągi ładunkowe pochodzące z wyznaczonego obszaru ciążenia lub do niego kierowane. W Polsce głównym ośrodkiem wymiany handlowej
z Białorusią i Ukrainą jest województwo mazowieckie, w tym Warszawa, gdzie
znajduje się najwięcej dużych eksporterów i importerów. Ważnymi partnerami
wymiany handlowej z omawianym obszarem są również ośrodki przemysłowe
województwa pomorskiego oraz województw przygranicznych: podlaskiego
i lubelskiego.
Duże zróżnicowanie struktury gałęziowej w wymianie towarowej związane jest przede wszystkim ze strukturą rodzajową towarów. W przewozach surowców dominuje transport kolejowy, natomiast transport drogowy obsługuje
w badanych relacjach szeroki asortyment mniejszych partii towarów. Analiza

112

Marcin Kalinowski, Rafał Koba, Urszula Kowalczyk

struktury rodzajowej przewożonych towarów wskazuje, że w zasadzie wszystkie te ładunki mogłyby być przewożone żeglugą śródlądową przy zapewnieniu
odpowiednich jednostek ładunkowych (np. kontenerów chłodniczych) dostosowanych do właściwości fizyko-chemicznych towarów.
Realne możliwości przejęcia przez żeglugę śródlądową części obrotów ładunkowych z dróg kołowych i kolejowych uzależnione będą od stworzenia odpowiednio konkurencyjnej oferty przewozowej i jakości szlaku żeglugowego.
Dynamiczny rozwój przewozów towarowych w europejskiej przestrzeni gospodarczej i związane z tym problemy środowiskowe i logistyczne wymagają
włączenia w szerszym zakresie żeglugi śródlądowej do obsługi transportowej
obrotów towarowych. Droga wodna E-40 mogłaby odciążyć inne gałęzie transportu w zakresie przepływów ładunków handlu zagranicznego i tranzytu nie
tylko na Białorusi, lecz także w Polsce i na Ukrainie, jak również w innych krajach europejskich. Wielkość potencjalnych przewozów szacuje się na 4−5 mln
ton ładunków rocznie (węgiel, rudy metali, potas, sól, cukier, tłuczeń kamienny,
koks, drewno itp.). Ukraina i Białoruś są zainteresowane użeglownieniem połączenia Dniepr−Wisła. Użeglownienie E-40 na całej trasie jest szczególnie istotne
dla portów w Gdańsku i Gdyni, dla których dostępność transportowa portów
od strony ich zaplecza lądowego przyczyni się do usprawnienia obsługi ładunków, przyspieszenia operacji manipulacyjno-przeładunkowych i zwiększenia
przepustowości.
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international inlanD WaterWaY e-40
aS a potential carGo SupplY Generator for Baltic portS

SUmmarY
International inland waterway E-40 (E-40 IIW) is part of the network of inland waterways
of transnational importance. It’s a specific link between two seas: the Baltic Sea and the
Black Sea. The route runs through three countries, Poland, Belarus and Ukraine. In case
of the economic potential of these countries and analysing their current volume of trade
it can be assumed, that IIW E-40 excellently play the role of a potential generator of cargo,
not only for the Polish sea ports but also other ports of the

adam Salomon

funkcJonoWanie prZYportoWYcH
centrÓW loGiStYcZnYcH W polSce

StreSZcZenie

W artykule przedstawiono charakterystykę oraz funkcje centrów logistycznych
w Polsce. Omówiono też funkcjonowanie i plany budowy przyportowych centrów
logistycznych: Zachodniopomorskiego Centrum Logistycznego w Szczecinie, Pomorskiego Centrum Logistycznego w Gdańsku, planowanego suchego portu, tj.
centrum logistycznego w Zajączkowie Tczewskim, i centrum logistycznego w Gliwicach.

Wstęp
Centrum logistyczne to obiekt przestrzenny z właściwą mu organizacją
i infrastrukturą umożliwiającą różnym niezależnym przedsiębiorstwom wykonywanie czynności manipulacyjnych na towarach w związku z ich magazynowaniem i przemieszczaniem pomiędzy nadawcą i odbiorcą, w tym obsługę przewozów intermodalnych oraz wykonywanie czynności na używanych do tego
celu zasobach1.
W odróżnieniu od centrum logistycznego zespół obiektów magazynowych,
który nie spełnia wymogów tej definicji, nazywany jest centrum magazynowym:
„Centrum magazynowe to obiekt przestrzenny z właściwą mu organizacją i infrastrukturą umożliwiającą różnym niezależnym przedsiębiorstwom wykonywanie
operacji na towarach w związku z ich magazynowaniem i przemieszczaniem pomiędzy nadawcą i odbiorcą”2.
1

Logistyka, red. D. Kisperska-Moroń, S. Krzyżaniak, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań
2009,s. 287.
2
I. Fechner, Miejsce centrum logistycznego w warstwie pojęciowej infrastruktury logistycznej, „Logistyka”
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tabela 1. Przegląd definicji terminu „centrum logistyczne”
autor/autorzy

Definicje

„[...] obiekt przestrzenny z właściwą mu organizacją i infrastrukturą
umożliwiającą różnym niezależnym przedsiębiorstwom
wykonywanie czynności na towarach w związku z ich
magazynowaniem i przemieszczaniem pomiędzy nadawcą
i odbiorcą, w tym obsługę przewozów intermodalnych oraz
wykonywanie czynności na używanych do tego celu zasobach”.
I. Fechner
„[...] obiekt przestrzenny z właściwą mu organizacją i infrastrukturą
umożliwiającą różnym niezależnym przedsiębiorstwom
wykonywanie operacji na towarach w związku z ich
magazynowaniem i przemieszaniem między nadawcą i odbiorcą,
w tym obsługę przewozów intermodalnych oraz udostępniający
użytkownikom różne usługi dodatkowe”.
J. Miklińska
„[...] wyodrębniony pod względem formalnoprawnym,
organizacyjnym i technicznym, obszar o skoncentrowanej
lokalizacji obiektów infra- i suprastrukturalnych przedsiębiorstw
branży TSL i innych specjalności, stanowi ono obiekt logistyczny
o charakterze kompleksu, posiadający także ogólnie dostępne infrai suprastrukturę wewnętrzną i zewnętrzną”.
J. Konings
„[...] jest powiązane ze strukturą intermodalnego łańcucha
transportu, a w szczególności z różnymi typami rynków które
obsługuje”.
K.H. Bretzmann, „[...] miejsce obsługi różnych rodzajów transportu
Ch. Wenske
i magazynowania”.
E. Gołembska
„[...] międzyregionalna jednostka gospodarcza, w której koordynuje
się usługi magazynowania na małej i wielkiej odległości, wraz
z przepływem informacji i systemem kontroli tej działalności”.
L. Mindur
„[...] samodzielny podmiot gospodarczy dysponujący wydzielonym
terenem, powiązanym z otoczeniem komunikacyjnym (głównie
poprzez sieć dróg lub bocznice kolejowe), infrastrukturą (drogi,
place manewrowe, parkingi, budynki), wyposażeniem, personelem
i organizacją, świadczący usługi logistyczne (np. przewóz, czynności
ładunkowe, magazynowanie, rozdział i kompletacja, zaopatrzenie
i dystrybucja) w ramach doraźnych zleceń lub ciągłych umów
z firmami zewnętrznymi”.
D. Kisperska-Moroń,
S. Krzyżaniak

Źródło: Opracowanie na podstawie: Logistyka, red. D. Kisperska-Moroń, S. Krzyżniak, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2009, s. 287; J. Miklińska, Efekty funkcjonowania
centrów logistycznych w kontekście strategii zrównoważonego rodzaju transportu [w:] Zarządzanie
projektami logistycznymi, red. J. Witkowski, A. Skowrońska, Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego, Wrocław 2008, s. 157; B. Skowron-Grabowska, Centra logistyczne w łańcuchu dostaw, PWE, Warszawa 2010, s. 30−33; Kompendium wiedzy o logistyce, red. E. Gołembska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999; L. Mindur, Metodyka lokalizacji i kształtowania centrów logistycznych w Polsce, Kolejowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2000.

2008, nr 3.
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Funkcjonalność centrum magazynowego jest ograniczona do wykonywania
usług logistycznych, z wyłączeniem przeładunków intermodalnych jednostek
ładunkowych. Współzależności pomiędzy poszczególnymi obiektami infrastrukturalnymi przy centrum logistycznym, centrum magazynowym i obiekcie magazynowym przedstawiono na rysunku 1.

rysunek 1. Współzależności pomiędzy poszczególnymi obiektami infrastrukturalnymi
przy centrum logistycznym, centrum magazynowym i obiekcie magazynowym
Źródło: I. Fechner, Centra logistyczne. Cel, realizacja, przyszłość, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2004, s. 20.

Należy zauważyć, że w swojej najbardziej rozwiniętej formie centra logistyczne przyjmują postać bardzo rozbudowanych obiektów, a co najważniejsze,
wymagają znacznych nakładów oraz skoordynowania prac nad ich budową. Na
przestrzeni lat ich rola uległa transformacji od podstawowych funkcji magazynowych, aż do nowoczesnych rozwiązań magazynowych wspartych różnego
rodzaju systemami informatycznymi i usługami dodatkowymi dla klientów. Rola
centrów logistycznych jest ważna, a często nawet strategiczna, ponieważ są one
łącznikami pomiędzy różnymi podmiotami w łańcuchu dostaw (dostawcami, odbiorcami czy finalnymi konsumentami). Stanowią zatem istotną funkcję integracyjną w łańcuchu dostaw.
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W centrach logistycznych i centrach magazynowych ma miejsce składowanie
towarów i realizowane są głównie funkcje logistyczne związane z zaopatrzeniem,
produkcją i dystrybucją. Dlatego przedsiębiorstwa korzystające z usług centrum
logistycznego lub centrum magazynowego mogą mieć w nich swoje centra zaopatrzenia, montażu lub dystrybucji.
Centrum logistyczne jako samodzielny podmiot gospodarczy jest powiązane
z otoczeniem transportowym różnych gałęzi transportu. Rozwój centrów logistycznych jest silnie związany z rozwojem nowych technologii multimodalnych,
wyposażonych w odpowiednią infrastrukturę telematyczną przystosowaną do
obsługi kilku gałęzi transportu. Za tworzeniem nowoczesnych centrów logistycznych przemawia cały szereg argumentów:
– szybka zmiana przewoźnika przez przeniesienie ruchu kolejowego na drogowy, morski, wodny śródlądowy czy lotniczy;
– powiązanie ruchu lokalnego z dalekobieżnym przez działalność wspomaganą
systemem informatycznym;
– wydajniejsze wykorzystanie środków transportu, większa przepustowość
magazynów i placów składowych;
– odciążenie miast od ruchu tranzytowego;
– zwiększenie atrakcyjności gospodarczej danego regionu przy istnieniu możliwości stworzenia nowych miejsc pracy3.
Centra logistyczne powstają tam, gdzie występują znaczne strumienie ładunkowe zaspokajające potrzeby dużych uprzemysłowionych aglomeracji i w rozwijającym się handlu w zakresie importu i eksportu towarów4.
Tendencje lokalizacji centrów logistycznych, jak również większych magazynów centralnych w Polsce opierają się na trzech głównych koncepcjach. Centra
powstają one najczęściej:
– w pobliżu transeuropejskich korytarzy transportowych przebiegających
przez Polskę,
– w pobliżu obszarów miejskich,
– w portach morskich.
W każdej z tych koncepcji występuje szereg parametrów decydujących lub
mających wpływ na podjęcie ostatecznej decyzji odnośnie do usytuowania
obiektu magazynowego lub całego centrum logistycznego.

1. funkcje centrów logistycznych
Do głównych funkcji spełnianych przez centra logistyczne można zaliczyć: magazynowanie, transport, przeładunki na terminalu kontenerowym,
3

M. Krzyżanowski, Centrum logistyczne jako szansa dla polskich przewoźników przy wykorzystaniu tranzytowego położenia Polski, Instytut Morski, Gdańsk 2004, s. 2, http://www.logistyka.net.pl/images/articles/1364/MKrzyzanowski.pdf (8.03.2016).
4
Tamże.
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pakowanie, komplementację, konfekcjonowanie, zarządzanie zapasami i zarządzanie zamówieniami. Dodatkowe funkcje to m.in.: spedycja, obsługa celna,
ubezpieczenia, usługi informacyjne i informatyczne, obrót zbiorczymi opakowaniami transportowymi wielokrotnego użytku, wynajem kontenerów, palet i innych opakowań transportowych, promocja i marketing5, ale także − techniczna
obsługa pojazdów, sprzedaż paliw, olejów i akcesoriów, naprawa kontenerów
i innych opakowań transportowych, usługi hotelarskie, gastronomiczne, bankowe, księgowo-rachunkowe, telekomunikacyjne i parkingowe6.
Porty morskie i centra logistyczne są węzłami sieci logistycznych o najwyższym stopniu złożoności, największej różnorodności infrastruktury oraz funkcjonalności. Przypada im decydująca rola w funkcjonowaniu krajowego systemu
logistycznego i powinny być postrzegane jako węzły, z wykorzystaniem których
następuje jego tworzenie i rozwój. Centra logistyczne i porty morskie (centra logistyczne o rozszerzonej funkcjonalności) pełnią w krajowym systemie logistycznym takie funkcje, jak:
1. wejścia/wyjścia systemu7,
2. wspieranie wzrostu intermodalności transportu towarowego8,
3. integrowanie regionów gospodarczych9,
4. konsolidacja przepływu towarów w duże strumienie ładunków10,
5. tworzenie warunków do wzrostu komodalności transportu11,
5

I. Fechner, Centra logistyczne [w:] Usługi logistyczne, red. W. Rydzkowski, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2011, s. 171−214.
6
W. Piekarski, S. Juściński, Centra logistyczne w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej, „Eksploatacja
i Niezawodność” 2005, nr 4, http://www.ein. org.pl/ sites/default/files/2005-04.pdf (29.02.2016).
7
Rola wejścia/wyjścia systemu mówi o tym, że centra logistyczne dysponujące infrastrukturą do
obsługi przewozów intermodalnych są punktami łączenia systemów logistycznych państw przy pomocy rozwiązań transportowych umożliwiających efektywne czasowo i kosztowo przewozy dużych
partii ładunków na dalekie odległości.
8
Wspieranie wzrostu intermodalności transportu towarowego określa wywieranie korzystnego
wpływu na wzrost przewozów wodnych ładunków zjednostkowanych (w kontenerach, nadwoziach
wymiennych i naczepach), co zmniejsza uciążliwości wywoływane przez nadmierną liczbę przewozów wykonywanych przez towarowy transport drogowy.
9
Integrowanie regionów gospodarczych to tworzenie miejsc koncentracji dla różnorodnych usług
logistycznych i dostosowane do nich rozwiązania transportowe, ponadto następuje tworzenie więzi kooperacyjnych i wzmocnienie potencjału gospodarczego. Cecha ta jest szczególnie widoczna
w przypadku ustanowienia regularnych przewozów kontenerowych (transport kombinowany)
w postaci pociągów blokowych jeżdżących według stałego rozkładu jazdy pomiędzy współpracującymi centrami logistycznymi.
10
Konsolidacja przepływu towarów w duże strumienie ładunków oznacza, że centra logistyczne są
miejscami ciążenia produktów przedsiębiorstw wymagających obsługi logistycznej i transportowo-spedycyjnej, co umożliwia ich konsolidację i tworzenie dużych strumieni ładunków kierowanych
do podobnych węzłów sieci.
11
Tworzenie warunków do wzrostu komodalności transportu to skupianie dużych partii towarów
wymagających transportu oraz dysponowanie przez centra logistyczne różnorodną infrastrukturą
transportu i infrastrukturą do jego obsługi. Umożliwia dobór środków transportu, ich dostosowanie
do natury produktu, rodzaju i jakości infrastruktury transportu na trasie przewozu, a także optymalizację wykorzystania środków transportu oraz stosowanie odpowiednich środków transportu
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6. kształtowanie jakości i parametrów systemu logistycznego12.
Efektywność procesów logistycznych i produktywność zasobów wykorzystywanych do ich realizacji uwarunkowana jest także rodzajem własności centrum
logistycznego. Najwyższe efekty z punktu widzenia całości krajowego systemu
logistycznego można osiągnąć w przypadku publicznego charakteru centrum
logistycznego, tj. w przypadku, gdy wszystkim użytkownikom zapewnia się dostęp do jego zasobów, czyli do nieruchomości na cele inwestycyjne, infrastruktury przeładunkowej (terminal kontenerowy), telekomunikacyjnej, lokalnej
infrastruktury transportu (tzw. infrastruktura dojazdowa) łączącej centrum logistyczne z krajowym systemem dróg, linii kolejowych, śródlądowych dróg wodnych i morskich szlaków żeglugowych13.
Bliskie położenie portów i miast nie jest przypadkowe. Wynika to ze wspólnego, symbiotycznego rozwoju i jednoczesnego rozrostu. Zarówno porty, jak
i miasta portowe należą do wspólnej przestrzeni ekonomicznej regionów nadmorskich i wzajemne ich oddziaływanie na proces rozwoju jest nieunikniony.
U podstaw budowy centrów logistycznych w portach leżała logistyczna zasada dążenia do:
– oferowania klientom dedykowanego produktu, w dogodnej dla niego cenie,
formie, ilości i terminach dostaw;
– minimalizacji zapasów we wszystkich sferach działalności gospodarczej;
– optymalizacji kosztów transportu;
– wykorzystywania nowoczesnych technologii informatycznych w zarządzaniu procesami w łańcuchach logistycznych;
– unowocześniania systemów zaopatrzenia i dystrybucji, dostosowywania ich
do zwiększającej się specjalizacji wytwarzania i kooperacji wykorzystujących
globalne strategie konkurencyjne.

2. charakterystyka centrów logistycznych w polsce
Pierwsze krajowe nowoczesne centra logistyczne zaczęły powstawać w połowie lat 90. ubiegłego wieku w Warszawie i na terenie województwa mazowieckiego. Były one budowane przede wszystkim na zamówienie operatorów logistycznych oraz dużych sieci handlowych, które wykorzystują je przy zaopatrywaniu
swoich hipermarketów.
w danych warunkach technologii transportowych itp. Centra logistyczne zwiększają także możliwości pozyskiwania ładunków powrotnych dla środków transportu. A. Salomon, Spedycja a komodalność
transportu [w:] „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Transport” 2013, z. 80, s. 118−120.
12
W tej funkcji centra logistyczne określają zdolność systemu logistycznego do przemieszczania
towarów, wpływają na efektywność rozwiązań transportowych, zdolność do przenoszenia obciążeń w warunkach zmienności popytu, możliwość integracji z innymi systemami logistycznymi oraz
wpływają pozytywnie na koszty logistyki i produktywność zasobów wykorzystywanych do realizacji
procesów logistycznych.
13
I. Fechner, Centra logistyczne i ich rola w procesach przepływu ładunków w systemie logistycznym Polski,
grudzień 2010, http://www.wt.pw.edu.pl/content/download/540/2848/file/fechner.pdf (8.03.2016).
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Nowoczesna powierzchnia magazynowa skupiona jest w Polsce w obrębie
dziewięciu głównych rynków. Największymi z nich pod względem podaży są
Warszawa (podzielona na trzy strefy), Górny Śląsk oraz Polska centralna. Pozostałe rynki to Poznań, Wrocław, Gdańsk, Kraków, Toruń/Bydgoszcz oraz Szczecin. Pomimo widocznego w ostatnich latach spowolnienia gospodarczego sytuacja na rynku magazynowym wydaje się być stabilna14. W 2013 r. deweloperzy
dostarczyli blisko 397 tys. m2 nowoczesnej powierzchni magazynowej, a całkowita podaż wyniosła 7,76 mln m2. Na koniec roku 2013 w budowie znajdowało
się 707,1 tys. m2. W 2013 r. na polskim rynku magazynowym wynajętych zostało
ok. 2,24 mln m2, z czego 66% przypadło na nowe umowy, a 34% na renegocjacje.
Aż 30% wszystkich umów stanowiły transakcje typu BTS15. Najbardziej aktywni
byli najemcy z branż 3PL, którzy reprezentowali 21% całkowitego popytu16.
Centra logistyczne standardowo wyposażane są w powierzchnie magazynowe klasy „A”17. Zabudowa parków logistycznych to nowoczesne hale, które
pozwalają wykonywać całą gamę różnorodnych działań, od przechowywania towarów poprzez chłodnictwo oraz magazynowanie artykułów niebezpiecznych
i chemicznych, leków, szybko psującej się żywności, urządzeń precyzyjnych, części zamiennych dla przemysłu oraz towarów masowych.
Specyficznym dla infrastruktury centrum logistycznego obiektem jest intermodalny terminal przeładunkowy, zwany również terminalem kontenerowym.
Istotą przeładunku towarów i ich czasowego składowania na terminalu, zgodnie
z zasadą intermodalności transportu, jest niezmienność opakowania jednostki ładunkowej w całym procesie transportu. Potrzeba budowy intermodalnych terminali przeładunkowych, które umożliwiłyby wykonywanie przewozów transportem kombinowanym, a tym samym zwiększyłyby udział przewozów towarów
w intermodalnych jednostkach ładunkowych transportem kolejowym i wodnym
śródlądowym w ogólnym wolumenie przewozów towarowych, stała się główną
przesłanką budowy centrów logistycznych w Europie18.
Poza centrami logistycznymi intermodalne terminale kontenerowe występują
w portach morskich i śródlądowych jako obiekty samodzielne.
14

Podaż i popyt powierzchni magazynowej w wybranych regionach/miastach w Polsce w roku 2012
przedstawiono w artykule: A. Salomon, Stan obecny i perspektywy rozwoju centrów logistycznych w Polsce
[w:] Współczesne problemy rozwoju lądowo-morskich systemów transportowych, red. J. Dąbrowski, T. Nowosielski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, s. 289−290.
15
Magazyn typu BTS (ang. build to suit − szyty na miarę) to magazyn zbudowany na indywidualne
potrzeby klienta. Zaletą takiego magazynu jest dowolna lokalizacja, powierzchnia dostosowana do
potrzeb klienta i przeznaczenie precyzyjnie dopasowane do rodzaju działalności klienta.
16
Rynek magazynowy okiem najemcy. Identyfikacja potrzeb i trendów, Colliers International, luty 2014, s. 2,
http://www.colliers.com/-/media/4DE620035033417BA34990D688394EB6.ashx (8.03.2016).
17
Z posadzkami o wytrzymałości 5–6 ton/m², dopuszczalną wysokością składowania 8–12 m, infrastrukturą przeładunkową, nowoczesnymi rozwiązaniami przeciwpożarowymi, ogrzewania i telekomunikacji.
18
J. Burnewicz, Centra logistyczne jako brakujące ogniwa polskiego systemu transportowego, http://
www.eksportuj.pl/artykul/pokaz/id/22476/strona/2/Zarz%C4%85dzanie%20magazynem/centralogistyczne-i-ich-rola-w-sieciach-logistycznych (29.02.2016).
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3. Zachodniopomorskie centrum logistyczne w Szczecinie
Port w Szczecinie jest portem uniwersalnym. Dzieli się na dwa obszary: rejon
przeładunków drobnicowych oraz rejon przeładunków masowych. W zakresie
drobnicy w porcie przeładowywane są różnego rodzaju ładunki drobnicowe,
kontenery, ładunki roll on/roll off, a także ładunki ponadgabarytowe, np. elementy wież wiatrowych przeznaczone na farmy wiatrowe. W zakresie suchych
ładunków masowych dominują węgiel, koks, rudy, nawozy oraz zboże.
Port w Świnoujściu to największy w Polsce port dedykowany ładunkom suchym masowym, a także największy w Polsce i jeden z najnowocześniejszych
na Morzu Bałtyckim terminal promowy. Zaletą terminalu jest fakt, że może on
obsługiwać całe składy kolejowe w trybie roll on − roll off19.
Zarówno planowane centrum logistyczne, jak i zlokalizowany bezpośrednio
przy nim terminal kontenerowy mają dogodne położenie od strony lądu – połączenie z ulicą Gdańską poprzez most przez Parnicę z ciągiem komunikacyjnym
w kierunku na Dolny Śląsk, Poznań i Warszawę. Odległość do prowadzącej do
Niemiec autostrady A6 i międzynarodowej drogi E65 to tylko 8 km.
Inwestycja polegająca na przygotowaniu infrastruktury pod przyszłe Zachodniopomorskie Centrum Logistyczne w porcie w Szczecinie została sfinansowana ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego Transport 2004−2006 i została ukończona
w 2007 r. W porcie szczecińskim przygotowano infrastrukturę pod nowoczesny
kompleks oferujący obsługę ładunków w nowoczesnych technologiach20.
Do czynników rozwoju centrów logistycznych leżących w portach zachodniego wybrzeża należy zaliczyć :
– dobre położenie portów w korytarzu transportowym północ−południe;
– odpowiednie położenie portów wobec zaplecza transportowego, tzn. Węgier,
Czech czy wschodnich landów Niemiec;
– wzajemnie uzupełniające się położenie obu części zespołu portów Szczecin-Świnoujście;
– położenie obu części portu w granicach silnie rosnącej aglomeracji szczecińskiej o dużej ekspansji przestrzennej;
– morsko-rzeczny charakter portu w Szczecinie oraz morski charakter portu
w Świnoujściu;
– możliwości komunikacyjne portów;
– regularne połączenia kolejowe i morskie łączące port z całym zapleczem
transportowym kraju oraz Europy;
– wzrost przewozów promowych przez Morze Bałtyckie;
– bliskie położenie Akademii Morskiej w Szczecinie jako ośrodka kształcącego
przyszłe kadry pracowników;
19

http://www.port.szczecin.pl/pl/oferta/us%C5%82ugi-portowe/ (29.02.2016).
http://www.port.szczecin.pl/pl/spolka/strategia-i-rozw%C3%B3j/rozw%C3%B3j/inwestycje-uko%C5%84czone/zachodniopomorskie-centrum-logistyczne/# (29.02.2016).
20
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– istnienie Funduszu Żeglugi Śródlądowej;
– likwidacja granicy celnej21.
Nabrzeża Katowickie, Chorzowskie i Bytomskie są najbardziej eksploatowanym terenem w rejonie Basenu Kaszubskiego. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście chce, aby ich infrastruktura nabrzeżna została przebudowana,
a sam basen osiągnął głębokość techniczną 12,5 m. Zwiększy to możliwości dostępu do portu od strony morza, pozwoli na przyjmowanie do portu statków
o większym zanurzeniu22 oraz umożliwi powstanie składu celnego, strefy wolnocłowej, obsługi logistycznej przedsiębiorstw oraz tzw. produkcję lekką23.

4. pomorskie centrum logistyczne w Gdańsku
Trójmiasto ma wieloletnie tradycje przemysłu stoczniowego i petrochemicznego. Rozwój portów morskich w Gdańsku i Gdyni jest ważnym czynnikiem
wpływającym na rozwój rynku nowoczesnych powierzchni magazynowych
i logistycznych w Polsce Północnej. Funkcjonująca od wielu lat Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, inkubatory biznesu i parki technologiczne również
wspomagają rozwój gospodarczy regionu. Zakończenie budowy autostrady A1,
łączącej północ Polski z południem, w dużej mierze przyczyni się do dalszego
wzrostu znaczenia całej aglomeracji trójmiejskiej i województwa pomorskiego.
Dominujące gałęzie gospodarki to przemysł stoczniowy, rafineryjny, papierniczy,
a także transport i inne usługi. Do największych inwestorów w regionie można
zaliczyć: International Paper Kwidzyn, DCT Gdańsk, Suruga Seiki, Lotos24.
Na nieruchomości o powierzchni 1,86 mln m2 powstało Pomorskie Centrum
Logistyczne (PCL), doskonale skomunikowanie z portami morskim i lotniczym
w Gdańsku, a także z siecią dróg krajowych, samochodowych i kolejowych. Park
logistyczny połączony jest autostradą A1 poprzez Łódź ze Śląskiem i dalej z Czechami. Jednocześnie droga ekspresowa S6 łączy Gdańsk ze Szczecinem oraz dalej

21

Cz. Christowa, Podstawy budowy i funkcjonowania portowych centrów logistycznych. Zachodniopomorskie
Centrum Logistyczne − Port Szczecin, Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin 2005, s. 13−14.
22
W 2015 r. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście ogłosił przetarg na wykonanie koncepcji
lokalizacyjno-programowej dotyczącej poprawy dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego wraz z zalądowieniem Basenu Noteckiego. Planowana modernizacja nabrzeża ma zwiększyć potencjał do przeładunków masowych.
23
W dniu 8 października 2015 r. podpisano umowę przedwstępną, którą zgodnie z procedurą przetargową przesłano do Ministerstwa Skarbu Państwa celem akceptacji. Finałem tego będzie podpisanie umowy dzierżawy na okres 30 lat i wystąpienie przez inwestora o pozwolenie na budowę oraz
rozpoczęcie inwestycji. Według założeń przetargu na terenie ZCL powstaną nowoczesne magazyny
o łącznej powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 40 tys. m², http://www.portalmorski.pl/porty-i-logistyka/porty-terminale-polskie/41843-juz-wkrotce-w-szczecinskim-porcie-nowoczesne-centrum-l
ogistyczne (24.10.2015).
24
Rynek magazynowo-przemysłowy w Polsce 2014, CBRE Research Poland, Warszawa 2014, s. 18, http://
www.qbusiness.pl/uploads/Raporty/cbremagazyny12014.pdf (8.03.2016).
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z Niemcami. Dobra komunikacja, bliskie sąsiedztwo portu gdańskiego oraz terminalu kontenerowego DCT są niewątpliwie największym atutem PCL.
PCL w Gdańsku oddalone jest od:
– drogi krajowej (nieznacznie od ul. Sucharskiego, będącej fragmentem tras europejskich E75 i E77);
– najbliższego węzła autostrady A1 o 3 km;
– portu morskiego (teren położony tuż przy granicy portu);
– portu lotniczego o 10 km;
– bocznicy kolejowej o 0,2 km (w sąsiedztwie Portu i DCT);
– najbliższego przystanku autobusowego o 0,5 km.
W obrębie PCL powstał parking dla 40 samochodów ciężarowych oraz doprowadzone zostały drogi dojazdowe i tory kolejowe. Jest on bardziej dostępny dla
przewoźników nie tylko pod względem lokalizacji, lecz także dzięki takim czynnikom, jak np. odpowiednio głęboki kanał podejściowy (o głębokości 16,5−17,0
m), brak zlodzenia czy też nowocześnie wyposażony i stale rozbudowywany
terminal DCT. Należy pamiętać, że DCT aktualnie jest docelowym portem dla
największych jednostek kontenerowych na świecie, wyruszających z takich krajów azjatyckich, jak Chiny czy Korea. Czyni go to jedynym głębokowodnym

rysunek 2. Lokalizacja Pomorskiego Centrum Logistycznego w porcie Gdańsk
Źródło: http://www.portgdansk.pl/download.php?did=726&lg=en&oid=0& (8.03.2016).
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terminalem kontenerowym na Bałtyku. Terminal DCT przystosowany jest do obsługi ładunków polskiego importu, eksportu, a także tranzytu, w tym tranzytu
morskiego. Dzięki swojemu położeniu jest dobrze połączony z aglomeracjami
miejskimi w głębi Polski i nie tylko25. Tuż obok terminalu dynamicznie rozwija
się Pomorskie Centrum Logistyczne, które ma świetny dostęp do szlaków drogowych, lotniczych i kolejowych o zasięgu zarówno ogólnopolskim, jak i europejskim. Obecnie PCL dysponuje powierzchnią ok. 14 tys. m² do natychmiastowego
wynajęcia – powierzchnia ta może zostać przeznaczona na magazyny, biura czy
też produkcję. W planach PCL ma osiągnąć powierzchnię nawet 450 tys. m², co
oznacza, że staje się bezkonkurencyjne dla innych przyportowych centrów logistycznych, np. dla Szczecina. Kolejnym atutem PCL niewątpliwie jest bliskość
Trójmiasta – stale rosnącej bazy klientów26.
W pierwszym kwartale 2015 r. zasoby powierzchni magazynowej w Trójmieście wynosły blisko 258 tys. m², czyli o 52 tys. m² więcej niż przed rokiem. W analizowanym okresie do użytku zostały oddane cztery projekty: dwa etapy Panattoni Park Gdańsk, budynek Centrum Logistycznego Kowale III oraz magazyn
Zarządu Morskiego Portu Gdynia. W budowie pozostaje wciąż 66,4 tys. m² (w
trzech projektach). Na koniec grudnia 2014 r. wskaźnik pustostanów na trójmiejskim rynku wyniósł 4,8%. W 2014 r. podpisano 24 umowy, w ramach których
wynajęte zostało ok. 89 tys. m2.27
W ciągu roku 2015 oddano blisko 1 mln m2 nowych magazynów, w znacznym
stopniu dzięki projektom zrealizowanym przez Panattoni (443 tys. m²), Goodman
(222 tys. m²) i SEGRO (87 tys. m²). Najwięcej nowej powierzchni weszło na rynek
poznański (278 tys. m²), górnośląski (140 tys. m²) oraz wrocławski (108,5 tys. m²).
Bardzo dobre wyniki pod względem nowej podaży zanotowały niektóre mniejsze lokalizacje − Szczecin (70 tys. m²), Rzeszów (60,5 tys. m²) i Lublin (59 tys. m²).
Na koniec 2015 r. całkowita podaż powierzchni magazynowych w Polsce wyniosła 9,77 mln m². Największe rynki to: Warszawa (ok. 2,9 mln m² miasto Warszawa i okolice), Górny Śląsk (1,7 mln m²), Poznań (1,6 mln m²), Polska centralna
(1,3 mln m²) oraz Wrocław (1,3 mln m²)28.
Pod koniec 2015 r. w budowie były 33 projekty o łącznej powierzchni magazynowej wynoszącej 774 tys. m², z czego najwięcej – 219 tys. m² przypadało na okolice Warszawy. Aż 35% powierzchni powstaje na zasadach spekulacyjnych, czyli
bez wiążących umów najmu, co pokazuje, że deweloperzy darzą Polskę dużym
zaufaniem i dostrzegają szerokie możliwości rozwoju rynku magazynowego. Aż
73% powierzchni w budowie (567 tys. m²) realizowane jest przez Panattoni.
Można wskazać pewne okoliczności sprzyjające funkcjonowaniu i rozwojowi
PCL (zarówno walory obiektu, jak i szanse w jego otoczeniu), a w szczególności:
25

http://dctgdansk.pl/pl/about-dct/ (8.03.2016).
https://pl.goodman.com/nieruchomosci/nieruchomosci/pomeranian-logistics-centre (8.03.2016).
27
http://www.colliers.com/pl-pl/poland/about/press-releases/q1-2015/23-01-15-rynek-magazynowy-podsumowanie-2014 (8.03.2016).
28
http://magazyny.pl/blog/raporty/raporty- ogolnopolskie/raport-z-rynku-magazynowo przemyslowego-podsumowanie-roku-2015/ (8.03.2016).
26
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–
–
–
–
–

położenie w transportowym korytarzu Bałtyk−Adriatyk;
wysokie kwalifikacje kadry pracującej na terenie PCL i DCT;
spełnianie wymogów ochrony środowiska;
spełnianie międzynarodowych norm bezpieczeństwa;
niski stopień utrudnień w ruchu drogowym przez centrum miast – obecność
obwodnicy;
– rozwój połączeń intermodalnych z portami;
– bogata oferta terenów dla inwestorów związanych z realizacją funcji transportowej, przemysłowej i logistyczno-dystrybucyjnej;
– możliwość obsługi praktycznie wszystkich ładunków występujących w obrocie portowym;
– aktywność podmiotów zarządzających nakierowana na pozyskiwanie inwestorów zainteresowanych lokowaniem inwestycji na terenach portowych oraz
integrację portów w ramach morsko-lądowych łańcuchów transportowych;
– realizacja różnych portowych funkcji gospodarczych (transportowej, handlowej, dystrybucyjno-logistycznej)29;
– pozytywny wizerunek portu i terminalu wśród lokalnej społeczności;
– modyfikacja rozwiązań komunikacyjnych – coraz większa ilość przewoźników na rynku;
– wzrost zainteresowania branżą TSL – studenci kształcą się na kierunkach
związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, transportem, logistyką czy
spedycją;
– nawiązywanie współpracy z zagranicznymi przedsiębiorstwami w celu utworzenia sprawnej sieci transportowej;
– rozwój w ramach sieci TEN-T połączeń drogowych poprawiających spójność
regionów centralnej i południowej Polski z portami;
– wzmocnienie integracji miejsko-portowej;
– rozwój lub realokacja na tereny portowe nowych zakładów przemysłowych
oraz lokowanie przez kolejne przedsiębiorstwa przemysłowe swoich terminali dedykowanych na terenach portowych;
– dalszy dynamiczny rozwój obrotów drobnicą zjednostkowaną zarówno w relacjach z zapleczem krajowych, jak i tranzytowym;
– znaczny udział Chin i innych krajów Azji Południowo-Wschodniej w polskiej
wymianie handlowej;
– skuteczniejsze wdrożenie w życie priorytetów polityki transportowej UE,
sprzyjającej rozwojowi żeglugi bliskiego zasięgu, lądowo-morskich łańcuchów transportowych oraz autostrad morskich.
Projekty na najbliższe lata przewidują m.in. rozbudowę potencjału obecnie
funkcjonujących terminali, a także budowę nowych. Dodatkowo przebudowana ma być infrastruktura drogowa i kolejowa zwiększająca dostępność terminali.
Istotny jest udział kolei w przewozie towarów do portu i wywozie z portu.
29

http://bip.transport.gov.pl/pl/bip/zamowienia_publiczne/ocena_program_porty_2020/px_program_rozwoju_portow_morskich___zalacznik_do_siwz.pdf (8.03.2016).
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Główna inwestycja, która zwiększy ten wskaźnik, to modernizacja linii 22630.
W Pruszczu Gdańskim, gdzie pociągi zjeżdżają z linii 226 w kierunku Tczewa,
zaczyna się odcinek trzytorowy, co nawet biorąc pod uwagę ruch aglomeracyjny
czy KDP/Pendolino co godzinę, znacznie ułatwia pogodzenie interesów przewoźników pasażerskich i towarowych31.

5. planowany suchy port, czyli centrum logistyczne
w Zajączkowie tczewskim
„Suchy port” jest specyficznym typem lądowego terminalu intermodalnego,
usytuowanym na zapleczu portu morskiego. W literaturze i praktyce bywa różnorodnie nazywany, najczęściej z języka angielskiego − dry port, ale także sea
outlet, inland port, extended gate czy inland load centre32. Suchy port jest obiektem bez
dostępu do wody, ulokowanym w niewielkiej odległości od portu morskiego33.
Ładunki z portu morskiego transportowane są, poprzez port suchy, w głąb lądu.
Dla portów trójmiejskich takim suchym portem może być planowany terminal
w Zajączkowie Tczewskim. Suchy port w Zajączkowie Tczewskim (ICY Tczew),
którego inwestorem ma być PCC Intermodal, ma być hubem przeładunkowym
30

http://www.pgt.pl/pierwszy-suchy-port-na-pomorzu (8.03.2016).
Pod pojęciem kolei dużych prędkości należy rozumieć wykonywanie przewozów pasażerskich
z prędkościami powyżej 200 km/h. Pierwszą koncepcją budowy linii dużych prędkość w Polsce był
kierunkowy program linii dużych prędkości w Polsce z 1993 r. Program ten powstawał na początku
lat 90. ubiegłego wieku, a horyzont jego realizacji został wyznaczony do 2030 r. Jego głównymi założeniami była budowa nowej linii wschód−zachód przez Warszawę, Łódź i Poznań w ramach osi
transeuropejskiej z Berlina do Moskwy, przedłużenie linii CMK z okolic Grodziska pod Warszawą do
Gdańska przez Płock oraz budowa odgałęzienia od linii CMK w Idzikowicach do Piotrkowa, aby wraz
z linią Piotrków−Bełchatów oraz dalej z fragmentami nowych odcinków i już istniejących stworzyć
połączenie Warszawy z Wrocławiem. Ostatnia z koncepcji zakłada zbudowanie linii kolejowych dla
prędkości przekraczających 300 km/h łączących 4 duże miasta − Warszawę, Łódź, Wrocław i Poznań
(dalej z możliwością połączenia z Berlinem i resztą zachodniej Europy). Pozwoliłoby to na skrócenie
czasu przejazdu pomiędzy: Warszawą a Łodzią do 45 minut, Warszawą a Poznaniem do 1 godziny i 35
minut, Warszawą a Wrocławiem do 1 godziny i 40 minut, w dalszej kolejności Warszawą a Berlinem
do 3 godzin. Konsepcja KDP na odcinku Warszawa−Łódź−Poznań/Wrocław,popularnie zwana „linią
Y”, jest kluczowym elementem restrukturyzacji polskich kolei w kierunku ich unowocześnienia i włączenia w europejski obszar kolejowy, którego standardy i jakość umożliwią sprostanie współczesnym
oczekiwaniom społeczeństwa, a także gospodarki. Modernizacje linii kolejowych w niewystarczającym stopniu poprawiają czasy przejazdu przy bardzo wysokim koszcie inwestycji w przeliczeniu na
minutę skrócenia przejazdu, które są nierzadko kilka razy wyższe niż w przypadku budowy nowej
linii dużej prędkości. Pociągi KDP/Pendolino już od ponad 15 miesięcy jeżdżą po polskich torach,
obsługując połączenia typu premium w PKP Intercity. W tym czasie składy przejechały ponad 6,3
mln km i przewiozły niemal 3,6 mln pasażerów na trasach pomiędzy Warszawą a Trójmiastem, Krakowem, Katowicami i Wrocławiem.
32
M. Klopott, Koncepcja „suchych portów” w kontekście zrównoważonego rozwoju, „Logistyka” 2011, nr 3,
s. 1178, http://www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe/send/-/251 (8.03.2016).
33
http://www.portalmorski.pl/porty-i-logistyka/porty-terminale-polskie/41499-gdanskdziekiinwestycjom-zwiekszy-sie-dostepnosc-do-portu (8.03.2016).
31
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dla sprawnej i efektywnej obsługi czterech kontenerowych terminali morskich
zlokalizowanych w portach Gdańska oraz Gdyni.
PCC Intermodal dysponuje 63 ha gruntu w rejonie Zajączkowa Tczewskiego.
Doskonała lokalizacja nieruchomości w rejonie węzła kolejowego oraz przy drodze krajowej nr 1 umożliwia budowę suchego portu jako nowoczesnego centrum
logistycznego i zaplecza przeładunkowo-dystrybucyjnego dla portów morskich
Trójmiasta. Suchy port na terenie województwa pomorskiego ma być największą w tej części Europy inwestycją w lądową infrastrukturę punktową. Może stanowić ważne zaplecze dystrybucyjno-przeładunkowe, umożliwiające sprawną
i efektywną obsługę ładunków oraz optymalizację łańcucha dostaw zarówno od
strony morza w głąb lądu (i odwrotnie), jak i w relacjach intraeuropejskich z zachodu na wschód i w relacjach północ−południe34.
W relacji eksportowej w suchym porcie gromadzone mają być kontenery
przeznaczone na konkretny statek morski. Należy pamiętać, że zawijające obecnie do DCT statki o pojemności ok. 18 tys. TEU są w stanie pomieścić tyle kontenerów, co ponad 170 pociągów kontenerowych po 90 TEU. Do zgromadzenia
takiego ładunku potrzeba czasu i miejsca. W samym terminalu morskim może go

rysunek 3. Koncepcja suchego portu w Zajączkowie Tczewskim
Źródło: http://www.tcz.pl/index.php?p=1,47,0,wiadomosci&item=63178a8b9882d024&title=Suchy-port-w-Zajaczkowie-ma-w-pelni-zaczac-dzialac-do-2020-roku (8.03.2016).
34

www.pccintermodal.pl (8.03.2016).
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być zbyt mało, zwłaszcza gdyby takich statków miało być obsługiwanych kilka
tygodniowo35.
Ze względu na duże zaniedbanie Wisły, jako drogi wodnej, i w zasadzie brak
możliwości uprawiania nią żeglugi, w najbliższych latach spółka nie przewiduje możliwości przewożenia towarów rzeką. Docelowo terminal ma obsługiwać
milion kontenerów rocznie, co stanowić ma ok. 25% ładunków trafiających do
trójmiejskich portów36.
Planowane parametry tego terminalu to m.in.37:
– powierzchnia składowa dla 20 tys. TEU;
– 3 suwnice bramowe;
– roczne możliwości przeładunkowe ok. 1 mln TEU;
– 6 torów na bocznicy kolejowej – każdy po 750 m (według niektórych źródeł
ma być to 8 torów po 600 m długości każdy);
– stanowiska z przyłączami dla kontenerów chłodniczych i izoterm;
– parkingi dla samochodów ciężarowych;
– zaplecze socjalne;
– magazyny i warsztaty do naprawy kontenerów;
– suwnice placowe RTG;
– wózki widłowe;
– reachstackery;
– powierzchnia terenu inwestycyjnego osiągająca 58 ha;
– powierzchnie produkcyjne.
Planuje się uruchomienie opisywanego obiektu w 2020 r., kiedy to – bez transportu tranzytowego: 400 tys. TEU w Gdańsku i 100 tys. TEU w Gdyni – przewozy
drogowe wyniosą 1,6 mln TEU. Daje to ponad milion kontenerów do obsłużenia
w ruchu samochodowym, czyli po 500 tys. kontenerów w każdym kierunki z i
do portu. Przyjmując 250 dni roboczych w roku, oznacza to ok. 2 tys. zestawów
ciężarowych wjeżdżających i wyjeżdżających z kontenerami każdego dnia do
portów Gdańska i Gdyni. Biorąc pod uwagę, że główny ruch bramowo-drogowy
odbywa się w godzinach 6−22, oznacza to obsługę w ciągu każdej minuty jednego kontenera do portu i jednego z portu w obu portach. Przewozy intermodalne: 1,2 mln TEU w każdym porcie oznaczają minimum 8,8 tys. pociągów rocznie
w każdym z portów.
Obecnie w Polsce nie ma jeszcze zintegrowanej sieci regularnych kolejowych
połączeń międzyterminalowych, a istnieje potrzeba budowy ok. 16 nowoczesnych terminali przeładunkowych, które stanowić będą filary sieci intermodalnej. Takie obiekty powstają i są zlokalizowane wzdłuż głównych korytarzy transportowych oraz w pobliżu dużych rejonów gospodarczych, jak np. 5 terminali na
35

S. Grulkowski, Analiza celowości i możliwości budowy „suchego portu” w pobliżu Trójmiasta, s. 5, http://
www.innowrota.pl/sites/default/files/images/S.Grulkowski_1.pdf (8.03.2016).
36
http://www.tcz.pl/index.php?p=1,47,0,wiadomosci&item=63178a8b9882d024&title=Suchy-port-w-Zajaczkowie-ma-w-pelni-zaczac-dzialac-do-2020-roku (8.03.2016).
37
http://www.pccintermodal.pl/bazy/pccintermodal.nsf/id/PL_Intermodal_Container_Yard
(8.03.2016).
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trasie E20: Frankfurtu nad Odrą, przez Gądki, Kutno, Pruszków do Małaszewicz,
czy kolejnych 5 terminali na linii E30 z Brzegu Dolnego, przez Gliwice, Dąbrowę Górniczą, Dębicę do Medyki. Wyobraźmy sobie, że spośród 48 pociągów na
dobę mielibyśmy 5 regularnych połączeń kolejowych do Gliwic: 2 razy dziennie
z Gdyni oraz 3 razy dziennie z Gdańska. Każdy pociąg o pojemności operacyjnej
80 TEU w każdym kierunku. Jeśli w danym dniu zleconych do przewozu zostanie 200 TEU z Gdyni i 200 TEU z Gdańska, to bez suchego portu, czyli bez możliwości optymalizacji − 40 TEU nie zostanie obsłużone w Gdyni, a pojemność
ładunkowa pociągów z Gdańska będzie niewykorzystana, co daje wyższe koszty
jednostkowe. Natomiast z wykorzystaniem suchego portu wszystkie kontenery
zostaną obsłużone, a pojemność operacyjna pociągów będzie w pełni wykorzystana, co przełoży się na niższe koszty jednostkowe38.
Budowa suchego portu wywołuje mieszane opinie, nawet takie, że dodatkowe przeładunki spowodują spowolnienie dostawy towarów do odbiorcy i wzrost
kosztów. Będzie on zlokalizowany w odległości 50 km od Gdyni, więc przy wysłaniu kontenera np. z Katowic nie będzie opłacało się korzystać z pośrednika.
Z drugiej jednak strony, przy szybkim rozwoju portów konieczne będzie skomasowanie wywożonych kontenerów. Pomorskie Centrum Logistyczne w porcie gdańskim oraz oddanie w 2016 r. drugiego nabrzeża spowoduje, że terminal
kontenerowy DCT Gdańsk podwoi swoje możliwości przeładunkowe, osiągając
zdolność na poziomie 3 mln TEU rocznie. Jeśli do tego dodamy budowę terminalu ładunków masowych i przeładunkowej bazy ropy oraz rozbudowę terminalu węglowego, to można spodziewać się 5-krotnego wzrostu masy towarowej
przewożonej koleją. Zapewne suchy port nie rozwiąże wszystkich problemów
branży, ale pomoże poprawić i usprawnić obsługę ruchu kontenerowego między
terminalami portowymi i ich szeroko pojętym zapleczem39.
Budowa nowoczesnej infrastruktury logistycznej na zapleczu największych
polskich portów morskich pozwala na zupełnie nowe spojrzenie na możliwości
ich rozwoju. Przede wszystkim inicjatywa ukierunkowana jest na wykorzystanie
w możliwie maksymalny sposób kolei, jako gałęzi tranportu dedykowanej dla
ruchu towarowego skonteneryzowanego na długich dystansach przewozu. Dla
Trójmiasta Intermodal Container Yard w Zajączkowie Tczewskim będzie stanowił szansę na lepszą organizację logistyki miejskiej, na mniejszą dekapitalizację
układu transportowego aglomeracji, a także na lepszą jakość życia mieszkańców.
Dla regionu pomorskiego, dla obszarów nadmorskich skoncentrowanie obsługi
logistycznej w suchym porcie oraz przeniesienie ruchu z dróg na kolej umożliwi
podkreślenie funkcji turystycznych obszaru, podniesienie jakości obsługi turystycznej. Projekt wpisuje się w ideę rozwoju zrównoważonego regionu40.

38

http://www.pgt.pl/pierwszy-suchy-port-na-pomorzu (8.03.2016).
Tamże.
40
S. Grulkowski, Analiza celowości..., s. 7, http://www.innowrota.pl/sites/default/files/images/S.Grulkowski_1.pdf (8.03.2016).
39
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6. centrum logistyczne w Gliwicach
Przyportowe centra logistyczne nie muszą znajdować się na terenie portów
morskich. Mogą być zlokalizowane m.in. w pobliżu portów rzecznych. Tak jest
w przypadku portu w Gliwicach i leżącego w jego bliskim sąsiedztwie Śląskiego
Centrum Logistyki.

rysunek 4. Odległości z centrum logistycznego w Gliwicach do miast na jego zapleczu
Źródło: http://www.pccintermodal.pl/bazy/pccintermodal.nsf/id/PL_Terminal_PCC_w_
Gliwicach (8.03.2016).

Port w Gliwicach jest połączony z Odrą za pośrednictwem Kanału Gliwickiego. Swoją działalność centrum logistyczne rozpoczęło w 1989 r. jako Śląski
Wolny Obszar Celny, spółka powołana do utworzenia i organizowania wolnego obszaru celnego oraz zarządzania i administrowania portami w Gliwicach
i Kędzierzynie-Koźlu.
W 2002 r. nazwa spółki została zmieniona na Śląskie Centrum Logistyki SA,
a miasto Gliwice przyczyniło się do rozbudowy nieruchomości na terenie gliwickiego portu i stało się większościowym akcjonariuszem41.
Po stworzeniu Kanału Gliwickiego był on najnowocześniejszym sztucznym
szlakiem wodnym w Europie. Różnicę wysokości pomiędzy Gliwicami a Kędzierzynem-Koźlem, która wynosi 44 m, pokonuje się dzięki 6 podwójnym śluzom
komorowym. Długość kanału wynosi 44 km, a według klasyfikacji międzynarodowej zaliczany jest do dróg wodnych III klasy.
Port w Gliwicach, ze względu na układ i kształt basenów portowych, konstrukcje i długość nabrzeża (ponad 2,5 km), urządzenia przeładunkowe, place
41

http://www.scl.com.pl/o-firmie,d13.html (8.03.2016).
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składowe i zdolności przeładunkowe (ok. 2 mln ton rocznie), jest najnowocześniejszym i najbardziej uniwersalnym portem śródlądowym w Polsce. Gliwicki
port ma bezpośrednie połączenie z zespołem portów morskich Szczecin-Świnoujście oraz z całą siecią dróg wodnych w Europie Zachodniej42.
Śląskie Centrum Logistyki oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie
transportu i logistyki, odpowiednio dopasowane do potrzeb klienta, zapewniając
nowatorskie rozwiązania i zarządzanie zaawansowanymi projektami logistycznymi. Centrum obejmuje obszar 47 ha przy ulicy Portowej w Gliwicach oraz 12,58
ha przy ulicy Sikorskiego w Gliwicach-Sośnicy. Bliskość skrzyżowania dwóch
transeuropejskich korytarzy transportowych zapewnia dogodną lokalizację i stale rosnącą liczbę klientów. Korytarze transportowe, o których mowa, to korytarz
Berlin/Dresden−Wrocław−Lwów−Kijów oraz Gdańsk−Katowice−Żylina43.
Do zakresu usług oferowanych klientom przez Śląskie Centrum Logistyki SA
można także zaliczyć:
– magazynowanie towarów niebezpiecznych ADR (SQAS), neutralnych i spożywczych (HACCP);
– magazynowanie wyrobów stalowych (ECO.LOG.STAL);
– tzw. hotel dla palet;
– etykietowanie i znakowanie produktów;
– konfekcjonowanie i paletyzowanie towarów;
– konsolidację przesyłek;
– zabezpieczanie i foliowanie produktów;
– pakowanie i kompletację wysyłek;
– kontrolę cech i parametrów produktów;
– wydawanie towarów zgodnie z zasadami FIFO i FEFO44;
– przeładunki bezpośrednie;
– cross-docking45;
– dostawy just in time.
W Śląskim Centrum Logistyki SA mieści się terminal celny, do którego zadań
należy:
– nadawanie towarom przeznaczenia celnego oraz wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa celnego;
– dokonywanie wymiaru i poboru należności celnych oraz podatku akcyzowego;

42

http://www.scl.com.pl/historia-portu,d110.html (8.03.2016).
http://www.scl.com.pl/lokalizacja,d92.html (8.03.2016).
44
Zasada FIFO (first in first out) wymaga, aby jednostki ładunkowe tego samego towaru, które zostały dostarczone najwcześniej, były wydawane jako pierwsze. Zasada wydawania FEFO (first expired
first out) stosuje się dla towaru, który ma określoną datę ważności lub termin przydatności do spożycia. Jednostki ładunkowe tego samego towaru, którego termin przydatności do spożycia upłynie
najwcześniej, są wydawane jako pierwsze.
45
Cross docking to tzw. tranzyt przez terminal, gdzie może nastąpić przeładunek kompletacyjny,
przepakowanie towaru i wysyłka do odbiorcy bezpośrednio z magazynu bez dodatkowego magazynowania towaru.
43
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– dokonywanie wymiaru i poboru podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów;
– sprawowanie dozoru celnego i wykonywanie kontroli celnej;
– wykonywanie szczególnego nadzoru podatkowego;
– zwalczanie i ściganie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych w zakresie ustalonym Kodeksem karnym skarbowym;
– wykonywanie innych zadań zleconych w przepisach odrębnych46.
Na terenie Śląskiego Centrum Logistyki znajduje się terminal kontenerowy
o powierzchni 3 ha i pojemności 1700 TEU, oferujący przeładunki i składowanie kontenerów. Poza tym, na jego terenie znajdują się 2 pary torów kolejowych,
8 złączy izoterm, 3 reachstackery, a wysokość składowania kontenerów osiąga
poziom 5 warstw. Operatorem tego terminalu jest PCC Intermodal SA.

Zakończenie
Ciągłe dążenie do rozbudowy infrastruktury logistycznej i magazynowej oraz
wzrost ilości towarów przeładowywanych w polskich centrach logistycznych na
terenach portów pokazuje możliwość dalszego rozwoju. Zarówno Pomorskie
Centrum Logistyczne w Gdańsku, jak i Zachodniopomorskie Centrum Logistyczne w Szczecinie stale się rozwijają i znajdują nowych dzierżawców. Dzięki bliskości morskich terminali kontenerowych centra te będą zyskiwać nowych
klientów, w związku z czym powinny zostać przeprowadzone liczne modernizacje infrastruktury magazynowej. Budowa Gazoportu w Świnoujściu również
przyczyni się do rozwoju infrastruktury portowo-magazynowej oraz zwiększy
się dostęp Polski do gazu ziemnego bez pośrednictwa Rosji. Śląskie Centrum
Logistyki SA w Gliwicach pod względem wyposażenia, infrastuktury i kadr nie
odstaje od centrów logistycznych przy portach morskich, wręcz udowadnia, że
centrum logistyczne na południu Polski ma rację bytu i stale odnotowuje wzrost
zainteresowania usługami. W przypadku Zajączkowa Tczewskiego i powstającego tam tzw. suchego portu zakłada się, że będzie to jedna z najbardziej korzystnych inwestycji na Pomorzu, zwłaszcza ze względu na rosnące znaczenie
transportu intermodalnego.
Wszystkie cztery przyportowe centra logistyczne mają bardzo dobre i atrakcyjne lokalizacje. PCL mieści się przy jedynym w Polsce głębokowodnym terminalu kontenerowym DCT, który stale się rozbudowuje i zwiększa możliwości
przeładunkowe, a co za tym idzie dostarcza Pomorskiemu Centrum Logistycznemu więcej potencjalnych klientów i przyczynia się do stałego rozrostu centrum.
W przypadku ZCL jest o tyle trudniej, że infrastruktura portowa musi zostać
zmodernizowana, aby centrum miało większą rację bytu oraz mogło odnotować
coraz większą liczbę przeładunków. Niestety, wizerunek portu Szczecin nadal
nie jest do końca dobry, ale Zachodniopomorskie Centrum Logistyczne poprzez
46

http://www.scl.com.pl/terminal-celny,d89.html (8.03.2016).
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szereg realizowanych inwestycji ma go zmienić. Śląskie Centrum Logistyki w Gliwicach jest postrzegane jako miejsce, do którego płynie węgiel i z którego węgiel
odpływa. Mija się to z prawdą, głównie ze względu na szeroką ofertę centrum
oraz prężnie rozwijający się terminal kontenerowy na terenie ŚCL. Co przyniesie
ze sobą budowa „suchego portu” w Zajączkowie? Czas pokaże, aczkolwiek przed
inwestorem jeszcze daleka droga do uruchomienia i rozpoczęcia działalności tej
inwestycji. Podsumowując, można powiedzieć, że potencjał polskich przyportowych centrów logistycznych ze względu na ich dynamiczny rozwój i dostępność
transportową jest w bardzo dużym stopniu wykorzystywany, a ich działalność
gospodarcza stoi na bardzo wysokim poziomie.
Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że bez sprawnych połączeń kolejowych
oraz modernizacji sieci kolejowych polski transport intermodalny może mieć poważne problemy z poprawnym funkcjonowaniem. Należy zastanowić się nad
poprawą działania kolei i usprawnieniem węzłów komunikacyjnych, ponieważ
bez tego transport towarów koleją na terenie Trójmiasta i większych aglomeracji
jest utrudniony.
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SUmmarY
The article presents the functions performed by the logistics centres and made the characteristics of logistics centres in Poland. The rest of this article discusses the operation and
plans to build the port-logistics centres: the West Pomeranian Logistics Centre in Szczecin,
Pomeranian Logistics Centre in Gdansk, near-port logistics centre in Zajączkowo Tczewskie and near-port logistics centre – Gliwice Port.
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STaN I perSpeKTYwY rozwojowe
tecHnoloGii offSHore na prZYkŁaDZie
morSkicH farm WiatroWYcH

StreSZcZenie

Sektor elektroenergetyczny w całej Europie, jak i też w Polsce od kilku lat ulega
dynamicznym zmianom. Można zaobserwować tendencję odchodzenia od dużej
energetyki konwencjonalnej i wykorzystania paliw kopalnianych jako źródeł energii elektrycznej, jednocześnie coraz intensywniej rozwija się energetyka wiatrowa.
Niewątpliwym liderem w zakresie technologii offshore, a w tym rozwoju morskich
farm wiatrowych, jest Europa. Kraje członkowskie Unii Europejskiej, wraz z Norwegią, chcą konsolidować morskie sieci energetyczne. Farmy wiatrowe w Polsce
nie są jednak jeszcze na aż tak zaawansowanym poziomie. Rok 2015 w Polsce był
przełomowy dla odnawialnych źródeł energii (OZE). Odnotowano wtedy najwyższe wskaźniki mocy farm wiatrowych. Największy potencjał przedsiębiorstw
działających w tej branży istnieje na Pomorzu. Celem artykułu jest przedstawienie aktualnego stanu i perspektyw rozwojowych sektora offshore w odniesieniu
do morskich farm wiatrowych. W publikacji najpierw omówiono uwarunkowania
europejskie funkcjonowania tego sektora, a następnie zaprezentowano potencjał
Polski w tym obszarze. W ostatniej części zaprezentowano działania na rzecz jego
rozwoju w województwie pomorskim.

Wstęp
We współczesnym świecie poszukuje się innowacyjnych rozwiązań
w celu zwiększenia efektywności działalności, mając na uwadze paradygmat
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zrównoważonego i trwałego rozwoju. W sektorze energetycznym promowane
jest wykorzystanie rozwiązań na bazie odnawialnych źródeł energii. Świadomość społeczeństwa jest na tyle wysoka, że wywiera wpływ na przedsiębiorstwa,
aby korzystały z tego typu technologii. Europa zajmuje czołowe miejsce na arenie międzynarodowej w sektorze elektroenergetycznym. Potentatami w zakresie
morskich farm wiatrowych na koniec 2015 r. były Wielka Brytania, Niemcy oraz
Dania. W Polsce liderami w wykorzystaniu farm wiatrowych są województwa
zachodniopomorskie, pomorskie i kujawsko-pomorskie. Spowodowane jest to
tym, że są tam bardzo przychylne warunki klimatyczne oraz istnieje wysoka
świadomość społeczeństwa o pozytywnych aspektach OZE.
Celem artykułu jest przedstawienie aktualnego stanu i perspektyw rozwojowych sektora offshore w odniesieniu do morskich farm wiatrowych. W publikacji
najpierw omówiono uwarunkowania europejskie funkcjonowania tego sektora,
a następnie zaprezentowano potencjał Polski w tym obszarze. W ostatniej części
zaprezentowano działania na rzecz jego rozwoju w województwie pomorskim.
Opracowanie powstało w oparciu o dostępne raporty, artykuły oraz inne − głównie internetowe − materiały źródłowe.

1. uwarunkowania europejskiego rynku morskich farm wiatrowych
Sektor offshore integruje szereg gałęzi przemysłu, m.in. przemysł wydobywczy, energetyczny, metalowy, maszynowy, precyzyjny, środków transportu,
elektrotechniczny i elektroniczny oraz wysokiej technologii. Do sektora offshore
zaliczyć należy przede wszystkim podmioty gospodarcze związane z projektowaniem, produkcją, remontami oraz eksploatacją urządzeń, jednostek i obiektów
służących do:
– poszukiwania, wydobycia, przetwarzania i transportu paliw kopalnych spod
dna morskiego (gazu ziemnego, ropy naftowej) − np. platform wydobywczych i wież wiertniczych;
– konwersji, akumulacji i dystrybucji energii morza pozyskiwanej z wiatru, falowania, prądów lub pływów morskich − np. morskich turbin wiatrowych,
morskich stacji transformatorowych, boi energetycznych, platform pomiarowych;
– montażu, serwisu i obsługi urządzeń służących powyższemu, określanych
ogólnie mianem offshore supply vessels (OSV);
– wydobycia z dna i spod dna morskiego oraz transportu kruszywa naturalnego, a także innych surowców mineralnych.
Ze względu na ramy artykułu w analizie skupiono się na podmiotach gospodarczych ściśle związanych z morskimi farmami wiatrowymi. Wzięto zatem
pod uwagę instytucje badawcze, przedsiębiorstwa, które konstruują i budują wiatraki, oraz te, które eksploatują energię pozyskiwaną dzięki nim. Można
zresztą zauważyć wielokierunkową wymianę informacji między każdym z tych
podmiotów.
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Europa jest zdecydowanym potentatem w pozyskiwaniu energii z morskich
farm wiatrowych. Podczas gdy inne regiony świata rozpoczynały planowanie inwestycji w tej materii, Europa już od dwóch dekad była na tym polu liderem1.
Postęp w technice i dojrzałość przemysłu offshore powoduje, że staje się on coraz
bardziej atrakcyjnym obszarem inwestycyjnym. Sektor offshore przyczynia się
do wzmocnienia konkurencyjności UE i jej przywództwa w produkcji energii,
zapewnia zatrudnienie, redukuje importowe uzależnienie Europy i zwiększa
bezpieczeństwo dostaw.
The North Sea Offshore Grid to konsolidacja morskich sieci energetycznych pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej a Norwegią. Jej celem
jest zjednoczenie interesariuszy odnawialnych źródeł energii na północnych
akwenach Europy. Offshore Grid powinna wspólnie wytwarzać energię na

Rys. nieczytelny.
Czy
Autor może
zdobyć lepszą wersję?

rysunek 1. Offshore Grid na północnych akwenach Europy
Źródło: Offshore Electricity Grid Infrastructure in Europe A Techno-Economic Assessment 3E
(coordinator), dena, EWEA, ForWind, IEO, NTUA, Senergy, SINTEF Final Report, October
2011.
1

http://www.ewea.org/policy-issues/offshore/ (8.04.2016).
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rysunek 2. Pojemność i produkcja elektryczności w państwach członkowskich UE
w 2030 r. zgodnie z głównym scenariuszem rozwojowym
Źródło: A report by the European Wind Energy Association, The European Wind Energy Association, August 2015.

oczekiwanym poziomie 40 GW z morskiej energetyki wiatrowej przed 2020 r.,
a 150 GW przed 2030 r.2 The North Sea Offshore Grid została przedstawiona na
rysunku 1.
W 2015 r. zostały w Europie uruchomione morskie farmy wiatrowe
o mocy ok. 3,019 GW. W rezultacie na koniec ubiegłego roku ich moc wyniosła
ok. 11,027 GWh. Europejskim liderem morskiej energetyki wiatrowej, według danych na koniec 2015 r., była Wielka Brytania z mocami rzędu 5,060 GW, co odpowiadało ok. 45,9% mocy wszystkich instalacji offshore. Na drugim miejscu byłe
Niemcy − ok. 3,3 GW (29,9%), a trzecie miejsce zajęła Dania z mocą ok. 1,3 GW
(11,5% mocy wszystkich europejskich instalacji).
2

Tamże.
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EWEA ocenia, że moc nowych morskich farm wiatrowych przyłączonych do
sieci w 2016 r. będzie mniejsza niż w 2015 r. Wskazuje na dwa powody takiej prognozy. Pierwszy to zmniejszenie liczby nowych projektów zaczynanych w 2015 r.
w porównaniu z 2014 r., a drugi to szczególna sytuacja w 2015 r., w którym podłączono do sieci w Niemczech sporo turbin zainstalowanych już w 2014 r.
Warto nadmienić, że morskie farmy wiatrowe lokalizowane są głównie na
Morzu Północnym − 69,4% mocy na koniec 2015 r.. Poza tym funkcjonują na
Morzu Irlandzkim (17,6%), na Bałtyku (12,9%) i wreszcie na Oceanie Atlantyckim
(tylko 7MW)3. Państwa członkowskie, pojemność i produkcja elektryczna zostały
przedstawione poniżej (rysunek 2), zgodnie z głównym scenariuszem rozwojowym na rok 2030.

2. potencjał rozwojowy farm wiatrowych w polsce
Farmy wiatrowe w Polsce nie mają tak zaawansowanego stopnia rozwoju jak
w Wielkiej Brytanii czy Niemczech. Dla Polski rok 2015 był przełomowy w branży energetyki odnawialnej, ponieważ odnotowano najwyższe wskaźniki mocy
farm wiatrowych. Podstawą do tych twierdzeń jest analiza sektora wiatrowego
na Starym Kontynencie, którą przeprowadziło European Wind Energy Association (EWEA). Wyciągnięto bardzo przychylne wnioski dla Polski. Wynika z nich,
że Polska w przeciągu pięciu ostatnich lat stała się potentatem w konstrukcjach
fundamentów do morskich turbin wiatrowych.
W Polsce do tej pory powstało ok. 8 tys. miejsc pracy związanych z sektorem
wiatrowym i ten rynek pracy nadal się rozwija. Tworzą się one głównie na wybrzeżu, szczególnie w Trójmieście oraz w Szczecinie. W 2015 r. Polska była na
drugim miejscu, po Niemczech, największym rynkiem wiatrowym w Europie.
Zainstalowano wtedy nowe farmy wiatrowe o łącznej mocy ok. 1,3 GW, a kwota
inwestycji wyniosła 32 mld zł. Na Starym Kontynencie ok. 75% fundamentów
dla morskich farm wiatrowych produkowanych jest w Polsce. Biorąc pod uwagę
fakt, że największy odsetek morskich farm wiatrowych ulokowany jest w Europie, okazuje się, że Polska jest nie tylko europejskim, lecz także światowym liderem w tym zakresie. Giles Dickson, szef EWEA, uważa to za sukces, zważywszy,
że Polska jeszcze sama nie rozwinęła potencjału farm wiatrowych na morzu.
Szacuje się, że w 2015 r. w Europie zainstalowano ok. 13 GW nowych mocy
wiatrowych, z czego 3 GW na morzu. Budowa podzespołów do morskich instalacji wiatrowych jest potencjałem wartym wykorzystania przez polski sektor
stoczniowy. Europa jest liderem w projektach morskich farm wiatrowych − 90%
światowego potencjału sektora morskich farm wiatrowych zainstalowano na jej
akwenach4.
3

h t t p : / / e n e r g e t y k a . w n p . p l / m o c - m o r s k i c h - f a r m - w i a t r o w y c h - w- e u r o p i e - p r z e b i l a 11gw,266596_1_0_1.html (7.04.2016).
4
http://odnawialnezrodlaenergii.pl/energia-wiatrowa-aktualnosci/item/2597-polska-potentatem-wprodukcji-fundamentow-dla-morskich-elektrowni-wiatrowych (3.04.2016).
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Polska została zakwalifikowana jako jeden z 12 głównych rynków zbytu turbin wiatrowych na świecie (kraje instalujące turbiny o mocy 0,5−2,5 GW). W tabeli 1 zostały przedstawione polskie województwa wraz z liczbą instalacji oraz
mocą farm wiatrowych, którą wytwarzają.
tabela 1. Liczba instalacji i moc farm wiatrowych w Polsce (stan na dzień 30.06.2014)
Region

Liczba instalacji

Moc (MW)

zachodniopomorskie

62

1154,2

pomorskie

40

459,8

kujawsko-pomorskie

142

454,2

wielkopolskie

183

319,3

łódzkie

237

315,8

warmińsko-mazurskie

28

238,1

mazowieckie

72

222,5

podlaskie

10

162,4

opolskie

20

122,7

podkarpackie

9

103,7

dolnośląskie

26

85,4

7

56,6

śląskie

20

18,0

świętokrzyskie

17

9,0

małopolskie

12

3,5

5

2,2

lubuskie

lubelskie

Źródło: Energetyka wiatrowa w Polsce 2015/2016, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.

Najwięcej farm wiatrowych zlokalizowanych jest w północno-zachodnich
obszarach Polski. Najmniej farm wiatrowych jest w województwach: świętokrzyskim, małopolskim oraz lubelskim5. W Polsce istnieje 31 „zawodowych” farm
wiatrowych o łącznej mocy 931,1 MW. W roku 2010 powstało najwięcej, bo aż 8
farm wiatrowych. Łączna liczba turbin wiatrowych w 2010 r. wynosiła 147 sztuk
o mocy 323,4 MW6.
Na rysunku 3 przedstawiona została produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Jak można zauważyć, energia wiatrowa odnotowuje
najwyższy przyrost spośród innych odnawialnych źródeł energii w poszczególnych latach.

5
6

http://www.paiz.gov.pl/files/.pl (8.04.2016).
http://polishwindenergy.com/index.php/farmy-wiatrowe-w-polsce (6.04.2016).
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rysunek 3. Produkcja energii elektrycznej z OZE w latach 2006−2030
Źródło: http://polishwindenergy.com/index.php/cele-polityczne (7.04.2016).

3. Działania na rzecz rozwoju sektora offshore na pomorzu
W województwie pomorskim zainicjonowano oddolnie proces zidentyfikowania inteligentnych specjalizacji. W ramach konkursu środowiska biznesowe
oraz naukowe zgłosiły propozycje tych specjalizacji, do których rozwoju dążą,
a następnie władze wybierały te o najbardziej innowacyjnym charakterze. Spośród wyłonionych, najbardziej innowacyjnych pomysłów, wybrano cztery obszary. Wśród nich znalazły się technologie offshore i portowo-logistyczne. Sektor
offshore ma za zadanie wspierać bezpieczną i efektywnie ekonomiczną dla środowiska eksplorację oraz eksploatację zasobów morza poprzez komercjalizację
innowacyjnych rozwiązań w takich obszarach, jak:
– specjalistyczne pojazdy, urządzenia i konstrukcje w środowisku morskim;
– urządzenia i systemy podwodne;
– technologie transportowo-logistyczne w portach i na ich zapleczu;
– technologie energooszczędne i nisko emisyjne na obszarach morskich, portowych i przyportowych;
– urządzenia i systemy pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych w strefie
przybrzeżnej;
– nowe sposoby użytkowania zasobów morza7.
7

http://drg.pomorskie.eu/-/wybor-obszarow-inteligentnych-specjalizacji-pomorza (2.04.2016).
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Województwo pomorskie sprzyja rozwojowi przedsiębiorstw, które chcą wykorzystywać lub wykorzystują technologie offshore. Poprzez naturalne warunki
województwa, takie jak np. dostęp do morza, porty, stocznie, silne prądy morskie
oraz wiatr przedsiębiorstwa mogą rozwijać się w tym sektorze. Usystematyzowano je w trzech nastepujących kategoriach: producenci sektora offshore, przedsiębiorstwa eksploatujące oraz zaplecze badawcze (tabela 2).
tabela 2. Potencjał sektora offshore na Pomorzu
producenci sektora
offshore

przedsiębiorstwa
eksploatujące

zaplecze badawcze

REMONTOWA
HOLDING S.A.

Grupa LOTOS
Petrobaltic

Instytut Morski

MARS Shipyards &
Offshore

Baltex sp. z o.o.

Instytut Maszyn
Przepływowych PAN

Grupa Vistal

PGE Energia
Odnawialna S.A.

Centrum Techniki
Okrętowej S.A.

CRIST S.A.

Pomorska Specjalna
Strefa Ekonomiczna

Odys Stocznia & Co.

Politechnika Gdańska

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Technologie offshore inteligentną specjalizacją Pomorza, MORECKO.

Podmioty te zajmują się produkcją i remontami wyspecjalizowanych obiektów i urządzeń offshore (np. morskich platform wydobywczych, elementów
konstrukcji morskich siłowni wiatrowych, morskich stacji transformatorowych,
urządzeń do konwersji energii falowania morskiego) oraz jednostek pływających
służących do transportu, montażu oraz obsługi obiektów i urządzeń offshore,
a także specjalistycznych jednostek wydobywczych8.
Jednym z największych przedstawicieli tej grupy jest REMONTOWA HOLDING S.A., która specjalizuje się w budowie, remontach statków, projektowaniu, przebudowie i technologiach offshore. Stocznia Remontowa Shiprepair Yard
jest jedyną w Polsce oraz jedną z nielicznych w Europie, która świadczy usługi
kompleksowych remontów, modernizacji oraz przebudowy wszystkich typów
platform offshore. Aktualnie realizuje największy europejski projekt z zakresu
offshore. Jest to przebudowa platformy produkcyjnej FPF1, na pokładzie której
budowana jest najnowocześniejsza instalacja rafineryjna do przesyłu zarówno
ropy, jak i gazu pozyskiwanych z dna morza9.
Przedsiębiorstwa eksploatacyjne zajmują się budową i pozyskiwaniem energii z morskich farm wiatrowych lub innych urządzeń, dodatkowo zajmują się
8

A. Przybyłowski, I. Czarnowski, Kształtowanie inteligentnych specjalizacji na przykładzie województwa
pomorskiego [w:] Specjalizacja regionalna − polska praktyka, cz. 2, red. A. Klasik, F. Kuźnik, PAN, KPZK,
Warszawa 2016.
9
http://remontowaholding.pl (28.03.2016).
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sprzedażą oraz dystrybucją pozyskanej energii elektrycznej. Spośród tych przedsiębiorstw można wyróżnić Grupę Kapitałową LOTOS S.A., w której skład wchodzi m.in. Spółka LOTOS Petrobaltic S.A., realizująca strategiczne cele w obszarze
poszukiwań, wydobycia oraz przerobu węglowodorów. Handluje produktami
najwyższej jakości, które są przyjazne dla środowiska naturalnego oraz zgodne
z polityką bezpieczeństwa energetycznego10.
Przedmiotem działalności zaplecza badawczego jest projektowanie, produkcja i dostawa wyrobów należących do grupy zaawansowanych technologii, takich jak: kompletnie wyposażone laboratoria badawcze, urządzenia badawcze
i aparatura pomiarowa. Wśród przedsiębiorstw o największym potencjale badawczym można wyróżnić Centrum Techniki Okrętowej S.A. Jest to nowoczesny, multidyscyplinarny ośrodek badawczy i projektowy. Ceniony jest on w wielu krajach na świecie. Spółka kieruje usługi i wyroby do odbiorców z różnych
sektorów przemysłów morskich i lądowych. CTO S.A. zatrudnia doświadczoną,
utalentowaną kadrę projektantów statków i wyposażenia okrętowego oraz specjalistów w dziedzinach hydromechaniki, mechaniki konstrukcji, akustyki, materiałoznawstwa i palności oraz wykwalifikowanych techników obsługujących
nowoczesne urządzenia i aparaturę badawczą11.
Podmioty współpracujące z zagranicznymi przedsiębiorstwami zyskują na
prestiżu, przez co są bardziej rozpoznawalne na rynku polskim i międzynarodowym w sektorze offshore. W związku z tym stają się atrakcyjnymi partnerami
do nawiązania współpracy. Dodatkowo polskie przedsiębiorstwa mogą nawiązywać coraz to nowe relacje z podmiotami zagranicznymi (podpisywać kontrakty,
wykorzystywać patenty, nowe technologie). Przedsiębiorstwa stale poszukują
nowych rozwiązań w sektorze offshore, dążą nieustannie do perfekcji. Spowodowane jest to tym, że branża ta stale się rozwija i potrzebuje coraz to nowych
rozwiązań technologicznych.
Województwo pomorskie czerpie korzyści poprzez nawiązanie współpracy
między przedsiębiorstwami w sektorze offshore. Spowodowane jest to tym, że
podmioty zagraniczne mogą się zainteresować otworzeniem filii czy też oddziału
swojego przedsiębiorstwa w tym regionie. Dzięki temu do województwa pomorskiego zaczyna napływać zagraniczny kapitał, który jest związany z inwestycją
w sektorze offshore. Poprzez inwestowanie międzynarodowych przedsiębiorstw
podwyższa się potencjał ekonomiczny regionu, wraz ze stymulowaniem jego
trwałego rozwoju oraz wzmocnieniem prestiżu w skali krajowej. W konsekwencji powstawania przedsiębiorstw offshorowych następuje prężny rozwój infrastrukturalny oparty na badaniach regionalnych (m.in. zapotrzebowanie na daną
branżę, szanse na jej rozwój, możliwość powstania danego przedsiębiorstwa)12.

10

http://www.lotos.pl/152/poznaj_lotos/grupa_lotos/misja_wizja_i_strategia (28.03.2016).
http://www.cto.gda.pl/index.php?id=informacje_ogolne&L=http%3A%2F%2Fignacio.cougil.com%2F.x%2Fcmdz_foreach.htm%3Fhttp%3A%2F%2Fcto.gda.pl%2Findex.php%3Fid%3D84
(29.03.2016).
12
http://polishwindenergy.com/index.php/zyski-dla-gmin (6.04.2016).
11
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Poprzez ciągły rozwój technologii przedsiębiorstwa energetyczne poszukują
innowacyjnych rozwiązań związanych z energią odnawialną. Dotyczy to farm
wiatrowych, ale również fotowoltaiki, pozyskiwania energii ze źródeł geotermalnych, spalania biomasy, elektrowni wodnych czy też innych form pozyskiwania
energii. Poprzez wprowadzenie technologii energooszczędnych następuje poprawa środowiska naturalnego. Poszukując coraz to nowszych rozwiązań technologicznych, przedsiębiorstwa starają się dbać o zrównoważony rozwój. Dzięki
powstaniu nowych przedsiębiorstw, których główną specjalnością są technologie
offshore, region pomorski staje się bardziej rozpoznawalny w świecie biznesu
i uznawany za bardziej atrakcyjny do inwestowania. Przez stale pojawiające się
nowe podmioty na rynku zwiększa się zapotrzebowanie na wykwalifikowaną
kadrę w sektorze badawczo-naukowym oraz techniczno-inżynierskim. W związku z tym jest też duże zapotrzebowanie na osoby szkolące (mentorzy) w zakresie
technologii offshore oraz osoby, które zdobędą wiedzę w tym obszarze.

podsumowanie
Sektor elektroenergetyczny w całej Europie, jak i też w Polsce od kilku lat
ulega dynamicznym zmianom. Można zaobserwować tendencję odchodzenia
od dużej energetyki konwencjonalnej i wykorzystania paliw kopalnianych, jako
źródeł energii elektrycznej. Jednocześnie można zauważyć intensywny rozwój
energetyki wiatrowej. Według Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (EWEA) Polska jest jednym z europejskich liderów, jeśli chodzi o inwestycje
w tę gałąź energetyki odnawialnej. Tylko w 2015 r. powstały instalacje wiatrowe
o łącznej mocy 1266 MW. Więcej wiatraków wybudowali jedynie Niemcy13.
Zasadniczo sektor energetyczny cechuje bardzo wysoki potencjał inwestycyjny i rozwojowy w długiej perspektywie. Mimo wysokiego potencjału regulacyjny charakter rynku energii stanowi podstawową przeszkodę w jego rozwoju,
czego dowodzą ostatnie miesiące i lata w Polsce. Kluczowym wyzwaniem stojącym przed branżą energetyczną jest zatem stworzenie stabilnego systemu prawa,
który zapewni implementację unijnych dyrektyw oraz stworzy długoterminową
perspektywę niezbędnego wsparcia sektora odnawialnych źródeł energii14.
Wśród korzyści ekonomicznych najważniejszym wydaje się być silny impuls
dla rozwoju lokalnego w wyniku tworzenia nowych miejsc pracy. Szacuje się, że
liczba tworzonych miejsc pracy wynosi 0,1−0,9 etatu na 1 GWh wyprodukowanej energii z odnawialnych źródeł energii15. Miejsca pracy powstają na terenach
wiejskich, a nie w wielkich ośrodkach przemysłowych. Mają one rozproszony
charakter. Rozwój zdecentralizowanej energetyki zmienia strumień płatności
13

http://odnawialnezrodlaenergii.pl/energia-wiatrowa-aktualnosci/item/2331-raport-energetyka-wiatrowa-w-polsce-2015 (3.04.2016).
14
http://www.paiz.gov.pl/files/.pl (8.04.2016).
15
http://polishwindenergy.com/index.php/farmy-wiatrowe-w-polsce (6.04.2016); http://polishwindenergy.com/index.php/zyski-dla-gmin (6.04.2016).
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pieniężnych za energię. Wykorzystując paliwa kopalniane, przyczyniamy się
do budowania dobrobytu innych społeczności (np. regionów posiadających na
swym terenie kopalnie węgla). Natomiast przy wykorzystaniu OZE pieniądze
te pozostają na obszarze, na którym została wyprodukowana energia, stanowiąc
dodatkowe źródło dochodów dla rolników.
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12. http://polishwindenergy.com/index.php/zyski-dla-gmin
13. http://remontowaholding.pl
14. http://www.cto.gda.pl/index.php?id=informacje_ogolne&L=http%3A%2F%2Fignacio.cougil.com%2F.x%2Fcmdz_foreach.htm%3Fhttp%3A%2F%2Fcto.gda.pl%2Findex.
php%3Fid%3D84
15. http://www.ewea.org/policy-issues/offshore/
16. http://www.lotos.pl/152/poznaj_lotos/grupa_lotos/misja_wizja_i_strategia
17. http://www.paiz.gov.pl/files/.pl
18. Offshore Electricity Grid Infrastructure in Europe A Techno-Economic Assessment 3E (coordinator), dena, EWEA, ForWind, IEO, NTUA, Senergy, SINTEF Final Report, October 2011
19. Przybyłowski A., Czarnowski I., Kształtowanie inteligentnych specjalizacji na przykładzie
województwa pomorskiego [w:] Specjalizacja regionalna − polska praktyka, cz. 2, red. A. Klasik, F. Kuźnik, PAN, KPZK, Warszawa 2016
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tHe current conDitionS anD DeVelopment perSpectiVeS
of tHe offSHore tecHnoloGieS WitH a Special reGarD
To Sea wINd FarmS

SUmmarY
Electric power engineering sector in entire Europe, as well as in Poland has been undergoing dynamic changes. One may observe the tendency of diverging from the big conventional power industry and using mine fuels as sources of the electric energy towards the
intense development of the wind power industry. Europe is a strong leader of the offshore
technology, including sea wind farms development. EU member states, along with Norway, want to consolidate sea energy networks. In Poland, wind farms development is not
at such a high level. However, 2015 has been crucial for renewable energy. Then the highest wind farms strength rates have been recorded. The greatest potential for this business
development is located in the Pomorskie region. The aim of the article it to present the
current conditions and developmental perspectives of the offshore sector with a special
regard to sea wind farms. First, the European level of this sector has been described, followed by the presentation of the Polish potential in this field. In the last part, the activities
in the Pomorskie region in favour of this business development have been discussed. The
analysis is based on the accessible reports, articles and other − mainly Internet − source
materials.

prZeDSiĘBiorStWo
W otocZeniu GloBalnYm

ewa ignaciuk
Sylwia machowska-okrój

prZeDSiĘBiorcZość Jako cZYnnik WZroStu
i roZWoJu SpoŁecZno-GoSpoDarcZeGo

StreSZcZenie

Rozwój społeczno-gospodarczy kraju nie jest możliwy bez kreatywnych i zdolnych do podejmowania ryzyka jednostek. Różnorodne przejawy działań przedsiębiorczych są źródłem zmian ilościowych i jakościowych w gospodarce. Zakres, kierunki i dynamika tych zachowań zależy jednak nie tylko od istniejących na danym
obszarze instytucji formalnych, w tym obowiązujących uregulowań prawnych,
lecz także od tworzonych przez społeczeństwo instytucji nieformalnych, takich jak
zaufanie, przekonania czy zwyczaje. Raporty z badań dotyczących polskiej przedsiębiorczości wskazują na brak systemowego i konsekwentnego działania w zakresie promowania prywatnej inicjatywy. Ukazują ponadto istnienie zaniedbań w zakresie edukacji przedsiębiorczości młodzieży. W efekcie poziom innowacyjności
i klimat do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce jest niższy niż w większości krajów europejskich o podobnym jak Polska potencjale gospodarczym.

Wstęp
Od zarania dziejów nieustanna walka o przetrwanie zmusza ludzi do pokonywania przeciwności losu i poszukiwania sposobów poprawy zastanej rzeczywistości. Nie byłoby to możliwe bez ogromnego potencjału, tkwiącego w ludzkim
mózgu i uświadomienia sobie przez człowieka możliwości, jakie przed nim stoją1.
Zdolność ludzkiego rozumu do twórczego przekształcania rzeczywistości, wspomagana procesem działań ukierunkowanych na akt twórczy, stanowi podstawę
1

Przedsiębiorczość młodzieży. Szanse, bariery, perspektywy, red. J. Merski, K. Piotrkowski, Wyższa Szkoła
Ekonomiczna, Warszawa 2003, s. 41.
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przedsiębiorczych działań człowieka. Sprawia, że jednostki wykorzystują szanse,
jakie stwarza rzeczywistość gospodarcza, do zmian ilościowych i jakościowych
w gospodarce.
Warto w tym miejscu podkreślić, że chociaż pojęcie przedsiębiorczości jest we
współczesnej literaturze ekonomicznej dość często przywoływane, to – ze względu na swoją złożoność – bywa ono różnie interpretowane. Wynika to przede
wszystkim z wieloaspektowości tego zagadnienia, wykraczającego znacznie
poza zakres samej tylko ekonomii i sytuującego się na pograniczu wielu innych
nauk, m.in. psychologii, socjologii czy geografii ekonomicznej. Można przy tym
wyróżnić dwa zasadnicze podejścia w zakresie definiowania przedsiębiorczości2:
(1) rozumienie jej jako zespołu procesów związanych z powstawaniem nowych
i rozwojem istniejących podmiotów gospodarczych oraz (2) skupianie się na
świadomościowym wymiarze przedsiębiorczości, traktując ją jako jedną z form
zachowania społecznego czy też badając ją z punktu widzenia cech osobowych
jednostek przedsiębiorczych. W takim ujęciu przedsiębiorczość nie ogranicza się
więc tylko do sfery gospodarczej, jakkolwiek z niej się wywodzi. Może mieć wymiar zarówno indywidualny, organizacyjny, jak i społeczny3.
Przedsiębiorczość rozpatrywana jest najczęściej w ujęciu czynnościowym,
jako zachowanie podmiotów gospodarczych, dążących do osiągnięcia przyjętego celu ekonomicznego, służącego zarówno samemu przedsiębiorcy, jak i dobru wspólnemu4. Bywa także postrzegana jako samodzielny – obok ziemi, pracy
i kapitału – czynnik wytwórczy, rozstrzygający o efektywności doboru metody
produkcji. Tak rozumiana przedsiębiorczość jest zarówno ważnym elementem,
jak i cechą rynkowego modelu gospodarowania, a stan przedsiębiorczości, jako
czynnika wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego, ma niebagatelne znaczenie nie tylko dla społeczeństwa, lecz także dla gospodarki.
Przedsiębiorczość ujmowana jako czynnik wzrostu i rozwoju gospodarczego
może być zatem rozumiana i charakteryzowana w różny sposób i z odmiennych
punktów widzenia. Na potrzeby niniejszego artykułu przyjęto, że istotnymi kwestiami dla analizy przedsiębiorczości są:
– przedsiębiorczość jako ekonomiczny czynnik wzrostu i rozwoju gospodarczego,
– działalność aktywizująca przedsiębiorczość,
– obraz przedsiębiorczości w badaniach.
Dokonujące się zmiany w liczbie, jakości i strukturze wykorzystania czynników wytwórczych, stosunkach ekonomicznych oraz strukturze produkcji są
2

A. Raczyk, Metody badania przedsiębiorczości oparte na rejestrze podmiotów gospodarki narodowej, www.
google.pl/search?q=paradygmat&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=Nmy-Vae1Jov_ygObpZuYD
A#q=Metody+badania+przedsi%C4%99biorczo%C5%9Bci++oparte+na+rejestrze+podmiot%C
3%B3w+gospodarki+narodowej.pdf (25.07.2016).
3
E. Grzegorzewska-Mischka, Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, Oficyna
Wydawnicza SGH, Warszawa 2010, s. 34.
4
Współcześnie, coraz większego znaczenia nabiera koncepcja przedsiębiorczości społecznej, w której na zasadach rynkowych realizowane są cele podejmowane przez organizacje non profit; por. Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce, red. K. Zieliński, Difin, Warszawa 2014, s. 102−107.
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uwarunkowane społecznie. Zachodzą w społeczeństwach działających w ramach tworzonych przez nie instytucji5 formalnych i nieformalnych. Oznacza to,
że zarówno proces wzrostu, jak i rozwoju gospodarczego nie jest możliwy bez
postępu społecznego, bez zmian w postawach jednostek i grup społecznych oraz
bez przekształceń w funkcjonowaniu instytucji społecznych. Pomiędzy przedsiębiorczością, instytucjami, wzrostem i rozwojem gospodarczym istnieją sprzężenia zwrotne6. Ta jedność i wzajemne uwarunkowanie znajduje wyraz w pojęciu
rozwoju społeczno-gospodarczego. Według J. Schumpetera pojęcie rozwoju jest
tożsame ze zmianami strukturalnymi, jakościowymi, z pojawieniem się nowych
kombinacji środków produkcji oraz nowych dóbr i sposobów produkcji. Konsekwencją rozwoju społeczno-gospodarczego jest z kolei poprawa jakości życia
społeczeństwa. Z punktu widzenia poszczególnych jednostek składających się na
społeczeństwo jakość życia rozumiana jest nie tylko jako dostępność i rozmiary
konsumpcji dóbr i usług materialnych oraz niematerialnych, lecz także jako np.
możliwość funkcjonowania i zaspokajania potrzeb w środowisku pracy, środowisku domowym, jako stopień aktywności i współpracy ludzi w zachowaniu oraz
przyswajaniu dotychczasowego oraz tworzeniu nowego dorobku materialnego,
kulturowego i naukowego, stopień wolności ludzi, stan zdrowia psychicznego
i fizycznego.
Celem opracowania jest przedstawienie znaczenia przedsiębiorczości
w stymulowaniu wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego kraju oraz analiza działalności aktywizującej przedsiębiorczość. W artykule przyjęto tezy:
(1) o nieefektywnym wykorzystywaniu potencjału przedsiębiorczości tkwiącego w społeczeństwie oraz (2) że działania zmierzające do stymulowania
przedsiębiorczości w Polsce w znikomym stopniu służą rozwojowi społeczno-ekonomicznemu Polski.

1. przedsiębiorczość a gospodarka
W powszechnej świadomości istnieje dobrze ugruntowane przekonanie,
że stan każdej gospodarki zależy od tkwiącego w społeczeństwie i ujawnianego potencjału przedsiębiorczego. Dzięki dążeniu do zapewnienia racjonalnej
i efektywnej koordynacji zasobów7 przedsiębiorczość ma zasadnicze znaczenie
dla wzrostu i rozwoju społeczno-ekonomicznego poszczególnych gospodarek.
Odgrywa znaczącą rolę w twórczym przekształcaniu zastanej rzeczywistości. Pobudza jednostki do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-ekonomicznym,
5

W rozumieniu D.C. Northa jako wszelkie wymyślone (opracowane) ograniczenia struktury współdziałania politycznego, społecznego i gospodarczego. D.C. North, Institutions, „Journal of Economic
Perspectives” 1991, no. 1, s. 97.
6
P. Dominiak, J.E. Wasilczuk, M. Starnawska, Przedsiębiorczość nieproduktywna w świetle ekonomii instytucjonalnej. Analiza zjawiska w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016, s. 61.
7
Przedsiębiorczość, http://mfiles.pl/pl/index.php/Przedsi%C4%99biorczo%C5%9B%C4%87
(3.06.2015).
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zwiększając społeczny dobrostan. Determinuje stan i poziom wykorzystania
pozostałych czynników wytwórczych8. Pozwala oszacować szanse i zagrożenia
stojące przed przedsięwzięciem gospodarczym. Przyczynia się do bardziej efektywnego wykorzystania już posiadanych zasobów (w tym, do ograniczenia stopy
bezrobocia) oraz tworzenia nowych rozwiązań technologicznych, sprzyjających
osiąganiu przewagi konkurencyjnej. I chociaż przyjmuje się, że między przedsiębiorczością a poziomem wzrostu i rozwoju gospodarczego występuje zależność jednokierunkowa, to w istocie mamy tu do czynienia z systemem sprzężeń
zwrotnych. Przedsiębiorczość nie tylko stymuluje zmiany ilościowe, jakościowe
i strukturalne w gospodarce9 − przez co wzrastać mogą m.in. możliwości wytwórcze gospodarki − lecz także poziom i przejawy przedsiębiorczości zależą od
etapu rozwoju gospodarczego. Podstawowy symptom przedsiębiorczości, którym jest zmiana w liczbie aktywnych podmiotów gospodarczych, jest nie tylko
skutkiem, lecz także przyczyną przekształceń w gospodarce. Wpływ sytuacji gospodarczej na liczbę aktywnych przedsiębiorstw uwidacznia się m.in. w spadku liczby podmiotów gospodarczych w okresach spowolnienia gospodarczego
wywołanego krajowymi i międzynarodowymi napięciami ekonomicznymi10 oraz
w ich wzroście w okresie pojawiających się długookresowych szans rynkowych.
Zmiany w liczbie przedsiębiorstw niefinansowych funkcjonujących w Polsce
w latach 2000−2014 zaprezentowano na rysunku 1. 11

rysunek 1. Liczba aktywnych przedsiębiorstw niefinansowych11 w Polsce w latach
2000−2014 (tys.)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013−2014, PARP, Warszawa 2015, s. 14; Działalność przedsiębiorstw
niefinansowych w 2014 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2015, s. 22.
8

Przedsiębiorczość jest traktowana jako immanentna cecha pracy, będącej jednym z trzech (obok
kapitału i ziemi) czynników produkcji.
9
Rozwój przedsiębiorczości instytucjonalnej wywołuje przekształcenia w zakresie instytucji formalnych i nieformalnych.
10
Na przykład jako skutek „pęknięcia bańki internetowej” w 2001 r. oraz światowego kryzysu finansowego z 2007 r.
11
Dane dotyczą wszystkich aktywnych przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących działalność
gospodarczą z wyłączeniem jednostek zaklasyfikowanych według PKD 2007 do sekcji A (rolnictwo,
leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), K (działalność finansowa i ubezpieczeniowa), O (administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenie społeczne). Dane opracowano na podstawie wyników pełnych badań przedsiębiorstw o liczbie pracujących 10 i więcej osób oraz badania
reprezentacyjnego przedsiębiorstw do 9 pracujących.
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Rozpatrując kwestię wpływu przedsiębiorczości instytucjonalnej na wzrost
i rozwój gospodarczy należy podkreślić szczególną w tym zakresie − ze względu na produktywny charakter prowadzonej przez nie działalności − rolę przedsiębiorstw niefinansowych. Liczba funkcjonujących przedsiębiorstw niefinansowych oraz ich udział w tworzeniu PKB, a także liczba osób zatrudnionych
przez podmioty gospodarki narodowej sektora prywatnego są też najczęstszą
miarą wykorzystywaną do oceny wpływu działalności gospodarczej na sytuację
społeczno-ekonomiczną.
Jak wynika z danych GUS, na przestrzeni ostatniej dekady, liczba przedsiębiorstw niefinansowych ogółem wzrosła zaledwie o 7 p.p., przy czym zdecydowana większość tego wzrostu przypada na przedsiębiorstwa małe (wzrost o 25%)
i duże (wzrost o 18%). Zmiany w liczbie funkcjonujących przedsiębiorstw nie
mogą być jednak rozpatrywane w oderwaniu od − dokonujących się w ostatnich
latach − przekształceń w zakresie instytucji rynku pracy. W ich efekcie zwiększyła
się liczba osób samozatrudnionych i działalności gospodarczej zakładanej w „celach obronnych”12. Pomimo braku biznesowych motywów zakładania tego typu
działalności gospodarczej nanoprzedsiębiorstwa13 przyczyniają się do rozwoju
gospodarczego. Podobnie jak i inne podmioty gospodarki narodowej wywołują przekształcenia w zakresie formalnych i nieformalnych instytucji. Prowadzą
bowiem m.in. do wzrostu współzależności i współpracy między przedsiębiorcami funkcjonującymi na danym obszarze, a także wymuszają zmiany w zasadach
funkcjonowania otoczenia okołobiznesowego.
Dynamikę zmian liczby przedsiębiorstw niefinansowych w latach 2004−2014
zaprezentowano w tabeli 1.
tabela 1. Dynamika zmian liczby przedsiębiorstw niefinansowych w latach 2004−2014
Wyszczególnienie

2004

2014

Zmiana procentowa
(rok bazowy 2004)

ogółem

1 714 983

1 842 589

7+

do 10 pracujących

1 653 856

1 764 597

6,3+

10–49

44 369

59 166

25+

50–249

14 003

15 470

9,5+

2754

3356

18+

pow. 249

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Działalność przedsiębiorstw niefinansowych,
www.stat.gov.pl (14.02.2016).

Słuszność tezy o pozytywnym wpływie przedsiębiorstw niefinansowych na
wzrost gospodarczy potwierdzają wyniki badania korelacji liniowej Pearsona obliczone dla lat 2000−2014, wskazujące na dodatnią relację (r = 0,597)14 między

12
13
14

Z przymusu, w konsekwencji pogorszenia się sytuacji na rynku pracy.
Jednoosobowe podmioty gospodarcze.
Obliczenia własne na podstawie danych GUS, www.stat.gov.pl (18.08.2016).
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zmianami w liczbie przedsiębiorstw niefinansowych a PKB w cenach stałych15.
Jak wynika z danych GUS obejmujących lata 2004−2012, działające w Polsce mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa generowały niemal co drugą złotówkę tworzącą PKB (przeciętnie 47,83%), w tym mikroprzedsiębiorstwa blisko co trzecią
(przeciętnie 30,32%)16.
Udział przedsiębiorstw w tworzeniu PKB rośnie od lat, aczkolwiek − z perspektywy potrzeb rozwojowych kraju − tempo tego wzrostu trudno uznać za
zadowalające. Od 2004 do 2012 r.17 wkład przedsiębiorstw w tworzenie PKB
zwiększył się o 2,5 p.p. (z 70,5% w 2004 r. do 73,0% w 2012 r.). Stało się to przede
wszystkim dzięki aktywności dużych podmiotów, których udział w PKB w latach
2004–2012 wzrósł z 21,9% do 24,5%. Jeśli zaś chodzi o udział sektora MSP w tworzeniu PKB Polski, to − w analizowanym okresie − wahał się on między 47,2%
i 48,6%. W tym samym okresie liczba przedsiębiorstw aktywnych zwiększyła się
o 4,6%, przy czym najbardziej wzrosła liczba przedsiębiorstw małych (o 28%)
i dużych (o 14%)18, co może wskazywać na niewystarczającą produktywność,
szczególnie w grupie przedsiębiorstw małych19.
Warto w tym miejscu nadmienić, że przedstawiany w statystykach udział
przedsiębiorstw w tworzeniu wartości dodanej wyraża jedynie uproszczoną ocenę wpływu działalności gospodarczej na poziom „bogactwa” danego kraju. Nie
uwzględnia bowiem zarówno szarej strefy20, jak i efektów zewnętrznych21, będących konsekwencją działalności podmiotów gospodarczych. Próby oszacowania
skali oddziaływania obu zjawisk prowadzić muszą do skorygowania PKB, przy
czym wpływ tych zjawisk na gospodarkę nie może być uznany za wyłącznie negatywny. Chociaż „ukryta” działalność gospodarcza zaburza procesy konkurencyjne w gospodarce, to jednak stanowi swoisty wyraz przedsiębiorczości, której
skutkiem może być wzrost liczby miejsc pracy, stanowiących źródło dochodu dla
osób pozbawionych legalnej możliwości zarobkowania. Także zagadnienie efektów zewnętrznych prowadzenia działalności gospodarczej nie może być ograniczane jedynie do kwestii kosztów zewnętrznych, w tym − najczęściej przywoływanego − negatywnego wpływu przedsiębiorczości instytucjonalnej na stan
środowiska naturalnego. Dostrzegany współcześnie problem roli środowiska
15

PKB według cen z 2000 r.
Por. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013−2014, red. P. Zadura-Lichota, A. Tarnawa, PARP, Warszawa 2015, s. 15.
17
Najnowsze dane Eurostatu na temat wartości dodanej brutto według cen czynników produkcji
dotyczą 2012 r.
18
Wzrost liczebności mikroprzedsiębiorstw w okresie 2004–2012 wyniósł niecałe 4%, a średnich
przedsiębiorstw – 10%.
19
Raport o stanie sektora..., s. 15.
20
Według szacunków Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową w 2016 r. szara strefa stanowić będzie 19,7% skorygowanego PKB. J. Fundowicz, K. Łapiński, M. Peterlik, B. Wyżnikiewicz, Szara strefa
w polskiej gospodarce w 2016 r., Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2016, s. 5.
21
Jak chociażby skutków kongestii w ruchu drogowym, pociągającej za sobą straty czasu stanowiącej 1% PKB; por. J. Burnewicz, Polityka transportowa wobec potrzeby integracji transportu pasażerskiego,
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka” 2012, nr 45, s. 52.
16
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naturalnego w życiu człowieka stał się bowiem przyczyną wzrostu przedsiębiorczości proekologicznej.
Oddziaływanie przedsiębiorczości, rozumianej jako działalność gospodarcza,
na stan gospodarki dokonuje się także poprzez tworzenie miejsc pracy, zarówno
dla przedsiębiorcy, jak i angażowanych przez niego osób. I chociaż od 2012 r.
odnotowywany jest spadek liczby pracujących, zarówno w przedsiębiorstwach
niefinansowych ogółem22, jak i w mikro- oraz średnich przedsiębiorstwach z tego
sektora, to nadal stanowią one podstawowe miejsce zarobkowania dla 62,47%
pracujących w Polsce23. Szczególnie korzystnie przedstawia się pod tym względem wpływ MSP na zatrudnienie w sektorze niefinansowym ogółem. Według
danych GUS mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa stanowiły w 2013 r. miejsce
pracy dla 69,47% pracujących w sektorze niefinansowym24.
Rozwój przedsiębiorczości instytucjonalnej stanowić może także dobry sposób na uniknięcie ubóstwa materialnego przez przedsiębiorcę i członków jego
najbliższej rodziny. Jak bowiem wynika z danych GUS, w latach 2011−2014, spośród wszystkich grup społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych, najmniejszy odsetek ubogich skrajnie występował u osób pracujących na własny
rachunek25. Jest to niewątpliwie konsekwencją szczególnych cech osób przedsiębiorczych, w tym przede wszystkim otwartości i kreatywnego podchodzenia
do zastanej rzeczywistości, umiejętności podejmowania decyzji, odwagi i konsekwencji w działaniu. Cechy te pozwalają nie tylko dostrzegać szanse rynkowe,
lecz także podejmować związane z tym ryzyko oraz odważnie dążyć do sukcesu
osobistego i finansowego. Stają się zatem źródłem bogactwa zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i społecznym. Postawy i działania przedsiębiorcze są zatem nie tylko czynnikiem wzrostu gospodarczego, ale i podstawą do budowania
dobrobytu społecznego.
Chociaż wielowymiarowość i różnorodność przejawów przedsiębiorczości
utrudnia jej skwantyfikowanie i ocenę wpływu na sytuację społeczno-ekonomiczną kraju, to jednak próby takie są podejmowane, czego przykładem jest
indeks dobrobytu tworzony przez Instytut Legatum (Legatum Prosperity Index).
Mierzy on poziom dobrobytu poszczególnych gospodarek na podstawie 8 subindeksów26, wśród których na szczególną uwagę − z punktu widzenia tematyki
niniejszego opracowania − zasługują uwarunkowania prowadzenia działalności
22

Z 9028,5 tys. w 2011 r. do 8898,9 tys. w 2013 r.; Małe i średnie przedsiębiorstwa niefinansowe w Polsce
w latach 2009−2013, Główny Urząd Statystyczny, s. 23.
23
Obliczenia własne na podstawie danych GUS z 2013 r., por. Rocznik Statystyczny Pracy, Główny
Urząd Statystyczny, Warszawa 2015, s. 120.
24
Obliczenia własne na podstawie danych GUS z 2013 r.; Małe i średnie przedsiębiorstwa..., s. 23.
25
W 2011 r. − 3,5%, w 2012 r. − 2,6%, w 2013 r. − 3,9%, a w 2014 r. − 4,1%. W tym samym czasie odsetek skrajnie ubogich w gospodarstwach domowych pracowników wynosił odpowiednio: 5,8%, 6,2%,
6,4% i 6,5%; GUS, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/ubostwo-pomoc-spoleczna/
ubostwo-ekonomiczne-w-polsce-w-2014-r-,14,2.html (22.08.2016).
26
Oprócz przedsiębiorczości Legatum Prosperity Index obejmuje siedem dodatkowych subindeksów,
takich jak: gospodarka, jakość rządzenia, edukacja, zdrowie, bezpieczeństwo, wolność osobista i społeczna; Legatum Institute, http://www.prosperity.com/#!/ (27.07.2016).
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gospodarczej, takie jak np.: atmosfera proprzedsiębiorcza, koszty prowadzenia
działalności gospodarczej, dostępność, bezpieczeństwo i szybkość połączeń internetowych, wydatki na badania i rozwój oraz płatności za korzystanie z praw
autorskich27. Spośród 142 krajów ujętych w rankingu najlepsze warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w 2015 r. stworzyły Szwecja, Dania i Szwajcaria. Polska
pod tym względem zajęła 36. miejsce, natomiast w ogólnej klasyfikacji dobrobytu
znalazła się na 29. pozycji28.

2. Działalność aktywizująca przedsiębiorczość
Dostrzegając znaczenie przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-ekonomicznym kraju29, podkreślić należy rolę państwa w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych. Jej wypełnianie nie jest jednak możliwe bez identyfikacji wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości. Zdaniem
Z. Acsa, D. Audretscha i D. Evansa30 wśród czynników egzogenicznych pobudzania przedsiębiorczości wymienić należy:
a) poziom rozwoju gospodarczego,
b) zmiany w strukturze przemysłu,
c) wsparcie dla upowszechnienia wysokiej technologii,
d) bezrobocie,
e) udział kobiet w rynku pracy,
f) kulturowe wskazania do unikania niepewności i indywidualizmu.
Nie bez znaczenia pozostają jednak także takie elementy, jak ekonomiczne
skutki globalizacji, udział państwa w gospodarce, sprawność rynków finansowych, mobilność zasobów pracy oraz nastroje społeczne.
Otoczenie społeczno-ekonomiczne, w którym działa przedsiębiorca, determinuje możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Kształtuje postawy przedsiębiorcze oraz wywiera wpływ na podejmowane przez niego decyzje. W kształtowaniu postaw przedsiębiorczych znaczącą rolę odgrywa poziom
edukacji oraz obowiązujące w danej społeczności wzorce kulturowe. Dobrze
wykształcone i zmotywowane społeczeństwo jest zdolne do podejmowania

27

Por. The Legatum Prosperity Index 2015, http://media.prosperity.com/2015/pdf/publications/PI2015Brochure_WEB.pdf (27.07.2016).
28
Liderami rankingu dobrobytu były w 2015 r. Norwegia, Szwajcaria i Dania; The Legatum Prosperity
Index 2015, http://media.prosperity.com/2015/pdf/publications/PI2015Brochure_WEB.pdf (27.07.2016).
29
Na potrzeby artykułu przyjęto za L. Kupiec, że rozwój społeczno-gospodarczy obejmuje zjawiska
i procesy składające się na istotę pojęć: „wzrost gospodarczy”, „rozwój gospodarczy” i „rozwój społeczny”. Zatem przez rozwój społeczno-gospodarczy należy rozumieć proces pozytywnych ilościowo-jakościowych zmian w sferze działalności gospodarczej, kulturowej i społecznej oraz stosunków
społeczno-produkcyjnych i polityczno-ustrojowych; L. Kupiec, Rozwój społeczno-gospodarczy, Uniwersytet Warszawski − Filia w Białymstoku, Białystok 1995, s. 14.
30
Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości..., s. 41.
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inicjatyw zmierzających do wprowadzania nowoczesnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych.
Bezpośrednim nośnikiem przedsiębiorczości są ludzie charakteryzujący się
określonymi cechami. Indywidualne uwarunkowania przedsiębiorczości wyznaczane są przez czynniki psychologiczne i osobowe31. Jednym z istotniejszych jest
motywacja wewnętrzna, stan zdrowia jednostki, zdolność do pokonywania problemów i trudności oraz odporność na stres. Podstawową cechą osoby przedsiębiorczej jest mobilność zawodowa.
W czerwcu 2013 r. Rada Europejska uzgodniła, że intensywniej będzie promować mobilność ludzi młodych poszukujących pracy w obrębie Unii Europejskiej.
Ma to być realizowane przez takie inicjatywy, jak „Twoja pierwsza praca z EURES-em” – program mobilności zawodowej mający pomóc młodym Europejczykom w poszukiwaniu pracy w innych państwach UE. Państwa członkowskie
zostały również poproszone o wykorzystanie części z przyznanych im środków
Europejskiego Funduszu Społecznego na wspieranie programów mobilności
transgranicznej32.
Z punktu widzenia polskiej gospodarki programy zwiększające transgraniczną mobilność zawodową mogą być sprzeczne z interesem naszego kraju. Dzieje
się tak m.in. dlatego, że zwiększanie zachęt do poszukiwania pracy zarobkowej
poza granicami kraju przyczynia się do drenażu gospodarki z najbardziej przedsiębiorczych jednostek. Rodzi także dodatkowe napięcia w życiu społecznym,
w tym rozluźnia więzi między członkami społeczeństwa.
Pod koniec 2014 r. Work Service ogłosił raport oparty na badaniu opinii publicznej pt. „Migracje zarobkowe Polaków”. Według raportu co piąty aktywny
lub potencjalny uczestnik polskiego rynku pracy (6,4%) rozważał wyjazd z kraju
w celach zarobkowych w perspektywie najbliższych 12 miesięcy. W 2014 r. liczba
potencjalnych emigrantów wynosiła 1025 tys. osób, natomiast w 2015 r. 1275 tys.
osób. Aż 63% mających takie plany stanowiły osoby poniżej 35. roku życia. Wśród
ankietowanych 50% posiadało wykształcenie średnie i wyższe. Preferowanymi
kierunkami emigracji zarobkowej są kraje UE, a w szczególności: Niemcy, Wielka
Brytania i Holandia.
Należy jednak zaznaczyć, że Polacy emigrują nie tylko do krajów UE. Poza
wspólnotowym celem emigracji jest przede wszystkim Norwegia, w której − według najnowszych danych Norweskiego Urzędu Statystycznego − Polacy stanowią najliczniejszą grupę imigrantów. Mieszka ich tam już 100 tys., z czego 91 tys.
stanowią sami imigranci, a niemal 8,5 tys. ich dzieci, które przyszły na świat na
emigracji. To jednak tylko oficjalne dane. Według szacunków polskiego konsulatu
w Oslo rzeczywiste statystyki mogą być o kilkanaście procent wyższe33.
Z przeprowadzonego przez Work Service badania wynika, że głównym czynnikiem motywującym Polaków do emigracji jest możliwość uzyskania wyższego
31

T. Piecuch, Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 85−86.
http://www.consilium.europa.eu/pl/policies/youth-employment/labour-mobility/ (31.05.2015).
33
http://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/485291,emigracja-do-norwegii-za-praca-lepszymzyciem-i-zarobkami.html (25.07.2016).
32

160

Ewa Ignaciuk, Sylwia Machowska-Okrój

niż w Polsce wynagrodzenia za pracę (78% wskazań)34. Zebrane dane wskazują
także na to, że niewielu absolwentów i osób uczących się widzi dla siebie perspektywy rozwoju na polskim rynku pracy. Konkluzja raportu jest jednoznaczna − ludzie młodzi, będący przyszłością naszego kraju, najchętniej wyjechaliby
z Polski w poszukiwaniu lepszego życia. Liczbę polskich emigrantów w krajach
Unii Europejskiej przedstawiono w tabeli 2.
tabela 2. Liczba polskich emigrantów w krajach Unii Europejskiej w latach 2004−2014
(stan na koniec roku)
Rok

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Liczba
emigrantów (tys.) 1000 1450 1950 2270 2210 2100 2000 2060 2130 2196 2320
Źródło: Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004−2014, Główny
Urząd Statystyczny, Warszawa 2015, s. 3, www.stat.gov.pl (22.07.2016).

Mobilność zawodowa to nie jedyny przejaw przedsiębiorczości. Ma ona także
odzwierciedlenie w działalności innowacyjnej, dokonującej się zarówno na poziomie indywidualnym, jak i wspólnotowym. Innowacje społeczne to „rozwiązania, które równocześnie odpowiadają na zapotrzebowanie społeczne, jak i powodują trwałą zmianę w danych grupach społecznych. Te rozwiązania mogą wiązać
się z innowacyjnymi produktami, usługami bądź procesami, które umożliwiają
odmienne rozwiązywanie typowych problemów społecznych”35. Inaczej mówiąc,
innowacje społeczne to działania mające na celu polepszenie jakości życia poszczególnych osób, środowisk lokalnych, całych społeczności czy też narodów36.
Jeśli przyjąć za B. Marciniec37 podział innowacji społecznych na polityczne, technologiczne i biznesowe, to za innowacje polityczne można uznać działania inicjowane przez rządy, instytucje publiczne, wszelkie władze publiczne oraz prawa
przez nie ustanawiane. Dotyczy to przede wszystkim innowacji w dziedzinie
ochrony zdrowia, kultury, oświaty czy w systemie pracy. Obejmują one wszelkie
inicjatywy mające na celu zmniejszanie liczby bezrobotnych, wsparcie dla więźniów, dla mniejszości narodowych, elastyczne formy zatrudnienia czy inicjatywy
zmniejszające dyskryminację kobiet i mężczyzn. W obszarze innowacji społecznych zawierają się zatem także wszelkie reformy emerytalne, systemy ubezpieczeń zdrowotnych, ulgi podatkowe dla młodych małżeństw, programy integracji bezrobotnych, programy dla kobiet wspierające godzenie życia zawodowego

34

www.workservice.pl/Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/Ekspert-HR-komentuje/Az-1-2-mlnPolakow-zdecydowanych-na-emigracje-zarobkowa (25.07.2016).
35
www.ncbir.pl/programy-krajowe/innowacje-spoleczne/ (1.02.2016).
36
Przykładem takich działań może być np. wprowadzenie przez Muhammada Yunusa mikrokredytów dla najbiedniejszych mieszkańców Bangladeszu. Stało się to główną formą wychodzenia z biedy
przede wszystkim kobiet, które nie mając stałego zatrudnienia, nie kwalifikowały się do zaciągnięcia
kredytu w zwykłych bankach komercyjnych.
37
B. Marciniec, Czym są innowacje społeczne?, www.pi.gov.pl/Firma/chapter_95852.asp (20.12.2015).
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i osobistego itp.38 Do biznesowych innowacji społecznych można z pewnością
zakwalifikować wszelkie inicjatywy mające związek z polepszaniem warunków
socjalno-bytowych pracowników oraz warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, które z jednej strony mają prowadzić do eliminacji prac szkodliwych dla zdrowia, chorób zawodowych czy też do ograniczenia wypadków w pracy, a z drugiej
− do usprawnień organizacji pracy i przebiegu procesów technologicznych, a w
efekcie do wzrostu wydajności pracy. W tej grupie innowacji znajdują się inicjatywy wprowadzane przez organizacje, a dotyczące ich pozastatutowej działalności, takie jak: odpis na fundusz socjalny (np. wczasy pod gruszą), wyjazdy integracyjne, przedszkole na terenie przedsiębiorstwa, pokój dla matki karmiącej,
dopłaty do szkoleń i studiów dla pracowników itp. Trzecia grupa dotyczy technologicznych innowacji społecznych, w skład których wchodzą wszelkie społeczne
rozwiązania innowacyjne, oparte na wykorzystaniu nowoczesnych technologii
(np. technologii informacyjnych, informatycznych i telekomunikacyjnych). Można powiedzieć, że innowacje społeczne to nowe rozwiązania, które zaspokajają
potrzeby społeczne efektywniej niż rozwiązania obecne. Człowiek, jego wiedza
oraz umiejętności stają się zatem podstawą rozwoju, a jego kreatywność i aktywne wdrażanie twórczych inicjatyw ma służyć urzeczywistnianiu społeczno-gospodarczych wyzwań kraju. Wykorzystywanie innowacji jest więc istotnym
czynnikiem rozwoju społeczno-ekonomicznego.
Tymczasem w najnowszym Globalnym Indeksie Innowacyjności (Global Innovation Index 2016)39 Polska znalazła się dopiero na 39. miejscu na 128 krajów
objętych rankingiem. Z państw europejskich Polskę wyprzedza m.in. Szwajcaria,
Szwecja, Wielka Brytania i Finlandia, ale także takie kraje, jak: Bułgaria, Węgry,
Słowacja, Litwa, Łotwa i Estonia. Nieeuropejskie państwa plasujące się przed Polską to m.in. Stany Zjednoczone Ameryki, Singapur, Korea Południowa, Izrael,
Chiny i Japonia40. Na tak odległą pozycję Polski składa się m.in. mały − w porównaniu z innymi krajami − zakres współpracy między przedsiębiorstwami
i jednostkami naukowymi (71. miejsce w rankingu). Relatywnie dobrze wypada
Polska pod względem liczby wniosków patentowych zgłoszonych przez rezydentów w regionalnym lub krajowym urzędzie patentowym (25. miejsce w rankingu). W 2013 r. rezydenci Polski zgłosili do Europejskiego Urzędu Patentowego
12,67 wynalazków, w przeliczeniu na milion mieszkańców. W tym samym czasie
mieszkańcy Szwecji zgłosili 301,97 patentów przypadających na milion rezydentów, natomiast Duńczycy i Niemcy odpowiednio: 287,26 i 275,25 wynalazków41.
Za niepokojące natomiast należy uznać zjawisko małej implementacji nowych
38

Tamże.
https://www.globalinnovationindex.org/gii-2016-report (18.08.2016).
40
Przy sporządzaniu The Global Innovation Index bierze się pod uwagę 81 czynników charakteryzujących innowacyjność, m.in. pomoc państwa (albo jego represyjność), łatwość w zakładaniu własnego biznesu, prawodawstwo, poziom szkolnictwa podstawowego i wyższego, infrastrukturę, łatwość
w uzyskiwaniu kredytu i współpracę międzynarodową.
41
Eurostat, http://wskaznikizrp.stat.gov.pl/prezentacja.jsf?symbol_wsk=005002003006&poziom=kraj&jezyk=pl (15.06.2016).
39
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rozwiązań technologicznych, powstałych poza granicami naszego kraju (35. miejsce w rankingu), w tym rozwiązań informacyjno-komunikacyjnych (55. miejsce
w rankingu). Brak otwarcia na rodzime i/lub obce nowinki technologiczne w perspektywie długookresowej skutkować bowiem może trudnościami w stymulowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego.
Świadomość roli uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej na
postawy przedsiębiorcze sprawia, że Ministerstwo Gospodarki podejmuje szereg
działań na rzecz poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorstw. Przyczyniać się one mają do podniesienia konkurencyjności gospodarki, rozumianej jako
długookresowa zdolność do sprostania konkurencji. Realizowane ma być to poprzez tworzenie najlepszych w Europie warunków do prowadzenia działalności
gospodarczej, przede wszystkim przez wspieranie przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności42.
Wśród czynników ekonomicznych stymulujących przedsiębiorczość znaczącą
rolę odgrywa zakres regulacyjnej funkcji państwa, w tym realizowana polityka
fiskalna, przewidywania dotyczące koniunktury gospodarczej oraz koszty działalności przedsiębiorstwa. W ostatnich latach wprowadzono wiele zmian w zakresie uwarunkowań formalnoprawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ich zadaniem było przede wszystkim ułatwienie procedury
rejestracji działalności gospodarczej oraz ograniczenie oddziaływania czynników
stanowiących bariery rozwoju przedsiębiorstw. Wśród „kamieni milowych” w ułatwieniach rejestracji działalności gospodarczej wymienić należy wprowadzenie
zasady „jednego okienka”43. Wydaje się jednak, że deklaracje i działania państwa
na rzecz szeroko rozumianej przedsiębiorczości nadal nie są wystarczające.
Istotnym wyznacznikiem rozwoju przedsiębiorczości jest niewątpliwie liczba
przedsiębiorstw funkcjonujących w gospodarce oraz dynamika ich zmian. W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, małe i średnie przedsiębiorstwa
odgrywają kluczową rolę w gospodarce, dlatego też zapewnienie optymalnych
możliwości ich funkcjonowania i rozwoju jest jednym z priorytetów polskiej polityki gospodarczej. W działania stymulujące przedsiębiorczość wpisuje się polityka Unii Europejskiej. Głównym dokumentem strategicznym na poziomie UE,
określającym ramy dla polityki wobec MSP jest komunikat „Think Small First.
A Small Business Act for Europe COM(2008) 394”, zawierający wizję spójnej strategii wobec małych i średnich przedsiębiorstw, ujętą w propozycje konkretnych

42

http://bip.mg.gov.pl/O+ministerstwie (31.05.2015).
Wprowadzenie zasady „jednego okienka” pozwoliło m.in. na wyeliminowanie dwóch procedur
rejestracyjnych związanych z powiadamianiem przez przedsiębiorcę o założeniu działalności gospodarczej Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Umożliwiono podmiotowi
wnioskującemu o rejestrację działalności gospodarczej złożenie − wraz z wnioskiem rejestracyjnym
(lub wnioskiem o zmianę wpisu) w rejestrze przedsiębiorców − wniosku o rejestrację (lub wniosku
o zmianę wpisu) w systemie REGON oraz ZUS i NIP. Skrócony został ponadto z 14 do 3 dni termin
nadawania Numeru Identyfikacji Podatkowej podmiotom niebędącym osobami fizycznymi.

43
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działań, które są realizowane zarówno na poziomie wspólnotowym, jak i w poszczególnych krajach członkowskich44.
Z początkiem 2015 r. wdrożony został w Polsce Program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój (PO WER) 2014−2020, będący instrumentem realizacji Strategii
Europa 2020. Celem programu jest dopasowanie kompetencji pracowników do
potrzeb rynku pracy. W ramach programu realizowanych jest szereg inicjatyw,
wśród których na szczególną uwagę zasługuje Pierwsza Oś Priorytetowa „Osoby
młode na rynku pracy”, której celem jest poprawa sytuacji zatrudnieniowej osób
w wieku 15−29 lat. Ma to nastąpić m.in. poprzez wsparcie inicjatyw ułatwiających diagnozowanie luk kompetencyjnych młodzieży, pobudzanie uczestnictwa
w kształceniu ustawicznym, promowanie mobilności sektorowej i geograficznej45
oraz wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności
gospodarczej. Program adresowany jest zarówno do bezrobotnej młodzieży (do
tzw. kategorii NEET46), jak i do osób uczestniczących w kształceniu na poziomie
wyższym, ale także do szkół i placówek oświatowych oraz instytucji odpowiedzialnych za realizację polityki społecznej. Na realizację wszystkich celów ujętych w programie PO WER 2014−2020 przeznaczono47 4,69 mld euro, z czego
4,419 mld euro pochodzić będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, natomiast 252,4 mln euro ze specjalnej linii budżetowej europejskiej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych (YEI)48. 60% tych środków wydatkowanych zostanie na działania ukierunkowane na młodzież, w tym 1757 mln euro
na aktywizację zawodową oraz poprawę sytuacji na rynku pracy bezrobotnych
w wieku 15−29 lat, a 1056 mln euro na wspieranie jakości, skuteczności i otwartości szkolnictwa wyższego jako instrumentu budowania gospodarki opartej na
wiedzy49. Tak znaczący udział środków przeznaczonych na programy dedykowane osobom młodym wynika z faktu, że ta grupa wiekowa znajduje się obecnie
w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Na koniec 2013 r. 18,6% zarejestrowanych osób bezrobotnych w Polsce (705 tys. osób) stanowiły osoby, które nie ukończyły 30. roku życia, natomiast aktywny zawodowo pozostawał jedynie co trzeci
człowiek w wieku do 25 lat50.
Program PO WER 2014−2020 nie jest jedyną inicjatywą ukierunkowaną na
pobudzanie działań przedsiębiorczych wśród młodych ludzi. Służyć temu ma
także m.in. program „Pierwszy Biznes − Wsparcie na starcie II”, w ramach którego zarejestrowani bezrobotni, niezatrudnieni i niewykonujący innej pracy zarobkowej absolwenci szkół i uczelni wyższych (do 4 lat od ukończenia szkoły
44

Raport Ministerstwa Gospodarki, Przedsiębiorczość w Polsce, Warszawa, wrzesień 2014, www.
mg.gov.pl/Analizy+i+prognozy/Przedsiebiorczosc (20.09.2015).
45
Uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy.
46
Osoby bezrobotne, nieuczące się i niekorzystające ze szkoleń zawodowych.
47
Program finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków
Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI). Program „Wiedza Edukacja Rozwój 2014−2020”,
http://dofinansowaniedlafirm.pl (29.05.2015).
48
Program „Wiedza Edukacja Rozwój 2014−2020”, http://kadry.infor.pl/wiadomosci/703802 (4.06.2015).
49
Tamże.
50
Tamże.
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lub uzyskania tytułu zawodowego) oraz studenci ostatniego roku studiów mogą
uzyskać pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej51. Poza wymienionymi
programami warto także wspomnieć o udzielanych ze środków Funduszu Pracy
bezzwrotnych dotacjach52 dla osób bezrobotnych na założenie działalności gospodarczej53. Środki z Funduszu Pracy na wsparcie uruchomienia działalności
gospodarczej adresowane są głównie do osób z tzw. grup ryzyka, w tym przede
wszystkim długotrwale bezrobotnych, młodzieży i osób po 50. roku życia.

3. obraz przedsiębiorczości w badaniach
Skuteczność polityki aktywizowania rynku pracy może być mierzona za pośrednictwem różnego rodzaju wskaźników, w tym odsetka osób prowadzących
działalność gospodarczą, współczynnika aktywności zawodowej i stopy bezrobocia czy też liczby osób biernych zawodowo. Jednak ocena adekwatności stosowanych narzędzi i technik oddziaływania na rynek pracy może być dokonana
także za pośrednictwem badań ankietowych, określających wiedzę i postawy
proprzedsiębiorcze adresatów aktywizacyjnej polityki rynku pracy.
Percepcja przedsiębiorczości, postawy i aspiracje przedsiębiorcze dorosłych
obywateli 62 krajów świata oraz panujące w poszczególnych krajach warunki do
prowadzenia działalności gospodarczej są przedmiotem corocznych analiz w ramach Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Z raportu GEM opublikowanego
w 2016 r. wynika, że zaledwie 31% badanych Polaków uznało istniejące w Polsce
warunki za sprzyjające zakładaniu działalności gospodarczej. Zbiega się to z bardzo niską pozycją Polski pod względem infrastruktury handlowej i prawnej (45.
miejsce w rankingu GEM), wysokości podatków i poziomu biurokracji (40. pozycja w rankingu) oraz liczby regulacji i innych barier wejścia na rynek nowych
podmiotów gospodarczych (15. miejsce w rankingu). Zdaniem 54% polskich respondentów GEM posiadają oni wiedzę i zdolności do prowadzenia przedsiębiorstwa, natomiast 58% badanych nie decyduje się na założenie działalności
gospodarczej ze strachu przed porażką. Z raportu GEM wynika także, że słabnie przedsiębiorczość mierzona potencjalną liczbą zakładanych przedsiębiorstw.

51

Pożyczka może stanowić maksymalnie 20-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i stanowi 1/4 stopy redyskonta weksli
przyjmowanych przez NBP.
52
Kwota dotacji nie podlega zwrotowi pod warunkiem, że osoba bezrobotna, która otrzymała dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, będzie ją prowadziła przez co najmniej 12 miesięcy,
a otrzymane środki zostaną rozdysponowane zgodnie ze złożonym wnioskiem oraz przedłożone
zostanie rozliczenie wydatkowanych kwot w okresie 2 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej.
53
Maksymalna kwota dofinansowania to 6-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej.
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O ile w 2011 r. działalność gospodarczą chciało założyć 23 na 100 respondentów,
to w 2015 r. było to już tylko 20 osób54.
Ujawniona w raporcie Global Entrepreneurship Monitor 2015/2016 niska ocena istniejących w Polsce warunków do prowadzenia działalności gospodarczej
znajduje potwierdzenie w raportach Banku Światowego oceniających możliwości prowadzenia działalności gospodarczej55 w 189 krajach świata, w tym również
w Polsce. W najnowszym raporcie Banku Światowego „Doing Business 2016”
Polska − w ogólnej klasyfikacji − znalazła się na 25. pozycji, jednak pod względem procedury, czasu oraz wymaganego minimalnego wkładu początkowego,
niezbędnego do założenia działalności gospodarczej, zajęła dopiero 85. miejsce. Nieznacznie lepiej wypadł nasz kraj pod względem płacenia podatków (58.
miejsce) oraz procedur, czasu i kosztów zawierania oraz egzekwowania umów
(55. pozycja w rankingu)56. Tak odległe, od światowej czołówki, notowania Polski w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości
instytucjonalnej dowodzą znacznych zaległości i zaniedbań w funkcjonowaniu
otoczenia biznesowego. Wskaźniki te wydają się także dalekie od strategicznego
priorytetu Ministerstwa Gospodarki w zakresie wspierania przedsiębiorczości.
Dla rozwoju przedsiębiorczości, a tym samym rozwoju społeczno-ekonomicznego kraju ważne jest kształtowanie odpowiednich postaw przedsiębiorczych
wśród młodzieży. Jest to niewątpliwie proces długotrwały i wielokierunkowy,
wymagający nie tylko działań edukacyjnych, lecz także wpływania na czynniki
kulturowe, takie jak: system wartości i przekonań, zaufanie i więzi międzyludzkie czy tradycje przedsiębiorczości57.
Dokonując oceny adekwatności stosowanych metod i narzędzi pobudzania
przedsiębiorczości u polskiej młodzieży, przeprowadzono badanie kwestionariuszowe wśród 560 osób w wieku 19−30 lat, zamieszkujących na terenie województwa pomorskiego. Przedział wiekowy uczestników badania został wyznaczony
54

Global Entrepreneurship Monitor 2015/2016, http://www.gemconsortium.org/report (22.07.2016).
Bank Światowy, tworząc ranking, ocenia gospodarki w dziesięciu kategoriach: (1) zakładanie działalności gospodarczej − procedury, czas oraz wymagany minimalny wkład początkowy; (2) uzyskiwanie pozwoleń na budowę − procedury, czas oraz koszt inspekcji i uzyskiwania pozwolenia; (3)
wskaźnik energii elektrycznej − czas i koszt uzyskania przyłącza elektrycznego dla nowo wybudowanego przedsiębiorstwa; (4) rejestrowanie własności − procedury, czas oraz koszt rejestrowania nieruchomości; (5) otrzymywanie kredytu − stopień regulacji kredytów oraz ilość informacji na temat
kredytowania; (6) ochrona inwestorów − zakres jawności oraz zakres odpowiedzialności zarządu
przed współudziałowcami; (7) płacenie podatków − liczba płaconych podatków, godziny spędzone
rocznie nad przygotowaniem zeznań podatkowych oraz część dochodu brutto, jaką stanowi płacony podatek; (8) handel zagraniczny, czyli liczba dokumentów, podpisów i czasu wymaganego, aby
przedsiębiorca mógł importować lub eksportować; (9) zawieranie umów − procedury, czas i koszt zawierania i egzekwowania umów dłużnych; (10) likwidacja przedsiębiorstwa − czas i koszt związany
z zakończeniem działalności oraz stopa odzysku. Doing Business 2016, http://www.doingbusiness.org/
reports/global-reports/doing-business-2016 (10.01.2016).
56
Dane na podstawie raportu Doing Business 2016, http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2016 (10.01.2016).
57
T. Kraśnicka, Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002, s. 115.
55
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na podstawie najczęściej ustalanych cezur wiekowych w programach aktywizacyjnych adresowanych do ludzi młodych. Badanie zostało przeprowadzone
w okresie styczeń−marzec 2015 r. Wśród osób uczestniczących w badaniu większość (53,57% , tj. 300 osób) stanowiły kobiety, spośród których najliczniejszą grupą były osoby w wieku 19−22 lat (77,93%, tj. 233 osoby), posiadające wykształcenie średnie (82%, tj. 246 osób), nadal uczące się lub studiujące (93,64%, tj. 280
osób), zamieszkujące miasta o liczbie mieszkańców od 100 tys. do 500 tys. osób
(35,78%, tj. 107 osób).
W grupie uczestniczących w badaniu mężczyzn (260 osób) dominowały osoby w wieku 19−22 lat (72,31%, tj. 188 osób), posiadające wykształcenie średnie
(76,15%, tj. 198 osób), nadal uczące się lub studiujące (90,77%, tj. 236 osób), zamieszkujące miasta o liczbie mieszkańców 100−500 tys. (31,15%, tj. 81 osób).
Ponad 1/3 osób uczestniczących w badaniu była aktywna zawodowo (39,11%,
tj. 219 osób), z czego większość wykonywała pracę najemną (84,93%, tj. 186 osób),
w tym 123 osoby wykonywały pracę jedynie w oparciu o umowy cywilnoprawne
(66,13%), a 20 osób (10,75%) pracowało „na czarno”. Zaledwie co siódmy aktywny zawodowo uczestnik badania był zatrudniony na umowie o pracę zawartej na
czas nieokreślony (13,7%, tj. 20 osób).
Spośród wszystkich uczestników badania zaledwie 12 osób (2,14%) prowadziło działalność gospodarczą, natomiast 2 (0,36%) miały status współpracującego
członka rodziny. Stanowiło to odpowiednio: 5,48% i 0,91% aktywnych zawodowo ankietowanych.
Na pytanie dotyczące zamiaru prowadzenia działalności gospodarczej w perspektywie najbliższych kilku lat58 większość ankietowanych (56,96%, tj. 319 osób)
odpowiedziała, że bierze pod uwagę możliwość uruchomienia własnego przedsięwzięcia. Jednocześnie niemal 3/4 badanych (70%, tj. 392 osoby) wskazało, że
w ich najbliższej rodzinie59 znajdują się lub znajdowały się osoby prowadzące
działalność gospodarczą.
Przy tak znaczącym odsetku osób posiadających w swoim najbliższym otoczeniu przedsiębiorców oraz przewadze osób zainteresowanych prowadzeniem
działalności gospodarczej szczególnego znaczenia nabierają deklaracje młodzieży dotyczące oceny stopnia posiadanej wiedzy na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Jako co najmniej dobrą swoją wiedzę z tego
zakresu oceniło jedynie 118 uczestników badania (21,07%), w tym zaledwie 18
ankietowanych uznało, że ma bardzo dobrą wiedzę na temat procedury zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Za szczególnie niepokojące należy
uznać deklaracje dotyczące braku posiadania jakiejkolwiek wiedzy na temat procedury zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (odpowiedzi takich
udzieliło 39 osób, tj. 6,96% badanych). Dzieje się tak pomimo realizowania już
od 2002 r. we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych przedmiotu podstawy
58

Pytanie 3. Czy zamierzasz prowadzić działalność gospodarczą? Proponowane warianty odpowiedzi:
TAK (1) w ciągu najbliższych 12 miesięcy, (2) w ciągu najbliższych 5 lat, jednak nie wcześniej niż za
rok, (3) za co najmniej 5 lat; Nie zamierzam prowadzić działalności gospodarczej.
59
Rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, rodzeństwo rodziców.
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przedsiębiorczości, na którym − w myśl założeń − wiedza taka jest możliwa do
uzyskania.
Zdaniem uczestników badania atutami prowadzenia działalności gospodarczej jest wysokość uzyskiwanych przez przedsiębiorców zarobków (193 wskazań) oraz niezależność w działaniu (283 odpowiedzi), w tym przede wszystkim
bycie dla siebie szefem (121 odpowiedzi).
Czynnikami zniechęcającymi do prowadzenia działalności gospodarczej jest
przede wszystkim biurokracja i nadmierne obciążenia finansowe nakładane na
przedsiębiorców (235 odpowiedzi), ryzyko niepowodzenia przedsięwzięcia (125
odpowiedzi) oraz znaczna odpowiedzialność za podejmowane działania (108
odpowiedzi). Wśród negatywnych elementów polityki państwa uczestnicy badania wskazują przede wszystkim skomplikowane, zmienne i niespójne przepisy
prawa (72 odpowiedzi), w tym zagmatwany system podatkowy (27 odpowiedzi). Wśród obciążeń finansowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej ankietowani wskazali wysokość podatków (47 ankietowanych) oraz
składki na ubezpieczenia społeczne (25 odpowiedzi).
Identyfikowane przez młodzież bariery rozwoju przedsiębiorczości znajdują
potwierdzenie w raporcie Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan pt. Czarna lista barier dla rozwoju przedsiębiorczości. W publikowanym corocznie dokumencie wśród największych barier prowadzenia działalności gospodarczej wymienia się przede wszystkim zbyt wysokie − jak na polskie warunki
− obciążenia podatkowe i składki na ubezpieczenia społeczne, a także niejasne
i chwiejne przepisy podatkowe60. Jak wynika z badań stabilności otoczenia prawnego w Polsce, przeprowadzonych przez przedsiębiorstwo audytorsko-doradczo-outsourcingowe Grant Thornton, pod względem liczby stanowionych aktów
prawnych w 2014 r. (1995 aktów prawnych, zajmujących 25 634 stron maszynopisu) Polska znajduje się w ścisłej światowej czołówce państw z najbardziej chwiejnym systemem prawa61. Spośród nowo ustanowionych przepisów prawa 9389
stron bezpośrednio dotyczyło przedsiębiorców62. Przy tak dużej liczbie nowo
tworzonych aktów prawnych polskim przedsiębiorcom bardzo trudno jest poruszać się w gąszczu obowiązujących przepisów, bez narażenia się na problemy
wynikające z nieznajomości lub złej interpretacji prawa.
Kolejnym problemem jest nadmierny obowiązek sprawozdawczy nałożony
na polskie przedsiębiorstwa. W ciągu roku obrotowego 2015 statystyczne mikroprzedsiębiorstwo zmuszone było do złożenia w odpowiednich urzędach 130
dokumentów sprawozdawczych (deklaracji, ankiet, formularzy, sprawozdań,
60

Czarna lista barier dla rozwoju przedsiębiorczości 2014, http://konfederacjalewiatan.pl/legislacja/wydawnictwa/_files/2014_05/clb2014_2_pdf (29.07.2015).
61
Liczba uchwalonych w 2014 r. w Polsce aktów prawnych była większa niż w państwach o podobnym do niej systemie prawa, takich jak Francja (22 585 stron), Czechy (4306 stron) czy Słowacja (3407
stron); por. Barometr stabilności otoczenia prawnego w Polsce, http://barometrprawa.pl/#p8 (29.08.2015).
62
Dotyczyły m.in. zmian produktowych (zasad produkcji konkretnych dóbr, wymogów technicznych czy sanitarnych), a ponadto zmian w Ustawie o podatku akcyzowym, Kodeksie pracy i Kodeksie
postępowania cywilnego.
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druków itp.)63, co − przy uwzględnieniu znacznej szczegółowości sporządzanych dokumentów − skutecznie utrudnia statutową działalność podmiotu
gospodarczego.

Zakończenie
Przedsiębiorczość, realizowana w duchu odpowiedzialności za dobro wspólne, jest ważnym elementem życia społeczno-ekonomicznego, stymulującym
proces wzrostu i rozwoju gospodarczego. W interesie wspólnoty politycznej jest
zatem tworzenie warunków, które sprzyjać będą kształtowaniu i ujawnianiu postaw przedsiębiorczych. Tymczasem, jak wynika z licznych badań przedsiębiorczości w Polsce, brak jest spójnych i konsekwentnych działań mających na celu
promowanie prywatnej inicjatywy, w tym także poczynań sprzyjających zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej.
Uznając, że − w perspektywie kolejnych dziesięcioleci − nośnikiem działań
przedsiębiorczych będzie obecna młodzież, za szczególnie niepokojące należy
uznać przekonanie osób w wieku 19−30 lat o opresyjności otoczenia biznesowego. Postawy takie skutkować mogą w przyszłości brakiem chęci do zakładania
działalności gospodarczej, legalizowania faktu jej prowadzenia czy też do pogłębiania się zjawisk migracyjnych, dodatkowo „drenujących” polski rynek pracy.
Problem ten nabiera szczególnego znaczenia w kontekście starzenia się społeczeństwa i konieczności odpowiedniego budowania oraz wykorzystywania potencjału społecznego.
Niezbędne są zatem dalsze ułatwienia związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej, ale także odpowiednie działania edukacyjne i informacyjne skierowane do ludzi młodych, tak aby w przyszłości podejmowali oni inicjatywy gospodarcze powodujące przyrost dobrobytu całego społeczeństwa.
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entrepreneurSHip aS a factor of economic GroWtH
anD Socioeconomic DeVelopment

SUmmarY
Socio-economic development of the country is not possible without the creative and able
to take risks units. Diverse expressions of entrepreneurial activities are a source of quantitative and qualitative changes in the economy. The scope, directions and dynamics of these
actions depends not only on existing on the given area of formal institutions, including the
existing legal regulations, but also on the society created by the informal institutions, such
as trust, beliefs or customs. Reports from studies of Polish entrepreneurship indicate a lack
of systemic and consistent measures to promote private initiative. Moreover they show the
existence of negligence in the field of youth entrepreneurship education. As a result, the
level of innovation and climate for pursuing an economic activity in Poland is lower than
in most European countries, similar as Polish economic potential.

maciej mikliński

leGal aSpectS of SelecteD
moderN meTHodS oF paYmeNT

SUmmarY

The following article presents reflections on modern methods of payment in light
of the changing essence of money and its function. In modern times the ambiguous concept of money and the method of its issue have constitutional relevance
in view of the fact that money is not backed by bullion any longer. Meanwhile, in
addition to money in its pure form, there are other methods of payment arousing
discussion such as: monetary means, electronic money or virtual currencies. This
raises questions as to the acceptable forms of payment and the legal consequences
of using means of payment other than money in the strict sense. This paper presents selected items from among the complex legal issues concerning money and
payment in order to outline the typical ways to resolve legal problems of using the
modern methods of payment.

introduction
The present times, along with the progress of civilization, bring new ways
of making payment, slowly replacing money with its traditional definition. This
happens, inter alia, due to the acceptance of a variety of instruments in trading
which are not money, and which, owing to the facilitation of use, and gaining
social acceptance, become a modern form of intermediate means in the trade exchange. Despite the constitutional nature of money, other means of payment and
methods of releasing from financial obligations than the payment with money
are promoted. This raises questions about the legal aspects of using means of payment in trading other than money.
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1. Historical outline
With the development of civilization, with the emergence of new needs, with
the growing range of trade exchange, societies managed to find appropriate
means intermediating in such exchange. Initially these were practical and then
mostly unique and durable items used to release from obligations and keep the
value for years.
The Egyptian civilization used silver or bronze in this regard1. Also the monuments of law showing the level of the Babylonian civilization, such as the Code of
Hammurabi, indicate the use of cereals and silver as the legally defined means to
release from obligations, including payment of compensation2.
Both the experience gained and the durability, divisibility, small size with some
substantial value at the same time, as well as acceptance on a considerable territorial range were the reason why it was mainly gold and silver that remained as the
intermediate element in the exchange, the so called commodity money. According to the current knowledge the first coins started to be minted from a natural alloy of gold and silver called electrum in the town of Sardeis about the 7th century
BC3. Their appearance initially minimised the risk associated with the purity and
mass of the metal, although in the subsequent centuries the turbulence of war
and the needs of rulers provided many examples of how the value of coins was
depreciated by issuers4.
For hundreds of years, it was a natural fact for subsequent generations that
the possession of a coin, and in particular, the metal of which it was made, gave
the sense of possession of value and security. In addition to the possibility of using the coin, the ease of hiding, transferring, using it to pay obligations without
the participation of intermediaries, it made it possible to keep the value and the
purchasing power for generations. Due to the metal of which the coin was made,
the function and possibility of payment, and thus the release from obligations
lasted for centuries, in principle, regardless of the venue where the transaction
was made.
The second important step on the way to the present day was the paper money which appeared for the first time in the 10th century in China, with a three-year
term of validity and which was theoretically backed by silver5. In Europe it was
the Swedes who were the first to get familiar with paper money as they, not having wide access to deposits of gold, but having rich deposits of copper, began to
1

B. Kemp, Starożytny Egipt anatomia cywilizacji, PIW, Warsaw 2009, p. 368.
R. Skeczkowski, Pomniki prawa, Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna, Koszalin 1995, p. 33;
M.Jursa, Prywatyzacja i zysk. Przedsiębiorcy a gospodarka instytucjonalna w Mezopotamii od 3 do 1 tysiąclecia
przed Chrystusem, PTPN, Poznań 2002, p. 34.
3
R. Merkelbach, Znaczenie pieniądza dla dziejów grecko-rzymskiego świata, transl. by W. Appel, Toruń
1996, p. 15.
4
S. Mrozek, Dewaluacje pieniądza w starożytności grecko-rzymskiej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich,
Wrocław 1978, p. 12.
5
W. Morawski, Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowości, Trio, Warsaw 2002, pp. 55−56.
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mint copper coils called plåtmynts. To retain a proper value the coins were large
in size and weight, for example a 10-thaler coin weighed 20 kg6, and therefore it
was troublesome to use them from a practical point of view. To facilitate the exchange of such plåtmynts, paper bearer documents were issued and the holder of
such a document could release himself from an obligation by handing the other
party a bearer document or exchange it for a plåtmynt of a marked value. In practice, this solution gained social acceptance, and a piece of paper began to serve as
a means of releasing from obligations. The necessary intermediary in the form of
a bank also appeared to watch over the real value locked in the vault.
This simple and practical solution was used both by commercial banks and the
emerging central banks, taking gold and silver to their vaults and issuing bearer
bank notes (banknotes). However, the issue of bearer banknotes corresponding
to the actually acquired precious metals was not all. The idea was used in a creative way, banknotes not backed by bullion started to be issued, it having been
observed that a request for exchanging banknotes for bullion was not frequent
statistically and the issue of a banknote and lending it earned interest.
In this way societies were made familiar with paper money by accepting the
fact that the release from obligations may be effected by handing a banknote.
With the passage of years, societies were deprived of the right to exchange banknotes for bullion, leaving this right to central banks. Eventually, also central banks
broke the connection of the issued currency with gold or silver. Banknotes and
coins not backed by gold or silver have been left in the market.
At the present time, one can get the impression that the situation is even more
complex by reason of the promoted money substitutes.

2. money nowadays
As a result of the outlined transformations, the contemporary money has been
deprived of the natural backing by bullion, hence, its stability has become a system problem of the state7. The functioning of the so called fiduciary money, which
draws its power from the trust in the issuing state, requires constitutional security, due to the ease with which it can lose its value, and therefore the value of the
work of whole generations contained therein.
For these reasons the issue of money and protection of its value have acquired
a constitutional value. Pursuant to Article 227 Par. 1 of the Constitution of Poland8:
The central bank of the state is the national Bank of Poland. It shall have the exclusive right
to issue money and to determine and implement the monetary policy. The national Bank
of Poland shall be responsible for the value of the Polish currency. As a result, the issue
of money is strictly controlled. The constitutional solutions are complemented
6
7
8

Ibidem, p. 61.
L. Balcerowicz, Praworządność, pieniądz i demokracja, “Nauka” 2006, no. 4, p. 9.
The Constitution of Poland of 2 April 1997, Journal of Laws of 1997, No. 78, item 438 as amended.
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by the Act on the National Bank of Poland9 providing in Article 31 that: The legal
tender of the Republic of Poland shall be banknotes and coins denominated in zloty and
grosz. In addition, in Article 32 of the quoted Act it is stipulated that: The banknotes
and coins issued by the national Bank of Poland shall be legal tender on the territory of the
Republic of Poland. As a result of the adopted solutions money is a concept strongly
rooted in the system solutions, controlled in a very precise way and moreover
extremely heavily protected. On the one hand, its value is under the care of the
constitutional authority represented by the National Bank of Poland whose independence includes but is not limited to financial, functional and institutional
independence10. Furthermore, from the point of view of the material substrate,
such security is ensured by Article 310 Par. 1 of the Penal Code11 providing that
forging or altering the Polish currency is a crime punishable by imprisonment
from 5 to 25 years. The issue of the state’s own currency is also a manifestation of
the state sovereignty of the Republic of Poland. In the contemporary times, financial sovereignty is not only the most important manifestation of sovereignty, but
even a separate area which expresses the identity of the Polish State12.

3. essence of payment vs. methods of payment
In the case of a monetary obligation the subject of payment are not items of
money marked individually or by type, but a certain economic value contained in
the form of a sum of money expressed in monetary units13. As a result, the release
from a financial obligation is effected, as to the principle, by handing an appropriate quantity and value of legal tenders.
Nevertheless, the indicated legal solutions represent only the traditional way
of release from financial obligations as a result of payment of debt in money.
Meanwhile, the expansion of electronic media, the Internet, banking, clearing
and settlement methods has, on the one hand, facilitated, and the other hand,
made the society familiar with cashless methods of settlements. Only few people consider and can see the essential difference between payment by cash and
a cashless payment by, for example, a wire transfer. For the majority these transactions are identical. However, insomuch as they lead to similar effects in normal
conditions of trading, the risks and legal mechanisms related to them which form
and accompany them are totally different.
9

The Act on the National Bank of Poland of 29 August 1997, Journal of Laws of 2013, item 908 as
amended.
10
J. Gliniecka, System bankowy w regulacjach polskich i unijnych, Branta 2004. Also the grounds for the
judgment of the Constitutional Court of 24 November 2003, K 26/03.
11
The Penal Code Act, Journal of Laws of 2016, item 1137 as amended.
12
T. Dębowska-Romanowska, Pojęcie i znaczenie konstytucjonalizacji ustroju i systemu finansowego państwa [in:] Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa finansowego i podatkowego, eds.
P. Lewkowicz, J. Stankiewicz, Temida 2, Białystok 2010, p. 21.
13
W. Czachórski, Zobowiązania. Zarys wykładu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw 1994, p. 59.
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To some extent payment in cash becomes even excluded by the legislator, as
is the case with payment of taxes by entrepreneurs. The Tax Ordinance Act of 29
August 199714 stipulates the basic obligation that taxes should be paid by entrepreneurs by wire transfer15. Hence, the question arises whether a wire transfer is
payment in money. The answer to this question in academic studies is disputable,
the author of this study adheres to the opinion which gives a negative answer to
this question. The questions arising in connection with the foregoing are: What is
a wire transfer? And in a broader sense: What are monetary means held on bank
accounts? And what is their essence? They are not money in the strict sense of the
word, since money, as has been indicated before, is coins and banknotes issued
by the National Bank of Poland. To understand the difference, one should see
what a bank account is and what the monetary means held in the bank account
are. A bank account agreement is governed by, inter alia, Article 72516 of the Civil
Code where it is stipulated that: under the bank account agreement the bank undertakes to hold the account holder’s monetary means for a fixed or indefinite period of time,
and, if the agreement so provides, to make financial settlements upon the account holder’s
instruction. Furthermore, pursuant to Article 726 of the Civil Code: the Bank may
temporarily use the free monetary means held on the bank account with the obligation to
return them, in whole or in part, upon each demand, unless the agreement stipulates that
the obligation to return the monetary means depends on the notice of termination.
This means that the bank account holder is entitled against the Bank only to
a claim for a return of money in cash and possibly for making settlements. This
is substantiated not only by interpretation of the quoted provisions but also by
the decisions of the Supreme Court which has decreed, inter alia, that upon the
moment of depositing money at the bank the holder loses possession thereof in
favour of the Bank, and acquires a claim for a refund of the same value in cash or
in a cashless form in favour of himself or in favour of a third party17.
The legal aspect of the release from financial obligations by a wire transfer
is debatable, nonetheless, the due attention has not been given thereto in the
literature devoted to this subject. The question arises on the basis of what legal
structure payment is made, since it is not money that causes a financial obligation to expire. In particular, the constructs of assignment of claims, assumption of
debt or a specific form of settlements are considered here18. The differences are
essential. Most of all, there is no doubt that in the case of a wire transfer we are
not dealing with a monetary payment in the strict sense of the term. Money, legal
14

The Tax Ordinance Act of 29 August 1997, Journal of Laws of 2015, item 613 as amended.
The Tax Ordinance in Article 61, Par. 1 provides that payment of taxes by taxpayers conducting business
activities and obligated to maintain a book of accounts or a revenue and expense ledger in made by wire transfer.
16
The Civil Code Act of 23 April 1964, Journal of Laws of 2016, item 360 as amended.
17
Judgment of the Supreme Court of 8 December 2010 V CSK 163/10 referring also to the resolution
of Supreme Court composed of seven judges of 14 June 1962, VI KO 23/62, OSNKW, 1963, No. 2, item
21, and the judgments of the Supreme Court of 18 February 2004, V CK 233/03, not published, and of
4 October 2007, V CSK 255/07, not published.
18
Cf. A. Chłopecki, Z. Mrowiec, Zagadnienia prawne rozliczeń bankowych, “Glosa” 1996, no. 11, pp. 6−7;
A. Socha, Bankowe rozliczenia pieniężne a świadczenia pieniężne, “Radca Prawny” 2000, no. 2, pp. 72−73.
15
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tenders, definitely are not present in this transaction. Therefore, it is possible to
consider a concept that a wire transfer leads to the assignment of the debtor’s
claim (a monetary claim) against his bank to the creditor (of the monetary claim).
In this situation, the monetary claim is satisfied by a non-monetary payment and
the grounds should be sought in principle either in Article. 453 of the Civil Code
(datio in solutum), i.e. with the creditor’s approval a different payment may be
effected to become released from the obligation, or the argumentation should
be accepted that in consequence of the established custom (Article 56 of the Civil
Code) the fulfilled payment should be considered as consistent with the custom19.
If both the creditor and the debtor have accounts with the same bank, the debtor’s account is debited and the creditor’s account is credited. The matter becomes
more complicated when accounts are held at two different banks, in such event,
it is not only the two banks, but also a settlement institution that participate in the
transaction. On the other hand, if the debt assumption concept is adopted, there
is a situation where the party assuming the debt, i.e. the creditor’s bank, would
assume a debt that would become the bank’s own obligation for the same amount
of payment, and the former debtor would be released from the debt20. This concept is more complex in view of the fact that the debt assumption contract may be
concluded between the creditor and the debt assumer with the debtor’s consent,
or with the debt assumer and the debtor with the creditor’s consent. Still another
concept seems to arise from the position of the Supreme Court that in its judgment of 18 February 2004, V CK 233/03 has concluded, inter alia, that the claim of
the person to whose account monetary means have been transferred originates as a result
of the account holder’s act of instructing the monetary means to be transferred, however,
it is not a result of the assignment of claims within the meaning of Article 509 of the Civil
Code. From the point of view of the bank account agreement between the beneficiary of the
settlement and “his” bank the settlement instruction is a spontaneous event, independent
of the beneficiary’s will that creates the subject of the obligation between „his” bank and
himself. The beneficiary’s claim against the bank arising at the moment of crediting the
beneficiary’s account is a right related to his bank account agreement and subject to his
disposal21.
Nevertheless, the most important issue is the answer to the question whether
the payment made by a wire transfer is fulfilled in accordance with the contents
of the financial obligation. On principle, it is only payment by money that causes
a monetary obligation to expire, however, as a result of the creditor’s consent, or
the existence of a custom in this respect, it is considered that payment by wire
transfer releases from the financial obligation.
From a practical point of view, payment by wire transfer is treated as if it were
the same as payment by cash and it does not lead to any significant problems,
when the banking system retains its stability. As long as there are no violent events
or bankruptcy in this system, except for the obvious issues such as handing a legal
19
20
21

A. Chłopecki, Z. Mrowiec, Zagadnienia prawne..., p. 7.
Ibidem, p. 9.
Judgment of the Supreme Court of 18 February 2004, V CK 233/03, not published.
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tender or the lack thereof, it is in fact difficult to distinguish by what cash money
differs from the monetary means also called the bank money and constituting
a certain kind of a claim only.
It cannot be forgotten that while traditional banks used to be synonymous
with security and sayings such as „as safe as in a bank” carried the belief about
the security of the monetary means entrusted to the bank, nowadays the very
definition of a bank indicates the risk to which the funds entrusted to the bank
are exposed22. Inasmuch as the care of the quantity and power of money is the
responsibility of the National Bank of Poland, the National Bank has nonetheless
increasingly lesser influence on the implementation of the purpose of its tasks,
when other means of payment are used, with the approval of politicians, over
which the National Bank of Poland does not have efficient control any longer.
A principal issue in this regard is the use of foreign means of payment in transactions in Poland. The relaxation of the foreign exchange regulations and amendments to the Civil Code have led to the possibility of incurring obligations in
foreign currencies for purposes not related to foreign trading but directly to the
domestic market. The national currency principle according to which financial
obligations on the territory of the Republic of Poland may be denominated only
in the Polish currency has been abandoned by the Act of 23 October 200823 to
amend the Civil Code and the Foreign Exchange Act which amended both Article
9 Cl. 15 of the Foreign Exchange Act and Article 35824 of the Civil Code. This was
done despite the reservations of the National Bank of Poland. The National Bank
of Poland also noted that the proposed solution may pose a risk of weakening the
efficiency of the transmission mechanism of monetary impulses of the National
Bank of Poland to the economy, by lowering short-and medium-term impact of
the Central Bank on the real economy and inflation25. This has led to a situation in
which obligations in the territory of Poland in connection with making payments
in the territory of Poland arise and are performed using a foreign currency. As
a result, the element of sovereignty of the state, which is the state’s own currency,
22

Pursuant to Article 2 of the Bank Law Act of 29 August 1997, Journal of Laws of 2015, item 128 as
amended it is provided that A bank is a legal entity established in accordance with the provisions of the acts,
acting on the basis of permits to perform banking activities imposing risk on the entrusted funds under any title
of refunding.
23
The Act Law of 28 October 2008 to amend the Civil Code and the Foreign Exchange Act, Journal of
Laws of 2008, No. 228, item 1506.
24
As a result, the following provision was deleted from the Foreign Exchange Law stipulating that
restrictions applied to entering into contracts and conducting other legal transactions causing or likely to cause
settlements in foreign currencies in Poland, and also making such settlements in Poland except in cases where
such activities are carried out in foreign exchange trading permitted by the Act or by a foreign exchange permit:
a) with foreign countries, as referred to in Article. 2 Par. 1.17.a; b) between non-residents, c) between residents
who are natural persons, in terms unrelated to economic activity. Moreover, the existing provisions of Article. 358 of the Civil Code reading: Subject to the exceptions stipulated in the Act, financial obligations in the
territory of on the Republic of Poland may be denominated only in the Polish currency was deleted.
25
Grounds for the draft act to amend the Civil Code and the Foreign Exchange Act, http://orka.sejm.
gov.pl/Druki6ka.nsf/0/1C0ED9063FC9F122C1257442002C0434/$file/470.pdf (5.02.2016).
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has been significantly weakened, as it is possible to bypass its power by way of
a consensus between the interested parties.
In consequence, legislative changes not only operate in a way weakening the
constitutional position of the authority which the National Bank of Poland is, but
also lead to the emergence of solutions which allow a wide circle of citizens as
well as local government bodies to incur obligations in foreign currencies for the
purposes related to domestic transactions. A rapid fluctuation of the exchange
rate of the Polish zloty with respect to other currencies can destabilize the country
internally, which is evidenced, for example, by the current problems experienced
by people having loans denominated or indexed in foreign currencies. The comments regarding the problem of monetary means in bank accounts should be
applied to foreign monetary means respectively. However, for the sake of clarity,
it should be noted that payment by foreign money is payment by money in its
proper sense.
Another method of payment is the use of electronic money which is issued
in accordance with the Payment Services Act of 19 August 201126 and which is
a monetary value stored electronically, including magnetic devices, issued, with
the obligation to redeem, in order to make payment transactions accepted by entities other than the issuer of the electronic money only. This type of payment has
not gained any wide popularity so far and the number of transactions made with
it is not significant. Nevertheless, payment with this method also presents a challenge for lawyers seeking answers to the question what causes a financial obligation to expire, as it is not money within the constitutional meaning but a claim for
return of money hidden in the electronic form.
Financial obligations are nowadays satisfied commonly through payments
made with credit cards. They are, as a rule, means of access to bank accounts
enabling, inter alia, card issuers, banks, merchants and bank account holders to
conduct transactions in a complex contractual system the subject matter of which
again is not money but claims called monetary means.
As a result of practical facilitation connected with card payments, but also
payments using other devices such as mobile phones, opinions can be heard on
a mass scale claiming that money should not have a material form that it should
disappear and that it should be replaced by monetary means, i.e. money in the
economic meaning, from the legal point of view being only a claim for the return
of cash.
Another example of departing from the use of money in its legal sense are
virtual currencies, including the most popular currency - Bitcoin. Similarly to the
commodity money centuries ago, the primary feature of Bitcoin is that it is created outside the state or central banks system. Its existence and value which it
carries are created outside the system of central banks and its power comes from
its common acceptance in the world. Hence, just like kauri shells in Africa or axes
in pre-Celtic Brittany were methods of payment centuries ago, IT records gain
26

The Payment Services Act of 19 August 2011, Journal of Laws of 2016, item 1572 as amended.
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this power nowadays by way of agreement, with this difference that they do not
have a material form and moreover, their transfer from one place in the world to
another takes only minutes. There would be nothing surprising in it if the scope
of use included only groups of collectors, however, their use begins to reach the
practice of everyday life. Nowadays in Poland it is possible not only to recharge
a telephone card with bitcoins but to pay, e.g., for medical services as well. In this
regard changes occur rapidly and the legal aspect of payments made by a wide
range of consumers to businesses using virtual currencies is reduced to the fact
that there is an intermediary institution participating in the payment for goods or
services. It buys virtual currency units from the party obliged to pay the price and
pays out monetary means to the supplier of service who is waiting for payment.
The actual payment is therefore made in money or in monetary means, which
from the civil law, tax law and accounting law perspective is a substantial facilitation. Virtual currencies are the subject of consideration whether they should be
treated as a means of payment or an equivalent of payment27.

conclusion
Similarly to how our ancestors were made familiar with the paper money
gradually depriving it of redeemability in bullion, attempts are made to convince the contemporaries to use electronic means of redemption of obligations
indicating that money in the constitutional sense, having the form of coins and
banknotes issued by the constitutional authority, is an anachronism. The phenomenon of using a method of satisfying financial obligations other than with
money seems to develop in two main directions. The first is the increased role
of banks and monetary means deposited on bank accounts with simultaneous
promotion of electronic access thereto both via the Internet and through credit
cards or payment devices operating in a similar way. The key here is the state’s
supervision over banks, as well as ensuring the security of the system to maintain
the value of money and to convert money into monetary means and vice versa.
The other direction develops outside of the state system and includes the use of
complex and unique IT instruments whereto the value of a means intermediating in the exchange is started to be assigned. Such monetary means are issued
and transferred, redeeming cash obligations beyond the control of states, they
are transmitted electronically, over their borders and constitute a type of modern
commodity money that is characterized by wide acceptance, independence from
the state governments and the banking system.
An effect of the widespread use of the term „money” in the economic sense
is that it begins to lose its sharp and clear legal attributes, leading to the blurring
of the concept of „payment”. Payment starts to be understood in more general
27

K. Zacharzewski, Praktyczne znaczenie bitcoina na wybranych obszarach prawa prywatnego, “Monitor
Prawniczy” 2015, no. 4, p. 187.
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terms28 and not as making a strictly monetary payment. This leads to the conclusion that we have been witnessing and have become participants of another key
transformation of the form and concept of money and payment.

references
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

28

Balcerowicz L., Praworządność, pieniądz i demokracja, „Nauka” 2006, no. 4
Bank Law Act of 29 August 1997, Journal of Laws of 2015, item 128 as amended
Chłopecki A., Mrowiec Z., Zagadnienia prawne rozliczeń bankowych, „Glosa” 1996, no. 11
Czachórski W., Zobowiązania. Zarys wykładu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw
1994
Dębowska-Romanowska T., Pojęcie i znaczenie konstytucjonalizacji ustroju i systemu finansowego państwa [w:] Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa finansowego i podatkowego, eds. P. Lewkowicz, J. Stankiewicz, Temida 2, Białystok 2010
Dybowski T., Pyrzyńska A., System prawa cywilnego. Prawo zobowiązań − część ogólna,
C.H. Beck, Warsaw 2013
Gliniecka J., System bankowy w regulacjach polskich i unijnych, Branta 2004
Grounds for the draft act to amend the Civil Code and the Foreign Exchange Act, http://
orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/1C0ED9063FC9F122C1257442002C0434/$file/470.pdf
Judgment of the Constitutional Court of 24 November 2003, K 26/03
Judgment of the Supreme Court of 18 February 2004, V CK 233/03
Judgment of the Supreme Court of 4 October 2007, V CSK 255/07
Judgment of the Supreme Court of 8 December 2010, V CSK 163/10
Jursa M., Prywatyzacja i zysk. Przedsiębiorcy a gospodarka instytucjonalna w Mezopotamii od
3 do 1 tysiąclecia przed Chrystusem, PTPN, Poznań 2002
Kemp B., Starożytny Egipt anatomia cywilizacji, PIW, Warsaw 2009
Merkelbach R., Znaczenie pieniądza dla dziejów grecko-rzymskiego świata, transl. by W. Appel, Toruń 1996
Morawski W., Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowości, Trio, Warsaw 2002
Mrozek S., Dewaluacje pieniądza w starożytności grecko-rzymskiej, Zakład Narodowy im.
Ossolińskich, Wrocław 1978
Resolution of Supreme Court composed of seven judges of 14 June 1962, VI KO 23/62,
OSNKW, 1963, No. 2, item 21
Skeczkowski R., Pomniki prawa, Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna, Koszalin 1995
Socha A., Bankowe rozliczenia pieniężne a świadczenia pieniężne, „Radca Prawny” 2000,
no. 2
The Act Law of 28 October 2008 to amend the Civil Code and the Foreign Exchange
Act, Journal of Laws of 2008, No. 228, item 1506
The Act on the National Bank of Poland of 29 August 1997, Journal of Laws of 2013,
item 908 as amended
The Civil Code Act of 23 April 1964, Journal of Laws of 2016, item 360 as amended
The Constitution of Poland of 2 April 1997, Journal of Laws of 1997, No. 78, item 438 as
amended

T. Dybowski, A. Pyrzyńska, System prawa cywilnego. Prawo zobowiązań − część ogólna, C.H. Beck,
Warsaw 2013.

Legal aspects of selected modern methods of payment

181

25. The Payment Services Act of 19 August 2011, Journal of Laws of 2016, item 1572 as
amended
26. The Penal Code Act, Journal of Laws of 2016, item 1137 as amended
27. The Tax Ordinance Act of 29 August 1997, Journal of Laws of 2015, item 613 as amended
28. Zacharzewski K., Praktyczne znaczenie bitcoina na wybranych obszarach prawa prywatnego,
„Monitor Prawniczy” 2015, no. 4

praWne aSpektY WYBranYcH
noWocZeSnYcH SpoSoBÓW ZapŁatY

StreSZcZenie
Artykuł przedstawia rozważania na temat nowoczesnych sposobów zapłaty w świetle zmieniającej się istoty pieniądza i jego funkcjonowania. Samo wieloznaczne pojęcie
pieniądza oraz sposób jego emisji ma współcześnie, wobec utraty przez pieniądz poręki
w kruszcach, znaczenie konstytucyjne. Tymczasem poza pieniądzem w ścisłym rozumieniu funkcjonują lub próbują zaistnieć inne sposoby zapłaty, budzące dyskusje, takie jak:
środki pieniężne, pieniądz elektroniczny czy też waluty wirtualne. Rodzi to pytania o akceptowalne formy zapłaty oraz skutki prawne posługiwania się innymi środkami zapłaty
niż pieniądz w ścisłym rozumieniu. Opracowanie przedstawia wybrane elementy złożonych prawnych zagadnień pieniądza i zapłaty celem zarysowania typowych sposobów
rozwiązania prawnych problemów posługiwania się współczesnymi sposobami zapłaty.

adam Damrath

WpŁYW GloBalneGo krYZYSu finanSoWeGo
na SYtuacJĘ luDZi mŁoDYcH
na rYnkacH pracY W kraJacH
UNII eUropejSKIej

StreSZcZenie

Niewątpliwie ostatni globalny kryzys finansowy, który rozpoczął się w Stanach
Zjednoczonych w 2008 r., wywarł znaczący wpływ na sytuację wielu krajów na
świecie. Unia Europejska do dzisiaj boryka się ze skutkami globalnej recesji. Przejawiają się one m.in. w problemach młodych ludzi ze znalezieniem pracy. Obecne trudności, jakie ma młode pokolenie, z pewnością wpłyną na jego przyszłość.
Jednocześnie kształt świata, w jakim będziemy żyli za kilkanaście czy kilkadziesiąt
lat, w dużym stopniu zależy właśnie od tych młodych ludzi. Z tego powodu nam
wszystkim powinno zależeć na udzieleniu im pomocy przy realizacji ich własnych
aspiracji, aby w przyszłości móc skorzystać z ich wsparcia.

Wstęp
Bardzo różne czynniki decydują o przemianach społeczno-gospodarczych.
Jednym z nich jest koegzystowanie różnych pokoleń. Ludzie młodzi dysponują
potencjałem innowacyjności, co powoduje, że są w stanie sprostać wyzwaniom,
jakie niesie świat. Jednocześnie mają oni w sobie dużo energii i krytycyzmu, są
otwarci i potrafią stawiać sobie długofalowe cele. Trzeba jednak podkreślić, że
o potencjale danego pokolenia nie decydują wyłącznie wyżej wymienione cechy,
ale także postawy i predyspozycje nabywane w młodym wieku. Czy to pokolenie
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młodych będzie w stanie sprostać wyzwaniom, jakie niesie przyszłość? Od nich
naprawdę wiele zależy1.
W skali światowej to właśnie ludzie młodzi najbardziej odczuli skutki globalnego kryzysu finansowego. W latach 2007−2012 największy przyrost bezrobocia
wśród młodych, aktywnych zawodowo ludzi odnotowano w krajach Unii Europejskiej oraz w regionie MENA (Middle East and North Africa – kraje Bliskiego
Wschodu oraz Afryki Północnej)2.
Kryzys przyczynił się do pogorszenia sytuacji młodych ludzi, oddalając ich
szanse na osiągnięcie sukcesu. Trudniejsze stało się znalezienie i utrzymanie zatrudnienia. Jednocześnie istotną barierą okazały się zbyt wysokie kwalifikacje
i bogate doświadczenie wymagane od wielu młodych absolwentów. Wzrosło
także bezrobocie długotrwałe, szczególnie w krajach borykających się z problemami gospodarczymi, głównie Europy Południowej. Pewne oznaki poprawy sytuacji na rynku pracy młodych ludzi pojawiły się między 2013 a 2014 r., dając
nadzieję na ich lepszą przyszłość. Jednocześnie konsekwencje kilku lat kryzysu
na rynku pracy istotnie wpływają na życiowe szanse ogromnej rzeszy młodych
Europejczyków3.

1. Bezrobocie wśród ludzi młodych w kontekście wyzwań globalnych
Bezrobotni to „osoby gotowe do podjęcia pracy na typowych warunkach występujących w gospodarce”4. Od czasu wybuchu kryzysu finansowego w 2008 r.
w Europie utrzymuje się wysoki poziom bezrobocia wśród młodego pokolenia.
Na rynku pracy to kategoria obejmująca osoby w wieku od 15 do 24 lat, które są
narażone na większe ryzyko bezrobocia, w porównaniu do innych grup wiekowych5. Niektóre instytucje definiują młodych ludzi jako osoby w wieku od 15 do
29 lat6. W 2007 r., czyli jeszcze przed wybuchem kryzysu finansowego, stopa bezrobocia wśród ludzi młodych wyniosła globalnie 11,7%. Szacuje się, że w 2015 r.
odsetek ten wyniósł 13,1%7.
XXI wiek to z pewnością era gospodarki opartej na wiedzy. W związku
z tym dla gospodarek większości państw funkcjonujących w warunkach globalnych powiązań rozwój kapitału ludzkiego ma podstawowe znaczenie przy
1

Młodzi 2011, Raport Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2011, s. 21.
B. Buchelt, Międzynarodowe rynki pracy [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych, red. A. Pocztowski, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2015, s. 44.
3
youth Report 2015, European Commission, Publications Office of the European Union, Luxembourg
2016, s. 158.
4
M. Zieliński, Rynek pracy w teoriach ekonomicznych, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 9.
5
M. Caliendo, R. Schmidl, youth Unemployment and Active Labor Market Policies in Europe, Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit Institute for the Study of Labor, Discussion Paper no. 9488, Bonn 2015,
s. 1.
6
youth Report..., s. 157.
7
Global Employment Trends for youth 2015 − Scaling up investments in decent jobs for youth, International
Labour Office, Geneva 2015, s. 6.
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budowaniu przewagi konkurencyjnej. Z tego powodu jednym z głównych priorytetów przedsiębiorstw staje się znalezienie młodych osób, mających duży potencjał rozwojowy, posiadających kompetencje oraz predyspozycje przywódcze.
Przygotowanie odpowiednich kadr staje się tym samym poważnym wyzwaniem
dla systemu edukacji. Problem ten jest przedmiotem debaty na temat zgodności
programów kształcenia na wyższych uczelniach z aktualnymi potrzebami rynku
pracy. Podstawowy dylemat dotyczy wyboru pomiędzy tradycyjnym modelem
kształcenia a rynkowym pragmatyzmem.
Ponadto szczególnie istotne znaczenie w kontekście kapitału ludzkiego mają
czynniki demograficzne, które w coraz większym stopniu determinują rozwój
zarówno gospodarek poszczególnych państw, jak i gospodarki globalnej. Niskie
tempo przyrostu naturalnego w długim okresie wpłynie na liczbę studiujących
i kończących wyższe studia, tym samym zmniejszając liczbę osób wchodzących
na rynek pracy i tych aktywnych zawodowo8.
Proces przejścia od edukacji do pracy ma bardzo duże znaczenie dla młodego
człowieka. Od powodzenia tego procesu zależy nie tylko uzyskanie samodzielności, lecz także realizacja własnych aspiracji, zarówno życiowych, jak i zawodowych. Praca nie stanowi wyłącznie źródła dochodów, które umożliwiają jednym
przetrwanie, a innym godne lub wygodne życie. Współcześnie praca jest również
powodem do satysfakcji oraz przesłanką rozwoju. Jednocześnie posiadanie pracy
pozwala ludziom młodym na poczucie bycia dorosłym, gdyż praca jest traktowana jako źródło niezależności, związanej z podejmowaniem samodzielnych decyzji życiowych. W związku z tym fakt pozostawania bez pracy staje się powodem
niezadowolenia młodzieży. Taka sytuacja utrzymuje młodych ludzi w trudnym
stanie zawieszenia między zależnością a niezależnością, grożąc nawet społecznym wykluczeniem.
Negatywny wpływ na proces przejścia od edukacji do zatrudnienia mają
również współczesne trendy demograficzne i makroekonomiczne. Chociaż przebiegają one różnie w poszczególnych krajach, to jednak najnowsze raporty międzynarodowych organizacji wskazują mało optymistyczne prognozy dotyczące
zatrudnienia ludzi młodych. Pomimo faktu, że legitymują się oni coraz wyższym
wykształceniem oraz stanowią coraz mniejszy odsetek w całości populacji, to
właśnie ona najsilniej odczuwa skutki recesji gospodarczej z ostatnich lat. Różnego rodzaju regulacje prawne oraz preferencje pracodawców powodują, że
nawet ci spomiędzy młodych, którzy mają już jakieś doświadczenia zawodowe,
nie mogą oczekiwać stabilnego zatrudnienia. Wpływają na to różne czynniki.
Jednym z nich jest rozbieżność pomiędzy umiejętnościami zdobytymi podczas
edukacji a wymaganiami stawianymi przez pracodawców, na co wpływa również kondycja gospodarki. Gdy czasy są niepewne, przedsiębiorstwa kontynuują
redukcję zatrudnienia. Jednocześnie wybierają bardziej doświadczonych, lepiej
wykwalifikowanych pracowników.
Wszystkie te czynniki sprawiają, że współcześnie, w warunkach niestabilności gospodarczej, wzrasta niepewność dogodnego przejścia z edukacji na rynek
8

Pierwsze kroki na rynku pracy – Liderzy przyszłości, Deloitte, Warszawa 2015, s. 6−7.

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na sytuację ludzi młodych…

185

pracy. Wpływ recesji najbardziej uwidacznia się w postaci bezrobocia oraz powiązanych z nim społecznych zagrożeń. Liczne badania wyrażają tezę, że rozpoczynanie kariery zawodowej w okresie stagnacji może wywoływać długofalowe skutki w postaci postaw i predyspozycji młodego pokolenia. Pojawia się tu
określenie tzw. straconej generacji, czyli ludzi młodych, dobrze wykształconych,
a mimo to niemogących znaleźć swojego miejsca na rynku pracy9.

2. Wpływ kryzysu finansowego na sytuację ludzi młodych
na rynkach pracy w krajach unii europejskiej
Wzrost poziomu bezrobocia w państwach peryferyjnych Unii Europejskiej
należy bezpośrednio wiązać z wybuchem kryzysu finansowego. Gdy w 2008 r.
nastąpiło pęknięcie bańki kredytowej oraz zatrzymanie boomu konsumpcyjnego
w krajach południowej Europy, najbardziej odczuł to sektor prywatny, w obrębie którego doszło do niezwykle silnego ograniczenia wydatków10. Wpłynęło to
bezpośrednio na spadek zatrudnienia, gdyż sektor ten cechuje się największą elastycznością miejsc pracy.
Bezrobocie wśród osób młodych w krajach Unii Europejskiej (tabela 1) osiągnęło najniższy poziom tuż przed wybuchem kryzysu finansowego (w 2007
i 2008 r. – 15,9%), a najwyższy w roku 2013 (23,7%). Wśród państw, które osiągnęły najwyższą wartość bezrobocia wśród młodych w 2015 r., znalazły się: Grecja
(49,8%), Hiszpania (48,3%), Chorwacja (43,0%), Włochy (40,3%), Cypr (32,8%)
oraz Portugalia (32%). Natomiast najniższą wartość średniej rocznej stopy bezrobocia wśród ludzi młodych w 2015 r. odnotowały: Niemcy (7,2%), Austria (10,6%),
Dania (10,8%), Holandia (11,3%), Malta (11,8%) oraz Czechy (12,6%).
Kryzys i pogarszające się warunki ekonomiczne spowodowały kolejne napięcia pomiędzy pracodawcami i pracownikami. Szereg reform mających na
celu ożywienie oraz zwiększenie konkurencyjności poszczególnych gospodarek
wpływa bezpośrednio na płace i warunki pracy. Większa elastyczność preferowana przez pracodawców nie zawsze zapewnia bezpieczeństwo pracownikom,
których siła przetargowa jest również zagrożona przez wzrost bezrobocia, a także
przez zmiany w zakresie umów zbiorowych.
Zwiększenie poziomu bezrobocia, które nastąpiło w czasie kryzysu, wpłynęło na wiele działań podjętych przez rządy w celu zmniejszenia jego nominalnej wielkości. W związku z tym dokonano modyfikacji systemu pomocy
bezrobotnym. Polegała ona m.in. na ograniczeniu dostępu do pomocy dla bezrobotnych poprzez wprowadzenie szeregu nowych, surowszych warunków
kwalifikowalności.
9

Młodzi..., s. 135.
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tabela 1. Średnia roczna stopa bezrobocia wśród osób w wieku poniżej 25 lat w krajach
Unii Europejskiej w latach 2007−2015 (%)
Państwo

2007

2008

2012

2013

2014

2015

Unia Europejska (28 państw)

15,9

15,9

23,3

23,7

22,2

20,3

Austria

9,4

8,5

9,4

9,7

10,3

10,6

Belgia

18,8

18,0

19,8

23,7

23,2

22,1

Bułgaria

14,1

11,9

28,1

28,4

23,8

21,6

Chorwacja

25,2

23,7

42,1

50,0

45,5

43,0

Cypr

10,2

9,0

27,7

38,9

36,0

32,8

Czechy

10,7

9,9

19,5

18,9

15,9

12,6

7,5

8,0

14,1

13,0

12,6

10,8

Estonia

10,1

12,0

20,9

18,7

15,0

13,1

Finlandia

16,5

16,5

19,0

19,9

20,5

22,4

Francja

19,5

19,0

24,4

24,9

24,2

24,7

Grecja

22,7

21,9

55,3

58,3

52,4

49,8

Hiszpania

18,1

24,5

52,9

55,5

53,2

48,3

Holandia

9,4

8,6

11,7

13,2

12,7

11,3

Irlandia

9,1

13,3

30,4

26,8

23,9

20,9

Litwa

8,4

13,3

26,7

21,9

19,3

16,3

Luksemburg

15,6

17,3

18,0

16,9

22,3

16,3

Łotwa

10,6

13,6

28,5

23,2

19,6

16,3

Malta

13,5

11,7

14,1

13,0

11,7

11,8

Niemcy

11,8

10,4

8,0

7,8

7,7

7,2

Polska

21,6

17,2

26,5

27,3

23,9

20,8

Portugalia

21,4

21,6

38,0

38,1

34,7

32,0

Rumunia

19,3

17,6

22,6

23,7

24,0

21,4

Słowacja

20,6

19,3

34,0

33,7

29,7

26,5

Słowenia

10,1

10,4

20,6

21,6

20,2

16,3

Szwecja

19,2

20,2

23,7

23,6

22,9

20,4

Węgry

18,1

19,5

28,2

26,6

20,4

17,3

Wielka Brytania

14,3

15,0

21,2

20,7

16,9

14,6

Włochy

20,4

21,2

35,3

40,0

42,7

40,3

Dania

Źródło: Eurostat.

W wyniku kryzysu nastąpił też wzrost wydatków publicznych krajów nim
dotkniętych. Doprowadziło to do wzrostu długu publicznego tych państw.
W celu zmniejszenia deficytu sektora publicznego w Europie nastąpiła bezprecedensowa fala korekt wydatków budżetowych, co doprowadziło m.in. do
zmniejszenia liczby miejsc pracy oraz obniżenia płac osób zatrudnionych w sektorze publicznym. Jednocześnie coraz większa liczba nowych pracowników tam
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zatrudnianych rozpoczyna pracę w oparciu o umowę o pracę tymczasową, natomiast redukowane jest zatrudnienie stałych pracowników. Ponadto coraz częściej
instytucje sektora publicznego zaczęły stosować outsourcing niektórych zadań11.
Jednocześnie osłabieniu uległa pozycja negocjacyjna młodych na rynku pracy,
a brak dodatkowych świadczeń ze strony przedsiębiorstw i państwa doprowadził do sytuacji, gdzie młodzi są jeszcze bardziej skazani na popadnięcie w biedę.
Młodemu pokoleniu nie podoba się taka niestabilność, gdyż w większości pragną
oni osiągnąć w życiu sukces, zrobić karierę. Elastyczny rynek pracy stworzony
przez starszą generację polityków oraz partykularne, komercyjne interesy zmusza większość młodych ludzi do wieloletniego tkwienia w prekariacie12.
Gospodarki nieustannie tworzą nowe miejsca pracy, jednocześnie zdecydowanie dążą do redukcji kosztów pracy i zastępowania pracy ludzkiej pracą maszyn. Przewiduje się, że zdecydowana większość przyszłych absolwentów zajmie
stanowiska, które nie wymagają legitymowania się dyplomem wyższej uczelni13.

3. Stopa bezrobocia wśród młodych ludzi w państwach
unii europejskiej
Kryzys gospodarczy w Unii Europejskiej wpłynął na diametralne zmiany na
rynku pracy młodych ludzi. Niemal we wszystkich krajach europejskich, kilka lat
od wybuchu kryzysu, młodzi ludzie wciąż napotykają bezprecedensowe trudności w znalezieniu pracy. Chociaż poziom bezrobocia wśród młodzieży był już
dość wysoki w 2011 r., w przeciągu następnych dwóch lat w większości krajów
Unii Europejskiej sytuacja pogorszyła się jeszcze bardziej, a 11 państw najwyższą stopę bezrobocia wśród młodych w wieku 15−24 lat odnotowało w latach
2012−2013. Kryzys miał również negatywny wpływ na sytuację nieco starszych
osób w wieku od 25 do 29 lat.
Analizując sytuację w grupie wiekowej 15−29 lat pomiędzy 2011 a 2014 r., na
pierwszy rzut oka można dostrzec znaczący spadek zatrudnienia. Liczba pracujących w wieku 15−29 lat zmniejszyła się o ponad 1,8 mln z 42,2 mln w 2011 r.
do 40,4 mln w 2014 r. Jednocześnie w 2014 r. ponad 8,5 mln młodych ludzi z tej
grupy wiekowej było bezrobotnych. Ponadto, znacząco więcej młodych ludzi
w 2014 r., w porównaniu do 2011 r., miało tylko tymczasową pracę i to w niepełnym wymiarze czasu lub było zatrudnionych na tzw. niestandardowych formach
zatrudnienia.
11

Is Europe Losing Its Soul? The European Social Model in Times of Crisis, http://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/@europe/@ro-geneva/@ilo-brussels/documents/publication/wcms_236717.pdf
(3.05.2016).
12
Prekariat – pojęcie stworzone przez Guya Standinga. Prekariusze to osoby, które są bezrobotne
lub zatrudnione na podstawie elastycznych form zatrudnienia. Pojęcie powstało z połączenia dwóch
słów: precarious (z ang. ‘niepewny’) i proletariat.
13
G. Standing, Prekariat – nowa niebezpieczna klasa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014,
s. 150, 153.
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rysunek 1. Stopa bezrobocia w poszczególnych grupach wiekowych w krajach Unii Europejskiej w latach 2012−1015 (%)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.

Od początku kryzysu finansowego i gospodarczego wiosną 2008 r. wzrost
bezrobocia wśród młodych (we wszystkich trzech grupach wiekowych, czyli
15−19, 20−24 i 25−29 lat, jest znacznie większy niż w przypadku starszej ludności aktywnej zawodowo (w wieku 25−64 lat). Sytuacja ta znajduje również
potwierdzenie w latach 2011−2015 (rysunek 1).
Ogółem stopa bezrobocia wśród ludzi młodych w 2015 r. wyniosła: 24,7% dla
osób w wieku 15−19 lat, 19,1% − w wieku 20−24 lat i 12,4% w najstarszej wśród
młodych grupie wiekowej (25−29 lat). Warto zauważyć, że stopa bezrobocia
wśród młodych ludzi była dość wysoka już w 2012 r. W kolejnym roku odnotowano jej wzrost w przypadku dwóch starszych grup wiekowych (w wieku 20−24
i 25−29 lat), natomiast w najmłodszej grupie (15−19-latków) nastąpiła umiarkowana poprawa. Lata 2014 i 2015 przyniosły zaś poprawę we wszystkich grupach
wiekowych.
Wysoki poziom bezrobocia w grupie wiekowej 25−29 lat ilustruje wzrastające
trudności z wejściem na rynek pracy przez osoby, które właśnie ukończyły studia
wyższe (lub osiągnęły wiek, w którym kończy się studia). W tym miejscu należy
wspomnieć, że udział młodych kształcących się w systemie studiów stacjonarnych wśród młodych ludzi w wieku 20−24 lat zwiększał się stopniowo od 2000
r., natomiast gwałtowny wzrost nastąpił już po wybuchu kryzysu gospodarczego
w roku 200814.
Problem bezrobocia wśród młodych ludzi w Unii Europejskiej nie jest niczym
nowym. Stopa bezrobocia wśród młodych jest dwukrotnie lub nawet trzykrotnie wyższa od ogólnej stopy bezrobocia w Europie przez ostatnie 20 lat, jednak
wydarzenia z ostatnich kilku lat dramatycznie pogorszyły sytuację młodych. Ponadto młodzi ludzie są chętni do pracy, lecz mają problemy z jej znalezieniem,
14

youth Report..., s. 182−185.
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podczas gdy przedsiębiorstwa w całej Europie twierdzą, że trudno jest znaleźć
młodych ludzi posiadających umiejętności, których wymagają pracodawcy15.
Wysoka stopa bezrobocia wśród młodych ludzi odzwierciedla trudności napotykane przez nich w związku z poszukiwaniem pracy. Jednak wielu młodych
– w szczególności w wieku od 15 do 24 lat – wciąż studiuje w systemie stacjonarnym, a zatem z reguły ani nie pracuje, ani nie szuka pracy. Ludzie ci są ekonomicznie nieaktywni i w ten sposób nie są częścią ogółu siły roboczej, którą
uwzględnia się przy obliczaniu stopy bezrobocia. Z tego powodu istotne jest, aby
pokazać odsetek młodych bezrobotnych w stosunku do całej populacji ludzi młodych (pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo)16.

4. koszty bezrobocia młodych
Opóźnione rozpoczęcie pracy po zakończeniu edukacji może mieć długotrwałe negatywne skutki. W pierwszej kolejności prowadzi do „erozji umiejętności”, co może w efekcie wpłynąć na mniejsze zarobki osiągane podczas całego
późniejszego życia zawodowego. Im dłużej młodzi ludzie pozostają bez pracy,
tym trudniejsza jest ich aktywizacja zawodowa. Zatrudnienie tymczasowe lub
w niepełnym wymiarze czasu może pomóc młodym ludziom w znalezieniu stałej pracy, ale jednocześnie prowadzi do ryzyka utrzymującej się niepewności zatrudnienia. Ponadto wielu młodych z powodu słabej pozycji negocjacyjnej na
rynku pracy podejmuje zatrudnienie niedające żadnych perspektyw rozwoju17.
W sumie, pomimo poprawy pod względem poziomu wykształcenia oraz
umiejętności, wielu młodych Europejczyków staje w obliczu wielorakich trudności, które z powodu braku pracy zwiększają ryzyko wykluczenia gospodarczego
i społecznego. Marginalizacja na rynku pracy, pogorszenie się warunków życia
i wyzwania związane z integracją społeczną stanowią poważne zagrożenie dla
Europy18.
Osoby pomiędzy 15. a 25. rokiem życia to ponad 1 mld ludzi na świecie. To
najwięcej w historii naszego globu. Większość z nich zamieszkuje kraje rozwijające się. To olbrzymia liczba młodych osób, mających wiele powodów do frustracji.
Ich rodzice posiadali z reguły stałe zatrudnienie. Obecnie ludzie młodzi kończą
szkoły i studia, aby następnie rozpocząć wieloletnią prekarną egzystencję.
Młodzi zawsze rozpoczynali swoją pracę z prekarnych pozycji. Oczekiwali
jednocześnie, że będą musieli się sprawdzić i jeszcze wiele nauczyć. Jednakże
współcześnie nie proponuje się im rozsądnego układu. Młodzi ludzie rozpoczynają dorywcze prace, które trwają znacznie dłużej niż okres, gdy trzeba dowieść
swojej zatrudnialności. Tradycyjnie młodzi tolerowali początkowy etap związany
15

M. Mourshed, J. Patel, K. Suder, Education to employment: Getting Europe’s youth into work, McKinsey
& Company, Washington 2014, s. 1.
16
youth Report..., s. 191−192.
17
United nations World youth Report, United Nations, Washington 2013, s. 20.
18
youth Report..., s. 158−159.
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z byciem kimś z zewnątrz przedsiębiorstwa, gdyż liczyli na to, że ostatecznie staną się częścią organizacji. W tym czasie żyli na koszt rodziców. Rodzinna solidarność łagodziła przykre dolegliwości odczuwane przez młodych w tym czasie.
Współcześnie znaczenie, a tym samym szansa na uzyskanie wsparcia ze strony
rodziny zmalała. Także starsze pokolenie nie może liczyć na solidarną międzypokoleniową wzajemność. Jednocześnie hasło elastyczności rynku pracy służy
poszerzeniu okresu próbnego, podczas którego pracodawcy mogą legalnie wypłacać swoim pracownikom niższe pensje, równocześnie nie zapewniając im
wszystkich świadczeń19.
Z jednej strony, bezrobocie jest bezpośrednio związane z niedoborem środków finansowych oraz z dyskomfortem psychicznym. Z drugiej strony zaś, bezrobocie w młodym wieku może mieć negatywny wpływ na późniejsze osiągnięcia życiowe. Wiąże się z tym bowiem niższa płaca, większe ryzyko utraty pracy
w przyszłości, mniejsze zaangażowanie w wykonywaną pracę oraz większa
skłonność do angażowania się w działalność przestępczą. Na koszty, jakie ponosi państwo w związku ze zjawiskiem bezrobocia młodych ludzi, składają się
koszty bezpośrednie (związane z wydatkami m.in. na rzecz urzędów pracy oraz
na pomoc społeczną) oraz koszty pośrednie (utraconych możliwości – niezapłacone podatki oraz składki na ubezpieczenia społeczne). Jednocześnie problem
bezrobocia wśród ludzi młodych wpływa również negatywnie na sytuację innych grup wiekowych, gdyż stanowi poważne zagrożenie dla stabilności systemu emerytalnego państw Unii Europejskiej w przyszłości20.
Różnego rodzaju systemowe instrumenty służące motywowaniu młodych,
aby mimo wszystko nie tracili nadziei na pomyślną przyszłość, jest odważnym,
a zarazem drogim przedsięwzięciem. Zwolennicy takiego rozwiązania podkreślają, że bierność młodych ludzi jest jeszcze bardziej kosztowna, ponieważ może
skutkować poważnymi i bardzo groźnymi kosztami społecznymi, gospodarczymi, a nawet politycznymi21.
Bezrobocie wśród młodych ludzi wyklucza ich z pełnienia znaczącej roli
w społeczeństwie. Jeśli w niektórych europejskich państwach co drugi młody
człowiek jest bez pracy, to fakt ten poważnie szkodzi gospodarce, ponieważ chętni do pracy nie mogą pracować i tym samym nie rozwijają swoich umiejętności.
Jednocześnie bezrobocie zagraża harmonii społecznej, gdyż w długim okresie
może doprowadzić do problemów społecznych i zdrowotnych młodych ludzi.
Bardzo ważne jest to, aby młode pokolenie mogło w uczciwy sposób partycypować w rynku pracy. W wielu krajach rynek premiuje starszych pracowników,
zajmujących intratne posady od wielu lat. Równocześnie młodzi ludzie są skazani na gorzej płatne, tymczasowe kontrakty i w pierwszej kolejności są zwalniani w czasach kryzysu. Wiąże się to z niechęcią pracodawców do inwestowania
w młodych, więc w przyszłości dochody tej generacji pozostaną niższe w ciągu
ich całego życia.
19
20
21

G. Standing, Prekariat..., s. 149.
M. Caliendo, R. Schmidl, youth Unemployment..., s. 1.
Młodzi..., s. 135−136.
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Nikt nie pozostaje wiecznie młody. Kluczowym pytaniem jest to, czy dana
osoba może w pełni uczestniczyć w życiu gospodarczym w ciągu swojego życia
– najpierw uzyskując dobre wykształcenie, a następnie znajdując pracę i kupując
mieszkanie dla rodziny. Zwiększenie nierówności może bowiem uniemożliwić
młodym ludziom realizację ich marzeń. Jest to problem, któremu rządy muszą
się uważnie przyglądać.
W Niemczech w okresie kryzysu pracodawca może tak regulować czas pracy,
aby nie zwalniać ludzi w razie zmniejszenia zapotrzebowania na pracę. Każdy
ma żywotny interes w prosperującej gospodarce. Obniżenie wysokiego poziomu
bezrobocia wśród młodych ludzi jest priorytetem dla każdego rządu. Trzeba zachęcać rządy do podjęcia niezbędnych kroków w celu tworzenia nowych miejsc
pracy i programów wspierających młodych ludzi. W długim okresie najważniejsze dla młodych ludzi jest inwestowanie w edukację i umiejętności. Umiejętności
są pewnego rodzaju paszportem przez życie, gdyż w szybko zmieniającej się gospodarce cyfrowej premia wypłacana za umiejętności może tylko rosnąć. Zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności przydatnych w przyszłości jest najlepszym
sposobem zwiększenia dochodów i zmniejszenia nierówności w społeczeństwie
każdego kraju22.

Zakończenie
Istnieje wiele powodów, dla których ludzie młodzi są szczególnie narażeni na
negatywne skutki wahań koniunktury. Wśród nich warto wymienić brak wiedzy
na temat tego, jak i gdzie szukać pracy, środków finansowych, które są niezbędne, aby bezpiecznie przetrwać okres poszukiwania pracy oraz niewystarczające
wsparcie rodziny. Występowanie wszystkich powyższych czynników jest niezależne od typu społeczeństwa, kultury czy ustroju gospodarczego. W krajach
zaliczanych do rozwiniętych recesja zmniejsza poczucie stabilizacji i skutkuje
obniżeniem poziomu życia, natomiast w krajach rozwijających zagraża pogłębieniem deficytów pracy, co powoduje zwiększenie i tak znacznych rozmiarów
biedy, negatywnie rzutując na rozwój młodego pokolenia.
Sytuacja „straconej generacji” jest bardzo niekorzystna w skali globalnej. Jeśli
coraz więcej młodych ludzi pozostanie poza rynkiem pracy lub ich status zatrudnienia pozostanie niepewny, to wówczas szansa na postęp cywilizacyjny całych
społeczeństw ulegnie zmniejszeniu.
Nie ma wątpliwości, że to właśnie w ludziach młodych, ambitnych należy
pokładać nadzieję na dobrą i wydajną pracę, od której przecież zależy lepsza
przyszłość nas wszystkich. Pozbawianie ich szansy na zatrudnienie poprzez
zmuszanie do poświęcenia ich całej energii życiowej na walkę o przetrwanie czy

22

Reducing youth unemployment is a priority for everyone, http://www.theguardian.com/world/2016/
mar/11/mario-draghi-reducing-youth-unemployment-is-a-priority-for-everyone (3.05.2016).
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próby zaistnienia na rynku pracy – to tak naprawdę marnowanie olbrzymiego
potencjału gospodarczego23.
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tHe impact of tHe GloBal financial criSiS
on tHe Situation of YounG people in laBour marketS
IN THe eUropeaN UNIoN

SUmmarY
Undoubtedly, the recent global financial crisis, which began in the United States in 2008,
has had a significant impact on the situation of many countries in the world. The European
Union today is facing the consequences of the global recession. These consequences are
23

Młodzi..., s. 135−136.
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reflecting the problems of young people with finding a job. The current difficulties, which
the younger generation contends with, will inevitably affect its future. At the same time,
the shape of the world in which we will be living in several decades depends precisely on
those young people. For this reason, all of us should help them in the implementation of
their own aspirations because in the future we can also benefit from their support.

olga Dębicka
aneta oniszczuk-Jastrząbek

concept of meaSurinG
a SuStainaBle DeVelopment of a companY

SUmmarY

The purpose of this article is to present the idea of sustainable development of the
company and the concept of its measurement. The article was written based on
the analysis of literature, reports and studies conducted among Polish companies,
which became the basis for author’s own thoughts. These considerations resulted
in building a meter that will allow to measure the level of sustainable development
of a company with particular emphasis on the supply chain. Author’s concept of
the meter has been developed on the basis of separate components of sustainable
development of the company. The developed meter can be used for determining
a level of sustainable development either of a single enterprise as well as a number
of firms in a given industry or country. The meter also shows, in which components
of sustainable development a company invests its resources, increasing their value
and at the same time recognizing them as important for pro-social behaviour.

introduction
The development of the word economy, technical progress and irrational exploitation of natural resources have led to intensification of negative effects of
economic operations which result in a growing focus on e.g. natural environment
pollution, an increase of unemployment, worsening of standards of living or aggressive marketing manipulating customers. Reducing natural resources can be
a threat to a supply chain. Incompetent managing goods harvested from natural
environment may lead to the situation when suppliers are not able to provide
necessary materials to us, and enterprises would lose their struggle for customers
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without a chance to sell their own products. The companies are expected not only
to generate profits but also to take responsibility for the outcome of their operations, especially as far as social and natural environment spheres are concerned.
During the last few years the concept of sustainable development enjoys a period of the increased attention, accompanied by changes in attitudes and expectations of all market participants. Enterprises and societies have to develop. An
enterprise has to operate in such a way so by applying sustainable development
rules sensible profits can be achieved.
The main aim of this article was to determine the intensity level of activities
undertaken by Polish enterprises in the area of sustainable development. The second objective was to develop tools to measure such activities by comparison between the baseline and the value at end of a test period. The hypothesis adapted
in the article consists in the impact of sustainable development on the company’s
competitiveness. The arguments of the paper are as follows: the environmental
and social dimensions of enterprise affects the growth of sustainable developments components owned by an enterprise.

1. the concept of sustainable development – literature review
In the contemporary economy, a strategy of every enterprise represents a settlement between various groups of interests, considering its goals, responsibilities
and limitations. Consequently, a maturity of a socially accepted enterprise is revealed in balanced development, implementation and monitoring of operations.
The number of expectations set for these operations is significant what causes
a necessity to solve conflicts among particular parties resulting from conflicting
expectations. Therefore, a model of company’s balanced development assumes
that there is a balance among three equivalent components: economic, ecologic
and social ones, which interact with each other and fall in mutual interaction1.
Activities of an enterprise directed at the improvement of the natural environment and social responsibilities constitute one of the elements of achieving this
balance (Figure 1).
There are a few rules applied to a balanced development, affecting operations
of enterprises2, however they should fulfil present needs without having an effect on an ability to meet needs of future generations, including both striving
for economic well-being, natural environment preservation and the social equality3. The concept of „sustainable development” has been used first time in the
1

H. Kruk, Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle zasad rozwoju zrównoważonego [in:] Przedsiębiorstwo
w otoczeniu globalnym, eds. O. Dębicka, A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Gutowski, J. Winiarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdansk 2009, p. 116.
2
E. Albińska, Człowiek w środowisku przyrodniczym i społecznym, Wydawnictwo KUL, Lublin 2005,
pp. 85−92; T. Borys, J. Śleszyński, Ekorozwój jako zbiór zasad [in:] Wskaźniki ekorozwoju, ed. T. Borys,
Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 1999, pp. 85−92.
3
M. Pigłowski, Współczesne uwarunkowanie rozwoju zrównoważonego [in:] Uwarunkowania rozwoju
przedsiębiorczości. Determinanty i narzędzia zdobywania przewagi konkurencyjnej, ed. H. Adamkiewicz-
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figure 1. Model of sustainable development of a company
Source: H. Kruk, Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle zasad rozwoju zrównoważonego [in:]
Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym, eds. O. Dębicka, A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Gutowski, J. Winiarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdansk 2009, p. 116.

report “Our Common Future” (1987), developed by the World Commission on
Environment and Development of the United Nations. Sustainable development
was defined there as a process aimed meeting the development aspirations of the
present generation in the manner enabling realization of the same aspirations to
future generations.
The Act from April 27th 2001 on Natural environment protection, in its Article
3, clause 50, defined balanced development as the social-economic development, including an integration process of political, economic and social activities, while achieving
a natural environment balance and permanence of basic natural processes, in order to
provide a possibility to fulfil basic needs of particular communities or citizens both of contemporary and future generations4.
Focus of an enterprise on achieving an equilibrium among economic, social
and ecologic values should be considered in internal and external associations.
An internal association means a way of enterprise managing, an external one, on
the other hand, refers to relations with natural environment and actions towards
business partners, suppliers, customers, investors, local communities5.
Chances of the balanced development include6:
– cost reduction owing to optimising processes leading to limiting resources and
energy consumption rate in supply chains;
-Drwilło, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw 2007, p. 80.
4
The Act of 27 April 2001. On the introduction of the Act − Law environment, the law on waste and
amending some laws (Journal of Laws of 2001, No. 100, pos. 1085, with later implementations).
5
J. Wąchol, Wartość przedsiębiorstwa w aspekcie rozwoju zrównoważonego i trwałego oraz procesów globalizacji [in:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a alokacja kapitału, ed. J. Bielinski, CeDeWu, Warsaw
2004, p. 45; K. Kulig-Moskwa, Odpowiedzialność społeczna jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw
w gospodarce opartej na wiedzy [in:] Europejskie wymiary przedsiębiorczości, eds. H. Kruk, K. Skrzeszewska,
Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2008, p. 137; K. Chudy, Istota konkurencyjności
przedsiębiorstw w świetle koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw [in:] Europa wobec wyzwań
gospodarki globalnej, eds. A.P. Balcerzak, E. Rogalska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008,
p. 280.
6
T. Gasiński, S. Pijanowski, Zarządzanie ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu. Podręcznik
dla dużych i średnich przedsiębiorstw, Ministerstwo Gospodarki, Warsaw 2011, p. 14.
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– an increase in involvement and creativity of employees and also building an
image of a trustworthy employer and business partner;
– development of environmental and social innovations both directed at a product and its usefulness, and a business model – enabling distinction at the
market and adjustment to dynamic changes in consumers’ needs;
– experiences exchange and an increase in trust among business partners – enabling fast identification and response to changing market expectations;
– an increase in the impact force at the economic conditions and strengthening
stability of environment owing to adequate involvement in social problems’
solving.
Threats of balanced development7:
– a necessity to manage a larger number of interactions among interest groups (employees, representatives of society, suppliers, etc.) which may require
much more determination and resources;
– still low awareness of market participants of a meaning and value of socially
responsible enterprise to the society, environment and economy;
– a low purchasing power resulting in fact that while choosing products or services first of all a price is considered, not a way of manufacturing or enterprise’s value (it concern e.g. Fair Trade products);
– a high susceptibility of companies to a risk of losing reputation or unethical
operations of firms in a supply chain;
– spreading news by competitors, trade unions, consumer organisations, etc.
on cases of inadequacies in following CSR rules, and also a risk of a collective
lawsuit filed by a group of people aggrieved by enterprise’s actions;
– an increase in expenditures, a lower rate of return and sometimes a longer
time needed to manufacture and distribute a product meeting high environmental and social standards (e.g. ecological food).
Actions for sustainable development affects all spheres, from households,
small and medium-sized businesses to large corporations. Global companies
are encouraged to work towards sustainable development through a variety of
instruments, image-related or economical. Sustainable development should be
seen as opportunities rather than costs. If it is integral to the practice of business,
it affects every area of the enterprise operation.
The survey carried out by the UN Global Compact and the Accenture company on sustainable development in business, reveals that as much as 93% of
respondents believe that sustainability will be a key factor in the success of their
businesses. Moreover, 80% said that, as a result of the crises, the importance attached to sustainable development has increased. Sustainable development is
seen as a source of effective cost management and revenue growth. For many
companies, sustainability is a key element in stimulating growth on new markets
when rising from a financial hole. As many as 96% believe that the issues related to sustainable development should be included in the strategy and business
7

Ibidem.
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operations. The study also shows that issues related to sustainable development
should be integrated into the supply chain management policy (88% of respondents). Only 54% of respondents believe that this objective has been achieved in
their company. 72% of companies recognized brand, trust and reputation as the
most important factors driving them to take action towards sustainable development. Revenue growth and cost reduction came in second place (44%). However,
72% of respondents considered education as the most important issue related to
the future of their business. Climate change came in second place (66%). 58% of
surveyed indicated consumers as the key stakeholders of the company while 45%
− employees. As many as 91% of respondents said that their companies will use
the new technologies (eg renewable energy, ICT) over the next five years8.

2. Synthetic measure of the sustainable development of the company −
author’s concept
The article attempts to determine the elements which are the elementary components of sustainable development of the company (csdc). To extract the components of sustainable development of the company, the following criteria has been
adopted (Table 1):
1. economic,
2. social,
3. ecological.
table 1. Elements of the company’s sustainable development
Dimension

Assesment criterion

Economic

Ethical investing involving the shares admitted to trading on
a regulated market
Ethical investments consisting in purchases of shares subject
to public offering in Poland or any other country which is
a member of the European Union
Purchase of profitable securities issued only by those entities
that operate in an ethical manner
Transferring a part of the profits for activities related to
sustainable development of the company

Social Clients

Adjustment of enterprise infrastructure for customers with
disabilities
Openness to customer problems

8

P. Lacy, T. Cooper, R. Harward, L. Neuberger, A new Era of Sustainability. CEO reflections on progress
to date, challenges ahead and the impact of the journey toward a sustainable economy, United Nations, Global
Compact, June 2010, p. 47.
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Education for customers, such as expert advice on portals and
forums
Speeding up the complaint process and its careful explanation
Caring for the customer and the highest quality service
Corporate culture involving employees in advisory roles
Informing the client of his rights
Equal treatment of all customers
Fair competition and free access to the market for competitors
Robust and reliable popularization and promotion of the
services and products
Accurate and objective information
Non-misleading advertisements
Opportunity to actively participate in the process of upgrading
and expanding the company’s offerings
Suppliers

Meet the high quality standards of the supplied products
Making sure that the delivered products have special
certifications and approvals, are safe for life and health
Support for enterprises producing own brand products
Promoting CSR concept among partners
Purchasing safe, clean products

Employees

Offering the opportunities of professional development for
employees through staff development programs
Encouraging employees to entrepreneurial behavior aiming at
improvement of the conditions of their employment and the
improvement of processes in the enterprise
Ensure equal opportunities for all employees
Work environment which respects diversity of opinion
Fair treatment of employees throughout the organization,
regardless of origin or differences
Appreciating the contribution of employees
Motivating the employees
Sense of belonging to a team
Respect for the dignity of workers
Ensuring the conditions for achieving a success for all without
distinction of origin
The possibility of open criticism of misbehaviors in the
organization
Transparency and two-side communication between employees
and management
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Support for young mothers returning early to work, for
example through more flexible working time, improving their
work comfort, the opening of the company’s nursery
The inclusion of women and foreigners on the list of candidates
recommended for employment
Increasing the women opportunities to advance in the career
The package of medical services, including preventive care,
within the subscriptions purchased by the company
No child labor and prevention against such practices
Support for employee volunteering
Corporate culture involving employees in advisory roles
Government
and nongovernment
organizations

Support for life-saving institutions, such as UNICEF, including
engagement in actins increasing awareness of the vaccination’s
necessity
Support for childcare centers and urban centers of social
assistance
Cooperation with educational institutions
Support for NGOs
Implementing social programs and campaigns

Local society

Organizing practices for young people studying in local schools
– either abroad and national ones
Getting involved in projects that promote people successful in
business and educating in the field of entrepreneurship
Getting involved in projects to inform and sensitize the public
to the possibility of corruption and fraud in business, and to
prevent such practices
Getting involved in projects to combat malnutrition and for
nutrition education
Getting involved in projects bring help to the sick people
Collaboration with academic units
Promotion of local handicrafts, art and culture, e.g. through the
purchase of corporate gifts
Supporting of local producers
Actions against unemployment, for example by engagement
in projects which aim to practice the interview or providing
free advisory services for unemployed and local business – for
obtaining knowledge in the field of finance, management or
acquisition of additional sources of financing, implementation
of new technologies and the operation of important industries
in the region, namely: tourism and environment
Getting involved in projects that promote safety and first aid
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Public education in the field of reducing energy consumption
and CO2 emissions
Getting involved in such projects as improvement and protection
of the environment, water and soil quality, in projects protecting
human health, projects for adjustment of water and sewage to
the requirements of the Polish and EU environmental, as well as
projects improving quality of life to residents
Using electricity for heating companies’ buildings
Equipping buildings with motion sensors control lighting
Equipping companies with energy-efficient lighting
Equipping buildings with thermostats that allow for
customization of temperature to the working hours
Waste segregation
Dispossition of damaged paper, batteries, light bulbs
Two-sided printing
Having a reusable dishes

Source: Author’s work based on: Odpowiedzialny biznes w Polsce 2010. Dobre praktyki, Forum
Odpowiedzialnego Biznesu, Warsaw 2011, pp. 23−87, http://www.fob.org.pl (16.11.2011).

The components listed in Table1, according to the general opinion of the surveyed companies, determine the best possible actions for the sustainable development of the company.
The criteria proposed for evaluating the components of companies’ sustainable development still need further clarification and selection of appropriate and
adequate specific measures and metrics specific to the business. Each set of criteria proposed for assessing the level of implementation of the sustainable development should be completed with the individual criteria for evaluating each type of
action, taking into account their most distinctive features. The presented concept
could form the basis for further research.
In considering the possibility of measuring the company’s sustainable development, it should be remembered that the average values for the entire sample
do not allowed for identification of characteristics in specific sectors, but reveal
the usefulness of these components (csdc) for action.
Let us consider N as the number of assessed csdc. This assessment is made in
the time (t) and in future (t + 1). After evaluating all csdc for n = 1, ..., N, we can
determine synthetic indicator of sustainable development of the company (Isd(t)),
defined as follows:
[1]
where
− measure of enterprise’s sustainable development in economic dimension,
− measure of enterprise’s sustainable development in social dimension,
− measure of enterprise’s sustainable development in ecological dimension.
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Thus, the meter of enterprise sustainable development in economic, social and
environmental dimensions are represented by the following formulas [2], [3], [4].
[2]
[3]
[4]
where
is defined as:
is defined as:
is defined as:
is defined as:
is defined as:
is defined as:
while,
− assessed value of each (n’s) csrc in economic dimension, at the beginning of the period, that is at time t for n = 1, ..., N,
− assessed value of each (n’s) csrc in social dimension, at the beginning of the period, that is at time t for n = 1, ..., N,
− assessed value of each (n’s) csrc in ecological dimension, at the
beginning of the period, that is at time t for n = 1, ..., N,
and
− estimated value of each (n’s) csdc in economic dimension, at
the end of the period, that is at time t + 1 for n = 1, ..., N,
− estimated value of each (n’s) csdc in social dimension, at the
end of the period, that is at time t + 1 for n = 1, ..., N,
− estimated value of each (n’s) csdc in ecological dimension, at
the end of the period, that is at time t + 1 for n = 1, ..., N.
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The numerical value of the synthetic measure for company sustainable development is located in the range of −1 to 1, which means that if the value of the action is closer to 1 thus the actions undertaken in this area by a company are higher
and when this value is closer to 0 these actions are lower − but the company is
still developing in this area.
If, however, the meter reaches 0, it means that the company has not taken
during the period any action on sustainable development and it’s in a stagnation
phase. When the meter is less than 0, it means that the company is in recession
stage in respect to the actions undertaken in the considered area. The proposed
model allows for the calculation of the negative numbers, but they will not be the
subject of further research, because they are not evidence of development in the
activities undertaken by the company for sustainable development.
In conclusion, the synthetic measure of company sustainable development
possess the subjective characters as the weight given to each criterion do. The
positive side of such approach, however, lies in attempt to develop synthetic
(multidimensional) approach to sustainable development. When using the meter
described above, we can determine a level of sustainable development in a single
enterprise, as well as a number of firms in a given industry or country. The meter
also indicates in which components the company invests its resources, increasing
their value and at the same time recognizing them as important for sustainable
development.

3. methodology of survey
The main objective of the survey was to assess the level of activities relating to
sustainable development among the companies located on Polish territory. The
study was based on the opinion of entrepreneurs on sustainable development
in their businesses. To achieve this objective, strictly connected with striving to
increase activities in the field of sustainable development of enterprises, it was
necessary to determine the directions and components of sustainable development potential. The survey results allowed to establish the criteria for the validity
of sustainable development components.
The authors of the paper − conducting survey in the enterprises in Poland −
focused their attention on the factors related to changes in the following areas of
sustainable development: economic, social and environmental. The respondents
answered to questions relating to these factors, assessing the actions undertaken
by their company in the field of sustainable development and giving them one
of the following mark: very good, good, bad, very bad or I have no opinion. In few
questions, the respondents could choose the degree of criteria’s significance for
sustainable development of enterprises. The authors conducted first a trial survey. Basing on the results achieved, the questionnaire has been improved for final
survey.
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The survey included micro, small and medium-size enterprises employing
from 1 to 250 employees, and the large companies employing more than 250 employees − from all industries. The sampling method used in the study consists in
a simple random selection, which means that there was exactly the same probability of selecting each company. The sample has been divided according to the
criteria: employment, net turnover, legal form and location in particular provinces. 131 correctly completed questionnaires were received.
Characteristics of the companies in terms of legal form indicates a major share
of limited liability companies (38,17%), stock companies (19,85%), individuals engaged in economic activities individually and state-owned enterprises (9,92% ),
a general partnership (3,82%), individuals engaged in economic activity in the
form of a civil company (2,29%), as well as a limited partnership and co-operatives (1,53%).
Among the surveyed companies, the entities employing from 11 to 49 people
and companies with over 250 employees were the largest group (approximately
28,24%), followed by the companies employing from 50 to 250 people (approximately 25,19%). 18,32% of surveyed companies employed less than 10 persons.
As many as 46,56% of the respondents achieved in 2012 net sales of goods,
products, services and financial operations of up to 2 million Euro, 26,72% of companies reached from 2 to 10 million Euro of net profit while 26,72% − from 10
to 50 million. Among the respondents 77,1% of companies were located in Pomeranian voivodship, 6,1% − in Warmia and Mazury, 3,26% − in Mazowieckie,
2,76% − in Podlaskie, West Pomerania, Wielkopolskie, Małopolskie, 2,5% − in
Kuyavian-Pomeranian.

4. a measure of sustainable development of polish enterprises –
results of survey
The questionnaire consisted of quantitative questions related to increase or
decrease of the surveyed characteristic. Therefore, because of the transparency in
comparing answers given by the respondents to the same question, the authors
have developed a method of counting the measure (presented above). This measure is to present a synthetic view of a given component of enterprise’s sustainable
development.
Table 2. shows the average opinion of the surveyed enterprises on the components of enterprise’s sustainable development in 2011−2012.
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table 2. Estimated components of SME’s sustainable development in 2011−2012
components of sustainable development of the company (csdc)

average
2011

2012

Ethical investing involving the shares admitted to trading on
a regulated market

1,01

1,08

Ethical investments consisting in purchases of shares subject to
public offering in Poland or any other country which is a member
of the European Union

1,08

1,11

Purchase of profitable securities issued only by those entities that
operate in an ethical manner

1,09

1,18

Transferring a part of the profits for activities related to sustainable
development of the company

1,89

1,97

Adjustment of enterprise infrastructure for customers with
disabilities

2,22

2,41

Openness to customer problems

2,92

3,05

Education for customers, such as expert advice on portals and
forums

2,53

2,70

Speeding up the complaint process and its careful explanation

2,44

2,66

Caring for the customer and the highest quality service

3,00

3,22

Informing the client of his rights

2,48

2,67

Equal treatment of all customers

2,67

2,80

Fair competition and free access to the market for competitors

2,54

2,55

Robust and reliable popularization and promotion of the services
and products

2,70

2,88

Accurate and objective information

2,87

3,00

Non-misleading advertisements

2,59

2,62

Opportunity to actively participate in the process of upgrading
and expanding the company’s offerings

2,33

2,46

Meet the high quality standards of the supplied products

2,66

2,76

Making sure that the delivered products have special certifications
and approvals, are safe for life and health

2,51

2,60

Support for enterprises producing own brand products

1,60

1,68

Promoting CSR concept among partners

1,85

1,95

Purchasing safe, clean products

1,97

2,13

2,39

2,58

Economic

Social − clients

Social – suppliers

Social − employees
Offering the opportunities of professional development for
employees through staff development programs
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Encouraging employees to entrepreneurial behavior aiming at
improvement of the conditions of their employment and the
improvement of processes in the enterprise

2,26

2,39

Ensure equal opportunities for all employees

2,33

2,34

Work environment which respects diversity of opinion

2,24

2,31

Fair treatment of employees throughout the organization,
regardless of origin or differences

2,79

2,87

Appreciating the contribution of employees

2,42

2,53

Motivating the employees

2,22

2,33

Sense of belonging to a team

2,67

2,77

Respect for the dignity of workers

2,75

2,79

Ensuring the conditions for achieving a success for all without
distinction of origin

2,67

2,71

The possibility of open criticism of misbehaviors in the
organization

2,24

2,31

Transparency and two-side communication between employees
and management

2,48

2,61

Support for young mothers returning early to work, for example
through more flexible working time, improving their work
comfort, the opening of the company’s nursery

1,99

2,01

The inclusion of women and foreigners on the list of candidates
recommended for employment

1,59

1,63

Increasing the women opportunities to advance in the career

1,86

1,95

The package of medical services, including preventive care, within
the subscriptions purchased by the company

2,20

2,28

No child labor and prevention against such practices

2,89

2,93

Support for employee volunteering

1,69

1,76

Corporate culture involving employees in advisory roles

2,45

2,69

Social − government and non-government organizations
Support for life-saving institutions, such as UNICEF, including
engagement in actins increasing awareness of the vaccination’s
necessity

1,42

1,38

Support for childcare centers and urban centers of social assistance

1,59

1,66

Cooperation with educational institutions

1,99

2,01

Support for NGOs

1,57

1,60

Implementing social programs and campaigns

1,84

1,93

Organizing practices for young people studying in local schools –
either abroad and national ones

1,53

1,59

Getting involved in projects that promote people successful in
business and educating in the field of entrepreneurship

1,85

1,90

Social − local society
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Getting involved in projects to inform and sensitize the public to
the possibility of corruption and fraud in business, and to prevent
such practices

1,56

1,66

Getting involved in projects to combat malnutrition and for
nutrition education

1,37

1,44

Getting involved in projects bring help to the sick people

1,51

1,56

Collaboration with academic units

1,66

1,73

Promotion of local handicrafts, art and culture, e.g. through the
purchase of corporate gifts

1,48

1,44

Supporting of local producers

1,68

1,77

Actions against unemployment, for example by engagement
in projects which aim to practice the interview or providing
free advisory services for unemployed and local business – for
obtaining knowledge in the field of finance, management or
acquisition of additional sources of financing, implementation of
new technologies and the operation of important industries in the
region, namely: tourism and environment

1,44

1,47

Getting involved in projects that promote safety and first aid

1,99

2,07

Public education in the field of reducing energy consumption and
CO2 emissions

1,47

1,56

Getting involved in such projects as improvement and protection
of the environment, water and soil quality, in projects protecting
human health, projects for adjustment of water and sewage to
the requirements of the Polish and EU environmental, as well as
projects improving quality of life to residents

1,74

1,77

Using electricity for heating companies’ buildings

1,63

1,67

Equipping companies with energy-efficient lighting

1,62

1,70

Equipping buildings with thermostats that allow for customization
of temperature to the working hours

1,76

1,78

Waste segregation

1,98

2,27

Dispossition of damaged paper, batteries, light bulbs

2,37

2,50

Two-sided printing

2,38

2,53

Having a reusable dishes

2,64

2,76

ecological

Source: Calculation on the basis of authors’ survey.

The above table shows that the numerical value of the sustainable development meter Isd(t) for small and medium-sized enterprises in Poland in the years
2011−2012 amounts to (2,79), which indicates that the surveyed companies took
at this time actions related to sustainable development. The difference between
the years 2012 and 2011, which takes a positive value for a given csdc, means
that the company invested in this component, considering it important from
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the point of view of the business. In the surveyed areas, the meter was equal:
The largest positive value of the difference between the sustainable development actions undertaken in 2012 compared to 2011, have been achieved the
following csdc: waste segregation (0,28), corporate culture involving employees
in advisory roles (0,24), speeding up the complaint process and its careful explanation, caring for the customer and the highest quality service (0,22), adjustment
of enterprise infrastructure for customers with disabilities, offering the opportunities of professional development for employees through staff development
programs, informing the client of his rights (0,19), education for customers, such
as expert advice on portals and forums, robust and reliable popularization and
promotion of the services and products (0,18), purchasing safe, clean products
(0,16), two-sided printing (0,15), disposition of damaged paper, batteries, light
bulbs (0,14). These components of entrepreneurial potential has been assessed
by the surveyed companies better in 2012 than in 2011, which means that entrepreneurial activities were often undertaken in these csdc. The csdc for which the
difference between 2012 and 2011 adopted a negative value, were: promotion
of local handicrafts, art and culture, e.g. through the purchase of corporate gifts
(−0,05), support for life-saving institutions, such as UNICEF, including engagement in actins increasing awareness of the vaccination’s necessity (−0,04). This
means that the surveyed companies found the listed csdc worse in 2012 than in
2011, and no action related to sustainable development in these areas was taken
in that period.
To know the opinion of the respondents as to the importance of sustainable
development components for their company (Table 3), they were asked to rank
the components by admitting them points on a scale of 1 (least important) to 7
(most important), whereby two or more of the components can obtain the same
number of points.
The survey shows that 43,51% of respondents have assigned 7 points ecology, 37,40% reallocated 6 points to actions addressed to the local community. The
economic criteria has been considered as least significant components – 51,15% of
respondents granted it 1 point.
The opinion of respondents as to the significance of criteria by which the components of company’s sustainable development have been divided due to their
influence on the business, was confirmed by the averaged results for individual
components listed within these criteria.
In the next step, the respondents answered the question whether the sustainable development issues are included in the policy, strategy and operational plans
of their companies (Table 4).
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table 3. The significance of individual criteria groups of the company’s sustainable
development components
criteria

Weight (%)

average

1

2

3

4

5

6

7

Economic

51,15

12,98

12,21

9,16

6,87

4,58

3,05

2,34

Social − clients

16,03

38,17

29,01

10,69

3,82

1,53

0,76

2,56

Social – suppliers

0,76

5,34

22,14

36,64

16,79

14,50

3,82

4,22

Social −
employees

19,85

25,95

19,85

17,56

9,92

3,82

3,05

2,95

Social −
government and
non-government
organizations

2,29

2,29

3,05

6,11

26,72

24,43

35,11

5,66

Social − local
society

3,82

9,16

6,11

12,21

20,61

37,40

10,69

4,92

Ecological

6,11

6,11

7,63

7,63

15,27

13,74

43,51

5,35

Source: Calculation on the basis of authors’ survey.

table 4. The sustainable development issues as elements of the policy, strategy and
operational plans of enterprises
answer

%

The mission, objectives and policies are taking into account sustainable
development issues

41,22

A defined strategy for sustainable development is implemented

32,82

Business plans addressing the issues of sustainable development are prepared

30,53

The forms of cooperation with other entities in order to pursue sustainable
development are implemented.

24,43

The forms of cooperation with other entities in order to pursue sustainable
development are prepared

15,27

Sustainable development is not included in the strategic elements of company

27,48

Other

15,27

Source: Calculation on the basis of authors’ survey.

Table 4 shows that 32,82% of respondents realizes a specific strategy which includes the issues of sustainable development, 41,22% of the companies takes into
account the sustainable development issues while developing mission, policy
and business objectives. It also means that besides achieving the company’s objective (which is to multiply profits for owners), the executives puts sustainability
high on the strategic objectives and actions.
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conclusions
The survey describe in this paper provide the basis for determining the components of sustainable development and for development of a meter assessing
the level of actions undertaken in this area. The components of the sustainable
development of the company are understood as a set of resources owned by the
company that will foster sustainable behavior undertaken by employees of the
company. The components of sustainable development were used to construct
a meter, which can be applied to determine a level of sustainability, either of a single company as well as many businesses in a particular industry or in a particular
country. The meter indicates also the in which components the company invests
its resources, increasing their value and at the same time considering them to be
important from the point of view of sustainable behavior of company’s employees, building its competitive capacity.
The primary research conducted within a group of Polish small and mediumsized enterprises, showed that the sustainable development meter of a company
during the research period adopted a positive value. This means that the companies undertook at that time activities in the field of sustainable development. At
the same time, the difference for a given component of entrepreneurial potential,
which adopted a positive value, means that the company invested in a given component, thereby recognizing it as important from the point of view of its business.
The study leads to two main conclusions. First, increase of average value of
the sustainable development components own by a company is mostly affected
by ecological and social dimension in relation to suppliers, government, NGOs
and local communities. Thus, the results of the study (Table 3) and the opinion
of the respondents (Table 4) confirm the thesis that the development of activities
in environmental and social dimensions has an impact on the growth of the cdsc
owned by the company
Secondly, the average increase of sustainable development components at
the end of the surveyed period compared to the baseline (Table 3) will increase
the value of the sustainable development meter. The significance of the surveyed
components in business operation, thereby strengthening its competitiveness, is
proved by undertaking such activities by enterprise’s employees.
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koncepcJa pomiaru
ZrÓWnWaŻneGo roZWoJu prZeDSieBiorStWa

StreSZcZenie
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie idei zrównoważonego rozwoju
przedsiębiorstwa i koncepcji jego pomiaru. Artykuł został napisany w oparciu o analizę
literatury i raportów, jak również badań przeprowadzonych przez autorów wśród polskich przedsiębiorstw. Głównym celem badania było określenie poziomu aktywności
w obszarze działań zrównoważonego rozwoju podejmowanych przez przedsiębiorstwa
działające w Polsce. W artykule przedstawiono autorską koncepcję budowy miernika pozwalającego na pomiar poziomu zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa. Koncepcja
ta została opracowana na podstawie wyodrębnionych komponentów zrównoważonego
rozwoju przedsiębiorstwa. Przez składniki zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa
rozumie się zbiór posiadanych przez przedsiębiorstwo zasobów, które będą sprzyjały
zrównoważonym zachowaniom pracowników przedsiębiorstwa. Opracowany miernik
może być używany do określania poziomu zrównoważonego rozwoju zarówno pojedynczego przedsiębiorstwa, jak i wielu przedsiębiorstw w danej branży lub w danym kraju.
Miernik pokazuje także, w które składniki podmiot inwestuje swoje środki, zwiększając
ich wartość i uznając je jednocześnie za istotne z punktu widzenia zrównoważonych zachowań pracowników przedsiębiorstwa, budujących jego zdolność konkurencyjną.

agnieszka Hajduk

Struktura maJątku prZeDSiĘBiorStWa
Jako cZYnnik oDDZiaŁuJącY
na WYBÓr źrÓDeŁ finanSoWania
JeGo DZiaŁalności

StreSZcZenie

Przedsiębiorstwo do realizacji swoich celów potrzebuje kapitału. Decyzje dotyczące
wyboru źródeł finansowania działalności przedsiębiorstwa są determinowane wieloma czynnikami. Jednym z nich jest struktura majątku zaangażowanego w działalność przedsiębiorstwa. Liczne teorie struktury kapitału wskazują na istnienie
zależności między rodzajem aktywów posiadanych przez podmiot gospodarczy
a sposobem jego finansowania, są to m.in. teoria kosztów bankructwa, teoria agencji czy teoria hierarchii źródeł finansowania. W artykule podjęto próbę oceny wpływu struktury majątku przedsiębiorstwa na kształtowanie jego struktury kapitału.
Badanie przeprowadzono w oparciu o sprawozdania finansowe 196 spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Analizie
poddano dwa makrosektory: przemysłu oraz handlu i usług w latach 2005−2010.
W badaniach wykorzystano miary statystyki opisowej oraz metodę regresji liniowej. Wykazano dodatnią zależność między strukturą majątku a strukturą kapitału
spółek w obu makrosektorach giełdy.

Wstęp
Podmiot gospodarczy do realizacji własnych celów, takich jak: maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, utrzymanie płynności finansowej czy osiąganie zysków potrzebuje kapitału. Kapitał ten może pochodzić ze źródeł własnych bądź
obcych. Z każdą formą finansowania wiążą się określone zalety i mankamenty.
Stąd jedną z kluczowych decyzji podejmowanych w przedsiębiorstwie jest dobór
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źródeł finansowania swojej działalności. Istnieje bardzo dużo czynników, które
mają wpływ na te decyzje. W obszarze zarządzania finansami przedsiębiorstwa
funkcjonują różne teorie struktury kapitału, które akcentują odmienne czynniki determinujące wybór struktury kapitałowej podmiotu gospodarczego. Wiele
teorii podkreśla zależność struktury kapitału od struktury majątku przedsiębiorstwa. Według teorii kosztów bankructwa przedsiębiorstwa o znaczącym udziale
rzeczowego majątku trwałego w aktywach podmiotu mogą w większym stopniu
zadłużać się, ponieważ aktywa trwałe stanowią dobre zabezpieczenie długu dla
pożyczkodawców. Podobną zależność wysuwa teoria kosztów agencji. Zgodnie
z nią większy udział rzeczowego majątku trwałego wpływa na obniżenie kosztów agencji, co z kolei pozwala na większe zadłużenie przedsiębiorstwa. Natomiast w opozycji do wyżej wymienionych teorii struktury kapitału stoi teoria
hierarchii źródeł finansowania. Według niej przedsiębiorstwa o większych rzeczowych zasobach majątkowych w mniejszym stopniu korzystają z zadłużenia.
Przeprowadzone dotąd badania empiryczne w zakresie czynników kształtujących strukturę kapitału przedsiębiorstwa wskazują na złożoność problemu,
wynikającą z wielości czynników wpływających na kształtowanie struktury kapitału oraz ich wzajemnego powiązania. Rezultaty badań dotyczących analizy
struktury majątku przedsiębiorstwa w kontekście jego struktury kapitału nie pozwalają na sformułowanie jednoznacznych wniosków1 (por. punkt 2).
Celem artykułu jest analiza zależności pomiędzy strukturą kapitału przedsiębiorstwa a jego strukturą majątku. Badania przeprowadzono wśród spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w podziale na
dwa makrosektory: przemysł oraz handel i usługi w latach 2005−2010. W badaniach empirycznych wykorzystano miary statystyki opisowej oraz metodę regresji liniowej wielorakiej.

1. Struktura majątku przedsiębiorstwa a struktura jego kapitału −
ujęcie teoretyczne
Teoria kosztów bankructwa jest zaliczana do statycznych teorii struktury kapitału, gdyż zakłada stały poziom kapitału finansującego podmiot gospodarczy,
dopuszczając zmienność jedynie w obrębie udziału kapitałów własnych i obcych.
W ramach teorii kosztów bankructwa za kluczową uważana jest praca N. Baxtera2.
Teoria ta uwzględnia ryzyko niewypłacalności i związane z tym ryzykiem koszty
restrukturyzacji bądź likwidacji podmiotu z powodu bankructwa. Teoria kosztów bankructwa wysuwa tezę, że znaczący wpływ na kształtowanie się wartości
1

P.F.P. Alves, M.A. Ferreira, Capital structure and law around the world, „Journal of Multinational Management” 2011, no. 21, s. 119−150; A. Antoniou, Y. Guney, K. Paudyal, The Determinants of Capital
Structure: Capital Market Oriented vs. Bank Oriented Institutions, „Journal of Financial and Quantitative
Analysis” 2008, no. 1, s. 59−92.
2
N. Baxter, Leverage, Risk of Ruin and the Cost of Capital, „Journal of Finance” 1967, vol. 22.
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rynkowej przedsiębiorstwa, korzystającego z długu, mają: ryzyko niewypłacalności oraz związane z tym ryzykiem koszty restrukturyzacji bądź likwidacji
przedsiębiorstwa z powodu bankructwa, czyli tzw. koszty trudności finansowych
lub koszty bankructwa3. Teoria kosztów bankructwa pozwala na wyodrębnienie
czynników, które zgodnie z nią wpływają na decyzje dotyczące wyboru struktury kapitału przedsiębiorstwa. Są nimi4: wysokość dochodu podlegającego opodatkowaniu i stawki podatku dochodowego, poziom ryzyka operacyjnego oraz
struktura aktywów przedsiębiorstwa w podziale na rzeczowe i niematerialne.
Zatem zgodnie z teorią kosztów bankructwa rodzaj zaangażowanego majątku
w działalność spółki odgrywa istotną rolę w podejmowaniu decyzji związanych
z kształtowaniem struktury kapitału. Szczególne znaczenie przypisuje się udziałowi rzeczowych aktywów trwałych w majątku ogółem. Aktywa trwałe stanowią dobrą formę zabezpieczenia długu dla potencjalnych pożyczkodawców5.
Utrzymują one także większą wartość w przypadku likwidacji. Stąd, według
teorii kosztów bankructwa, im większy udział rzeczowych aktywów trwałych
w strukturze majątku przedsiębiorstwa, tym pożyczkodawcy są bardziej skłonni
do udostępniania funduszy spółce. W rezultacie podmiot taki wykazuje wyższy
wskaźnik zadłużenia. Czynnik ten ma największe znaczenie w krajach o silnej
pozycji banków, gdzie prawa dłużnika są ograniczone, np. w Japonii6.
Natomiast podmioty o dominującym udziale aktywów niematerialnych
w strukturze majątku wykazują znacznie wyższe potencjalne koszty bankructwa7. Są to zazwyczaj przedsiębiorstwa, które wytwarzają zróżnicowane produkty, wymagające inwestycji w aktywa organizacyjne, np. specyficzna wiedza
i kwalifikacje zarządzających oraz pracowników. Możliwość zamiany na gotówkę
składników majątku przedsiębiorstwa w przypadku jego likwidacji jest znacznie
mniejsza w odniesieniu do aktywów niematerialnych niż do majątku rzeczowego. Stąd, przedsiębiorstwa o dużym udziale wartości niematerialnych i prawnych
mają zazwyczaj niski udział długu w kapitale ogółem8.

3

Koszty trudności finansowych nie są tożsame z kosztami bankructwa, choć w literaturze przedmiotu pojęcia te są często używane zamiennie. Koszty bankructwa występują, gdy podmiot gospodarczy
nie jest w stanie uregulować swoich zobowiązań płatniczych, natomiast koszty trudności finansowych powstają w wyniku chwilowego zaprzestania regulowania tych zobowiązań i bywają nazywane kosztami utraty płynności finansowej. Por.: A. Duliniec, Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 125; H. Kościelniak, Zarządzanie kapitałem przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2008, s. 127; S.A. Ross, R.W. Westerfield, B.D. Jordan, Fundamentals of Corporate Finance, Irwin, Homewood 1991, s. 488.
4
A. Duliniec, Struktura i koszt..., s. 131.
5
Jednak nie wszystkie aktywa trwałe wykazują taką samą wartość zabezpieczeniową. Według E.
Giambony i A. Schwienbachera najwyższą wartość zabezpieczeniową wykazują grunty i budynki.
Por. E. Giambona, A. Schwienbacher, Debt Capacity of Tangible Assets: What is Collateralizable in the Debt
Market?, http://www.uclouvain.be (12.03.2013).
6
J. Grzywacz, Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012,
s. 163.
7
H. Kościelniak, Zarządzanie kapitałem..., s. 128.
8
A. Duliniec, Struktura i koszt..., s. 130−131.
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Teoria agencji akcentuje jako istotny czynnik warunkujący korzystny dobór
źródeł finansowania – nadzór korporacyjny oddziałujący na cały proces motywowania kadry menedżerskiej zarządzającej spółką i mający istotny wpływ na
strukturę własności w przedsiębiorstwie, poziom jego zadłużenia oraz wartość
podmiotu9. Teoria agencji analizuje główne problemy współczesnego przedsiębiorstwa, stawiając w centrum konflikty występujące pomiędzy różnymi grupami
interesu, które muszą ze sobą współpracować (menedżer, udziałowiec, pożyczkodawca)10. Początki teorii agencji są najczęściej utożsamiane z pojawieniem się
w 1976 r. pracy M.C. Jensena oraz W.H. Mecklinga11. W pracy tej autorzy definiują
relację agencji jako kontrakt, na mocy którego właściciele wynajmują inną osobę
(agenta) do wykonania na zlecenie przewidzianej tym kontraktem usługi. Wynajmujący w takim przypadku ceduje swe uprawnienia decyzyjne na agenta12. Taka
sytuacja rodzi jednak pewne konflikty, wynikające z dążenia do maksymalizacji
partykularnych profitów poszczególnych stron tego kontraktu. Istnieje zatem konieczność zabezpieczenia swoich interesów przez każdą z grup poprzez zawieranie odpowiednich umów. Koszty związane ze sporządzaniem takich umów, ich
egzekwowaniem i nadzorowaniem nazywane są kosztami agencyjnymi13. Jensen
i Meckling uważają, że koszty agencji, wynikające z konfliktu między akcjonariuszami i wierzycielami mają źródło m.in. w kosztach bankructwa14. Stąd, podobnie jak w przypadku teorii kosztów bankructwa, teoria agencji podnosi ujemną
zależność pomiędzy udziałem rzeczowych aktywów trwałych w majątku spółki
a poziomem zadłużenia przedsiębiorstwa.
Odmienne wnioski w stosunku do teorii kosztów bankructwa oraz teorii
kosztów agencji wysuwają zwolennicy teorii hierarchii źródeł finansowania.
Teoria ta poszukuje czynników kształtowania struktury kapitału w nierównym
dostępie poszczególnych grup na rynku do informacji o przedsiębiorstwie. Ta
nierówność poinformowania stron nazywana jest asymetrią informacji15. Zazwyczaj zewnętrzni inwestorzy wiedzą mniej o rzeczywistej sytuacji spółki niż
jej zarząd, dlatego próbują odczytać pewne sygnały wynikające z zachowania
zarządzających przedsiębiorstwem. Uważa się bowiem, że rynkowe ceny akcji
nie odzwierciedlają informacji, które nie są powszechnie dostępne otoczeniu

9

J. Grzywacz, nadzór korporacyjny i teoria agencji w kształtowaniu struktury kapitałowej przedsiębiorstwa
[w:] Dylematy kształtowania struktury kapitału w przedsiębiorstwie, red. J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009, s. 124.
10
M. Aluchna, Mechanizmy Corporate Governance w spółkach giełdowych, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2007, s. 37.
11
M.C. Jensen, W.H. Meckling, Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership
Structure, „Journal of Financial Economics” 1976, no. 3, s. 305−360.
12
Tamże, s. 312.
13
A.C. Shapiro, Modern Corporate Finance, MacMillan Publishing Company, London 1997, s. 469.
14
J. Gajdka, Teorie struktury kapitału i ich aplikacja w warunkach polskich, Wydawnictwo Uniwersytetu
Łódzkiego, Łódź 2002, s. 206.
15
R.Ch. Moyer, J.R. McGuigan, W.J. Kretlow, Contemporary Financial Management, West Publishing
Company, St. Paul 1992, s. 537.
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przedsiębiorstwa16. Teoria hierarchii źródeł finansowania określa kolejność źródeł finansowania podmiotu, jaką preferują menedżerowie. W pierwszej kolejności wykorzystują wewnętrzny kapitał własny (zatrzymane zyski). Jeżeli przedsiębiorstwa mają ograniczone możliwości finansowania w ten sposób, decydują
się na pozyskanie kapitału zewnętrznego poprzez emisję dłużnych papierów
wartościowych, a na końcu decydują się na emisję akcji (zewnętrzne źródło kapitału własnego). Preferowanie finansowania wewnętrznego wynika z dążenia
do izolowania się od rynków kapitałowych oraz z chęci posiadania kontroli nad
zasobami przedsiębiorstwa17. Mała asymetria informacji związana z rzeczowym
majątkiem trwałym powoduje, że finansowanie kapitałem własnym jest mniej
kosztowne. Stąd spółki dysponujące większym zasobem rzeczowych aktywów
będą korzystały z kapitałów własnych, a tym samym w mniejszym stopniu korzystały z zadłużenia.

2. Struktura majątku przedsiębiorstwa a struktura jego kapitału − ujęcie empiryczne
Wraz z rozwojem koncepcji teoretycznych w literaturze przedmiotu zaprezentowano liczne badania empiryczne, zmierzające do weryfikowania istniejących teorii struktury kapitału, w tym czynników mających wpływ na decyzje
dotyczące kształtowania tej struktury. Udział rzeczowych aktywów trwałych
w majątku przedsiębiorstwa był dość często uwzględniany w badaniach empirycznych nad determinantami struktury kapitałowej. Jednak wśród autorów
badań nie ma zgodności co do znaku korelacji między wskaźnikiem struktury
kapitału a wskaźnikiem struktury majątku. Większość badań przeprowadzonych
na rynkach zagranicznych wykazała dodatnią korelację, m.in. badania18: P. Alvesa
i M. Ferreiry (Dania, Włochy), M. Franka i V. Goyala (Stany Zjednoczone), A. Antoniou i in. (Niemcy, Francja, Japonia), N. Delcoure’a (Czechy, Słowacja Rosja),
P. Gauda i in. (Szwecja). Ujemny znak korelacji wykazały nieliczne badania19:
P. Alvesa i M. Ferreiry (Hiszpania, Portugalia) oraz A. Bootha i in. (Brazylia).
Na polskim rynku zagadnienie kształtowania struktury kapitału zaczęło funkcjonować w literaturze przedmiotu w drugiej połowie lat 90. minionego wieku
16

M. Jerzemowska, Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 1999, s. 119.
17
A.C. Shapiro, Modern Corporate..., s. 484.
18
P.F.P. Alves, M.A. Ferreira, Capital structure..., s. 119−150; M.Z. Frank, V.K. Goyal, Capital structure
decisions: Which factors are reliably important, „Financial Management” 2009, no. 1, s. 1−37; A. Antoniou,
Y. Guney, K. Paudyal, The Determinants..., s. 59−92; N. Delcoure, The determinants of capital structure
in transitional economies, „International Review of Economics and Finance” 2007, no. 16, s. 400−415;
P. Gaud, E. Jani, M. Hoesli, A. Bender, The Capital Structure of Swiss Companies: An Empirical Analysis
Using Dynamic Panel Data, „European Financial Management” 2005, no. 1, s. 51−69.
19
P.F.P. Alves, M.A. Ferreira, Capital structure..., s. 119−150; L. Booth, V. Aivazian, A. Demirguc-Kunt,
V. Maksimovic, Capital Structures in Developing Countries, „The Journal of Finance” 2001, no. 1, s. 87−130.
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wraz z początkiem transformacji systemowej. Jednak badania w zakresie czynników determinujących decyzje w zakresie doboru źródeł finansowania działalności przedsiębiorstwa były nieliczne. Badania ilościowe wpływu struktury majątku na strukturę kapitału w polskich warunkach prezentują odmienne rezultaty
w odniesieniu do zbliżonych analiz przeprowadzonych na rynkach zagranicznych. W Polsce znacznie częściej pojawia się ujemna zależność pomiędzy wskaźnikiem struktury majątku a wskaźnikiem struktury kapitału. Podmioty o wysokim udziale rzeczowych aktywów trwałych w strukturze majątku w mniejszym
stopniu korzystały z długu. Potwierdziły to badania statystyczne J. Gajdki, E.
Chojnackiej, K. Mazur, Z. i M. Wilimowskich20. Nieliczne badania, uwzględniające strukturę majątku jako potencjalną determinantę struktury kapitałowej,
wykazały dodatnią zależność między badanymi zmiennymi. Były to badania K.
Cambella i M. Jerzemowskiej oraz H. Kościelniak21.
Biorąc pod uwagę przesłanki teoretyczne oraz niejednoznaczne rezultaty
dotychczasowych badań empirycznych w zakresie wpływu struktury majątku
przedsiębiorstwa na jego strukturę kapitału, zasadna jest kontynuacja badań
w tym zakresie.

3. metodyka badań własnych
Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu struktury majątku
przedsiębiorstwa na decyzje w zakresie wyboru źródeł finansowania jego działalności. Podmiot badań empirycznych stanowiły publiczne spółki akcyjne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z podziałem na dwa
makrosektory: przemysł oraz handel i usługi. Z badań wyłączono makrosektor finanse ze względu na odmienną budowę sprawozdań finansowych banków oraz
ubezpieczycieli. W celu uzyskania porównywalności danych do badań przyjęto
wyłącznie sprawozdania finansowe sporządzone według Międzynarodowych
Standardów Rachunkowości. Źródłem danych były roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe spółek, zaczerpnięte z bazy danych Notoria Serwis, wersja
19.30. Okres poddany analizie przypadł na lata 2005−2010 (6 lat). Ostatecznie do

20

J. Gajdka, Teorie struktury kapitału..., s. 300−309; E. Chojnacka, Struktura kapitału spółek akcyjnych
w Polsce w świetle teorii hierarchii źródeł finansowania, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 179−210; K. Mazur,
The Determinants of Capital Structure Choice: Evidence from Polish Companies, „International Atlantic Economic Society” 2007, no. 13, s. 495−514; Z. Wilimowska, M. Wilimowski, Wpływ czynników mikroekonomicznych na zarządzanie strukturą kapitałową polskich przedsiębiorstw [w:] Komputerowo zintegrowane
zarządzanie, t. 2, red. R. Knosal, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją,
Opole 2010, s. 627−641.
21
K. Cambell, M. Jerzemowska, Capital structure decisions made by companies in a transitional economy:
the case of Poland [w:] Financial management. Objectives – organization – tools, red. D. Zarzecki, Fundacja
Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2001, s. 52−73; H. Kościelniak, Zarządzanie kapitałem...,
s. 147−188.
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badań empirycznych zakwalifikowano 86 przedsiębiorstw makrosektora przemysł oraz 110 makrosektora handel i usługi.
Analiza wpływu struktury majątku na strukturę kapitałową badanych spółek została przeprowadzona za pomocą liniowego modelu regresji wielorakiej
szacowanego metodą najmniejszych kwadratów – dobór zmiennych objaśniających z wykorzystaniem eliminacji zmiennych wstecz22. Badania empiryczne
przeprowadzono na uśrednionym zbiorze danych za cały okres 6 lat – analiza
zagregowana.
W niniejszych badaniach pojęcie struktury kapitału zawężono do struktury
kapitału stałego, rozumianej jako zestawienie kapitału obcego długoterminowego oraz kapitału własnego. Właśnie takie ujęcie znajduje uzasadnienie w kontekście analizy struktury kapitału, gdyż głównie zobowiązania długoterminowe
generują stałe koszty finansowe23. Zatem wskaźnik struktury kapitału WSK zdefiniowano następującą zależnością:
(1)
Do analizy struktury majątku najczęściej wykorzystywany jest iloraz rzeczowych aktywów trwałych do majątku ogółem. Znalazł on zastosowanie w badaniach J. Chena i R. Strange’a, J. Gajdki, R. Rajana i L. Zingalesa24. S. Titman i R.
Wessels zaproponowali poszerzoną formułę tego wskaźnika do postaci: rzeczowe
aktywa trwałe + zapasy/aktywa ogółem, uznając zapasy jako element majątku,
który może również spełniać funkcje zabezpieczenia spłaty zadłużenia, podobnie jak aktywa rzeczowe25. Ci sami autorzy wskazali odmienną postać miernika odzwierciedlającego strukturę majątku, jako udział wartości niematerialnych
i prawnych do majątku spółki. W dalszych badaniach za wskaźnik charakteryzujący strukturę majątku przyjęto relację StM opisaną wzorem:
(2)
Czynnik ten znalazł się w grupie dodatkowych sześciu potencjalnych determinant struktury kapitału, wytypowanych na podstawie studiów literaturowych, tj.
odsetkowej i nieodsetkowej tarczy podatkowej, wielkości przedsiębiorstwa, jego
rentowności, kosztu kapitału i ryzyka finansowego.

22

A.D. Aczel, Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 607−610.
M. Jerzemowska, Kształtowanie struktury..., s. 14.
24
J. Chen, R. Strange, The Determinants of Capital Structure: Evidence from Chinese Listed Companies,
„Economic Change and Restructring” 2005, no. 1, s. 23; J. Gajdka, Teorie struktury..., s. 300; R. Rajan,
L. Zingales, What Do We Know about Capital Structure? Some Evidence from International Data, „Journal of
Finance” 1995, no. 5, s. 1451.
25
S. Titman, R. Wessels, The Determinants of Capital Structure Choice, „Journal of Finance” 1988, no. 1,
s. 3.
23
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4. rezultaty badań własnych
Na pierwszym etapie badań własnych dokonano analizy średnich wartości
wskaźników: zmiennej objaśnianej (struktura kapitału) oraz zmiennej objaśniającej (struktura majątku). W analizowanym okresie (2005−2010) średnie wartości
wskaźnika struktury kapitału w obu badanych makrosektorach: przemysł oraz
handel i usługi były bardzo zbliżone i kształtowały się na poziomie 0,188−0,220
(rysunek 1).

rysunek 1. Wartości średnie wskaźnika struktury kapitału WSK w makrosektorach: przemysł oraz handel i usługi w latach 2005−2010
Źródło: Opracowanie własne.

Oznacza to, że zadłużenie długoterminowe badanych spółek giełdowych
stanowiło średnio od 18,8% do 22,0% ich kapitału stałego. Wśród spółek objętych analizą znalazły się podmioty wykorzystujące zadłużenie długoterminowe w bardzo wysokim stopniu, tj. na poziomie 83,0% kapitału stałego. Jednak
wystąpiły też przedsiębiorstwa w ogóle niekorzystające ze zobowiązań długoterminowych. Uwzględniając wartość średnią i odchylenie standardowe WSK
w ostatnim badanym roku, w typowym przedsiębiorstwie26 makrosektora przemysł zobowiązania długoterminowe stanowiły od 5,4% do 37,6% kapitału stałego. W odniesieniu do makrosektora przemysł, w makrosektorze handel i usługi
średnie wartości wskaźnika struktury kapitału były niższe – w całym analizowanym okresie ich wartości kształtowały się na poziomie 0,160−0,192. Maksymalna różnica wartości wskaźnika struktury kapitału pomiędzy makrosektorami
wynosiła 5 p.p. w roku 2008. W badanym horyzoncie czasowym, przedsiębiorstwa makrosektora handel i usługi zwiększały sukcesywnie udział zobowiązań
26

Przedsiębiorstwo typowe to spółka, dla której przedział wartości analizowanej zmiennej jest definiowany jako średnia arytmetyczna ± odchylenie standardowe, tzw. typowy obszar zmienności.
M. Sobczyk, Statystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 54.
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długoterminowych w kapitale stałym – rosnące wartości średniej. Wzrost wartości średniej wskaźnika struktury kapitału mógł być spowodowany wzrostem
zadłużenia długoterminowego spółek, ale też zmniejszeniem udziału kapitału
własnego w finansowaniu ich działalności. Biorąc pod uwagę wartości średniej
i odchylenia standardowego w ostatnim badanym roku, typowe przedsiębiorstwo makrosektora handel i usługi finansowało kapitał stały zadłużeniem długoterminowym na poziomie między 2,4% a 36,0%.
Rysunek 2 stanowi ilustrację dość regularnej sytuacji w zakresie kształtowania
struktury majątku badanych spółek giełdowych wyrażonej średnim poziomem
wskaźnika StM (wzór 2).

rysunek 2. Wartości średnie wskaźnika struktury majątku StM w makrosektorach: przemysł oraz handel i usługi w latach 2005−2010
Źródło: Opracowanie własne.

W obu makrosektorach poziom wskaźnika struktury majątku był dość stabilny. Porównując makrosektory, analizowane przedsiębiorstwa z przemysłu
wyróżniały się większym udziałem rzeczowych aktywów trwałych w majątku
ogółem w odniesieniu do podmiotów z handlu i usług. I tak w spółkach przemysłowych, rzeczowy majątek trwały stanowił od 41,6% do 44,3% majątku ogółem,
w spółkach handlowych i usługowych poziom rzeczowych aktywów był znacznie niższy, gdyż stanowił od 22,4% do 27,6% aktywów ogółem. Sytuacja taka jest
naturalna i wynika z charakteru prowadzonej działalności. Podmioty należące
do branży przemysłowej zazwyczaj muszą w większym stopniu angażować
swój kapitał w majątek trwały (park maszynowy, nieruchomości) w porównaniu
z przedsiębiorstwami handlowymi czy usługowymi.
Drugi etap badań własnych polegał na budowie liniowego modelu regresji
wielorakiej. Rezultaty analizy regresji w kierunku badania zależności pomiędzy
wartością wskaźnika struktury kapitału a wartościami wytypowanych zmiennych objaśniających, tj. struktury majątku (StM), rentowności sprzedaży (RnP),
wielkości przedsiębiorstwa (WkP), kosztu kapitału (KoK), ryzyka finansowego
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(RzF) oraz odsetkowej i nieodsetkowej tarczy podatkowej (OTP, nTP) dla spółek
giełdowych badanych makrosektorów, zestawiono w tabeli 1.
tabela 1. Parametry modelu regresji liniowej wielorakiej dla spółek giełdowych
makrosektorów: przemysł oraz handel i usługi za okres 2005−2010
Zmienna objaśniana: Wskaźnik Struktury Kapitału
Zmienne
objaśniające

Dopasowanie

Charakterystyki podstawowe
b

s(b)

beta

t

p (t)

VIF

R

2

R (adj)
2

Analiza wariancji
df

F

p (F)

Makrosektor przemysł
0

(Stała)

−,025 ,038

´

−,656 ,514

´

1

OTP

2,056

,516

,358

3,986

,000

1,002

2

StM

,396

,076

,470

5,234

,000

1,002 ,333

,316

(2,83) 20,677 ,000

Makrosektor handel i usługi
0

(Stała)

,041

,025

´

1,674

,097

´

1

OTP

2,954

,832

,282

3,552

,001

1,090

2

NTP

−1,027 ,433 −,201 −2,371 ,020

1,240

3

RnP

,252

,124

,161

2,031

,045

1,084

4

StM

,433

,064

,568

6,742

,000

1,224 ,391

,368 (4,105) 16,833 ,000

Źródło: Opracowanie własne.

Oszacowane równania regresji liniowej wielorakiej dla struktury kapitału
spółek giełdy warszawskiej w badanych makrosektorach można zaprezentować
następująco:
– makrosektor przemysł
((5,23)) · [StM]

[+2,056]
3)

^

((3,99)) ·[OTP]

^

((–0,66)) +[0,396]

^

^

[[WSK]¯P]^ (=–[0,025]

^

R2 = 0,333, R2(adj) = 0,316
– makrosektor handel i usługi

^

^

((3,56)) ·[OTP]

^

((1,67)) +[0,433]

((6,74)) · [StM]

–[1,02]

^

[[WSK]¯(H&U)]^ (=[0,041]

[+2,954]
(4)

^

Struktura kapitału spółek przemysłu została wyjaśniona oddziaływaniem dobranych zmiennych objaśniających w 31,6%. W przypadku spółek handlu i usług,
z wykorzystaniem tego samego zbioru zmiennych, miara dobroci dopasowania
modelu regresji wielorakiej do obserwacji była wyższa i wyniosła 36,8%. Uzyskane wartości skorygowanego współczynnika determinacji R2(adj) zarówno w przemyśle jak i w handlu i usługach nie są wysokie, jeżeli powyższe modele miałby
spełniać funkcję predykcyjną. Jednak nie oznacza to, że skonstruowane modele
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nie posiadają zdolności objaśniania związków między zmiennymi27. Czynnikami najsilniej wyjaśniającymi strukturę kapitału spółek obu makrosektorów były
struktura majątku oraz odsetkowa tarcza podatkowa. Zidentyfikowano dodatnią
zależność pomiędzy strukturą kapitału a strukturą majątku badanych podmiotów, zarówno w makrosektorze przemysł, jak i makrosektorze handel i usługi.
Oznacza to, że spółki należące do obu makrosektorów, dysponujące wyższym
udziałem rzeczowego majątku trwałego w majątku ogółem w większym stopniu
wykorzystują zadłużenie długoterminowe. Uwzględniając wartość współczynnika kierunkowego w przemyśle +0,396 przy wskaźniku struktury majątku StM
– ceteris paribus – można stwierdzić, że wzrostowi wartości wskaźnika struktury
majątku o 10 p.p. będzie towarzyszył wzrost udziału zobowiązań długoterminowych w kapitale stałym o blisko 4 p.p. Dla handlu i usług wartość współczynnika
kierunkowego była również dodatnia, lecz nieco wyższa i wynosiła +0,433. Powyższe rezultaty potwierdzają wnioski płynące z teorii kosztów bankructwa oraz
teorii kosztów agencji. Otrzymane rezultaty dobrze korespondują z wynikami
badań prowadzonych na rynkach zagranicznych.

Zakończenie
Porównując spółki akcyjne notowane na GPW w Warszawie S.A. w latach
2005−2010 należące do makrosektorów przemysł oraz handel i usługi pod względem ich struktury majątku oraz wykorzystania zadłużenia długoterminowego,
można wskazać pewne ogólne prawidłowości. Analizując wartości wskaźnika
struktury majątku, spółki przemysłu cechowały się znacznie wyższym średnim
poziomem udziału rzeczowych aktywów trwałych w majątku ogółem w odniesieniu do spółek makrosektora handel i usługi. Podobnie spółki przemysłu
charakteryzowały się wyższym udziałem zadłużenia w kapitale stałym w odniesieniu do spółek handlu i usług. W świetle przeprowadzonych badań, zmierzających do oceny wpływu struktury majątku przedsiębiorstwa na jego decyzje
w zakresie struktury kapitału, potwierdzono istotność tego czynnika dla spółek akcyjnych należących do obu makrosektorów. Strukturę kapitału i strukturę
majątku tych spółek cechowała dodatnia zależność, akcentująca teorię kosztów
bankructwa oraz teorię kosztów agencji. W dotychczas przeprowadzonych badaniach na polskim rynku struktura majątku przedsiębiorstwa była często przedmiotem analizy, jednak częściej występowała zależność ujemna, sugerująca, że
przedsiębiorcy wybierają sposób finansowania swojej działalności zgodnie z teorią hierarchii źródeł finansowania. Podsumowując, niniejsze badanie może stanowić fazę wstępną dalszych rozważań empirycznych dotyczących czynników
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determinujących strukturę kapitałową przedsiębiorstw, dodatkowo uwzględniających bardziej zaawansowane metody statystyczne.
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tHe aSSetS’ Structure aS an impact factor on tHe cHoice
of tHe companY’S financinG SourceS

SUmmarY
A company generally needs capital to achieve its objectives. Decisions on funding the
sources of the company financing are determined by many factors. One of these factors
is the assets’ structure which is invested within the company. Numerous theories of the
capital structure indicate a relationship between the sort of assets held by the company
and the way of its financing, i.e. the Bankruptcy Costs Theory, the Agency Cost Theory
and the Pecking Order Theory. The paper presents an attempt to assess the impact of the
company’s assets structure on its own capital structure. The study was conducted by using the financial statements of companies listed on the Stock Exchange in Warsaw and it
has been carried out on a group of 196 companies stem from two macrosectors, i.e. Industry, Trade
and Services. The measures of descriptive statistics and the multiple linear regression method
were used in the field of empirical analysis. Positive relationship between the companies’ capital
structure and the structure of their assets has been proven for companies originated from both the
Industry macrosector and the Trade and Services macrosector, as well.

patrycja trojczak-Golonka
Julita Stańczuk

SpecYfika preproceSSinGu
DanYcH finanSoWYcH

StreSZcZenie

Wykrywanie prawidłowości w badanych zjawiskach, interpretowanie ich za pomocą metod matematycznych i wyprowadzanie użytecznych wniosków to podstawa w analizie danych. Sam zakres zastosowań badań danych jest właściwie
nieograniczony, a szczególnie użyteczny jest w opisie zjawisk masowych. Choć pozornie wydawać się może, że dane finansowe są w swej istocie podobne do innych
źródeł danych, to w rzeczywistości nie jest to prawdą. W artykule zaprezentowano
ich specyficzne cechy, które odróżniają je od innych typów danych i które wpływają na poprawność wykonywanych na nich badań. Omówiono również problemy
związane z pozyskiwaniem i przygotowaniem ich do badań. Artykuł porządkuje
wiedzę na temat danych finansowych i znaczenia ich swoistego charakteru dla wyników powszechnie prowadzonych analiz

Wstęp
Ekonometryczne modelowanie rynków finansowych, analiza kondycji
przedsiębiorstwa, konstrukcja systemów wspomagania decyzji dla zarządzania, prognozowanie gospodarcze czy giełdowe to obecnie częste kierunki badań naukowych. Różnorodne analizy działalności przedsiębiorstwa opierają się
na relatywnie prostych i zrozumiałych metodach matematycznych, a przez to
łatwych do zastosowania i interpretacji. Wydawać by się mogło, że uzyskiwane
w ten sposób opisy zjawisk i procesów ekonomicznych czy skonstruowane prognozy gospodarcze powinny charakteryzować się wysoką jakością. Natomiast
nader często okazuje się, że są one dalekie od rzeczywistości. I nie wynika to
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z niedoskonałości samych metod obliczeniowych. Problem tkwi w traktowaniu
danych finansowych, na podstawie których powstają analizy i prognozy, tak
samo jak danych każdego innego rodzaju, np. pomiarowych czy medycznych.
Choć pozornie wydawać się może, że dane finansowe są w swej istocie podobne
do innych źródeł danych, to w rzeczywistości nie jest to prawdą.
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie specyfiki danych finansowych, a następnie omówienie problemów związanych z ich zebraniem, przygotowaniem do analizy i samym przetwarzaniem. Artykuł porządkuje wiedzę na
temat danych finansowych i znaczenia ich swoistego charakteru dla wyników
powszechnie prowadzonych analiz, w tym analiz matematycznych.

1. źródła danych finansowych
Dane finansowe to dane przedstawiające sytuację finansową podmiotów gospodarczych. Można je podzielić na dane o charakterze indywidualnym – czyli
dane na temat pojedynczych przedsiębiorstw (podmiotów gospodarczych), oraz
dane o charakterze zbiorczym – czyli dane na temat sytuacji tychże w pewnej
branży, województwie, kraju itd. Ten drugi typ danych powstaje poprzez zgrupowanie informacji pochodzących od pojedynczych podmiotów gospodarczych
i jest najczęściej udostępniany przez wyspecjalizowane agencje w postaci gotowych raportów bądź analiz. Każde przedsiębiorstwo prowadzące księgi rachunkowe zgodnie z Ustawą o rachunkowości jest zobowiązane do sporządzenia
sprawozdania finansowego na koniec roku obrachunkowego. Sprawozdanie
takie składa się właściwie z kilku sprawozdań (rysunek 1), zawierających wyselekcjonowane z prowadzonej rachunkowości i odpowiednio usystematyzowane
informacje o sytuacji majątkowej i finansowej jednostki. Przy opracowaniu sprawozdań bardzo istotna jest ich prezentacja według obowiązujących wzorców zamieszczonych w Ustawie o rachunkowości1.

rysunek 1. Elementy rocznego sprawozdania finansowego jednostki
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości(Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591).
1

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591).
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Do sporządzonego sprawozdania mają dostęp uprawnione przez właścicieli
osoby lub też w przypadku wybranych podmiotów gospodarczych (np. spółek
giełdowych) sprawozdanie podlega obowiązkowi publikacji. W Polsce podstawowym miejscem publikacji tych sprawozdań jest dziennik urzędowy „Monitor
B”. Jest on wydawany praktycznie codziennie przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Sprawozdania udostępniane są w postaci pliku *.pdf. Koszt pozyskania
jednego sprawozdania wynosi 65 zł netto2.
Oprócz wymienionego dziennika do sprawozdań finansowych poszczególnych przedsiębiorstw można dotrzeć za pośrednictwem wyspecjalizowanych
serwisów, takich jak:
– serwis www.sprawozdaniefinansowe.pl;
– serwis sprawdzbilans.pl – koszt jednego sprawozdania w formie *.xls to 19 zł
netto;
– serwis Notoria (www.notoria.pl) − udostępnia bazę danych z aktualnymi i historycznymi sprawozdaniami spółek giełdowych (GPW i NC) w formie *.xls
lub bazy dostępnej on-line;
– serwisy giełdowe, takie jak np. money.pl, www.escalator.pl, www.stockwatch.
pl – nieodpłatnie udostępniają wybrane informacje ze sprawozdań finansowych uzupełnione o komentarz bądź własną analizę w kontekście atrakcyjności inwestycyjnej spółek;
– strony internetowe samych spółek giełdowych w formie materiałów dla potencjalnych inwestorów giełdowych;
– GUS-owskie statystyki dotyczące przemysłu i regionów, szczególnie przydatne w analizie porównawczej;
– Eurostat – Główny Urząd Statystyczny Unii (epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/Home);
– światowe bazy danych ekonomicznych, takie jak np. D&B (dbpoland.dnb.
com) − udostępniają szeroki zakres informacji finansowej, gromadzonej na
podstawie rejestru KRS, „Monitora B”, „Monitora Sądowego i Gospodarczego”, prasy i informacji dostarczanych przez kierownictwo poszczególnych
przedsiębiorstw.

2. Specyfika danych finansowych
Dane finansowe mają pewne właściwości, które odróżniają je od innych typów
danych i które powodują, że powinny być traktowane w nieco inny sposób. Do
cech charakterystycznych tego typu danych zaliczyć można poniższe własności.
2.1. liczbowy charakter sprawozdań
Dane zawarte w sprawozdaniach mają charakter głównie liczbowy, gdyż są
to dodatnie lub ujemne kwoty wyrażone w walucie kraju, z którego pochodzi
2

www.monitorb.pl (1.03.2016).
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przedsiębiorstwo. Z analitycznego punktu widzenia jest to cecha korzystna, która pozwala na łatwe przeprowadzenie obliczeń ekonometrycznych. Porównując
sprawozdania różnych podmiotów, należy zwrócić uwagę na walutę, w której
są sporządzone, oraz na zastosowane ewentualne zaokrąglenia (np. do pełnych
tysięcy). W informacji dodatkowej znaleźć można również informacje opisowe
(jakościowe), które wyjaśniają poszczególne pozycje liczbowe, które mogą budzić wątpliwości.
2.2. rytmiczność
Sprawozdania finansowe sporządzane są w równych odstępach czasu − nie
rzadziej niż raz w roku obrachunkowym, a w praktyce częściej, np. raz na kwartał
lub raz na miesiąc. Dodatkowo często daty przygotowania pokrywają się, gdyż
zwykle jest to ostatni dzień okresu rozliczeniowego. Takie równomierne rozmieszczenie w czasie niewątpliwie również sprzyja łatwości zastosowania metod
matematycznych. Jednakże i w tej sytuacji należy zwrócić uwagę na jeden bardzo
istotny szczegół: datę rozpoczęcia roku obrachunkowego. Potocznie uważa się, że
rok obrachunkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, ale tak być nie musi.
Rok obrachunkowy bowiem to okres składający się zwykle z 12 następujących
po sobie miesięcy kalendarzowych, a początek takiego roku może przypadać np.
na 1 maja czy 15 czerwca. Jeżeli przedsiębiorstwo rozpoczyna swoją działalność
w pierwszej połowie roku kalendarzowego, to jego rok obrachunkowy będzie
miał mniej niż 12 miesięcy, a jeśli rozpoczyna w drugiej połowie roku kalendarzowego, to może ten rok połączyć z następnym i wówczas rok obrachunkowy
będzie trwał dłużej niż 12 miesięcy. Liczba wliczonych miesięcy będzie miała niewątpliwie wpływ na wielkości roczne zawarte w takich sprawozdaniach.
2.3. mnogość wzorów sprawozdań finansowych
Jak już wspomniano, sprawozdania sporządzane są według wzorów załączonych do Ustawy o rachunkowości. Jednakże należy pamiętać, że do wymienionej
ustawy zostały dołączone trzy różne wzory. Jednostki inne niż banki i zakłady
ubezpieczeń sporządzają poszczególne części sprawozdania finansowego według załącznika nr 1, banki − według załącznika nr 2, natomiast zakłady ubezpieczeń − według załącznika nr 3. Różnica we wzorach wynika z odmiennej
formy działalności. W sprawozdawczości rozróżnia się różne typy działalności
przedsiębiorstwa, przede wszystkim aktywność gospodarczą dzieli się na działalność operacyjną – działalność związaną z procesami gospodarczymi (wytwórczymi, handlowymi, usługowymi), do których jednostka została powołana, oraz
na działalność finansową – są to działania związane z pozyskiwaniem kapitału,
udziałami w innych przedsiębiorstwach, udzielaniem pożyczek itd. W przypadku banków i towarzystw ubezpieczeniowych ten drugi typ działalności jest ich
podstawowym, czyli zalicza się do działalności operacyjnej.
W zakres sprawozdawczości wchodzi też „Informacja dodatkowa”. Jej celem
jest uzupełnienie informacji zawartych w pozostałych sprawozdaniach. Niestety,
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nie ma jednolitego wzorca tego sprawozdania. Osoba sporządzająca przy wyborze danych do informacji dodatkowej powinna kierować się „zasadą istotności”,
tzn. wybrać informacje, które są ważne dla przedstawienia sytuacji majątkowej
jednostki. Nie jest natomiast określona forma, w jakiej ta informacja powinna
zostać przedstawiona.
2.4. niedobór informacyjny
Choć z założenia sprawozdawczość powinna oddawać kompleksowo sytuację finansową i obejmować również tzw. wartości niematerialne, to jednak nie
wszystkie z nich da się zmierzyć i przedstawić w formie wartościowej. Ustawa
o rachunkowości definiuje ujmowane „wartości niematerialne i prawne” jako
nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania o okresie użytkowania dłuższym niż rok, a w szczególności prawa
majątkowe (np. prawo do nieruchomości), koszty zakończonych prac rozwojowych, wartość przedsiębiorstwa (marki), autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa do wynalazków (np. licencje, znaki towarowe, wzory użytkowe i zdobnicze) itp. W rzeczywistości istnieją problemy z prawdziwą wyceną
wymienionych praw i wartości. Oprócz wyżej wymienionych każde istniejące
przedsiębiorstwo posiada jeszcze tzw. kapitał intelektualny (wiedza, kwalifikacje pracowników, reputacja, lokalizacja, zasoby partnerskie i klienckie), który jest
niemożliwy do wyceny3. Ten ostatni rodzaj kapitału nie znajduje bezpośredniego
odzwierciedlenia w sprawozdaniach finansowych.

3. preprocessing danych
Istnieje osiem cech jakości danych:
– precyzyjność;
– kompletność;
– spójność;
– aktualność;
– wiarygodność;
– posiadanie „wartości dodanej”, która decyduje o zwiększeniu informacji
w zbiorze;
– możliwość interpretacji;
– dostępność, rozumiana jako możliwość korzystania z danych.
Idealny zbiór danych powinien posiadać je wszystkie. Jednak w rzeczywistości zbiór danych, który bywa efektem złożenia danych z różnych, często niespójnych źródeł i różnych okresów, posiada wady, które przed rozpoczęciem analiz
należy w miarę możliwości usunąć.
3

P. Trojczak, Kwantyfikacja informacji jako bariera systemów informatycznych [w:] Informacja – dobra czy zła
nowina, red. A. Szewczyk, Wydawnictwo Hogben, Szczecin 2004, s. 145−151.
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Preprocessing danych jest integralnym elementem procesu ich przetwarzania
i często warunkiem uzyskania prawidłowego wyniku ich analizy. Według D. Pyle’a4 etap preprocessingu zajmuje 60% czasu przetwarzania i daje efekt w postaci
15% sukcesu przeprowadzonych analiz.
Do typowych zaburzeń w danych zaliczyć można:
– niekompletność − brak istotnych wartości atrybutów lub brak samych atrybutów, a w skrajnej sytuacji dostęp tylko do wartości zagregowanych, zwykle
jest to efekt błędów ludzkich lub sprzętowych, a także skutek upływu czasu;
– dane mogą być „zaszumione”, tzn. atrybuty mogą zawierać wartości niedopuszczalne na skutek błędów ludzkich, sprzętowych, błędów transmisji lub
instrumentów pomiarowych;
– dane mogą być wewnętrznie sprzeczne, tzn. mogą zawierać wartości atrybutów, które w rzeczywistości nie mogłyby wystąpić lub też z biegiem czasu
zmieniły się np. skale ich pomiaru lub oznaczenia; częstą przyczyną może być
korzystanie z różnych źródeł danych (np. o innej strukturze) lub zmiana wywołana powiązaniami integralnymi pomiędzy danymi;
– redundancja danych – występowanie wielu kopii tych samych danych – najczęściej na skutek korzystania z wielu źródeł danych;
– nadmiarowość danych − dostęp do zbioru zbyt obszernego na potrzeby analizy5.
Działania podejmowane na etapie preprocessingu można podzielić na kilka
kategorii w zależności od tego, którego rodzaju „zaburzeń” on dotyczy, a wyróżnić można:
– czyszczenie danych − polega na wyszukiwaniu wartości błędnych lub zbyt
odległych od populacji zbioru przy użyciu statystyki opisowej i metod, takich
jak badanie rozpiętości zbioru, charakterystyk rozproszenia obiektów, średnie
i mediany, kwartyle, wykresy pudełkowe itd.;
– łączenie danych i transformacja − integracja danych wymaga ujednolicenia
semantyki danych, jednostek i form zapisu, ponadto należy wyszukać dane
redundantne;
– redukcja ilości, w tym dyskretyzacja − polega na ograniczaniu zbioru poprzez
wybór podzbioru obiektów; wybór może mieć charakter losowy lub być losowany ze stratyfikacją (uwzględnieniem liczności poszczególnych klas). Innym
rodzajem redukcji jest odrzucenie atrybutów nieistotnych z punktu widzenia
prowadzonej analizy. Służą temu metody statystyczne, metody drzew klasyfikacyjnych itd. Dyskretyzacja zaś polega na przekształceniu ciągłych wartości
atrybutów w zbiór wartości etykietowanych. Sam podział może przebiegać
według różnych kryteriów, w tym: podziału na równe przedziały lub przedziały równoliczne bądź też przy udziale regresji czy klasteryzacji6;

4

D. Pyle, Data Preparation for Data Mining, Morgan Kaufmann Publishers, Los Altos, California 1999.
S. Kotsiantis, D. Kanellopoulos, P. Pintelas, Data Preprocessing for Supervised Learning, „International
Journal of Computer Science” 2006, no. 2, s. 111–117.
6
S. Kotsiantis, D. Kanellopoulos, P. Pintelas, Data Preprocessing..., s. 111–117.
5
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– uzupełnianie brakujących danych i korekta danych błędnych – polega na wyznaczeniu prawidłowej wartości brakującego lub błędnego atrybutu. Nie ma
uniwersalnej metody, zwykle polega na uzupełnieniu wartością średnią atrybutu lub średnią wartością dla danej kategorii danych, najczęściej występującą wartością atrybutu, przy użyciu regresji.

4. preprocessing danych finansowych
Dane finansowe podlegają wstępnemu przetworzeniu podczas preprocessingu tak jak inne dane, ale wymagają również dodatkowych zabiegów charakterystycznych tylko dla swojego typu. Posiadają pewne cechy, których nieuwzględnienie może mieć pejoratywny wpływ na jakość analiz i prognoz wykonywanych
na ich podstawie. Dlatego wykorzystując dane finansowe, należy wziąć pod uwagę także ten ich aspekt i przed rozpoczęciem analiz podjąć próbę jego eliminacji.
Do tych specyficznych właściwości zaliczyć można cechy wynikające ze specyfiki
sporządzania sprawozdań finansowych.
4.1. Zależność od lokalnych regulacji prawnych
Sprawozdania sporządzane są zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29
września 1994 r. Od tamtego czasu ustawa ta zmieniła się wielokrotnie, niemal co
roku wprowadzane są nowelizacje, których celem jest lepsze dopasowanie prawa polskiego do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Tym sposobem 1 stycznia 2002 r. wprowadzono np. nowe wzory sprawozdań. Zmianie uległ
m.in. sposób prezentacji i wyceny aktywów i pasywów oraz sposób ustalania wyniku finansowego. Spowodowało to utratę porównywalności danych z rokiem
2001. W takim wypadku należy w sprawozdaniu finansowym jednostki za rok
obrotowy, w którym nastąpiły zmiany, podać przyczyny tych zmian, określić liczbowo ich wpływ na wynik finansowy oraz zapewnić porównywalność danych
sprawozdania finansowego dotyczących roku poprzedzającego rok obrotowy,
w którym dokonano zmian. Jednakże ani forma, ani miejsce zamieszczenia tych
porównywalnych danych nie zostało wskazane przez ustawodawcę7. Podobnie inne mniej znaczące zmiany w skali podatku VAT, obciążeń wynagrodzeń,
podatku od osób prawnych itd. będą miały wpływ na ostateczny kształt sprawozdań finansowych i wartości poszczególnych pól sprawozdawczych. Nie jest
więc możliwe bezpośrednie porównanie tak zmodyfikowanych danych. Przed
wykorzystaniem takich danych należy sprowadzić je do porównywalnej postaci
(o ile to możliwe) lub też uwzględnić we wnioskach z analizy, że zaobserwowane
różnice mogą wynikać także z wprowadzonych zmian w regulacjach prawnych,
a nie tylko z różnorodności badanych obiektów.
7

Prezentacja porównywalnych danych finansowych w sprawozdaniu finansowym, http://gtfr.pl/pl/rachunkowosc_finansowa.php?artid=164 (3.03.2010).
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4.2. Dopuszczalna wariantowość sprawozdawcza
Każde przedsiębiorstwo, w momencie gdy rozpoczyna działalność gospodarczą, musi opracować „politykę rachunkową”, czyli dokumentację zasad finansowych, według których prowadzona będzie księgowość. Jest to bardzo
istotny dokument, który precyzuje wybór pewnych wariantów postępowania
dopuszczonych przez Ustawę o rachunkowości. Ustawa bowiem proponuje różne metody np. wyceny składników majątku, sposobów naliczania amortyzacji,
czyli zużycia środków trwałych, czy naliczania kosztów np. zużycia materiałów.
Przedsiębiorstwo samo decyduje, który z dozwolonych przez prawo wariantów
rachunkowych będzie dla niego najkorzystniejszy, przy czym może je zmieniać
w kolejnych cyklach rozrachunkowych. Co więcej, zasady polityki rachunkowej
zwykle nie są udostępniane osobom z zewnątrz, stąd nie jest do końca możliwe
uzyskanie pełnej porównywalności danych z danymi innego przedsiębiorstwa,
jeśli nie są znane preferowane przez nie warianty.
4.3. Zasada memoriału
W Polsce przy sporządzaniu większości sprawozdań obowiązuje zasada memoriału, która polega na ujmowaniu w księgach rachunkowych oraz sprawozdaniu finansowym wszystkich zdarzeń gospodarczych i operacji finansowych,
jakie dotyczą danego okresu, w szczególności należy tu wykazać wszystkie przypadające na dany okres przychody oraz odpowiadające im koszty, bez względu
na termin ich zapłaty. Oznacza to, że sprawozdania finansowe obrazują „księgową” sytuację finansową, która może nie do końca pokrywać się z sytuacją rzeczywistą. Przedsiębiorstwo, które sprzedaje swoje wyroby lub usługi na kredyt,
od strony księgowej wygląda na dochodowe, ponieważ generuje przychody ze
sprzedaży. Jednak nie jest zasilane wpływami gotówkowymi i zmuszone jest do
szukania obcych źródeł finansowania (np. kredytów). W dłuższej perspektywie
może to doprowadzić do jego upadłości. Aby w porę zauważyć taką sytuację,
należy w badaniach uwzględniać również dane z „rachunku przepływów pieniężnych”, który sporządzany jest zgodnie z zasadą kasową, czyli opiera się na
faktycznych wpływach i wydatkach przedsiębiorstwa. Należy również uwzględnić, że w innych krajach preferowana może być zasada kasowa, co zasadniczo
może zmienić obraz sprawozdania.
4.4. kreatywna księgowość
Agresywna bądź twórcza lub kreatywna księgowość „polega na stosowaniu
zabiegów księgowych, które mają na celu sztuczne poprawienie wizerunku sytuacji finansowej spółki i polegają na sporządzaniu sprawozdań niezgodnie z przepisami (lub na krawędzi legalności) i/lub na podstawie nierzetelnych danych”8.
8

B. Prusak, Zniekształcenie rzeczywistej sytuacji finansowej wskutek prowadzenia agresywnej księgowości
[w:] Prace naukowe KEiZP, t. 2, red. H. Różańska, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2003,
s. 151−160.
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Zwykle polega to na upiększeniu sytuacji finansowej np. poprzez przedstawianie
nieściągalnych należności, które powinny być dawno odpisane w koszty, jako
składnika aktywów. Zdarza się również, że sytuacja finansowa podmiotu przedstawiana jest celowo jako gorsza, dotyczy to przede wszystkim towarzystw ubezpieczeniowych i banków (zjawisko wygładzania zysków). Jedyną formą obrony
przed tego typu manipulacjami jest korzystanie ze sprawozdań zbadanych przez
biegłych rewidentów, choć nawet pozytywna ocena biegłego nie daje stuprocentowej pewności co do rzetelności danych.
4.5. Zależność od otoczenia ekonomicznego
Każde przedsiębiorstwo jest częścią pewnego toczenia. I zawsze jest tak, że
otoczenie ma wpływ na jego wyniki i sytuację ekonomiczną. Rozpatrując sytuację ekonomiczną przedsiębiorstwa, a szczególnie porównując ze sobą różne jednostki, należy wziąć pod uwagę ich otoczenie9. Czynnikami zewnętrznymi, które
mogą mieć tu istotne znaczenie, są:
– czynniki przyrodnicze, czyli dostępność wykorzystywanych zasobów naturalnych, warunki lokalne: klimat, ukształtowanie terenu, lokalizacja, niekorzystne zmiany środowiska, możliwości rozszerzenia zasięgu terytorialnego;
– czynniki demograficzne, czyli rozmieszczenie i gęstość zaludnienia, struktura
wiekowa populacji, poziom aktywności zawodowej, czynniki społeczno-kulturowe itd.;
– czynniki ekonomiczne, czyli wzrost gospodarczy, poziom rozwoju gospodarki narodowej, system ekonomiczny, popyt, konkurencja, pozycja na rynku,
stabilność stopy procentowej, zasady polityki fiskalnej i monetarnej, czynniki
prawne i polityczne, stopień zaangażowania państwa w gospodarkę;
– czynniki technologiczne, czyli postęp technologiczny, dostęp do nowych
technologii, zaangażowanie instytucji badawczych.
Nie istnieje prosta recepta na zapewnienie porównywalności warunków
funkcjonowania różnych podmiotów gospodarczych, ale należy je uwzględnić choćby w formie jakościowej przy formułowaniu wniosków np. z analizy
porównawczej.
4.6. inflacja i zmiany kursów walut
Inflacja, czyli ogólny wzrost poziomu cen o stałym charakterze10 prowadzący
do deprecjacji pieniądza, występuje powszechnie we wszystkich krajach i powoduje zmiany w cenach zarówno sprzedawanych produktów/usług, jak i ponoszonych kosztów. Aby właściwie zinterpretować np. wzrost przychodów ze
sprzedaży, należy uwzględnić ten czynnik w obliczeniach, zwłaszcza jeśli analizowany jest kilkuletni okres działalności. Istnieją proste wzory matematyczne,
9

D. Hadasik, Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, Wydawnictwo AE, Poznań
1998, s. 76; T. Gołębiowski, Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Difin, Warszawa 2001, s. 68.
10
M. Cieślak, Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 275.
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które pozwalają określać zmienną wartość pieniądza w czasie. Problemem może
być tu jednak dobór właściwej stopy inflacji, gdyż nawet urzędy statystyczne
podają ich kilka, w zależności od przyjętego koszyka obliczeń.
Podobne znaczenie będą miały wahania kursów walut, zwłaszcza w przypadku przedsiębiorstw, których znaczna część przepływów finansowych ma miejsce w walutach obcych. Należy pamiętać, że wszystkie składniki majątku, w tym
zobowiązania i należności, w dniu sporządzania sprawozdań są przeliczane na
walutę polską zgodnie ze średnim kursem NBP danego dnia. Historyczne kursy
dostępne są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego.
4.7. Zaokrąglenia i inne błędy sprawozdawcze
W publikowanych sprawozdaniach finansowych pojawiają się błędy, albo na
skutek zaniedbań osób je przygotowujących, albo wręcz są celowo wprowadzane, aby upiększyć (lub pogorszyć) sytuację finansową podmiotu. Zabiegi te, choć
nielegalne, zmieniają obraz prezentowanych danych. Część z tych błędów można wychwycić poprzez zbadanie poprawności powiązań między poszczególnymi elementami i pozycjami prezentowanych sprawozdań finansowych jednostki.
Można to osiągnąć np. przez analizę relacji pomiędzy sprawozdaniami, które zostały przedstawione na rysunku 2.

rysunek 2. Elementy rocznego sprawozdania finansowego jednostki
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591).

Artykuł 45 ust. 5 Ustawy o rachunkowości11 dopuszcza, że dane liczbowe
można wykazywać w zaokrągleniu do tysięcy złotych, jeżeli nie zniekształca to
obrazu jednostki zawartego w sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu
11

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591).
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z działalności. Oczywiście nie będzie błędem wskazywanie danych z większą dokładnością, jednak dokonując porównań wartości atrybutów, należy wziąć pod
uwagę, że mogą wystąpić rozbieżności między wartościami prezentowanymi
w sprawozdaniu a wartościami rzeczywistymi o kwoty bliskie nawet 500 jednostkom walutowym.

4. podsumowanie
Szereg omówionych cech właściwych dla danych finansowych powoduje, że
wszelkiego rodzaju ich analizy wymagają dodatkowej pracy związanej z przygotowaniem ich do właściwych obliczeń, zapewnieniem im kompletności i porównywalności. Przy czym charakter operacji do wykonania na danych finansowych na etapie preprocessingu odbiega od typowych operacji na innych danych.
Niestety, większość prowadzonych badań nie uwzględnia tego etapu w modelowaniu matematycznym lub też ogranicza się do operacji typowych dla danych
ogólnych. Uzyskiwanych wówczas wyników nie można uznać za wiarygodne.
Aby przygotować dane finansowe, należy przede wszystkim:
– uzupełnić brakujące dane na podstawie danych z korekt lub audytów oraz na
podstawie dostępnej informacji, np. z baz danych statystycznych, baz branżowych, fachowej literatury, bezpośrednich zapytań;
– wyeliminować różnice wynikające z upływu czasu, kursów walut, stóp procentowych, metod naliczania kosztów i stosowanych zasad rachunkowości;
– przeprowadzić obróbkę liczbową danych, doprowadzając je do jednolitego
formatu i porównywalności, np. poprzez wyznaczenie wartości względnych
w postaci wskaźników finansowych.
Tylko takie przygotowanie pozwoli uzyskać wiarygodne wyniki prowadzonych badań.
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Specific preproceSSinG of financial Data

SUmmarY
Detection of regularities in the phenomena which are studied, interpreted and used in
mathematical methods and deduction is the basis of statistical analysis. Range of applications statistical studies is unlimited and is particularly useful in the description of mass
phenomena, such as company. While outwardly it may appear that the financial data are
essentially similar to other data sources, it is in fact not true. In the article the essence of
financial data and characteristics that distinguish them from other types of data are presented. Also problems associated with acquisition and preparing them for research are
discussed. So in the article the knowledge about the financial data and the importance of
their specific character to the results of general analysis is organized.

Jędrzej charłampowicz

tWorZenie Wartości
prZeZ ŁańcucH DoStaW tYpu leagile –
WYBrane aSpektY

StreSZcZenie

Dynamicznie zmieniająca się gospodarka i skrócenie cyklu życia produktów determinuje potrzebę adaptacji łańcuchów dostaw w kontekście maksymalizacji tworzonej wartości dla klienta. W pracy podjęto próbę przedstawienia relacji pomiędzy koncepcjami Lean Supply Chain i Agile Supply Chain oraz określenia działań
tworzących wartość wewnątrz Leagile Supply Chain będącym połączeniem powyższych idei.

Wstęp
Dynamicznie zmieniające się warunki rynkowe, determinujące potrzebę
ciągłej adaptacji łańcuchów dostaw spowodowały rozwinięcie się metod zarządzania nimi. Tworzenie wartości, wewnątrz łańcucha dostaw, w różnych branżach jest przedmiotem zainteresowania wielu badaczy1. Wyniki badań pomagają w zrozumieniu i ulepszaniu procesów budowy wartości oraz przedstawiają
szanse i bariery wynikające z charakterystyki danego segmentu. Brak jest jednak
badań dotyczących wpływu koncepcji leagile, będącej połączeniem idei lean ma1

M. Holweg, P. Helo, Defining value chain architectures: Linking strategic value creation to operational supply chain design, „International Journal of Production Economics” 2014, no. 147, s. 230−238;
K. Pousttchi, Value creation on the Mobile Market, „Business & Information System Engineering” 2011,
no. 5, s. 299−309; J. Ali-Yrkko, P. Rouvinen, T. Seppala, P. Yla-Anttila, Who Captures Value in Global
Supply Chains? Case nokia n95 Smartphone, „Journal of Industry, Competition and Trade” 2011, no. 11,
s. 263−274.
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nagement z agile management, na budowaną wartość wewnątrz sieci. Luka dotyczy
zwłaszcza wiedzy w zakresie określenia działań wartościotwórczych w ramach
łańcucha dostaw leagile.
W opracowaniu dokonano przeglądu pojęć „wartość”, „łańcuch dostaw”, „zarządzanie łańcuchem dostaw”, a także koncepcji lean i agile w kontekście funkcjonowania łańcuchów dostaw, ponadto omówiono działania wpływające na tworzenie wartości wewnątrz łańcucha dostaw leagile.

1. Wartość – przegląd definicji
Pojęcie wartości znajduje się w centrum zainteresowania filozofów od ponad
dwóch tysięcy lat. Ich rozważania skupiały się głównie na zasadach i przekonaniach ludzkich. Przyjmując charakter normatywny, były one podwalinami wielu
gałęzi nauk, m.in. ekonomii. Słownik języka polskiego rozumie „wartość” jako liczbę wyrażoną wielkością fizyczną, jako zasady i przekonania będące podstawą
przyjętych norm, a także jako posiadanie zalet. „Wartość” rozumiana jest również
jako fakt, ile dane dobro jest warte pod względem materialnym2. Powyższe definicje wartości prowadzą do wniosku, że w zależności od kontekstu wartość może
być kwantyfikowalna przy pomocy wielkości fizycznych lub matematycznych,
ale jest także subiektywnym, niemierzalnym odczuciem oraz zbiorem pewnych
zasad i norm występujących w każdym człowieku.
Terminologia ekonomiczna przedstawia wartość jako: ilość dóbr, którą możemy nabyć, oraz użyteczność danego dobra. Ten podział na wartość użytkową
i wymienną, zakładający różne znaczenia, opisany został jako „paradoks wartości”3. C. Menger łączył wartość ze zdolnością do zaspokajania potrzeb, wynikającą ze związku pomiędzy zapotrzebowaniami a istniejącymi ilościami dóbr4. Natomiast A. Marshall opisał relację pomiędzy użytecznością a wartością i kosztem
marginalnym5. Analiza marginalna wykazała, że wartość wymienna jest określana nie przez całkowitą użyteczność danego dobra, lecz przez ostatnią skonsumowaną jednostkę. W związku z powyższym cena rynkowa jest odzwierciedleniem
kosztu marginalnego produkcji. Za miernik wartości uznano pracę niezbędną do
stworzenia produktu lub usługi6. W ramach pojęcia „praca” powinny mieścić się
koszty ekonomiczne oraz społeczne, rozumiane m.in. jako negatywne oddziaływanie ośrodków produkcji na zdrowie pracowników oraz okolicznych mieszkańców, a także na środowisko naturalne.
2

Inny słownik języka polskiego PWn, t. 3, red. M. Bańko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2000, s. 969.
3
A. Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2007, s. 36.
4
C. Menger, Principles of Economics, Ludwig von Mises Institute, Alabama 2007, s. 115.
5
A. Marshall, Principles of Economics, Macmillan and Co., London 1920, s. 234.
6
K. Marx, Value, Price and Profit, International Co. Inc., New York 1969, s. 13−17; A. Smith, Badania...,
s. 41−42; C. Menger, Principles..., s. 296.
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Wraz z rozwojem nauki pojęcie wartości zaczęło być adaptowane do poszczególnych dyscyplin, które wyszczególniały i tworzyły nowe terminy ze względu na charakter danej gałęzi. P. Kotler rozumie wartość całkowitą jako całkowitą sumę korzyści, których klient oczekuje od danego produktu lub usługi. Jest
ona składową wartości dostarczonej klientowi, rozumianej jako różnica wartości
całkowitej i kosztów, jakie klient musiał ponieść, aby pozyskać dany produkt7.
W związku z powyższym mamy do czynienia z szeregiem zmiennych wpływających na finalny rezultat. Prowadzi to do wystąpienia problemu związanego
z lokalizacją i klasyfikacją istotnych ośrodków wartościotwórczych wewnątrz
przedsiębiorstwa.
M.E. Porter zaproponował kompleksowe podejście oparte na łańcuchu wartości8. Rozumiany jest on jako narzędzie służące do rozpoznawania i tworzenia
sposobów zwiększających wartość dobra dla klienta9. Wartość w modelu Portera
jest definiowana jako suma przychodów będących funkcją ceny oferowanego
dobra oraz ilości jego sprzedaży. Analiza pozycji przedsiębiorstwa kształtuje się
poprzez określenie różnicy pomiędzy tworzoną przez podmiot wartością a ponoszonymi kosztami10. Łańcuch wartości i dalej system wartości jest narzędziem
pozwalającym na zobrazowanie „dodawania wartości” do produktu na każdym
etapie jego tworzenia, także w łańcuchach tworzonych poza fizycznym obszarem przedsiębiorstwa11. Pozwala również na eliminację lub usprawnienie czynności obniżających wartość. Poprzez zlecanie pewnych procesów na zewnątrz
przedsiębiorstwa dzieliły się swoimi łańcuchami z podmiotami, które stawały się
ich częściami. Wzajemne przenikanie się sieci wartości spowodowało potrzebę
zwiększonej koordynacji, integracji i szeroko rozumianej współpracy pomiędzy
uczestnikami. Przejawem tego jest konieczność optymalizacji wszystkich czynności związanych z dostarczaniem produktów na rynek12. Wartość tworzona jest
przez sześć strategicznych grup czynności (rozwój techniczny, projekt produktu,
wytwarzanie, marketing, dystrybucja i serwis), w których występują cechy, których parametry determinują tworzoną wartość (takie jak np. kanały dystrybucji,
szybkość serwisu, jakości)13.
Na podstawie powyższych rozważań widać, że pojęcie wartości ma charakter
wielowymiarowy. Rozpatrując je, nie można ograniczać się wyłącznie do aspektów materialnych. W niniejszej pracy proponuje się poszerzoną definicję wartości, związanej zarówno z dobrami rynkowymi, jak i nierynkowymi. Wartość
7

P. Kotler, Marketing: analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Felberg SJA, Warszawa 1999, s. 33.
M.E. Porter spopularyzował koncepcję przedstawioną przez przedsiębiorstwo konsultingowe
McKinsey & Co, za: P. Blaik, R. Matwiejczuk, Logistyczny łańcuch tworzenia wartości, Wydawnictwo
Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008, s. 46.
9
P. Kotler, Marketing..., s. 39.
10
Zarządzanie: teoria i praktyka, red A. Koźmiński, W. Piotrowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 157−158.
11
M.E. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s. 94−96.
12
P. Blaik, R. Matwiejczuk, Logistyczny..., s. 46.
13
M. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, TNOiK, Toruń 2002, s. 94.
8
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dostarczana wraz z dobrem, usługą czy działaniem (bardzo często nieformalnym)
powinna zaspokajać potrzeby lub zapewniać korzyści materialne i niematerialne.
W takim ujęciu wartość jest zadowoleniem możliwym do oceny i ewaluacji zarówno pod kątem materialnym, jak i niematerialnym, wynikającym z korzystania lub otrzymania danego dobra lub usługi. Tym samym warunkiem koniecznym przy analizie wartości jest uzyskanie przez beneficjenta wzrostu poziomu
zadowolenia. Jednocześnie należy pamiętać, że aby wartość była dostrzegana
przez obie strony, odbiorca danego dobra, usługi musi je postrzegać jako źródło
wartości.

2. Zarządzanie łańcuchami dostaw
Koncepcja łańcuchów dostaw sięga lat 80. XX w. Zakładała ona połączenie obszarów funkcjonalnych w celu sprawnej organizacji przepływów. M. Christopher
definiuje łańcuch podaży,jako „sieć wzajemnie ze sobą powiązanych organizacji
zaangażowanych w różne procesy i działania, których celem jest dostarczanie
ostatecznemu odbiorcy pełnej oferty produktów i usług”14. J. Witkowski rozumie
łańcuch jako zbiór wzajemnie powiązanych obszarów funkcjonalnych, pomiędzy którymi odbywają się swobodne przepływy strumieni15. Natomiast M. Ciesielski określa łańcuch jako swobodny przepływ rzeczy i informacji przez sieci
przedsiębiorstw. Zakłada on wzajemne przenikanie się łańcuchów na różnych
poziomach, wynikające z faktu, że większość przedsiębiorstw funkcjonuje w więcej niż jednym łańcuchu, tworząc tzw. sieci16. Sieci rozumiane są jako zbiór niezależnych przedsiębiorstw konkurujących i współpracujących ze sobą podczas
przepływów strumieni.
F. Caniato rozumie zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM) jako kombinację
trzech procesów: zarządzania globalnymi relacjami pomiędzy dostawcami, zarządzania globalną dystrybucją oraz zarządzania globalną produkcją. Powyższe
procesy są ze sobą skorelowane i chęć usprawniania jednego z nich zawsze wiąże się z inwestowaniem w pozostałe17. Podobnego zdania jest L. Chang, który
uważa, że celem SCM jest prognozowanie popytu, planowanie produkcji oraz
organizacja transportu w sposób umożliwiający spełnienie oczekiwań klientów
przy minimalnym poziomie zapasu magazynowego18. W niniejszej pracy przyję14

M. Christopher, Logistyka i zarządzanie łańcuchem podaży, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998, s. 23.
15
J. Witkowski, Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia, PWE, Warszawa
2010, s. 19.
16
Zarządzanie łańcuchami dostaw, red. M. Ciesielski, PWE, Warszawa 2011, s. 11−12; A. Kawa, Łańcuch
dostaw [w:] Strategie łańcuchów dostaw, red. M. Ciesielski, J. Długosz, PWE, Warszawa 2010, s. 13−16.
17
F. Caniato, R. Golini, M. Kalchschmidt, The effect of global supply chain configuration on the relationship
between supply chain improvement programs and performance, „International Journal of Production Economics” 2013, no. 146, s. 286.
18
L. Chang, Y. Ouzrout, A. Nongaillard, A. Bouras, Z. Jiliu, Multi-criteria decision making based on trust
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to następującą definicję SCM − jest to zarządzanie łańcuchem dostaw związane
z konfiguracją i koordynacją sieci, planowaniem i prognozowaniem popytu oraz
adaptacją do zmieniających się warunków rynkowych. W realizacji powyższych
zadań pomocne okazują się koncepcje zarządzania łańcuchami dostaw, a także
integracje przedsiębiorstw tworzących określoną sieć. Powodem takiego stanu
rzeczy jest fakt, że operacje produkcyjne i logistyczne są determinowane przez
potrzeby klientów, zwiększające znaczenie wymiany informacji dotyczących
popytu oraz zapasów. Kompleksowość, jaką cechują się poszczególne łańcuchy
dostaw, utrudniają kooperację pomiędzy ich poziomami, jak również znacząco
komplikują traktowanie sieci przedsiębiorstw jako pojedynczej jednostki19.
2.1. koncepcje lean (lSc) i agile (aSc)
Strategia zarządzania łańcuchem dostaw lean – LSC (z ang. ‘wyszczuplająca’)
wywodzi się z wprowadzonego w Toyocie systemu produkcji zwanego Toyota
Production System (TPS). Celem tej strategii jest zwiększenie konkurencyjności łańcuchów dostaw20. Przewaga konkurencyjna, którą wypracowała branża
motoryzacyjna w USA, była asumptem do rozwoju i udoskonalania produkcji
japońskiej. Rezultatem była implementacja modelu produkcji masowej Forda,
ulepszona m.in. o techniki zaczerpnięte z supermarketów21, w celu uzyskania
zwiększonej elastyczności produkcji, pozwalającej na dostosowanie produkcji
jednostkowej do bieżących potrzeb bez zbędnego wzrostu kosztów22. Motorem
rozwoju koncepcji lean jest filozofia kaizen zakładająca ciągłe doskonalenie poprzez poprawę pojedynczych procesów23. Realizacja idei odbywa się przy pomocy szeregowych pracowników, którzy wykonują ograniczoną liczbę czynności
w procesie produkcji danego dobra, dzięki czemu mogą zauważyć niewidoczne
dla innych możliwości ulepszenia konkretnych procesów lub ich fragmentów.
Podstawowymi elementami koncepcji lean (LSC) są eliminacje elementów 3 ×
M: marnotrawstwo (z jap. Muda), trudności (z jap. Muri) oraz nieregularność (z
jap. Mura)24. Wdrożenie modelu oznacza reorganizację produkcji dostosowującą
wytwarzanie dokładnie do bieżących potrzeb, a w konsekwencji potrzebę ciągłej komunikacji z partnerami po stronie dostawców i odbiorców. Najlepszymi
warunkami do wprowadzenia tak rozumianego modelu zarządzania łańcuchem
and reputation in supply chain, „International Journal of Production Economics” 2014, no. 147, s. 362.
19
M. Holweg, M.K. Pil, Theoretical perspecitves on the coordination of supply chains, „Journal of Operations Management” 2008, no. 26, s. 389−406.
20
Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, red. M. Ciesielski, PWE, Warszawa 2009, s. 23−25.
21
A. Laskowska-Rutkowska, Model rozprzestrzeniania się innowacji w łańcuchach dostaw na przykładzie
Systemu Produkcyjnego Toyoty, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2012, nr 12, s. 5.
22
D. Kisperska-Moroń, J. de Haan, Improving suplly chain performance to satisfy final customers: „Leagile”
experiences of polish distributor, „International Journal of Production Economics” 2011, no. 133, s. 128.
23
M. Imai, Gemba Kaizen. A Commonsense Approach to a Continuous Improvement Strategy, McGraw-Hill,
New York 2012, s. 1−7; J. Witkowski, Zarządzanie łańcuchem dostaw..., s. 164−166.
24
M. Kasperek, Koncepcja Lean Logistics – analiza stanu istniejącego, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2013, nr 5, s. 2.
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dostaw jest sytuacja, w której przedsiębiorstwo funkcjonuje na stabilnym rynku o przewidywalnym popycie. Głównym celem stosowania zarządzania łańcuchem jest optymalizacja kosztów.
Koncepcja agile – ASC (z ang. ‘zwinna’) związana jest z szybką reakcją na
nieprzewidywalne zmiany popytu i podaży. Jej źródła sięgają elastycznych
systemów produkcji (ang. flexible manufacturing systems − FMS)25. Wdrożenie
„zwinnego łańcucha dostaw” związane jest z potrzebą posiadania charakterystycznych cech. Prawdziwie „zwinna” sieć będzie posiadała wszystkie następujące właściwości26:
– wrażliwość na rynek, rozumianą jako zdolność łańcucha do kierowania się
popytem, a nie prognozami;
– wirtualność, przedstawioną jako tworzenie wirtualnych łańcuchów dostaw
poprzez wymianę informacji dotyczących popytu przy wykorzystaniu technologii IT;
– integrację procesów, oznaczającą partnerstwo, dzięki któremu występuje
transparentność informacji;
– sieciowość, rozumianą jako koordynację i zarządzanie relacjami pomiędzy
partnerami wewnątrz sieci zobowiązaną do tworzenia lepszych i zwinniejszych relacji z klientem finalnym.
Główne różnice pomiędzy koncepcjami Lean Supply Chain (LSC) a Agile Supply
Chain (ASC) zostały przedstawione w tabeli 1.
tabela 1. Główne różnice pomiędzy koncepcjami LSC a ASC
kryterium

Łańcuch lean (lSc)

Łańcuch agile (aSc)

Przewidywalność popytu

Duża (popyt
przewidywalny)

Brak (popyt
nieprzewidywalny)

Warunek wstępny

Likwidacja marnotrawstwa

Gwałtowna reakcja na
zmiany i rekonfiguracja

Cel

Minimalizacja kosztów

Spełnienie oczekiwań
klienta w kontekście
skróconego czasu dostawy

Koszt funkcjonowania
w długim okresie

Niski

Znaczący

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: R. Straton, R.D.H. Warburton, The strategic
integration of agile and Lean supply, „International Journal of Production Economics” 2013,
no. 85; M. Christopher, The agile supply chain – competing in volatile markets, „Industrial Marketing Management” 2000, no. 29; D. Kisperska-Moroń, J. de Haan, Improving suplly chain
performance to satisfy final customers: „Leagile” experiences of polish distributor, „International
Journal of Production Economics” 2011, no. 133; M. Christopher, J. Gattorna, Supply chain
cost management and value-based pricing, „Industrial Marketing Management” 2005, no. 34.

25

M. Christopher, The agile supply chain – competing in volatile markets, „Industrial Marketing Management” 2000, no. 29, s. 37.
26
Tamże, s. 38−40.
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3. tworzenie wartości poprzez łączenie lSc i aSc
Zwinność w kontekście łańcuchów dostaw łączona była z efektywnością zarządzania strategicznego oraz ze stopniem spełnienia oczekiwań klienta. ASC
wzywa do natychmiastowej adaptacji, rozumianej także jako rekonfiguracja, natomiast LSC skupia się na eliminacji wszystkich nietworzących wartości czynności (np. marnotrawstwo). Było to powodem uznania koncepcji agility za zupełnie
odmienną od koncepcji lean, która skupiała się na wydajności kosztowej. Z tego
powodu przeprowadzono badanie związków pomiędzy zwinnością łańcucha
dostaw przedsiębiorstwa (FSCA) a stopniem spełnienia oczekiwań klienta (CUST)
oraz związków pomiędzy FSCA a wydajnością kosztową tego łańcucha (COST),
rozumianą jako iloraz wykorzystanych zasobów i osiągniętych wyników Wykazano istnienie bezpośredniej, pozytywnej relacji pomiędzy FSCA oraz CUST oraz
FSCA oraz COST27. Udowodnienie istnienia sprzężeń pomiędzy zwinnym (ASC)
a wyszczuplonym łańcuchem dostaw (LSC) pozwala na wzajemne przenikanie
się koncepcji w trakcie adaptacji do określonej sytuacji rynkowej. Takie łączenie
się idei w łańcuchu dostaw zostało określone jako leagile28.
Łańcuch dostaw leagile (LASC) charakteryzuje się zdolnością adaptacji do
aktualnych warunków rynkowych. Wybór, która koncepcja będzie dominującą
wewnątrz łańcucha, zależy od cech produktu. Dla wyrobów innowacyjnych ciężar będzie przesuwał się w kierunku przewagi zwinności, natomiast dla towarów funkcjonalnych przodująca będzie strategia wyszczuplania. Ponadto wybór
struktury zależy od dojrzałości rynku29, co oznacza, że dla rynków wschodzących
i rozwijających się skuteczniejsza będzie dominacja koncepcji agile, a dla rynków
stabilnych i dojrzałych podejście lean jest bardziej racjonalne.
Łączenie koncepcji lean i agile pozwala na skuteczniejsze tworzenie wartości
dla klienta. Realizowane jest ono przez wykorzystywanie charakterystycznych
działań związanych z omawianymi ideami, starając się zachować równowagę pomiędzy nimi. Rozumiane jest to jako podejmowanie działań np. w oparciu o koncepcję lean, w kontekście agility. Przykładem takiego zabiegu jest natychmiastowa
reakcja na zmiany warunków przy uwzględnieniu poziomu kosztów, które mają
być minimalizowane. Innym przykładem jest określanie zmian popytu na podstawie rzeczywistych danych, a nie przewidywań. Jest to możliwe dzięki pełnej
kooperacji przy wykorzystaniu narzędzi IT. Wartość jest tworzona także poprzez
ograniczanie marnotrawstwa, jak również stawianie klienta i partnerów w centrum zainteresowania (tj. dążenie do sprostania ich oczekiwaniom). Trudną do
zrealizowania funkcją budującą wartość jest spełnienie oczekiwań klienta w kontekście skróconego czasu dostawy przy zachowaniu jak najniższych kosztów. Za
czynnik wartościotwórczy należy uznać fakt, że relacje pomiędzy partnerami
27

D.M. Gligor, C.L. Esmark, M.C. Holcomb, Performance outcomes of supply chain agility: when should
you be agile?, „Journal of Operations Management” 2015, no. 33−34, s. 71−82.
28
D. Kisperska-Moroń, J. de Haan, Improving..., s. 129.
29
Tamże, s. 132.
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omawianego modelu są oparte na zaufaniu i rzetelności, co przekłada się na lojalność klientów.

podsumowanie
Adaptacja łańcuchów dostaw do zmieniających się warunków jest procesem
ciągłym. Przejawia się to poprzez połączenie koncepcji zarządzania wyszczuplonego ze zwinnym, czyli leagile. Działania takie umożliwiają tworzenie większej
wartości dla klientów m.in. dzięki możliwości dostosowania się do diametralnie
różnych warunków rynkowych. Konieczne jest dalsze prowadzenie badań dotyczących wpływu relacji formalnych i nieformalnych na tworzenie wartości dla
klienta wewnątrz łańcucha.
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Value creation in leaGile SupplY cHain – SelecteD aSpectS

SUmmarY
Dynamically changing economies and shorten the product life cycle is determined by the
need to adapt supply chains in the context of maximizing the value creation for the customer. This paper attempts to present the relationship between the concepts of Lean and
Agile Supply Chain and to determine the actions of value creation inside Leagile Supply
Chain with a blend of the above ideas.

Bożena kłusek-Wojciszke

WpŁYW oSoBoWości meneDŻera
na poStaWY WoBec konfliktu
W orGaniZacJacH

StreSZcZenie

Zarówno klasyczne, jak i współczesne teorie postaw zakładają jednorodność czy też
afektywną jednoznaczność postaw, co oznacza, że postawa wobec jakiegoś obiektu jest albo jednoznacznie pozytywnym, albo jednoznacznie negatywnym do niego
ustosunkowaniem. Każe to przewidywać dużą jednorodność postawy wobec konfliktu, a więc pozytywnym przekonaniom (uczuciom) na temat konfliktu towarzyszy
odrzucanie negatywnych o nim opinii i na odwrót. Innymi słowy, dostrzeganiu pozytywnych właściwości konfliktu powinien towarzyszyć brak skłonności do przypisywania konfliktowi własności negatywnych.

Wstęp
Współczesne badania dowodzą, że postawy często cechują się znacznym stopniem ambiwalencji. Pozytywny i negatywny stosunek do tego samego obiektu
może być wzajemnie niezależny1, a skłonności do żywienia pozytywnych uczuć
i przekonań w stosunku do obiektu często towarzyszy żywienie negatywnych
uczuć i przekonań w stosunku do tego samego obiektu2. Ambiwalencja cechująca
1

J.T. Cacioppo, G.G. Berntson, Relationship between attitudes and evaluative space: A critical review, with
emphasis on the separability of positive and negative substrates, „Psychological Bulletin” 1994, no. 3.
2
J.R. Priester, R.E. Petty, The gradual treshold model of ambivalence: Relating positive and negative bases of attitudes to subjective ambivalence, „Journal of Personality and Social Psychology” 1996, no. 71;
M.M. Thompson, M.P. Zanna, D.W. Griffin, Let’s not be indifferent about (attitudinal) ambivalence [w:] Attitude strength: Antecedents and consequences, eds. R. Petty, J. Krosnick, Psychology Press, New York 1995.
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postawę wynika po części z niejednoznaczności samego jej obiektu, tak więc
niektóre obiekty wzbudzają bardziej ambiwalentne postawy niż inne. Konflikt
jest niewątpliwie zjawiskiem bardzo kontrowersyjnym, co podkreślają niemal
wszyscy teoretycy i badacze tej dziedziny. Z jednej strony konflikty społeczne
mają wiele elementów destruktywnych – niezgoda i kłótnie, działanie na szkodę
innego człowieka, nieufność i podejrzliwość, napięcia i dyskomfort, gniew i lęk.
Z drugiej strony konflikty są także zaczynem wielu pozytywnych zjawisk i procesów – ich artykulacja poszerza perspektywy umysłowe i zwiększa plastyczność
myślenia o świecie, pozwala na znajdowanie nowych, nierzadko twórczych rozwiązań, przyczynia się do rozwoju relacji interpersonalnych, społeczności i instytucji. Dostrzeżenie w konflikcie zarówno szans, jak i zagrożeń dla efektywnego funkcjonowania organizacji pozwoliło na jednoznaczne sformułowanie celu
zarządzania konfliktem, a mianowicie minimalizowanie jego negatywnych dla
funkcjonowania organizacji efektów, przy równoczesnym maksymalizowaniu
efektów pozytywnych. W zależności od konkretnej sytuacji działania te mogą
być ukierunkowane zarówno na stymulowanie konfliktu i jego ograniczanie, jak
i na jego rozwiązywanie.
Od wielu już lat nie tylko teoretycy, lecz także praktycy zajmujący się problematyką konfliktu stawiają interesującą tezę, że dla każdej organizacji brak konfliktu nie jest stanem świadczącym o efektywności jej funkcjonowania. Znane są
fakty, które dowodzą, że niski poziom konfliktów funkcjonalnych (podobnie jak
ich brak) prowadzi do podejmowania błędnych decyzji, i to zarówno przez grupy rządowe, militarne, jak i wielkie koncerny biznesowe. Tymczasem ciągle jeszcze obserwuje się istniejącą w naszym społeczeństwie tendencję do łagodzenia
niezgody – do oporu wobec konfliktów – u siebie i u innych, a stymulowanie konfliktu uważa się za najbardziej kontrowersyjną metodę zarządzania konfliktem.
Zasadne zatem wydaje się pytanie o czynniki wywierające wpływ na pozytywny bądź negatywny stosunek do konfliktu. W literaturze przedmiotu wskazuje
się z reguły na trzy źródła kształtowania postaw, takie jak: emocje przeżywane
w stosunku do danego obiektu, przekonania człowieka o jego własnościach oraz
własne zachowania wobec tego obiektu3.
W niniejszym artykule podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy
istnieje związek pomiędzy postawami wobec konfliktu w organizacji a osobowością menedżera.
W celu empirycznej weryfikacji tak postawionego problemu badawczego posłużono się dwiema metodami badawczymi: inwentarzem osobowości NEO-FFI
(nEO-Five Factor Inventory) P. Costy i R. McCrae w polskiej adaptacji B. Zawadzkiego, J. Strelaua, P. Szczepaniaka i M. Śliwińskiej4, mierzącego cechy osobowości
zorganizowane w pięć dwubiegunowych dymensji, a mianowicie: ekstrawersję
3

M. Fishbein, I. Ajzen, Belief, attitude, intention and behavior: An introduction to theory and research, Addison-Wesley, Reading 1974; R.H. Fazio, Accessible attitudes as tools for object appraisal: Their costs and
benefits [w:] Why we evaluate: Functions of attitudes, eds. G. Maio, J. Olson, Erlbaum, Mahwah 2007.
4
B. Zawadzki, J. Strelau, P. Szczepaniak, M. Śliwińska, Inwentarz osobowościowy nEO-FFI Costy
i McCrae. Podręcznik do polskiej adaptacji, PTP, Warszawa 1997.
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(E), neurotyzm (N), ugodowość (U), sumienność (S) i otwartość na doświadczenia (O), oraz kwestionariuszem postaw wobec konfliktów (KPK) autorstwa B.
Kłusek-Wojciszke, mierzącego różnice indywidualne pod względem skłonności
do ogólnej aprobaty i dezaprobaty w stosunku do konfliktu5.

1. postawy wobec konfliktu
Pojęcie postawy nie jest jednoznacznie definiowane. We wcześniejszych pracach psychologów dominuje trójskładnikowa definicja postawy jako: „względnie
trwałej struktury procesów poznawczych, emocjonalnych i zachowań odnoszących się do jakiegoś przedmiotu” lub jako „dyspozycji do pojawienia się tych
procesów”6. Postawy to:„pewne tendencje behawioralne i poznawcze wyrażające się w pozytywnym i negatywnym ocenianiu poszczególnych osób, miejsc czy
obiektów”7. Takie pojęcie postawy zakłada, że na postawę składa się stosunek
emocjonalny (składnik uczuciowo-oceniający), przekonanie człowieka na temat
danego obiektu (składnik poznawczy) oraz tendencja do pozytywnych lub negatywnych zachowań w stosunku do tego obiektu (składnik behawioralny)8. Badania prowadzone w sytuacjach, gdzie emocjonalny składnik postawy mierzony
był za pośrednictwem fizjologicznych wskaźników natężenia emocji, a składnik
behawioralny za pośrednictwem rzeczywistych zachowań (obiekt postawy był
konkretnym przedmiotem lub osobą) potwierdzają trójskładnikową definicję
postaw. Jednak, kiedy wszystkie trzy składniki postawy mierzone są za pomocą wypowiedzi badanych osób albo obiekt ma charakter abstrakcyjny, sytuacja
ulega zasadniczej zmianie − postawy mają charakter jednowymiarowy (wszystkie składniki postaw niejako zlewają się), a ich podstawowym wymiarem jest
zawsze wartościowanie9. I chociaż wśród psychologów nie ma jednomyślności
co do precyzyjnej definicji postawy, większość zgadza się, że jest to względnie
trwała ocena pozytywna lub negatywna ludzi, obiektów i idei10. Zatem określenie
czyjejś postawy wobec obiektu oznacza umiejscowienie człowieka na dwubiegunowym kontinuum jego wartościowania od stosunku jednoznacznie pozytywnego (całkowita akceptacja) do stosunku jednoznacznie negatywnego (całkowite
odrzucenie).

5

B. Kłusek, The Structure of Attitudes Towards Conflict, Labor Market in the New Millennium, Polish-American Center for Resolution of Labor Management Disputes, Chicago−Gdańsk 2002.
6
S. Mika, Psychologia społeczna dla nauczycieli, WSiP, Warszawa 1980, s. 52.
7
S.A. Rathus, Psychologia społeczna, GWP, Gdańsk 2004, s. 687.
8
Zob. np. E. Aronson, T.D. Wilson, M.R. Akert, Psychologia społeczna. Serce i umysł, Wydawnictwo Zysk
i S-ka, Poznań 1994, s. 314.
9
B. Wojciszke, Psychologia społeczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011, s. 201.
10
A.H. Eagly, S. Chaiken, The psychology of attitudes, Harcourt, Brace & Jovanovich, Fort Worth 1993,
s. 252; P.G. Zimbardo, Psychologia i życie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 734; B. Wojciszke, Psychologia społeczna..., s. 734.
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Tradycyjny pogląd na konflikt, jaki dominował w literaturze na temat zarzadzania do połowy lat 40. XX w., traktował konflikt jako zjawisko jednoznacznie
negatywne (pojęcie konfliktu kojarzono z antagonizmem, wrogością, przemocą,
nieracjonalnością), prowadzące do szeregu destrukcyjnych dla organizacji konsekwencji, takich jak np.: wzrost absencji, fluktuacja pracowników czy alienacja
pracy. Negatywna postawa wobec konfliktu dominowała również w myśli o konfliktach od końca lat 40. do połowy lat 70. ubiegłego wieku. Zwolennicy tzw. szkoły stosunków międzyludzkich traktowali konflikt jako zjawisko jednoznacznie
negatywne, chociaż akceptowali jego istnienie, co niewątpliwie było dużym krokiem naprzód w stosunku do poglądów tradycyjnych. Zarysowane powyżej poglądy na konflikt są zgodne zarówno z klasycznymi, jak i współczesnymi teoriami
postaw zakładającymi jednorodność czy inaczej mówiąc afektywną jednoznaczność postaw − jednoznacznie negatywnym przekonaniom na temat konfliktów
towarzyszy brak skłonności do przypisywania konfliktom własności pozytywnych. Współczesne podejście do konfliktów określane jako podejście interakcyjne
traktuje konflikt nie tylko jako zjawisko nieuniknione, ale wręcz konieczne i uzasadnione. „Konflikty nie są zagrożeniem dla procesów kierowania i egzystencji
przedsiębiorstwa, albowiem są naturalną konsekwencją zróżnicowania ludzkich
postaw, dążeń i uznawanych wartości, posiadanej wiedzy, doświadczenia − problem tkwi nie w ich istnieniu, ale w nieumiejętnym ich rozpoznawaniu i rozwiązaniu. Efektywność organizacji nie zależy bowiem od braku konfliktów, lecz
umiejętności ich wykorzystania jako katalizatora twórczego myślenia”11. W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele przykładów zarówno pozytywnych, jak
i negatywnych aspektów konfliktu wskazywanych przez badaczy zajmujących
się tą problematyką. W tabeli 1 przedstawiono niektóre z nich.
tabela 1. Pozytywne i negatywne aspekty konfliktu
pozytywne aspekty konfliktu

negatywne aspekty konfliktu

Powoduje wzrost efektywności działań
jednostki na skutek zwiększenia integracji
grup

Wpływa na spadek efektywności działań
jednostki na skutek wzrostu tendencji do
zachowań irracjonalnych

Pozwala uświadomić sobie istniejące
problemy, co umożliwia poszukiwanie
konstruktywnych rozwiązań

Przedmiot sporu rozszerza się na inne
kwestie

Wyzwala kreatywność i energię

Powoduje chaos i destabilizację

Przyczynia się do rozładowania emocji
i stresów

Implikuje stany niezadowolenia, napięcia,
lęku i frustracji

Buduje poczucie więzi i jedności wśród
członków grupy

Prowadzi do załamania współpracy,
prowokując do wrogich zachowań

Wpływa konstruktywnie na rozwój
organizacji

Wpływa destruktywnie na rozwój
organizacji

Źródło: Opracowanie własne na podstawie literatury.
11

Cz. Sikorski, Zachowania ludzi w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 126.
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Pogląd interakcyjny nie przesądza a priori o funkcjonalności czy dysfunkcjonalności konfliktu, wskazuje natomiast na wieloznaczność jako immanentną cechę konfliktu. Oznacza to, że poglądy ludzi na temat konfliktu mogą układać
się wedle dwóch niezależnych wymiarów − aprobaty i dezaprobaty konfliktów,
a skłonności do żywienia pozytywnych uczuć i przekonań w stosunku do konfliktu często towarzyszy żywienie negatywnych uczuć i przekonań w stosunku
do niego12. Dostrzeżenie w konflikcie zarówno szans, jak i zagrożeń dla efektywnego funkcjonowania organizacji pozwoliło na jednoznaczne sformułowanie
celu zarządzania konfliktem, a mianowicie minimalizowanie jego negatywnych
dla funkcjonowania organizacji efektów, przy równoczesnym maksymalizowaniu efektów pozytywnych. W zależności od konkretnej sytuacji działania te
mogą być ukierunkowane zarówno na stymulowanie konfliktu i jego ograniczanie, a także na jego rozwiązywanie. Tymczasem w organizacjach ciągle jeszcze
obserwuje się negatywną postawę wobec konfliktów (tendencję do łagodzenia
niezgody), a stymulowanie konfliktu uważa się za najbardziej kontrowersyjną
metodę zarządzania. Zasadne zatem wydaje się pytanie o czynniki wywierające
wpływ na pozytywny bądź negatywny stosunek do konfliktu. Osobowość menedżera, oprócz takich czynników, jak emocje przeżywane w stosunku do danego obiektu, przekonania człowieka o jego własnościach oraz własne zachowania
wobec tego obiektu wydaje się odgrywać znaczącą rolę w procesie kształtowania
postaw wobec konfliktu.

2. pięcioczynnikowy model osobowości (pmo) − Wielka piątka
Problematyka osobowości należy niewątpliwie do jednych z najbardziej złożonych i zróżnicowanych zagadnień w psychologii. W literaturze naukowej opisuje się wiele teorii i koncepcji osobowości, a samo słowo „osobowość” zawiera
kilkadziesiąt znaczeń w zależności od przyjmowanych przez badaczy założeń
teoretycznych. „Osobowość określona jest przez specyficzne pojęcia empiryczne,
które są częścią teorii osobowości stosowanej przez obserwatora − zatem żadna
konkretna definicja osobowości nie może być stosowana w sposób uniwersalny”13.
Do opisania zachowań człowieka w organizacji najbardziej przydatne wydają
się być teorie cech. Teoretycy tego podejścia określają osobowość jako specyficzny
dla danej jednostki układ cech psychicznych odróżniający ją od innych i wyznaczający sposób jej zachowania. Za jednostkę (kategorię ) opisu przyjmują cechy,
które stanowią ich zdaniem podstawowe składniki osobowości predysponujące
do reagowania w określony sposób. Inaczej mówiąc, ludzie mogą być opisywani
w kategoriach prawdopodobieństwa ich zachowania się, odczuwania i myślenia
w określony sposób14. Teoretycy ujęcia cechowego zgodni są co do tego, że cechy
12
13
14

B. Kłusek, The Structure of Attitudes...
C.S. Hall, G. Lindzey, Teorie osobowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 19.
A.L. Pervin, O.P. John, Osobowość. Teoria i badania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
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stanowią podstawowe składniki osobowości, a ludzkie zachowanie i osobowość
mogą być hierarchicznie zorganizowane, jednakże ich poglądy różnią się zasadniczo i to zarówno w kwestii sposobu ustalania, jakie cechy tworzą ludzką osobowość, liczby cech niezbędnych do opisu osobowości (w samym języku angielskim
istnieje ok. pięciu tysięcy słów określających cechy osobowości), jak i metod ich
pomiaru. Dyskusje badaczy spierających się o naturę i liczbę podstawowych wymiarów cech osobowości doprowadziły do licznych podziałów w tej dziedzinie
badań i dopiero w latach 80. ubiegłego wieku zaczął się rysować pewien konsensus15. Najbardziej wpływowym badaczem osobowości opisywanej z perspektywy leksykalnej był amerykański psycholog L. Goldberg, który zaproponował
pięcioczynnikowy model osobowości − PMO (ze względu na powtarzającą się
w licznych badaniach leksykalnych liczbę pięciu czynników traktowanych jako
podstawowa taksonomia osobowości). Podstawy takiego punktu widzenia sformułował w postaci następującej hipotezy leksykalnej: „te różnice indywidualne, które są najbardziej istotne w codziennych kontaktach wzajemnych między

rysunek 1. Model osobowości Wielkiej Piątki
Źródło: Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 2, red. J. Strelau, GWP, Gdańsk 2000, s. 553.
Kraków 2002, s. 234.
15
Tamże, s. 267.
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ludźmi, zostaną ostatecznie zakodowane w ich języku. Im większe znaczenie
mają te różnice, tym częściej ludzie będą zwracali na nie uwagę i tym częściej
będą o nich rozmawiać, aż w końcu wynajdą opisujący je termin”16. Udostępniona przez badacza lista ok. 100 biegunowych przymiotników służących do opisu
osobowości uznawana jest obecnie za prototypowe opisy czynników tzw. Wielkiej Piątki17. Psychometryczne badania nad strukturą osobowości prowadzone
w ramach modelu PMO przez P. Costę i R. McCrea, które w odróżnieniu od opisów opartych na pojedynczych słowach uwzględniały zdania ujmujące kontekst
zachowania jednostki, doprowadziły do powstania struktury Wielkiej Piątki, która została przedstawiona na rysunku 1.
W celu pomiaru wyodrębnionych czynników badacze skonstruowali kwestionariusz znany jako kwestionariusz osobowości NEO-FFI (nEO-Five Factor Inventory), pozwalający na diagnozę pięciu podstawowych dwubiegunowych wymiarów osobowości, a mianowicie: ekstrawersji (E), neurotyzmu (N), ugodowości
(U), sumienności (S) i otwartości na doświadczenia (O). Ich ogólną charakterystykę z uwzględnieniem zarówno niskich, jak i wysokich wyników na każdym
wymiarze przedstawia tabela 2.
tabela 2. Pięć wielkich czynników osobowości – przykłady skali
charakterystyka osób
uzyskujących wysokie
wyniki

Skala

charakterystyka osób
uzyskujących niskie
wyniki

Zamartwiający się,
nerwowy, niepewny
siebie, niemający
poczucia bezpieczeństwa,
emocjonujący się,
przejawiający skłonności
hipochondryczne

NEUROTYZM (N)
Skala mierzy:
zrównoważenie vs
niestabilność emocjonalna,
wyróżnia osoby podatne
na: stres psychologiczny,
irracjonalne pomysły,
przesadne pragnienia
i popędy

Spokojny, zrelaksowany,
nieemocjonujący
się, odporny, mający
poczucie bezpieczeństwa,
zadowolony z siebie

Towarzyski, aktywny,
rozmowny, zorientowany
na innych ludzi,
optymistyczny, skłonny do
zabawy, serdeczny

EKSTRAWERSJA (E)
Skala mierzy: liczbę
i intensywność relacji
interpersonalnych,
poziom aktywności,
zapotrzebowanie na
stymulacje, skłonność do
zabawy

Zachowujący rezerwę
w kontaktach społecznych,
trzeźwy, wycofany,
zorientowany na zadanie,
cichy, nieśmiały

16

J. Strelau J., Różnice indywidualne: historia, determinanty, zastosowania, Wydawnictwo Naukowe
Scholar, Warszawa 2014, s. 395.
17
Tamże, s. 414.
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Odważny, liczne i szerokie
zainteresowania,
twórczy, oryginalny,
niekonwencjonalny,
obdarzony bujną
wyobraźnią

OTWARTOŚĆ (O)
Skala mierzy: poszukiwanie
aktywności i nowych
doświadczeń dla nich
samych, stopień tolerancji
oraz chęci poznania tego, co
nowe i nieznane

Konwencjonalny, twardo
stąpający po ziemi,
o wąskich horyzontach,
pragmatyk

Sympatyczny, ufny,
pomocny, przebaczający,
potulny, prostolinijny

UGODOWOŚĆ (U)
Skala mierzy: jakość relacji
interpersonalnych danej
osoby na kontinuum
współczucie/wrogość,
w zakresie myśli uczuć
i działania

Cyniczny, wulgarny,
podejrzliwy, niechętny
do współpracy, oschły,
poirytowany, skłonny do
manipulacji

Zorganizowany, godny
zaufania, pracowity,
zdyscyplinowany,
punktualny, skrupulatny,
dokładny, ambitny,
obowiązkowy

SUMIENNOŚĆ (S)
Skala mierzy: stopień
zorganizowania,
wytrwałości i siłę motywacji
w dążeniu do celu, pozwala
odróżnić ludzi rzetelnych,
na których można polegać,
od tych, którzy traktują
swoje zadania lekceważąco
i niepoważnie

Nieposiadający
sprecyzowanych celów
życiowych, niegodny
zaufania, leniwy,
nieuważny, przejawiający
słabą wolę, hedonistycznie
nastawiony do życia

Źródło: L.A. Pervin, O.P. John, Osobowość. Teoria i badania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, s. 269.

3. osobowościowe wyznaczniki postaw wobec konfliktu −
wyniki badań
3.1. cel badania
W niniejszym artykule podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie
o znaczenie czynników osobowości w kształtowaniu postaw wobec konfliktu
w organizacji.
3.2. próba badana
W badaniu wzięły udział 124 osoby pracujące na stanowiskach menedżerskich w różnych branżach (w tym 67 kobiet i 57 mężczyzn). Ich średnia wieku
wynosiła 31,29 roku (odchylenie standardowe 7,85).
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3.3. przebieg badania
Badani wypełniali anonimowo inwentarz osobowości NEO-FFI (nEO-Five
Factor Inventory) P. Costy i Roberta McCrae w polskiej adaptacji B. Zawadzkiego,
J. Strelaua, P. Szczepaniaka i M. Śliwińskiej18, mierzący cechy osobowości zorganizowane w pięć dwubiegunowych dymensji, a mianowicie: ekstrawersję (E),
neurotyzm (N), ugodowość (U), sumienność (S) i otwartość na doświadczenia
(O), oraz kwestionariusz postaw wobec konfliktów (KPK) autorstwa B. Kłusek-Wojciszke, mierzący różnice indywidualne pod względem skłonności do ogólnej
aprobaty i dezaprobaty w stosunku do konfliktu19.
Badanie odbyło się w maju 2016 r. w ramach prowadzonych badań własnych
w Zakładzie Gospodarki Globalnej Uniwersytetu Gdańskiego.

Wyniki
Ponieważ skala postaw wobec konfliktu składa się z dwóch podskal – aprobaty i dezaprobaty konfliktu, w ramach analizy obecnych wyników wykonano
dwie analizy regresji liniowej metodą równoczesnego wprowadzania danych.
W pierwszej z tych analiz zmienną objaśnianą (zależną) była aprobata konfliktu,
natomiast zmiennymi objaśniającymi (niezależnymi) były wszystkie cechy Wielkiej Piątki, a więc neurotyzm, ekstrawersja, otwartość na doświadczenie, ugodowość i sumienność. Cały model okazał się istotny: F (5, 120) = 3,08, p < 0,05
i wyjaśniał 12% zmienności aprobaty konfliktu (R2 = 0,12). Jak wskazują dane
z tabeli 3, najsilniejszym, dodatnim predyktorem aprobaty konfliktu okazała się
otwartość na doświadczenie (beta = 0,264). Natomiast predyktorem ujemnym
okazała się ugodowość (beta = −0,196).
tabela 3. Cechy osobowości jako predyktory aprobaty konfliktu*
model

Współczynniki
niestandaryzowane
B

1

(Stała)

błąd
standardowy

Współczynniki
standaryzowane

t

istotność

5,241

,000

beta

33,513

6,395

Neurotyzm

–,004

,064

–,008

–,069

,945

Ekstrawersja

,042

,085

,057

,499

,619

Otwartość

,228

,084

,264

2,710

,008

Ugodowość

–,150

,073

–,196

–2,040

,044

Sumienność

,050

,068

,077

,747

,457

* zmienna zależna − aprobata konfliktu

Źródło: Opracowanie własne.
18
19

B. Zawadzki, J. Strelau, P. Szczepaniak, M. Śliwińska, Inwentarz osobowościowy nEO-FFI...
B. Kłusek, The Structure of Attitudes...

256

Bożena Kłusek-Wojciszke

W analizie drugiej zmienną objaśnianą (zależną) była dezaprobata konfliktu,
natomiast zmiennymi objaśniającymi (niezależnymi) były wszystkie cechy Wielkiej Piątki, a więc neurotyzm, ekstrawersja, otwartość na doświadczenie, ugodowość i sumienność. Cały model okazał się marginalnie istotny: F (5, 120) = 2,08, p
= 0,07 i wyjaśniał 8% zmienności dezaprobaty konfliktu (R2 = 0,08). Jak wskazują dane z tabeli 2, najsilniejszym, dodatnim predyktorem dezaprobaty konfliktu
okazała się ugodowość (beta = 0,208). Podobną rolę odgrywał także neurotyzm,
choć zależność ta nie sięgała konwencjonalnego poziomu istotności statystycznej
(beta = 0,16).
tabela 4. Cechy osobowości jako predyktory dezaprobaty konfliktu*
model

1

Współczynniki
niestandaryzowane

Współczynniki
standaryzowane

t

istotność

2,553

,012

B

błąd
standardowy

22,529

8,824

Neurotyzm

,125

,088

,160

1,417

,159

Ekstrawersja

,086

,117

,086

,735

,464

−,184

,116

−,158

−1,584

,116

Ugodowość

,215

,101

,208

2,127

,036

Sumienność

,062

,093

,070

,666

,507

(Stała)

Otwartość

beta

* zmienna zależna − dezaprobata konfliktu

Źródło: Opracowanie własne.

Zakończenie
W niniejszym artykule podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy
osobowość wywiera wpływ na kształtowanie postaw wobec konfliktów. Uzyskane wyniki pokazały, że najsilniejszym, dodatnim predyktorem aprobaty konfliktu jest otwartość na doświadczenie (wysoki poziom otwartości wiąże się zarówno
z ciekawością poznawczą, kreatywnym myśleniem, niekonwencjonalnym działaniem, jak i ze skłonnością do kwestionowania autorytetów). Natomiast predyktorem ujemnym aprobaty konfliktu okazała się ugodowość (wysoki poziom
ugodowości wiąże się bowiem z altruizmem, skromnością i uczuciowością wobec
ludzi).
W przypadku gdy zmienną objaśnianą (zależną) była dezaprobata konfliktu,
najsilniejszym, dodatnim predyktorem dezaprobaty konfliktu okazała się ugodowość, podobną rolę odgrywał także neurotyzm (osoby o dużym nasileniu tej
cechy są mniej zdolne do zmagania się ze stresem, wykazują tendencję do zamartwiania się), choć zależność ta nie sięgała konwencjonalnego poziomu istotności
statystycznej.
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tHe influence of a manaGer’S perSonalitY
on attituDeS toWarDS conflict in orGaniSationS

SUmmarY
The article attempts to answer the question of whether there is a connection between attitudes toward conflict in an organisation and the personality of a manager. In order to
verify this research question empirically, two research methods were used, namely the
personality inventory NEO-FFI (NEO-Five Factor Inventory) by P. Costa and R. McCrae,
as adapted for the Polish version by J. Strelau, P. Szczepaniak, M. Śliwińska that measures
personality traits organised into five bipolar dimensions, namely: extraversion (E), neuroticism (N), agreeableness (A), conscientiousness (C) and Openness to Experience (OTE);
and the Questionnaire of Attitudes towards Conflict (KPK) by B. Kłusek-Wojciszke that
measures individual differences with respect to the tendency to view conflict favourably
or disapprove of it.

michał igielski

outSourcinG Jako metoDa ZarZąDZania
WSpÓŁcZeSnYm prZeDSiĘBiorStWem –
STUdIUm przYpadKU
polSkicH prZeDSiĘBiorStW

StreSZcZenie

W niniejszym opracowaniu przedstawiono praktyczne aspekty outsourcingu,
omówiono jego rodzaje i możliwości wykorzystania przez polskie przedsiębiorstwa. Koncepcja outsourcingu stała się w ostatnich latach bardzo popularna i często
stosowana przez rodzime podmioty gospodarcze. To przecież aktualne uwarunkowania zewnętrzne stanowią główne determinanty poszukiwania nowych koncepcji rozwoju i funkcjonowania podmiotów gospodarczych na rynku. Współcześnie
o pozycji konkurencyjnej, gwarantującej sukces przedsiębiorstwa na rynku, decyduje przede wszystkim jego zdolność adaptacji do zmiennych rynkowych. Podstawą omówienia tematu była analiza literatury oraz badania przeprowadzone w polskich przedsiębiorstwach stosujących lub nie koncepcje outsourcingu. Analiza
dostępnych źródeł i wyników badań pozwoliła na wskazanie głównych przyczyn
wydzielenia zadań i przekazania ich do realizacji innym podmiotom, co przełożyło
się na podstawowy cel artykułu, jakim jest wskazanie wad i zalet outsourcingu jako
współczesnej metody zarządzania.

Wstęp
Globalizacja gospodarki światowej i permanentne zmiany otoczenia wymuszają na przedsiębiorstwach dążenie w kierunku standaryzacji działań oraz
upraszczania, w miarę możliwości, podstawowych procesów biznesowych.
W tak specyficznych warunkach funkcjonowania na rynku szczególny nacisk
kładzie się na umiejętne zarządzanie rozwojem organizacji. Sama różnorodność
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rozwiązań, które oferowane są współcześnie przez zarządzanie, w połączeniu
z rewolucją w obszarze techniki i technologii informacyjnej wymusza od właścicieli przedsiębiorstw skupienia się na zewnętrznym otoczeniu swoich przedsiębiorstw. Oznacza to, że muszą się oni skoncentrować na poszukiwaniu nowych
rozwiązań, nowych koncepcji zarządzania, które decydują o osiąganiu sukcesów
rynkowych i finansowych.
Jedną z nich jest outsourcing, coraz powszechniej stosowany w polskich
przedsiębiorstwach i występujący w różnych obszarach ich funkcjonowania.
Najprościej można go określić jako celowe działania polegające na wydzieleniu
ze swojej działalności części realizowanych funkcji i przekazanie ich innym podmiotom gospodarczym.
Stąd też celem artykułu jest pokazanie w oparciu o studia nad literaturą przedmiotu oraz na podstawie wyników badań empirycznych praktycznych aspektów
stosowania koncepcji outsourcingu w polskich przedsiębiorstwach − jej wad
i zalet oraz kryteriów wyborów usługodawców oferujących szeroki zakres usług.
Dodatkowo podjęto próbę określenia, na ile stosowanie tych nowych rozwiązań
faktycznie sprzyja rozwojowi badanych przedsiębiorstw oraz kierunków doskonalenia usług w tym obszarze.

1. Zmiany na współczesnym rynku gospodarczym
Procesy globalizacyjne według współczesnych definicji mogą być opisywane
różnorodnie, lecz rozumiane są jako pewnego rodzaju proces istniejący pomiędzy gospodarkami wszystkich krajów, charakteryzujący się zwiększonymi przepływami możliwie dostępnych dóbr, przy udziale coraz bardziej efektywnych
systemów transportu oraz rozwijających się kanałów przekazu informacji.
W praktyce można stwierdzić, że zjawisko to ma wpływ nie tylko na szeroko
pojęte gospodarki narodowe, lecz także oddziałuje z równą mocą na środowisko
MŚP, a nawet różne sfery życia codziennego, kulturę czy politykę. Zachodzące
zmiany prowadzą również do integracji społeczeństw na całym świecie, tworząc
tzw. wioskę globalną. Pojęcie to po raz pierwszy zastosował w 1960 r. M. McLuhan, próbując zobrazować słuchaczom diametralne i permanentne kurczenie
się naszej czasoprzestrzeni, poprzez bardzo intensywny rozwój innowacyjnych
technologii.
Rozwój światowej globalizacji na przestrzeni lat jest dzielony na różne fazy,
fale, etapy w zależności od autora. Jedną z metod podziału jest podział na trzy
fale z uwzględnieniem przepływu informacji, towarów, ludzi oraz kapitału1:
– I fala (od 1875 r. do 1914 r.), charakteryzująca się znaczną migracją obywateli
Europy do Nowego Świata i wzrostem udziału eksportu w dochodzie światowym;
1

A. Lemańska-Majdzik, A. Sobiegraj, Globalizacja − szanse czy zagrożenia dla współczesnego świata, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie” 2013, nr 1, s. 114−125.
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– II fala (lata 1950−1980) − jej cechą charakterystyczną było usunięcie barier
w handlu, głównie między państwami Zachodu;
– III fala (trwająca do dziś), charakteryzująca się nie tylko w pełni rozwiniętym
handlem międzynarodowym czy swobodnymi przepływami kapitału, lecz
także przyspieszonym postępem naukowo-technicznym.
Każde zjawisko ekonomiczno-społeczne posiada swoje przyczyny, jak również skutki. Przyczyny globalizacji jako nieodwracalnego zjawiska ekonomiczno-społecznego można podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne. W ramach przyczyn
wewnętrznych można uznać, że globalizacja jest konsekwencją przeistoczenia
się stosunków między krajami oraz postępującego umiędzynarodowienia. Natomiast do przyczyn zewnętrznych zaliczyć można rozwój komunikacji, nowoczesne technologie, rozwój rynku światowego, który stał się bardziej dynamiczny2.
Wydaje się, że nie można jednoznacznie opowiedzieć się po którejś ze stron −
przeciwników lub zwolenników tego procesu − gdyż każda z tych dwóch grup
przedstawia argumenty za niesionymi zagrożeniami przez procesy globalizacyjne lub płynącymi z tego zjawiska korzyściami. Poniżej, w tabeli 1, dokonano próby syntetycznego usystematyzowania ewentualnych wad i zalet zjawiska, jakim
jest globalizacja.
tabela 1. Zalety i wady procesów globalizacyjnych
Zalety

2

Wady

Zwiększenie dostępności społeczeństwa
do najbardziej odległych krajów
dzięki zmniejszaniu się ograniczeń
przestrzennych i czasowych poprzez
rozwój technologii oraz komunikacji

Likwidacja państwowych małych
ośrodków badawczych w wyniku
przejmowania naukowców przez
duże instytuty badawcze znajdujące
się najczęściej w dużych rozwiniętych
krajach, skutkiem takiego działania jest
uzależnienie technologiczne od innych
krajów

Zmniejszanie się takich zjawisk, jak:
ksenofobia, izolacjonizm, rasizm,
zaściankowość, poprzez kontakty z innymi
kulturami za pomocą technologii

Zwiększenie zanieczyszczenia środowiska
naturalnego, głównie w krajach
biedniejszych, przez ulokowanie w nich
produkcji dóbr z wysoką szkodliwością dla
przyrody

Brak ograniczenia w dystrybucji towarów
dzięki szybkiemu przepływowi informacji

Możliwość wystąpienia kryzysu
ekonomicznego w wyniku gwałtownego
wpływu kapitału spekulacyjnego

Zwiększenie różnorodności na rynkach
przez dostrzeżenie mniejszych lokalnych
kultur

Zmniejszanie się i częściowe zanikanie
bezpośrednich relacji międzyludzkich
w wyniku rozwijających się technologii

M. Mielus, Dylematy globalizacji XXI wieku [w:] Przyczyny i skutki kryzysu w ujęciu mikro- i makroekonomicznym, red. D. Fatuła, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2009, s. 48.

262

Michał Igielski

Ujednolicenie różnic między kredytami
zaciąganymi w różnych krajach

Możliwość doprowadzenia do
niedorozwoju kultury rodzimej danego
kraju w wyniku zniekształcania informacji
lub ich upraszczania

Wzrost płacy minimalnej w państwach
o niskich kosztach płac

Możliwość zagrożenia równowagi między
aktywami a pasywami kraju, w wyniku
wzrostu chłonności importu w krajach
biednych

Ujednolicenie cen dóbr na świecie
i podwyższenie ich jakości

Zmniejszenie się zysku kraju przez wykup
małych przedsiębiorstw przez duże
zagraniczne marki

Wymuszenie konkurencyjności, czyli
wymuszenie na przedsiębiorcach zmiany
sposobu zarządzania

−

Hamowanie inflacji

−

Wzrost tolerancji na inne kultury

−

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: A. Knap-Stefaniuk, Globalizacja a nowe wyzwania w zarządzaniu, „Zarządzanie Zmianami” 2010, nr 5, s. 46−47; M. Kranz-Szurek, Kultura
globalna a globalizacja kulturowa – próba oceny zjawiska, „Roczniki Nauk Społecznych” 2012,
nr 4, s. 56.

Proces globalizacji ma ogromny wpływ na zmiany i przeobrażenia zachodzące we współczesnych przedsiębiorstwach. Zmienia się także samo zarządzanie
nimi, poprzez transformację ich struktur, systemów pracy, kompetencji pracowników, innowacyjnych technologii czy też wartości, do których one dążą.
Ewolucja przedsiębiorstw w obecnym wieku jest głównie nastawiona na poprawę konkurencyjności oraz innowacyjności na rynku. Współczesne przedsiębiorstwa muszą posiadać umiejętność samoadaptacji i metody pozwalające na
zarządzanie posiadaną wiedzą, czyli muszą posiadać umiejętność dostosowania
się do zmieniającego się rynku. Bardzo ważną wizytówką innowacyjnego przedsiębiorstwa jest wyszkolona kadra, która posiada wiedzę, jak również umiejętności do tworzenia nowych systemów świadczenia usług i planowania produkcji tak, by spełniać ciągle rosnące oczekiwania klientów w sposób możliwie jak
najszybszy3.
Polskie przedsiębiorstwa stosunkowo szybko, biorąc pod uwagę okres po
1989 r., stanęły przed szansami i zarazem zagrożeniami, które niosą za sobą zmiany rynkowe. Permanentnie zmieniające się otoczenie wymusza na przedsiębiorcach, by sprostali oni wymogom jakościowym, przy bardzo okrojonych barierach
czasowych. By móc w ogóle konkurować ze sobą w tak trudnym i mało przewidywalnym otoczeniu, muszą spełnić wiele warunków, w tym jeden podstawowy − muszą wypracować zdolność budowania kapitału intelektualnego. Daje to
3

Tamże, s. 49.
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możliwość wypracowywania coraz to nowych rozwiązań potrzebnych w budowaniu przewagi rynkowej, czyli innowacji.
Reasumując, zmiany zachodzące we współczesnym świecie pociągają
za sobą szereg zmian w społeczeństwie − staje się ono coraz inteligentniejsze,
a co za tym idzie klienci stają się coraz bardziej świadomi i wymagający − oczekują coraz lepszej jakości przy racjonalnie niskiej cenie. Turbulencje pojawiające
się w otoczeniu powodują, że przedsiębiorstwa muszą szukać nowych rozwiązań, opierać swoje funkcjonowanie na bardziej efektywnych i dostosowanych
do współczesnych realiów koncepcjach zarządzania, których zadaniem staje się
upraszczanie sposobu ich funkcjonowania.

2. przegląd współczesnych koncepcji zarządzania
W wyniku tak intensywnej i złożonej zmienności otoczenia, w którym przyszło
konkurować współczesnym przedsiębiorstwom, zmuszono je do przyspieszonej
nauki dostosowywania się do zachodzących zmian. Postępujące procesy globalizacji, spotęgowane błyskawicznym rozwojem technologicznym, doprowadziły
do konkurowania przedsiębiorstw w skali światowej i nakładają na uczestników
tego procesu obowiązek poszukiwania i wypracowywania koncepcji zarządzania, które są zorientowane na takie aspekty, jak klient, jakość, współdziałanie czy
też wyszczuplanie organizacji.
2.1. Benchmarking
Początkiem powstania benchmarkingu była analiza praktyk stosowanych
przez konkurentów podczas wytwarzania produktów w celu kopiowania tych
rozwiązań, które mogłyby być wykorzystywane w ich własnych fabrykach. Jednakże za przedsiębiorstwo, które zapoczątkowało benchmarking uważa się Xerox
Corporation, czyli japońskiego producenta kopiarek, który odnotował drastyczne
zmniejszenie się sprzedaży swoich produktów i podczas poszukiwania przyczyn
zaistniałej sytuacji odkrył, że konkurencyjne przedsiębiorstwa sprzedają kopiarki
w cenie, w jakiej on sam je produkuje. Przyczyną tak niskiej ceny ustalonej przez
konkurentów była możliwość obniżenia kosztów produkcji do minimum, dzięki
wykorzystywaniu innowacyjnej technologii produkcyjnej, wprowadzeniu zmian
w procesie zarządzania jakością i właściwej koordynacji pracy. Konsekwencją dla
Xeroxa było uruchomienie programu składającego się z trzech aspektów: pracowników i ich obowiązków, benchmarkingu oraz znacznego polepszania jakości. A wyznaczonym celem była poprawa konkurencyjności4.

4

A. Szafrańska, A. Szyran-Resiak, Reengineering [w:] Współczesne metody zarządzania w teorii i praktyce,
red. M. Hopej, Z. Kral, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011, s. 9.
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Definicja benchmarkingu wywodzi się z angielskiego słowa benchmark, które rozumiane jest jako punkt odniesienia. Istnieje również kilka innych znaczeń
benchmarkingu5:
– uczenie się od największych konkurentów, a co za tym idzie od najlepszych
konkurentów;
– analiza i ocena własnych rozwiązań i przyrównanie ich do rozwiązań innych
z branży;
– znajdowanie wzorów w postępowaniu przez zastosowanie doświadczenia
konkurentów.
Głównymi celami tej koncepcji są6:
– identyfikacja procesów w przedsiębiorstwie,
– zwiększenie pozycji na rynku,
– analiza mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa,
– podkręcenie tempa zmian,
– postawienie wysoko mierzących celów.
Mogłoby się zatem wydawać, że benchmarking to prosta i nieskomplikowana
koncepcja zarządzania, która polega na podpatrywaniu najlepszych i uczeniu się
od nich. Jednak jest tak tylko na pozór, gdyż benchmarking ma na celu szeroko
pojętą analizę własnych osiągnięć oraz osiągnięć konkurenta i dopiero w następstwie tego rodzaju działań wdrożenie tych rozwiązań u siebie, po wcześniejszym
optymalnym dostosowaniu ich do własnych warunków. Nie chodzi tu również
o wzorowanie się na prostych rozwiązaniach stosowanych przez inne podmioty,
tylko na skomplikowanych i trudnych do uchwycenia procesach.
2.2. reengineering
Koncepcja zarządzania, jaką jest reengineering, oznacza diametralną zmianę koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem w celu zwiększenia efektywności
jego funkcjonowania. Jego dokładna definicja to fundamentalne przemyślenie
od nowa i radykalne przeprojektowanie procesów realizowanych w przedsiębiorstwie, prowadzące do dramatycznej (przełomowej) poprawy osiąganych
wyników7.
Koncepcja ta kieruje się konkretnymi zasadami, których trzeba przestrzegać
podczas wdrażania ich w praktyce8. Są one następujące:
1. autorami procesów powinny być osoby bezpośrednio zaangażowane w otrzymane wyniki; w takim podejściu zwiększa się efektywność danego procesu,
a zmniejsza jego koszt oraz czas poświęcony na realizację;
2. zespół powołany do realizacji określonych zadań powinien mieć prawo do samodzielnego decydowania, natomiast kierownictwo powinno być oddalone
od procesu decyzyjnego;
5
6
7
8

K. Zimniewicz, Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2009, s. 12.
J. Brilman, nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002, s. 262−263.
K. Zimniewicz, Współczesne koncepcje..., s. 100.
M. Hopej, R. Kamiński, Reinżynieria [w:] Współczesne metody zarządzania..., s. 105.
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3. wykonywane działanie powinno zostać zorganizowane wokół wyników, a nie
zadań;
4. zasoby, które zostały porozkładane przestrzennie, powinny być traktowane
jak gdyby znajdowały się w jednej lokalizacji;
5. zgromadzone informacje powinny wpływać do ogólnodostępnej bazy danych;
6. każde równolegle odbywające się procesy muszą być kontrolowane w trakcie
ich realizacji.
Oczywiście koncepcja ta, jak zresztą każda inna, posiada zwolenników oraz
przeciwników. Ci pierwsi (zdaniem autora opracowania − większość) rozumieją,
że reengineering ma pozytywny wpływ na wzrost konkurencyjności, redukcję
kosztów, zwiększenie satysfakcji klientów czy też maksymalne skrócenie procesów produkcji. Natomiast sceptycy tego rodzaju rozwiązań twierdzą, że koszty
ich wdrożenia przewyższają potencjalne zyski, ponadto rujnuje się w ten sposób
kulturę organizacyjną danego przedsiębiorstwa, a także lekceważy się w tych
procesach kapitał ludzki.
2.3. lean management
Lean management swoje korzenie ma w Japonii − po raz pierwszy koncepcję
tę wdrożył w latach 80. ubiegłego wieku koncern Toyota, który stanął przed drastycznym problemem braku zasobów do zachowania ciągłości w produkcji samochodów. W celu rozwiązania zaistniałej sytuacji zdecydowano o maksymalnym
ograniczeniu zapotrzebowania na brakujące zasoby. W zarządzaniu koncepcja ta
tłumaczona jest dosłownie jako „odchudzanie przedsiębiorstwa” i polega w głównej mierze na dostosowaniu się do zmiennego otoczenia poprzez wprowadzenie
licznych zmian w sposobie zarządzania, układzie majątku czy w kształtowaniu
postaw podwładnych.
Wielu autorów zajmujących się charakterystyką lean managementu skupia
się zasadach czy też elementach tej koncepcji. M. Stadelmann i W. Lux uważają,
że przedsiębiorstwo powinno koncentrować się przede wszystkim na tym, czego
klient oczekuje oraz na wyszczuplonej produkcji, gdzie dostawy są dokonywane
na czas, a zasoby materialne są w nieprzerwalnym obiegu. Przedsiębiorstwo swoje nowe dobra powinno jak najszybciej wprowadzać na rynek przy czym ważne
jest, aby stale poprawiać ich jakość. Prowadzenie aktywnego marketingu powinno skutkować pozyskiwaniem i utrzymaniem nowych klientów, nie zaniedbując
przy tym starych kontrahentów9.
Japoński sposób odchudzenia zarządzania jest uważany za jedną z bardziej
ekonomicznych koncepcji, gdyż wyszczuplona produkcja to przede wszystkim
mniej wytworzonych dóbr oraz mniejsza paleta produktów. Takie podejście powoduje, że przedsiębiorstwa są mniej wrażliwe na zmiany technologiczne, które
bardzo często występują na rynku − przedsiębiorstwo coraz więcej części kupuje

9

A. Faron, Lean Management [w:] Współczesne metody zarządzania..., s. 69.

266

Michał Igielski

wówczas od zewnętrznych partnerów. Takie spojrzenie na zarządzanie pozwala
organizacji skupić się na podstawowej działalności.
Kolejną zaletą nowoczesnej koncepcji jest ciągłe podnoszenie umiejętności
i kwalifikacji personelu dzięki włączaniu do procesu produkcji różnych działów.
Ponadto pracownik dostaje jasno określone cele, co wpływa bardzo pozytywnie
na wzrost efektywności wykonania przez niego określonego zadania10.
Reasumując, koncepcja lean management to bez wątpienia jedna z efektywniejszych współczesnych koncepcji, pomimo faktu, że w Europie nie jest jeszcze
tak sprawnie wykorzystywana, jak ma to miejsce w Azji. Być może przyczyną
jest diametralnie odmienna kultura społeczeństwa czy sposób funkcjonowania
przedsiębiorstw. Jedno jest pewne, że w czasach dużego nacisku na kapitał intelektualny nieprzeszkadzanie podwładnym w rozwoju, a także danie im prawa
do decydowania i odpowiednich narzędzi do pracy, stwarza dużą szansę na osiągnięcie sukcesu rynkowego.
2.4. Total Quality Management
Total Quality Managment (TQM) oznacza kompleksowe zarządzanie jakością
i spójny system zadań ukierunkowanych na optymalną satysfakcję klientów,
maksymalne zaangażowanie pracowników wraz z minimalizacją kosztów przy
maksymalizacji przychodów.
Podstawową cechą TQM jest skoncentrowanie wszelkich działań na potrzebach klientów. Omawiana koncepcja odbiega od tradycyjnego poglądu na jakość
kojarzonego często z takimi cechami, jak np. niezawodność lub wygląd. Skupienie się na potrzebach klientów powoduje powstawanie pewnych relacji na zasadzie klient − dostawca, co pozwala spełniać, a nawet wyprzedzać potrzeby
i oczekiwania stawiane przedsiębiorstwu przez klienta dzięki takim działaniom,
jak np. terminowa dostawa11.
Przedsiębiorstwa, które wdrażają koncepcję TQM, muszą przede wszystkim
bardzo dokładnie określić poziom jakości swoich produktów/usług. Jest to niezwykle ważne na kolejnych etapach procesu wdrażania. Ponadto muszą nabyć
świadomość odnośnie do jakości wykonywanych czynności, by w pełni zidentyfikować zakres i miejsce wprowadzanych zmian oraz sformalizować wewnętrzny
system jakościowy.

3. outsourcing jako nowoczesna koncepcja zarządzania
W powszechnym rozumieniu outsourcing tłumaczony jest jako zlecenie/
przekazanie innej organizacji jasno określonego procesu/obszaru działania
10

K. Bartusik, Lean Management − współczesna koncepcja zarządzania, „Zeszyty Naukowe Akademii
Ekonomicznej w Krakowie” 2000, nr 544, s. 104−105.
11
J. Strumiłło, Koncepcja TQM [w:] Koncepcje zarządzania, red. M. Czerska, A. Szpitter, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 148.
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z uwzględnieniem wymagań co do jakości końcowych rezultatów, bez żadnej ingerencji w sposób ich osiągnięcia. Oznacza to, że na inne podmioty specjalizujące
się w danej dziedzinie przenoszona jest działalność poboczna danego przedsiębiorstwa. Samo pojęcie outsourcingu wywodzi się z języka angielskiego, co dosłownie oznacza korzystanie ze źródeł zewnętrznych. Nazwa powstała poprzez
połączenie słów: outsider, resource oraz using/use.Wydaje się, że koncepcja ta jest
często mylona ze zwykłymi zleceniami, które głównie wykorzystują małe przedsiębiorstwa. W tym miejscu warto wyjaśnić, że np. mikroprzedsiębiorstwa, które
od początku swojej działalności zlecają biurom rachunkowym prowadzenie księgowości, nie stosują outsourcingu. O wykorzystaniu omawianej koncepcji można mówić tylko w przypadku, gdy przedsiębiorstwo pierwotnie posiadało swój
dział księgowości, ale ze względów na redukcję kosztów postanowiło zlikwidować dział i przekazać zadania podmiotowi zewnętrznemu.
Na podstawie wielu badań rynkowych przedsiębiorstwa decydują się na
zastosowanie outsourcingu głównie ze względów ekonomicznych. Zminimalizowanie ponoszonych przez nie kosztów nadal jest jednym z najważniejszych
aspektów wybierania takiej koncepcji zarządzania. Do innych, równie istotnych
celów zaliczyć tu można12:
– wyeliminowanie z przedsiębiorstwa procesów, które powodują odchylenia
związane z zarządzaniem nimi;
– zminimalizowanie ryzyka poprzez rozbicie go na dwa podmioty;
– skoncentrowanie się na podstawowej działalności organizacji;
– możliwość wykorzystywania najbardziej efektywnych i innowacyjnych rozwiązań z zakresu powierzonych podmiotowi zewnętrznemu procesów poprzez współpracę z specjalistami w danej dziedzinie.
Analizując, dlaczego przedsiębiorcy podejmują decyzje o wykorzystaniu outsourcingu, można wyróżnić cztery grupy przyczyn: ekonomiczne, społeczne, organizacyjne oraz rynkowe.
Według ogólnopolskich badań rynku outsourcingu przeprowadzonych na
polskich przedsiębiorstwach w 2014 r. okazuje się, że najaktywniej outsourcing
zlecany jest w ramach księgowości oraz IT, natomiast najrzadziej zlecane są usługi dotyczące HR. Może być to powodem ciągłych zmian na stanowiskach pracowników przedsiębiorstw. Wielu badanych wykazuje też zmniejszenie się specjalizacji pracowników.
Wydaje się, że na decyzje przedsiębiorstw odnośnie do zlecania usług podmiotom zewnętrznym bardzo duży wpływ ma kultura danego kraju, czyli mentalność ludzi. Niektórym przedsiębiorcom może się wydawać, że dzielenie się
wewnętrznymi informacjami z obcym podmiotem może zaszkodzić przedsiębiorstwu − świadczy to o nieufności wobec innych. Polska jest krajem, gdzie niestety nadal poziom zaufania do innych jest bardzo mały. Przedsiębiorcy często
szukają podstępów oraz doszukują się negatywnego wpływu na działalność organizacji. Kolejnym czynnikiem, który wpływa na stosowanie outsourcingu, jest
12

M. Kłos, Outsourcing w polskich przedsiębiorstwach, CeDeWu, Warszawa 2009, s. 36−37.
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rysunek 1. Usługi najczęściej zlecane przez polskich przedsiębiorców w 2014 r.
Źródło: http://grantthornton.pl/sites/default/files/outsourcing/Badanie_Rynku_Outsourcingu_2014_sierpien_2014.pdf (9.03.2016).

polityka państwa, a ściślej polityka podatkowa. W takich krajach, jak np. Stany
Zjednoczone, gdzie prawo podatkowe jest bardzo skomplikowane, przedsiębiorcy wolą zlecić świadczenie usług z zakresu księgowości specjalizującym się w tej
dziedzinie przedsiębiorstwom. Przyczyn takiego postępowania może być wiele,
np. brak wiedzy z zakresu prawa podatkowego czy też obawy związane z karami, które grożą za niepoprawne wywiązywanie się z obowiązków podatkowych.
Z drugiej jednak strony Polska należy do krajów rozwijających się, co bez wątpienia wpływa korzystnie na angażowanie się zarówno wewnątrz państwa, jak
i poza jego granicami we wszelkiego rodzaju projekty również związane z outsorcingiem. Nasz kraj jest bogaty w zasoby ludzkie, które stają się coraz bardziej
cenione na świecie.
Outsourcing jako koncepcję wykorzystywaną w zarządzaniu przedsiębiorstwem można podzielić na wiele rodzajów w zależności od przyjętych determinantów. Optymalnym na potrzeby niniejszego opracowania wydaje się podział
na pięć głównych rodzajów outsourcingu, który uwzględnia większość wymienianych w literaturze kryteriów13:
1. zlecanie funkcji − przedsiębiorstwo wykorzystujące ten rodzaj outsourcingu
wyodrębnia z własnej działalności usługi dodatkowe i pomocnicze; powierzone zadania podmiotowi zewnętrznemu nie są z reguły skomplikowane,
najczęściej ich celem jest pozbycie się jakiegoś niezbyt trudnego i rozbudowanego problemu, takiego jak np. sprzątanie;

13

J. Essinger, C.L. Gay, Outsourcing strategiczny: koncepcje, modele i wdrażanie, Oficyna Ekonomiczna,
Kraków 2002, s. 14−15.
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2. outsourcing usług − przedsiębiorstwo, zlecając usługi organizacji zewnętrznej, stwarza sobie warunki do poprawy konkurencyjności na rynku dzięki
skupieniu się na podstawowej działalności;
3. insourcing − polega na wykorzystywaniu przez przedsiębiorstwo własnego
majątku przy równoczesnym zapewnieniu niskich kosztów jednostkowych
dzięki poprawie wydajności za pomocą ulepszenia realizacji zadań w konkretnej tematyce i stosowaniu jej w innych podmiotach;
4. co-sourcing − podmiot zlecający, jak również podmiot wykonujący zlecenie
ma obowiązek dostarczać potrzebne do wykonania wspomnianego zadania
środki, takie jak np. ludzie; przedsiębiorstwa korzystające z tego rodzaju outsourcingu godzą się na ryzyko występujące w takim układzie;
5. udział w korzyściach − przedsiębiorstwa, które decydują się na tego typu
odmianę koncepcji, zawierają umowę, która zakłada swego rodzaju wzajemne powiązanie w długim okresie; podmiot obcy ma wkład w inwestycję oraz
udział w wypracowanych korzyściach.
Wydaje się, że najbardziej efektywnym typem outsourcingu jest udział
w korzyściach, ponieważ przedsiębiorstwa, wiedząc, że zysk, jaki uda się wypracować, jest dzielony, bardziej się starają. Wzajemne zaufanie powoduje, że
przedsiębiorstwo korzystające z tego typu outsourcingu coraz bardziej angażuje
partnera zewnętrznego w swoją działalność. Skutkiem takiego zachowania może
być połączenie tych dwóch podmiotów, stwarzające dominującą przewagę na
rynku, a ponadto dzięki wzajemnym relacjom możliwe będzie obustronne podniesienie kwalifikacji w danej dziedzinie.

4. praktyczne wykorzystanie outsourcingu
w wybranych przedsiębiorstwach
Do uzyskania oczekiwanych informacji wykorzystano jedną z metod sondażowych bezpośrednich, a mianowicie wywiad prosty niestandaryzowany, zwany
również swobodnym. Metoda ta charakteryzuje się bardzo dużą swobodą przeprowadzania samego wywiadu i dała możliwość zadania pytań dodatkowych,
które pomogły w większości przypadków uwydatnić sens zadawanego pytania oraz naprowadzić respondenta na odpowiedni tok myślenia. Wybierając tę
metodę, chodziło przede wszystkim o dokładność wyników oraz szybkość ich
otrzymania.
W związku z faktem, że wywiad został przeprowadzony jedynie z trzema
przedsiębiorcami, którzy stosują outsourcing (branża księgowości, sprzątania
i ochrony), oraz trzema, którzy go nie stosują, przedstawionych wyników nie należy traktować jako zbiór całkowity. Tym bardziej, że na razie proces ten miał charakter pilotażowy − główne badanie zostanie przeprowadzone w drugiej połowie
2016 r., na obszarze wchodzącym w skład regionu Morza Bałtyckiego (badaniami
planuje się objąć 500 podmiotów). Celem przeprowadzonego badania było zapoznanie się z powodami, dla których zdecydowano się bądź nie zdecydowano się
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na zastosowanie tego typu koncepcji zarządzania, i tym samym zweryfikowanie
postawionej tezy, że podstawowym powodem, dla którego przedsiębiorcy w Polsce stosują takie rozwiązania, jest redukcja ponoszonych kosztów.
Właściciele przedsiębiorstw, biorący udział w badaniu, wykorzystali outsourcing głównie w trzech obszarach swojej działalności: księgowość, usługi porządkowe oraz usługi ochroniarskie. Zastanawiając się nad zaletami takiej koncepcji zarządzania, należy w pierwszej kolejności scharakteryzować, w obrębie
jakich zadań dana branża jest zobligowana funkcjonować i sprawować kontrolę
w przedsiębiorstwach.
Przedsiębiorcom decydującym się na wyodrębnienie ze swojej podstawowej działalności funkcji księgowej zależy przede wszystkim na stałej ewidencji
wszystkich zdarzeń potwierdzonych odpowiednimi dowodami, takimi jak np.
faktury, rachunki, wyciągi bankowe. Bardzo istotne jest również, aby podmiot
outsourcingowy stale kontrolował wszystkie operacje gospodarcze przedsiębiorstwa w celu uniknięcia działań niezgodnych z prawem, w tym m.in. z prawem
podatkowym. Do zadań w ramach księgowości należy również wycena aktywów i pasywów przedsiębiorstwa, a co za tym idzie ustalanie różnego rodzaju
wyników finansowych. Dodatkowo podmiot, który zajmuje się outsourcingiem
w ramach księgowości, jest również odpowiedzialny i zobowiązany do przechowywania dokumentów oraz dowodów księgowych przez okres, który jest narzucony. Bardzo często można zauważyć również, że podmioty prowadzące outsourcing w zakresie księgowości oferują także obsługę kadr i płac. Wydzielony
obszar księgowy jest niezwykle ważny w kontekście towarzyszącemu mu ryzyka, dlatego należy kierować się rozsądkiem przy wyborze partnera, który będzie
lojalny, profesjonalny, odpowiedzialny i przede wszystkim uczciwy.
Kolejną branżą outsourcingu, która została uwzględniona w badaniu, są usługi porządkowe. Obszar ten nie jest tak ważny jak omawiana wcześniej księgowość, ale stanowi duże uproszczenie dla podmiotu zlecającego, pozwalając mu
skupić się na bieżącej podstawowej działalności. Przedsiębiorstwa oferujące usługi porządkowe w ramach outsourcingu są bardzo konkurencyjne cenowo w stosunku do zatrudniania samodzielnych pracowników − to one zajmują się obsadą
stanowisk pracy, zakupem niezbędnych środków czystości czy sprzętu. Dodatkowo, tego typu przedsiębiorstwa starają się dostosować do oczekiwań swoich
klientów, np. odnośnie do czasu realizacji usługi.
Podobnie wygląda outsourcing usług ochroniarskich − podmiot oferujący
swoje usługi musi posiadać kadrę i wszystkie niezbędne zezwolenia, aby zapewnić stałą ochronę danego obiektu bądź osoby niezależnie od urlopów i zwolnień
chorobowych swoich pracowników. Większość ochroniarskich przedsiębiorstw
w tej branży posiada odpowiednią polisę OC, która w przypadku niewywiązania się z umowy lub popełnienia rażącego zaniedbania, wskutek którego zleceniodawca poniósł straty, jest w stanie wypłacić danemu przedsiębiorstwu ubezpieczenie pokrywające daną stratę. Podmioty te są pod stałą kontrolą Policji, jak
również Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, co wpływa na ich
wiarygodność oraz profesjonalność.
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tabela 2. Prezentacja wyników badania pilotażowego dotyczącego zainteresowania
przedsiębiorców outsourcingiem
usługi księgowe
Przedsiębiorstwa korzystające
z outsourcingu

Przedsiębiorstwa niekorzystające
z outsourcingu

Podmioty biorące udział w badaniu
Podmiot z branży IT − od 11 lat na rynku,
zatrudniający blisko 50 osób

Podmiot działający na rynku od 2000
r. − kilkakrotnie już zmieniał branżę
(począwszy od transportu po usługi
budowlane), w chwili przystąpienia do
badania zatrudniał 13 osób

Czynniki mające wpływ na podjęcie decyzji
W momencie rozpoczęcia działalności
została przeprowadzona analiza dotycząca
kosztów utrzymania działu księgowości
− koszty okazały się znaczne jak na
fazę rozwoju przedsiębiorstwa − 7000
zł miesięcznie. Ponadto przedsiębiorca
stwierdził, że brak mu wiedzy
i doświadczenia w samodzielnym
prowadzeniu księgowości − w przeszłości
był już oszukiwany przez swoich
pracowników. Zatrudnienie pracownika/
pracowników księgowości wiązało się
też z dodatkowymi kosztami, takimi jak
np. przeprowadzenie rekrutacji oraz
wygospodarowanie i wyposażenie miejsca
do pracy dla potencjalnego nowego
pracownika. Poza tym zatrudnienie tylko
jednej osoby wiązało się z problemami
typu organizacyjnego, czyli choroby,
urlopy − brak zastępstwa.

Właściciel przedsiębiorstwa nigdy nie
zdecydowałby się na zlecenie tak ważnej
funkcji na zewnątrz, pozbawiając się
tym samym stałej kontroli. Od lat ma
zatrudnioną księgową, która zajmuje
się wszelkimi sprawami rachunkowobiurowymi . Ze względu na otocznie
przedsiębiorstwa − funkcjonuje ono
w bardzo małej miejscowości − wpływa
to na koszty utrzymania księgowej, które
w tym wypadku wynoszą ok. 2000 zł
miesięcznie.

kryteria wyboru partnera
W wyborze zewnętrznego usługodawcy
właściciel kierował się opinią znajomego
− biegłego rewidenta, który polecił mu
konkretne biuro rachunkowe. Istotną
rolę odegrała też lokalizacja usługodawcy
− znajduje się ona w bliskiej odległości,
co ułatwia częsty kontakt osobisty. Poza
tym wybrane biuro rachunkowe oferuje
bardzo szeroki zakres usług, który spełnia
oczekiwania i potrzeby przedsiębiorstwa
zlecającego obsługę księgową.
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Wielkość wybranego przedsiębiorstwa nie
miała znaczenia, ponieważ respondent
uważa, że im mniejsze biuro rachunkowe,
tym lepiej, ponieważ do każdego klienta
podchodzi w sposób indywidualny,
a relacje między podmiotami są
przyjacielskie i partnerskie - wpływa to
na kreowanie pozytywnej atmosfery
współpracy.
ocena współpracy
Usługobiorca jest bardzo zadowolony
ze współpracy z poleconym biurem
rachunkowym. Uważa, że decyzja, którą
podjął, wpłynęła korzystnie na działalność
agencji. Koszty między aktualnym
wynajęciem biura rachunkowego
a zatrudnieniem samodzielnego
księgowego są o połowę mniejsze.
Badany potwierdził, że skorzystanie
z outsourcingu w zakresie księgowości
pozwala mu skupić się na bieżącej
działalności bez ciągłej kontroli zbędnego
działu, co również korzystnie wpływa na
jego pozycję na rynku.

Na decyzję o utrzymywaniu etatu
księgowej wpływa nie tylko wielkość
badanego przedsiębiorstwa, ale
przede wszystkim brak zaufania
wobec podmiotów zewnętrznych oraz
zdezaktualizowany styl zarządzania,
który opiera się na kontrolowaniu całego
przedsiębiorstwa przez właściciela.

usługi porządkowe
podmioty biorące udział w badaniu
Ten sam podmiot co powyżej.

Publiczny zespół szkół
ponadgimnazjalnych, funkcjonujący na
rynku od 1970 r. i zatrudniający blisko 100
pracowników.

czynniki mające wpływ na podjęcie decyzji
Właściciel, rozpoczynając działalność,
w celu odciążenia pracowników
i zapewnienia wysokiego standardu pracy,
zatrudnił dodatkowego pracownika, który
miał zająć się utrzymywaniem porządku
w biurze. Przy wyborze pracownika
kierował się tzw. poleceniem przez
kogoś − jednak w praktyce osoba ta
nie wywiązywała się w pełni ze swoich
obowiązków − nie przychodziła do
pracy bez uprzedzenia, niedokładnie
wykonywała powierzoną jej pracę.

Szkoła jest bardzo specyficzną organizacją,
ponieważ przy utrzymywaniu usług
porządkowych są w niej potrzebne
osoby przez cały dzień. Dyrektor
administracyjny, który jako przedstawiciel
szkoły brał udział w badaniu, zapoznał się
z ofertami przedsiębiorstw świadczących
usługi porządkowe i niestety żadna z nich
nie jest w stanie zapewnić pracowników
na cały dzień. Ewentualnie koszt takiej
usługi przewyższał przewidziany budżet
oraz koszty funkcjonowania sprzątania
z wykorzystaniem własnych pracowników.

Outsourcing jako metoda zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem…

273

W efekcie utrzymywanie czystości spadało
na innych pracowników, którzy mieli
inne obowiązki. W opinii respondenta
chodziło głównie o pozbycie się problemu
i skupienie na kluczowym funkcjonowaniu
przedsiębiorstwa.
kryteria wyboru partnera
Rozeznanie rynku i opinia innych
najemców biurowca, którzy korzystali
z usług tego typu przedsiębiorstwa,
zlokalizowanego w bliskiej odległości
od miejsca ich funkcjonowania. Mając
na uwadze specyfikę świadczonych
usług (ruchome godziny pracy, poufne
dokumenty), wprowadzono nowe zasady
pracy i przechowywania dokumentów,
a dzięki elastyczności usługodawcy
− również konkretne daty i godziny
wykonywania usług. Usługodawca
powinien być elastyczny i dostosować się
do wymagań zleceniodawcy.
ocena współpracy
Po kilku miesiącach współpracy okazało
się, że nie tylko zniknęły problemy
organizacyjne, lecz także zmniejszyły
się koszty, co było dodatkowym atutem
takiego rozwiązania. Jednak jakość usług
i oferta szyta na miarę dla konkretnego
klienta nie jest taka jak w przypadku usług
księgowych.
usługa ochrony
Podmioty biorące udział w badaniu
Publiczny zespół szkół
ponadgimnazjalnych, funkcjonujący na
rynku od 1970 r. i zatrudniający blisko
100 pracowników (ten sam podmiot co
powyżej).

Sklep odzieżowy, funkcjonujący na rynku
od 10 lat i zatrudniający 7 pracowników.

czynniki mające wpływ na podjęcie decyzji
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Kwestie finansowe nie były w tym
przypadku brane pod uwagę, choć
zatrudnienie pracowników do ochrony
było dużo tańsze. Za wykorzystaniem
outsourcingu przemawiały sprawy
organizacyjne:
1. Znalezienie na rynku osoby, która
zdecydowałaby się pracować jako
ochroniarz w placówce publicznej,
okazało się bardzo trudne (niskie stawki
pieniężne).
2. Duża rotacja pracowników − wcześniej
takie rozwiązanie było stosowane −
permanentna rekrutacja.
3. Zbyt duże przerwy pomiędzy
zatrudnianiem kolejnych pracowników
− placówka pozostawała w tych okresach
bez ochrony.
4. Urlopy ustawowe i zwolnienia
chorobowe zatrudnionych pracowników.

Zdaniem właściciela jedynym czynnikiem,
który stanął na drodze do korzystania
z usług podmiotu zewnętrznego, były
kwestie finansowe. Zatrudnienie własnego
pracownika na stanowisko ochroniarza
jest o wiele tańsze niż korzystanie
z outsourcingu. Podczas jego nieobecności,
ze względów kosztowych, to właściciel
przejmuje jego rolę. Dodatkowo w sklepie
został zamontowany monitoring, który ma
wspomagać wybrane rozwiązanie.

kryteria wyboru partnera
Niestety ze względu na obowiązujące
prawo zamówień publicznych o wyborze
usługodawcy decydował przetarg,
co znacznie ograniczało możliwości
wyboru. Na szczęście, ze względu na
duże oczekiwania i rzetelnie sporządzoną
specyfikację zamówienia w drodze
przetargu wygrała duża, znana agencja
ochroniarska z dobrą lokalizacją, która
jako jedyna mogła spełnić wszystkie
postawione wymagania.
ocena współpracy
Wynajmując agencję zewnętrzną,
wszystkie wymienione problemy
zostały zniwelowane i przeniesione
wraz z odpowiedzialnością na podmiot
przyjmujący zlecenie. Podczas współpracy
nie wystąpiły żadne czynniki, które mogły
negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie
szkoły.
Źródło: Opracowanie własne.

Biorąc pod uwagę przedstawione podczas badania opinie respondentów,
można dojść do wniosku, że powszechna opinia co do stosowania koncepcji outsourcingu w celu redukcji kosztów nie jest taka oczywista. Organizacje biorące
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udział w badaniu pilotażowym wyraźnie wskazały, że decydując się na outsourcing, kierowały się głównie aspektami organizacyjnymi − takie rozwiązanie
znacznie ułatwia im funkcjonowanie na współczesnym rynku.
Patrząc na całokształt przeprowadzonego badania pilotażowego, ujawnia się
zależność między stażem funkcjonowania a opinią na temat zlecania pewnych
obszarów działalności podmiotowi zewnętrznemu. Przedsiębiorstwa, które krócej funkcjonują w polskich realiach gospodarczych, są bardziej otwarte na tego
typu rozwiązania, nie mają aż tylu barier, by zaufać i tym samym oddać odpowiedzialność zewnętrznemu podmiotowi, czyli działać w partnerstwie. Wyjątkiem jest jednostka publiczna, która (co dziwne) charakteryzuje się elastycznym
zarządzaniem, dostosowując je do realiów rynkowych. Niestety w tym przypadku ograniczają je normy prawne, w postaci Prawa Zamówień Publicznych, które
kierują się swoimi prawami. Obecnie nadal w większości przypadków jest tak, że
wygrywa najtańsza oferta, co jednak nie znaczy, że jest ona najlepsza. Obniżając
cenę, podmiot obniża jakość usług, co w dłuższej perspektywie współpracy może
być katastrofalne w skutkach. Choć akurat w tym przypadku, prawdopodobnie
ze względu na duże zaangażowanie kierownictwa, wszystko ułożyło się dobrze.
Warto się jednak zastanowić nad tą grupą organizacji, która stanowi potencjalne
źródło klientów dla przedsiębiorstw reprezentujących branże ochrony i sprzątania. Podczas utrzymywania czystości w tego typu instytucjach wymagana jest
duża elastyczność ze strony podmiotów wykonujących usługę, a oferta do nich
kierowana powinna być też konkurencyjna cenowo, z zachowaniem przy tym
wysokiej jakości.

Zakończenie
Globalizacja gospodarki światowej i permanentne zmiany otoczenia wymuszają na przedsiębiorstwach dążenie w kierunku standaryzacji działań oraz
upraszczania, w miarę możliwości, podstawowych procesów biznesowych.
Jakkolwiek by nie rozważać, to każde zlecenie na zewnątrz pojedynczej czynności czy też większej jej części powinno być dla danego podmiotu korzyścią
samą w sobie, przynieść ze sobą pozytywne i przede wszystkim pożyteczne efekty nie tylko z ekonomicznego punktu widzenia − równie ważne jest tu także
znaczenie społeczne czy organizacyjne.
Outsourcing to szansa dla polskich przedsiębiorstw, a wszechobecny lub −
jak twierdzą inni − nadchodzący kryzys gospodarczy powinien tylko przyspieszyć ten proces. Każda bowiem współpraca oparta na zasadach partnerskich
stwarza możliwość dostosowania wewnętrznych cech danego przedsiębiorstwa
do jego potrzeb i optymalizowania warunków działania do najbardziej optymalnych czynników zewnętrznych. Poza tym dzięki tej koncepcji przedsiębiorstwo
zyskuje nowe możliwości, zarówno przy budowaniu strategii całej organizacji,
operując kosztami i strukturą organizacyjną, jak i przy poszukiwaniach coraz to
nowych korzyści biznesowych. Outsourcing należy zatem w tej chwili traktować
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jako narzędzie służące do budowania przewagi konkurencyjnej na globalnym
rynku.
Reasumując, wdrożenie wszelkich nowych koncepcji zarządzania ma zapewnić przedsiębiorstwom podstawy do budowy przewagi konkurencyjnej na rynku. Musimy mieć jednak na uwadze, że nie zawsze ich zastosowanie przynosi
spodziewane efekty od razu, tu i teraz, gdyż mają one ogromną siłę oddziaływania i dążą do uproszczenia i dostosowania funkcjonowania przedsiębiorstw
w warunkach zmiennego rynku. Ważna jest też ostrożność w wyborze właściwej
drogi − w przypadku outsourcingu chodzi o analizę argumentów za podjęciem
decyzji na tak lub na nie, a także o sam wybór partnera.
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outSourcinG aS a metHoD of moDern enterpriSe
manaGement − caSe StuDY of poliSH companieS

SUmmarY
In this paper the author tried to show the practical aspects of outsourcing, its types and
ever-increasing possibility of use by the Polish company. The concept of outsourcing in recent years has become a very popular and frequently used by our Polish business entities.
Current external factors are the main determinants of the search for new concepts of development and operation of economic activities in the market. Today, competitive position,
which guarantees the company’s success in the market is primarily determined by the
ability to adapt to changing market conditions. The basis for discussion of the topic was the
analysis of literature and research in Polish enterprises using or not outsourcing concepts
in everyday reality. Analysis of available sources and research results made it possible to
identify the main causes affecting the separation of duties and transfer their implementation to the selected firm, which resulted in the basic purpose of the article which is to indicate the advantages and disadvantages of outsourcing as a modern management methods.
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prZeSŁanki tWorZenia i ZaaWanSoWanie
europeJSkieJ unii kapitaŁoWeJ

StreSZcZenie

W artykule poruszono temat europejskiej unii rynków kapitałowych. Jej utworzenie stanowić ma kolejny krok na drodze do pogłębiania integracji rynków finansowych w ramach Unii Europejskiej (UE) w okresie pokryzysowym. Obecnie rynki
kapitałowe w krajach UE są relatywnie słabo rozwinięte w porównaniu do Stanów
Zjednoczonych, Japonii czy Szwajcarii. W efekcie niedorozwoju rynków kapitałowych przedsiębiorstwa unijne bardziej niż amerykańskie uzależnione są od finansowania bankowego. Stworzenie unii kapitałowej w ramach UE ma zmienić strukturę
finansowania europejskich podmiotów gospodarczych. W artykule przedstawiono
przyczyny zapoczątkowania budowy unii europejskich rynków kapitałowych,
jej cele i zasady funkcjonowania, a także działania niezbędne do jej utworzenia.
Zwrócono również uwagę na kontrowersje dotyczące projektu budowy unii, jak
i postępy w jej tworzeniu.

Wstęp
Kolejnym projektem dotyczącym pogłębiania integracji rynków finansowych
w ramach Unii Europejskiej w okresie pokryzysowym, po zbudowaniu zasadniczych zrębów unii bankowej w strefie euro, jest tworzenie europejskiej unii rynków kapitałowych (Capital Markets Union – CMU). Swoim zasięgiem obejmuje
on wszystkie kraje unijne. Jest to sztandarowe przedsięwzięcie nowej Komisji
Europejskiej (KE), której kadencja rozpoczęła się pod koniec 2014 r. Inicjatorzy
utworzenia unii kapitałowej: J.-C. Juncker – przewodniczący Komisji Europejskiej i J. Hill – unijny komisarz ds. stabilności finansowej, usług finansowych
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i rynku kapitałowego uważają, że tą drogą przywróci się wzrost gospodarczy,
zwiększy poziom inwestycji, zmniejszy skalę bezrobocia oraz zwiększy innowacyjność i konkurencyjność gospodarek 28 krajów członkowskich UE.
Do pobudzenia wzrostu gospodarczego potrzebne są inwestycje w przedsiębiorstwach i w dziedzinie szeroko pojętej infrastruktury. Rozpoczęcie ofensywy
inwestycyjnej w krajach UE ma ułatwić ogłoszony przez Komisję Europejską 26
listopada 2014 r. Plan inwestycyjny dla Europy, zwany również Planem Junckera.
Zakłada on pozyskanie na inwestycje w ciągu 3 lat 315 mld EUR, w tym 21 mld
EUR środków publicznych i 294 mld EUR kapitału prywatnego. Plan inwestycyjny obejmuje trzy filary:
– utworzenie we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFIS), którego podstawą są
gwarancje z budżetu unijnego w wysokości 16 mld EUR oraz 5 mld EUR z EBI;
– zasilenie inwestycjami gospodarki realnej;
– poprawa otoczenia inwestycyjnego, a szczególnie ułatwienie przedsiębiorstwom dostępu do finansowania.
Zakładane efekty wdrożenia Planu to wzrost PKB w UE o 330–410 mld EUR
i stworzenie 1–1,3 mln nowych miejsc pracy w latach 2015–20171. W trzeci filar Planu jako jego uzupełnienie dobrze wpisuje się koncepcja unii rynków kapitałowych.
Jakie czynniki skłoniły Komisję Europejską do zapoczątkowania procesu tworzenia unii kapitałowej? Jakich korzyści oczekuje się z pogłębienia integracji unijnych rynków kapitałowych? Jakie kroki na rzecz ustanowienia unii kapitałowej
należy podjąć w pierwszej kolejności? Na te i inne pytania związane z integracją
rynków kapitałowych w ramach UE próbują odpowiedzieć autorzy w niniejszym
opracowaniu.

1. przyczyny zapoczątkowania budowy unii europejskich
rynków kapitałowych
Istotną przyczyną podjęcia działań na rzecz ustanowienia unii rynków kapitałowych w ramach UE było zmniejszenie, najpierw pod wpływem globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego (lata 2008–2009), a potem na skutek zaostrzenia
w wyniku implementacji do prawa unijnego postanowień Trzeciej Umowy Bazylejskiej wymogów kapitałowych dla banków, skłonności instytucji kredytowych
do podejmowania ryzyka kredytowego. Banki zatem stanęły przed koniecznością
zwiększenia funduszy własnych lub zredukowania wielkości posiadanych aktywów i zobowiązań pozabilansowych ważonych ryzykiem, czyli głównie wolumenu udzielonych kredytów. Nie sposób w krótkim czasie zwiększyć kapitałów własnych banków (co jest bardzo drogie), najczęściej więc banki wybierają drugą opcję,
a to oznacza dla przedsiębiorstw ograniczenie dostępu do kredytów bankowych,
1

Plan inwestycyjny dla Europy, Komisja Europejska, COM(2014) 903 wersja ostateczna, Bruksela,
26.11.2014.
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które w krajach UE stanowią główne zewnętrzne źródło finansowania ich działalności bieżącej i inwestycyjnej2.
W latach 2008–2013 nowe kredyty bankowe dla przedsiębiorstw w strefie euro
zmniejszyły się aż o 42%, a wartość portfela kredytów gospodarczych w bankach
spadła w tym okresie o 10%. Jak podaje DB Research, w 2013 r. w 17 krajach UE
odnotowano spadek wartości kredytów w stosunku do roku poprzedniego, przy
czym najbardziej zmniejszyły się one w Słowenii (o 24%), Hiszpanii (o 14,2%), na
Malcie (o 9,4%), we Włoszech (o 6,1%) i w Portugalii (o 6,1%). W 2014 r. wartość
kredytów dla przedsiębiorstw zmniejszyła się w 15 krajach, najbardziej w Irlandii
(o 21,8%), w Słowenii (o 20,8%), Portugalii (o 13,2%), Bułgarii (o 11,7%), w Hiszpanii (o 10,6%) i na Łotwie (o 9,6%)3. Jednakże przyczyną spadku kredytów w strefie
euro w ostatnich latach było nie tylko zaostrzenie regulacji prawnych i ostrożniejsze podejście banków do ryzyka, lecz także czynniki niezależne od banków, takie
jak recesja gospodarcza, niewykorzystane moce produkcyjne w gospodarce i brak
w przedsiębiorstwach atrakcyjnych projektów inwestycyjnych.
Zmniejszenia dopływu środków z uzyskanych kredytów bankowych przedsiębiorstwa nie są w stanie wyrównać zwiększonymi środkami pozyskiwanymi
z rynku kapitałowego. Dzieje się tak głównie dlatego, że rynki kapitałowe w UE
w porównaniu z USA, Japonią czy Szwajcarią ciągle jeszcze są słabo rozwinięte,
np. łączna kapitalizacja rynku akcji w krajach UE pod koniec 2013 r. osiągnęła 8,4
bln EUR, co stanowiło ok. 65% ich PKB, podczas gdy analogiczny wskaźnik dla
USA był prawie dwukrotnie wyższy. Także niepubliczny rynek kapitałowy w Stanach Zjednoczonych jest lepiej rozwinięty niż w krajach UE, np. wartość obligacji
na rynku niepublicznym w USA jest trzykrotnie wyższa niż na rynkach unijnych.
Jednocześnie istnieją duże różnice w rozwoju rynku kapitałowego w poszczególnych krajach unijnych, np. kapitalizacja krajowych spółek akcyjnych notowanych
na giełdzie w Wielkiej Brytanii wynosi 121% PKB, a na Łotwie, Cyprze i Litwie nie
przekracza 10% wartości PKB4.
Rynki kapitałowe w krajach Unii Europejskiej, z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, nie są przyjazne małym i średnim przedsiębiorstwom, które mają największy
potencjał wzrostu i powinny stać się motorem rozwoju gospodarki europejskiej.
Choć swoboda przepływu kapitału od początku istnienia EWG stanowi jedną
z czterech wolności gospodarczych, na której opiera się europejska integracja
ekonomiczna i chociaż odnotowano pewne sukcesy w zakresie integracji unijnych rynków kapitałowych, rynki te nadal są bardzo rozdrobnione i zorganizowane na poziomie krajowym. W okresie globalnego kryzysu finansowego, na
skutek wycofania się części inwestorów i kapitałobiorców z rynków zagranicznych stopień integracji rynków kapitałowych w ramach UE jeszcze się zmniejszył. Na rynkach kapitałowych poszczególnych krajów kapitał pozyskują prawie
2

J. Ramotowski, Unia szuka kapitału poza bankami, www.obserwator finansowy.pl (10.05.2016).
Interaktive Landkarte Europaischer Bankenmarkte, Deutsche Bank, Frankfurt am Main 2015, www.
dbresearch.de (10.05.2016).
4
Zielona Księga. Tworzenie unii rynków kapitałowych, Komisja Europejska, SWD (2015) 13 wersja ostateczna, Bruksela, 18.02.2015.
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wyłącznie nieliczne rodzime podmioty, a nie zagraniczne i są to przede wszystkim duże przedsiębiorstwa.
W efekcie niedorozwoju rynków kapitałowych przedsiębiorstwa w UE bardziej
niż podmioty amerykańskie uzależnione są od finansowania bankowego. Szacunkowo aż 75–80% finansowania zewnętrznego czerpały one z banków, a tylko 20–
25% z rynków kapitałowych i pieniężnych. Natomiast w USA struktura finansowania przedsiębiorstw jest dokładnie odwrotna5. Silne uzależnienie przedsiębiorstw
europejskich od kredytów powoduje, że w przypadku zaostrzenia przez banki
polityki kredytowej muszą one ograniczyć planowane inwestycje. Stworzenie unii
kapitałowej w ramach UE ma zbliżyć strukturę finansowania przedsiębiorstw europejskich do struktury istniejącej w USA6.
Przystąpienie do budowy unii rynków kapitałowych wynika też z potrzeby
dywersyfikacji form finansowania przedsiębiorstw, ponieważ nie wszystkie ich
projekty inwestycyjne z powodu wysokiego ryzyka mogą być sfinansowane
przez banki. Nie bez znaczenia jest też poszerzenie palety dostępnych instrumentów finansowych dla osób pragnących zainwestować swoje oszczędności.

2. cele unii rynków kapitałowych i zasady jej funkcjonowania
Pomysł utworzenia unii kapitałowej obejmującej 28 krajów członkowskich UE
zgłosił przewodniczący Komisji Europejskiej J.-C. Juncker w swoim wystąpieniu
przed Parlamentem Europejskim 15 lipca 2014 r. Wyraził on przekonanie, że realizacja tego projektu wzmocni rynki kapitałowe w Europie i pozwoli zwiększyć
zakres oferowanych na nich produktów zarówno dla inwestorów, jak i przedsiębiorstw poszukujących kapitału na realizację inwestycji oraz przyciągnie do UE
więcej inwestorów zagranicznych, co zdynamizuje rozwój gospodarczy i pośrednio przyczyni się do poprawy stabilności systemu finansowego. Zakłada się przy
tym, że w warunkach integracji rynków kapitałowych zmniejszy się uzależnienie rozwoju przedsiębiorstw od finansowania kredytem bankowym, ponieważ
w większym niż obecnie stopniu będą one mogły korzystać z alternatywnych
instrumentów, takich jak emisja akcji bądź obligacji, pożyczki bezpośrednie (peer-to-peer) i finansowanie społecznościowe (crowdfunding).
Pełna koncepcja unii rynków kapitałowych przedstawiona została w opublikowanej przez Komisję Europejską 18 lutego 2015 r. Zielonej Księdze, w której określono kluczowe zasady jej funkcjonowania i cele pogłębienia integracji rynków kapitałowych w UE7. Po zakończeniu konsultacji w sprawie realizacji tego projektu,
w ramach których zainteresowane osoby i instytucje: Parlament Europejski, Rada,
5

W Europie jest także inna niż w USA struktura finansowania inwestycji mieszkaniowych. Dominują tu kredyty bankowe, podczas gdy w USA obligacje (kredyty hipoteczne są skupowane przez
specjalne agencje, następnie na ich podstawie są emitowane obligacje, które nabywają inwestorzy).
6
A. Janc, P. Mikołajczyk, K. Waliszewski, Europejska unia rynków kapitałowych, CeDeWu, Warszawa
2015, s. 43.
7
Zielona Księga...
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parlamenty narodowe, podmioty sektora finansowego mogły zgłaszać uwagi do
przedłożonych propozycji, Komisja Europejska 30 września 2015 r. ogłosiła Plan
działań na rzecz unii rynków kapitałowych (Action Plan on Capital Markets Union)8.
W Zielonej Księdze wyznaczono sześć zasadniczych celów utworzenia w ramach UE do 2019 r. unii kapitałowej:
– zbudowanie jednolitego rynku kapitałowego w ramach UE poprzez usunięcie barier w przepływie kapitału (inwestycjach transgranicznych) między poszczególnymi krajami członkowskimi i harmonizację narodowych regulacji
prawnych dotyczących rynku kapitałowego bądź wzajemne uznawanie regulacji obowiązujących na tych rynkach;
– poprawa dostępu do środków finansowych dla wszystkich przedsiębiorstw
i projektów infrastrukturalnych realizowanych w krajach unijnych;
– dywersyfikacja finansowania działalności gospodarczej i obniżenie kosztu pozyskiwania kapitału w UE;
– maksymalizacja korzyści, jakie daje rynek kapitałowy, w celu zdynamizowania wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy;
– umożliwienie małym i średnim przedsiębiorstwom pozyskiwania środków
z rynku kapitałowego w sposób równie łatwy i na równie korzystnych warunkach, jak ma to miejsce w przypadku dużych przedsiębiorstw;
– przyciągnięcie do UE kapitału z całego świata i poprawa konkurencyjności
gospodarek krajów unijnych na rynkach międzynarodowych.
Przy realizacji tych celów konieczne jest przestrzeganie następujących zasad:
– należy maksymalnie wykorzystać rynki finansowe w celu zwiększenia zysków przedsiębiorstw, przyspieszenia wzrostu gospodarczego i ograniczenia
bezrobocia w krajach unijnych;
– należy oprzeć funkcjonowanie unii kapitałowej na solidnych podstawach
prawnych, czyli na jednolitych przepisach dotyczących usług finansowych,
które będą skutecznie i konsekwentnie egzekwowane w praktyce;
– konieczne jest zapewnienie skutecznej ochrony konsumentów i inwestorów
występujących na rynku kapitałowym9.

3. Działania niezbędne do utworzenia unii kapitałowej
Budowa unii rynków kapitałowych to obszerny projekt, złożony z wielu elementów. Zgodnie z Planem działań na rzecz unii rynków kapitałowych obejmuje
on 33 działania skoncentrowane wokół 6 priorytetowych celów bądź kierunków
działań integracyjnych, do realizacji których przewidziano różne środki. Chodzi
o następujące kierunki działań:

8

Action Plan on Building a Capital Markets Union, European Commission, COM(2015) 468 final, Brussels, 30.09.2015, http://ec.europa.eu (12.06.2016).
9
Tamże, s. 5–6.
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– finansowanie za pomocą instrumentów rynkowych start-upów i nienotowanych na giełdzie małych i średnich przedsiębiorstw;
– ułatwienie podmiotom z sektora MŚP pozyskiwania kapitału na rynku publicznym;
– wspieranie długookresowych inwestycji w przedsiębiorstwach i w dziedzinie
infrastruktury;
– wzmocnienie inwestorów prywatnych i instytucjonalnych;
– wspieranie banków w zakresie realizacji ich zadań;
– upraszczanie realizacji inwestycji transgranicznych.
Planowane działania mają doprowadzić do stworzenia do 2019 r. w ramach
UE zintegrowanego rynku kapitałowego. Za jego realizację odpowiada komisarz
unijny J. Hill, którego wysiłki na rzecz unii kapitałowej powinny wspierać rządy
wszystkich krajów unijnych i Parlament Europejski. Unia kapitałowa jest projektem średnioterminowym, ale przewiduje też kilka istotnych działań już na wczesnym etapie, a mianowicie:
– stworzenie prostych, przejrzystych i standardowych oraz podlegających odpowiedniej kontroli nadzorczej przepisów w zakresie sekurytyzacji. W wyniku sekurytyzacji aktywów bankowych zostają one upłynnione, następuje
uwolnienie kapitału własnego banku na pokrycie ryzyka związanego z tymi
aktywami i banki uzyskują dodatkowe środki na udzielanie kredytów. Choć
w krajach członkowskich UE istnieją odpowiednie aktywa mogące stanowić
przedmiot sekurytyzacji, od czasu wybuchu globalnego kryzysu finansowego
nie cieszy się ona dobrą opinią i wolumen emisji sekurytyzacyjnych w 2014 r.
wynosił jedynie 216 mld EUR, co stanowiło 34% wielkości sprzed kryzysu10.
Istotną barierą rozwoju sekurytyzacji są zbyt wysokie i nietransparentne wymogi regulacyjne, stąd konieczność ich ulepszenia. Usprawnienie mechanizmu sekurytyzacji przyniosłoby realnej sferze gospodarczej od 100 do 150 mld
EUR dodatkowego finansowania11;
– likwidacja barier wynikających z podejścia ostrożnościowego utrudniającego
sektorowi ubezpieczeń długoterminowe finansowanie projektów infrastrukturalnych poprzez inwestowanie w akcje i pożyczki;
– przeprowadzenie konsultacji społecznych na temat kapitału podwyższonego
ryzyka z myślą o zwiększeniu roli i tempa rozwoju funduszy venture capital/
private equity w UE. Fundusze te w większości krajów europejskich są bardzo
słabe i nie osiągnęły jeszcze skali koniecznej do obniżenia ryzyka ich portfela
inwestycyjnego. Wobec nikłego zainteresowania inwestorów funduszami wysokiego ryzyka dostarczycielami kapitału dla nich są głównie instytucje prawa publicznego, a cały unijny rynek kapitału wysokiego ryzyka jest pięć razy
mniejszy niż w USA. Aż 90% rynku koncentruje się w ośmiu krajach członkowskich: Wielkiej Brytanii, Niemczech, Szwecji, Danii, Finlandii, Holandii,
we Francji i w Holandii12;
10
11
12

Tamże, s. 12.
G. Beecken, Ich will nicht hetzen. Interview mit Jonathan Hill..., „Börsen-Zeitung”, 31.03.2015.
European Private Equity & Venture Capital Association.
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– przeprowadzenie konsultacji dotyczących ogólnoeuropejskich ram emisji obligacji zabezpieczonych13.
Spośród wielu zadań, jakie będą realizowane w ramach tworzonej unii kapitałowej, zdaniem Komisji Europejskiej do bardzo pilnych przedsięwzięć należy
przygotowanie i wdrożenie podstaw prawnych i organizacyjnych funkcjonowania ogólnoeuropejskich długoterminowych funduszy inwestycyjnych – European
Long Term Investment Funds (ELTIFs), mających kluczowe znaczenie dla finansowania projektów w zakresie infrastruktury. Pierwszy tego rodzaju fundusz,
o wartości 21 mld EUR, powinien już w 2016 r. rozpocząć pozyskiwanie środków
na realizację dużych projektów infrastrukturalnych od funduszy inwestycyjnych,
towarzystw ubezpieczeniowych i innych instytucji finansowych, korzystając z pożyczek i pozostałych form zasilania finansowego14.
Aby ułatwić mniejszym przedsiębiorstwom dostęp do rynku kapitałowego,
należy zrewidować dotychczasowe regulacje dotyczące sporządzania prospektu
emisyjnego, zapewniając przy tym inwestorom należytą ochronę ich interesów.
Obecnie przygotowanie prospektu jest dla przedsiębiorstw bardzo skomplikowane i kosztowne, a dla odbiorców wymagany prospekt jest zbyt obszerny i niezrozumiały. Konieczne jest zatem zbadanie, czy zawsze jest on potrzebny, a także
uproszczenie zawartych w nim informacji i usprawnienie procesu jego zatwierdzenia przez organ nadzoru finansowego.
Utworzenie unii kapitałowej powinno istotnie poprawić dostęp do finansowania zewnętrznego wszystkim przedsiębiorstwom. KE zakłada, że dzięki
uproszczeniu i harmonizacji przepisów dotyczących emisji papierów wartościowych na rynku publicznym szczególnie duże przedsiębiorstwa będą mogły
w większym stopniu pozyskiwać kapitał poprzez emisję akcji i obligacji. Natomiast dla mniejszych podmiotów zasilanie się w kapitał na rynku publicznym jest
zbyt kosztowne, ale w grę wchodzi plasowanie papierów na rynku prywatnym,
czyli oferowanie ich poza rynkiem publicznym jednemu lub małej grupie inwestorów. Z powodu różnic w krajowych systemach prawa upadłościowego, braku standardowych procedur dotyczących plasowania papierów wartościowych
i odpowiedniego systemu informacji na temat wiarygodności kredytowej potencjalnych emitentów papierów wartościowych nie ukształtował się jeszcze ogólnoeuropejski niepubliczny rynek emisji papierów. KE niedawno z zadowoleniem
przyjęła przygotowany przewodnik dotyczący wspólnych praktyk rynkowych
i standardowej dokumentacji w zakresie plasowania akcji i obligacji na rynku
niepublicznym, który stanowi pierwszy krok w kierunku rozwoju europejskich
rynków plasowania papierów wartościowych.
Dla przedsiębiorstw z sektora MŚP podstawową formą ich finansowania zewnętrznego także w warunkach istnienia unii kapitałowej pozostanie kredyt
13

Unia rynków kapitałowych: plan działania na rzecz bardziej dynamicznego finansowania przedsiębiorstw
i inwestycji, www.europa.eu (10.05.2016).
14
Zainteresowanie nowym mechanizmem finansowania unijnych inwestycji strategicznych wyraziła Polska, która jest gotowa zaangażować w ten projekt środki o wartości do 8 mld EUR. B. Godusławski, Polska w klubie euroinwestorów, „Puls Biznesu”, 22.04.2015.
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bankowy. W Zielonej Księdze wskazuje się na potrzebę opracowania ujednoliconego zestawu informacji stanowiących dla banków podstawę oceny zdolności
i wiarygodności kredytowej przedsiębiorstw ubiegających się o kredyt. Komisja
Europejska rozpoczęła już prace nad punktową oceną zdolności kredytowej MŚP
(credit scoring), które zyskały szerokie poparcie państw członkowskich. Dzisiaj
jeszcze zdecydowana większość przedsiębiorstw w krajach unijnych nie posiada
punktowej oceny kredytowej.

4. kontrowersje wokół tworzenia unii rynków kapitałowych
W związku z tworzeniem CMU powstało szereg obaw i wątpliwości. Do zdecydowanych krytyków tego projektu należy m.in. Finance Watch (FW) z siedzibą w Brukseli – niezależne stowarzyszenie non profit działające w interesie
publicznym na rzecz systemu finansowego. Uważa ono za błędne założenie, że
brak wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w UE spowodowany jest niedostateczną podażą kredytu i niedorozwojem rynku kapitałowego i że wykorzystanie
w większym stopniu rynku kapitałowego zdynamizuje rozwój gospodarczy. Według Finance Watch powodem marazmu gospodarczego w większości krajaów
UE jest brak popytu ze strony konsumentów oraz pogłębiające się w społeczeństwie różnice w dochodach. Zamiast więc forsować wzrost zadłużenia podmiotów gospodarczych, należałoby wprowadzić progresywny system podatkowy,
faworyzujący dochody z pracy, a nie dochody majątkowe. Zwiększyłoby to siłę
nabywczą klas średniej i niższej i stało się czynnikiem wzrostu gospodarczego.
Finance Watch nie podziela też poglądu, że podmioty gospodarcze w krajach
unijnych są zbyt silnie uzależnione od banków i dlatego należy zmienić model finansowania działalności gospodarczej w kierunku finansowania przedsiębiorstw
w większym stopniu poprzez rynek kapitałowy. Podkreśla przy tym, że tradycyjna bankowość, oparta na relacjach z klientami, jest bardziej odporna na zawirowania na rynkach finansowych niż bankowość inwestycyjna, która operuje
głównie na rynku kapitałowym. Finansowanie przez banki jest bardziej stabilne niż przez rynek kapitałowy – banki wspierają przedsiębiorstwa, zwłaszcza te
o dobrej historii kredytowej, także w okresie recesji. Brak dostępu do kredytów
bankowych odczuwają głównie podmioty z sektora MŚP w krajach na południu
Europy, ale już nie w Niemczech czy Austrii.
FW stoi na stanowisku, że sekurytyzacja kredytów, która była jedną z istotnych przyczyn globalnego kryzysu finansowego, ze względu na skomplikowany
charakter i wysokie koszty nie może być trwałym i zrównoważonym sposobem
finansowania małych i średnich przedsiębiorstw. FW nie jest też zwolennikiem finansowania infrastruktury za pomocą partnerstwa publiczno-prawnego. Taka forma finansowania wprawdzie jest korzystna dla polityków, ponieważ pozwala im
polepszać stan infrastruktury bez nadmiernego obciążania budżetu państwa, ale tą
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drogą przenosi się koszt inwestycji na przyszłe pokolenia i wyklucza z korzystania
z infrastruktury ludzi, których nie stać na uiszczanie odpowiednich opłat15.
Powyższe zastrzeżenia są zasadne i nie można ich zignorować w procesie budowy unii rynków kapitałowych w Europie. Obawy związane z tworzeniem unii
kapitałowej zgłaszają też przedstawiciele polskiego rynku kapitałowego. Zostały
one sformułowane m.in. w Stanowisku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
w sprawie koncepcji unii rynków kapitałowych16. Najbardziej boimy się marginalizacji
GPW w Warszawie i odpływu z niej kapitału na duże rynki, co utrudniłoby polskim spółkom dostęp do finansowania i uniemożliwiłoby realizację ich projektów
inwestycyjnych. GPW opowiada się więc za unią lokalnych rynków kapitałowych,
a nie za stworzeniem scentralizowanego rynku europejskiego i oczekuje od Komisji
Europejskiej i rządu stymulacji oraz stworzenia bodźców motywujących różnorodne grupy emitentów i inwestorów do obecności na lokalnym rynku kapitałowym17.

5. krytyka projektu utworzenia unii kapitałowej
ze strony kas oszczędności i banków spółdzielczych
Idea budowy unii kapitałowej w ramach UE zasadniczo cieszy się poparciem
ze strony rządów krajów członkowskich i kół gospodarczych. Zastrzeżeń do tego
projektu nie mają duże banki komercyjne. Natomiast mniejsze banki, którymi
są kasy oszczędności i banki spółdzielcze, podchodzą do planowanej integracji
rynków finansowych z pewnym dystansem. Niewątpliwie unia kapitałowa przyczyni się do zmiany modelu finansowania działalności gospodarczej w Europie
kontynentalnej. W procesie pozyskiwania środków finansowych przez przedsiębiorstwa zwiększy się bowiem rola rynku kapitałowego kosztem ograniczenia
finansowania przez banki. Będzie to oznaczało zbliżenie europejskiego modelu
systemu finansowego do ukierunkowanego na rynki kapitałowe modelu amerykańskiego. Pojawiają się przy tym obawy, że takie podejście do finansów będzie
się kłócić z opartą na bankach kulturą finansową w większości krajów unijnych.
Bardzo krytycznie o projektowanej unii bankowej wyrażają się przedstawiciele
niemieckich banków spółdzielczych. Uważają oni, że finansowanie poprzez rynki
kapitałowe dla większości małych i średnich przedsiębiorstw jest zbyt skomplikowane i za drogie i dlatego w ogóle nie biorą go pod uwagę. Podkreślają przy tym,
że kraje unijne, wyciągając wnioski z ostatniego kryzysu finansowego i mając na
uwadze stabilność systemu finansowego, nie powinny tworzyć żadnych sztucznych bodźców do inwestowania w nieprzejrzyste i skomplikowane instrumenty
rynku kapitałowego ani dla inwestorów prywatnych, ani dla instytucjonalnych.
Ubolewają przy tym, że w UE równolegle z zamiarem rozluźnienia przepisów
15

Unia rynków kapitałowych w 5 pytaniach, http://www.finance-watch.org (13.05.2016).
Stanowisko Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w sprawie koncepcji unii rynków kapitałowych,
https://www.gpw.pl/pub/files/PDF/Stanowisko_GPW_unia_rynkow_kapitalowych.pdf (27.04.2016).
17
Tamże, s. 10–11.
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dotyczących instrumentów rynku kapitałowego zaostrza się regulacje prawne dotyczące działalności bankowej. Najgorsze ich zdaniem jest to, że małe banki mające kluczowe znaczenie dla finansowania MŚP muszą na równi z wielkimi bankami spełniać podwyższone wymagania kapitałowe i sprawozdawcze, choć w ich
przypadku brak jest jakiegokolwiek uzasadnienia ekonomicznego dla tego typu
działań18.
Krytycznie na temat unii kapitałowej wypowiadają się też przedstawiciele
niemieckich kas oszczędności. G. Fahrenschon, szef niemieckiego Związku Kas
Oszczędności uważa, że Komisja Europejska przecenia korzyści dla MŚP, jakie
może przynieść utworzenie unii kapitałowej. Według niego lepszym rozwiązaniem byłoby wzmocnienie i uwolnienie od nadmiernej sprawozdawczości banków
lokalnych, które odgrywają kluczowa rolę w finansowaniu drobnego biznesu19..

6. postęp w tworzeniu unii rynków kapitałowych
w pierwszym półroczu od przyjęcia planu działania
Unia rynków kapitałowych jest komplementarna do rozpoczętej w 2012 r. unii
bankowej. Jednak w przeciwieństwie do unii bankowej dotyczy ona wszystkich
28 krajów unijnych, a nie tylko tych należących do strefy euro. O ile głównym celem unii bankowej jest zwiększenie bezpieczeństwa sektora bankowego w krajach
Eurolandu poprzez ustanowienie jednolitego nadzoru bankowego nad systemowo ważnymi bankami przez Europejski Bank Centralny, zbudowanie systemu
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków oraz wzmocnienie systemu
gwarantowania depozytów bankowych, to unia kapitałowa ukierunkowana jest
na stymulowanie wzrostu gospodarczego i zmniejszenie skali bezrobocia poprzez
integrację rynków kapitałowych i poprawę finansowania projektów infrastrukturalnych i przedsiębiorstw, szczególnie z sektora MŚP20.
Utworzenie unii kapitałowej w ramach UE jest potrzebne w celu pogłębienia
integracji gospodarek krajów unijnych, ale realizacja tego projektu w planowanej
perspektywie do 2019 r. będzie trudna i to nie tylko ze względu na krótki okres
realizacji, lecz także z powodu konieczności dokonania unifikacji prawa podatkowego i upadłościowego w krajach EU-28. To ostatnie zagadnienie wymaga rezygnacji państw członkowskich z części swojej suwerenności w dziedzinie fiskalnej na rzecz organów ponadnarodowych, na co ciągle brakuje zgody politycznej
w większości krajów unijnych.
Jaki postęp odnotowano już w zakresie budowy unii kapitałowej w ciągu
6 miesięcy od przyjęcia Planu działania na rzecz unii rynków kapitałowych?
W pierwszej kolejności przygotowano i wprowadzono już w życie rozwiązania
18

http://www.bvr.de (13.05.2016).
Kapitalmarkt-Union soll Finanzierung für Mittelstand vereinfachen, „Deutsche-Mittelstands-Nachrichten”, 18.02.2015.
20
A. Janc, P. Mikołajczyk, K. Waliszewski, Europejska unia..., s. 151–154.
19
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dla przedsiębiorstw ubezpieczeniowych zachęcające je do inwestowania w projekty infrastrukturalne. W rekordowo krótkim czasie, bo już w grudniu 2015 r.
przyjęto projekt regulacji prawnych dotyczący ożywienia rynku sekurytyzacji
w Europie. Ponadto zgłoszona została propozycja uproszczenia prospektu emisyjnego i zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorstw emitujących akcje i obligacje. Komisja Europejska ma nadzieję, że Rada i Parlament
Europejski szybko zaakceptują projekt nowych regulacji w tej dziedzinie.
Rozpoczęły się już konsultacje w sprawie restrukturyzacji i upadłości przedsiębiorstw, których celem jest identyfikacja problemów utrudniających wzrost
PKB i zatrudnienia w krajach unijnych. Zapowiedziano też konsultacje dotyczące
wspierania prywatnych funduszy emerytalnych. Oprócz tego Komisja Europejska
zapowiedziała przygotowanie raportu dotyczącego finansowania społecznościowego (crowdfunding) w krajach UE oraz zgłoszenie propozycji mających na celu
ożywienie rynku kapitału wysokiego ryzyka. W propozycji tej chodzi m.in. o stworzenie funduszu parasolowego gromadzącego kapitał wysokiego ryzyka i wprowadzenie „jednolitego paszportu” dla transgranicznej sprzedaży jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych21.
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reaSonS for creatinG anD proGreSS
in BuilDinG a capital marketS union

SUmmarY
In the study, the authors try to bring the reader closer to the issues related to the capital
markets union of the European Union (EU). The creation of the Capital Markets Union
(CMU) is to be the next step towards deeper integration of the financial markets in the EU.
Nowadays, the capital markets in the EU are still relatively poorly developed compared
with the United States, Japan or Switzerland. As a result of underdevelopment of capital
markets, European companies more than, for example, American enterprises, depend on
bank financing. The creation of a capital markets union within the EU aims to change the
financing structure of enterprises. In the study, the autors present reasons for creating
a capital markets union, its objectives and principles of its functioning, as well as measures
which are necessary to create it. Attention is also drawn to the controversy concerning the
project to build the union, as well as progress in its creation.

Joanna Bednarz
Justyna rutecka

ZnacZenie marki i loJalności naBYWcÓW
W SektorZe BankoWYm

StreSZcZenie

Dynamiczne zmiany zachodzące w otoczeniu przedsiębiorstw stawiają nowe wymagania i wyzwania, którym podmioty gospodarcze muszą sprostać, aby nadal
być konkurencyjnymi na rynku. Silna konkurencja pojawia się również w sektorze usług bankowych. Budowanie przewagi w bankowości wymaga zdefiniowania
wizerunku organizacji na rynku. Najważniejszym składnikiem majątku niematerialnego w bankowości wydaje się być atrakcyjna marka. Stworzenie silnej marki
oraz pozytywnego obrazu banku i jego produktów w oczach nabywców pozwala
mu pozyskać oraz utrzymać grono lojalnych klientów. Marka jest istotna zwłaszcza
w budowaniu relacji między bankiem a klientem. Celem opracowania jest ukazanie znaczenia posiadania wyraźnej i rozpoznawalnej marki w sektorze bankowym.
Uwaga została skoncentrowana zwłaszcza na wpływie marki na budowanie relacji
pomiędzy bankiem a klientami.

Wstęp
Do niedawna bankowość znajdowała się na drugim miejscu, po ubezpieczeniach, w rankingu sektorów, które w najmniejszym stopniu reagowały na potrzeby klientów1. Wysoka konkurencja na rynku usług bankowych wpłynęła
jednak na zmianę tego trendu. W Polsce banki odczuły zagrożenie ze strony konkurencji w latach 90. XX w. Dopiero wówczas sięgnęły po narzędzia mające na
1

M. Violano, S. van Colie, Techniki bankowości detalicznej. Strategia i środki, które zapewniają przewagę nad
konkurencją, Związek Banków Polskich, Warszawa 1996, s. 36.
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celu rozpoznanie potrzeb klientów w celu zaoferowania usług, które te potrzeby
zaspokoją.
Dynamiczne zmiany zachodzące w otoczeniu przedsiębiorstw tworzą nowe
wyzwania. Zmiany społeczno-kulturowe wpływają na odmienny układ wartości
konsumpcyjnych w odniesieniu do lat ubiegłych. Konsumenci mają nowe wymagania, którym podmioty gospodarcze muszą sprostać, aby nadal być konkurencyjnymi na rynku.
Obecnie banki odwołują się do licznych praktyk marketingowych, które pozwalają im utrzymać konkurencyjną pozycję w branży. Współcześnie, budowanie
przewagi konkurencyjnej w sektorze bankowym wymaga zdefiniowania własnego wizerunku na rynku. Należy bowiem podkreślić, że klienci dostrzegają coraz
mniej różnic pomiędzy produktami oferowanymi przez banki. Tym samym, aby
bank mógł odnieść sukces, niezwykle ważne jest, by posiadał w oczach swoich
klientów wizerunek odmienny od wyobrażenia o innych podmiotach. Silny wizerunek (obraz) przedsiębiorstwa na rynku sprawia, że nabywcy chętniej kupują
produkty znanych i uznanych marek. A zatem pozytywne postrzeganie banku
może przyczynić się do zbudowania jednego z najważniejszych składników majątku niematerialnego danej instytucji – atrakcyjnej marki, która w konsekwencji
pozwoli zadbać o grono lojalnych nabywców.
Banki coraz częściej korzystają z tzw. marketingu relacji, który, zgodnie z definicją Ch. Grönroosa, polega na tworzeniu, utrzymywaniu i wzbogacaniu więzi
z klientami i innymi partnerami w taki sposób, aby cele obu stron zostały osiągnięte poprzez obustronną wymianę i spełnienie poczynionych obietnic2. Nabywca
usług bankowych ma poczucie, że jest postrzegany jako ktoś ważny dla banku.
Kontynuuje on współpracę ze swoim bankiem, ponieważ może liczyć m.in. na
pomoc i radę doradcy bankowego, na specjalny sposób obsługi oraz korzystniejszą ofertę produktową i cenową3.
Celem opracowania jest ukazanie znaczenia posiadania wyraźnej i rozpoznawalnej marki w sektorze bankowym. Uwaga została skoncentrowana zwłaszcza
na wpływie marki na budowanie relacji pomiędzy bankiem a klientami, co prowadzi do satysfakcji i lojalności po stronie nabywców.
W opracowaniu wykorzystano metody służące gromadzeniu informacji oraz
metody porządkowania i przetwarzania informacji. Ponadto, prowadząc polskie
i zagraniczne studia literaturowe, zastosowano metody opisu oraz metody analogii, dedukcji, indukcji i redukcji, a także selekcji, analizy i syntezy.

1. istota i rola marki
Na przestrzeni wielu lat marki przeistoczyły się z symbolu własności w zjawisko kulturowe. Na początku istotna była ich fizyczna manifestacja. Później marka
2

Ch. Grönroos, From marketing mix to relationship marketing – towards a paradigm shift in marketing,
„Management Decision” 1997, no. 4, s. 327.
3
Zob. szerzej J. Bednarz, Marketing relacji, „Gazeta Bankowa” 2007, nr 17, s. 26–27.
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stała się tym, co odczuwał konsument. Obecnie natomiast staje się ona zjawiskiem społeczno-kulturowym, czyli tym, co odczuwa zbiorowość w związku z jej
konsumpcją4.
Marka zgodnie z definicją przedstawianą w literaturze może oznaczać zespół
ekonomicznych i psychologicznych korzyści dla użytkowników, którzy korzystają z produktu oznaczonego danym identyfikatorem. Kapitał w tej postaci to
wartość będąca wynikiem świadomości marki, przywiązania do niej, skojarzeń
oraz schematu marki w umyśle konsumenta5. Marka to również istotna wartość
niematerialna każdego przedsiębiorstwa. Według D. Ogilvy marka to suma atrybutów, jakimi są: nazwa, opakowanie, cena, jej historia, reputacja i sposób, w jaki
jest reklamowana6. Oprócz tego, że jest ona naturalnym oznaczeniem produktu/
przedsiębiorstwa, tworzy również wartość dodaną. Jest synonimem jakości, solidności, reputacji, pozytywnych odczuć i marzeń. Marka to obietnica i zobowiązanie przedsiębiorstwa oraz zaufanie i nadzieja nabywcy7.
P. Kotler twierdzi, że marka może spełniać wobec konsumentów kilka funkcji8:
identyfikacyjną, gdzie zwraca się uwagę głównie na emocjonalne korzyści,
jakie daje oferta;
– upraszczającą, ułatwiającą wybór oferty;
– wspomagania decyzji, która polega na porównaniu oferty danego podmiotu
gospodarczego z konkurencją;
– minimalizacji ryzyka, która zapewnia poczucie bezpieczeństwa nabywcy
w zakresie jakości oferty;
– kształtowania lojalności wobec przedsiębiorstwa, która polega na pozyskiwaniu stałych i lojalnych klientów.
Zarządzanie marką jest potrzebne w każdej sferze, w której trzeba konkurować o konsumentów, popularność czy inne zasoby. Budowanie wyraźnego i pozytywnego wizerunku jest korzystne dla każdego przedsiębiorstwa. Ważne jest
jednak to, aby skala ponoszonych nakładów na jego budowę była adekwatna do
uzyskanych efektów.
Odpowiednie działania komunikacyjne podmiotu gospodarczego mogą spowodować, że marka stanie się silna w świadomości konsumentów. Etapy w budowaniu silnej marki to: obserwowanie rynku oraz zachowań konkurencji, zdefiniowanie grupy docelowej, a także jasne wyznaczenie strategii zarządzania
marką.

4

P. Berthon, L. Pitt, R. Chakrabarti, J.P. Berthon, M. Simon, Brand worlds – from articulation to integration, „Journal of Advertising Research”, March 2011, s. 182–188.
5
G. Antonides, W.F. van Raaij, Zachowanie konsumenta, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2003.
6
J. Postman, SocialCorp: Social Media Goes Corporate, New Riders Press, Berkeley 2009, s. 78.
7
W. Zboralski, nazwy firm i produktów, PWE, Warszawa 2000, s. 31–32.
8
Por. P. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Gebethner i S-ka, Warszawa 1994,
s. 410–411.
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2. lojalność klientów
Lojalność klientów wobec przedsiębiorstwa jest zagadnieniem złożonym. Dotyczy ono zachowań człowieka w stosunku do konkretnego obiektu. Lojalność
jest rozumiana jako satysfakcja, przyzwyczajenie, powtórne zakupy, preferencje,
wierność, przekazanie pozytywnych opinii, promowanie usługi. Bardzo często
pojęcie lojalności rozumiane jest również jako prawość, wierność i rzetelność, a w
psychologii utożsamiane jest ze słowem „poświęcenie”9. W postawie konsumenta
można rozumieć ją jako utratę własnego dobra na rzecz wyższego celu oraz gotowość do poświęcenia w celu wzmocnienia relacji. Przykładem może być silna
więź z usługodawcą, która powoduje, że klient akceptuje opieszałość w rozszerzaniu oferty rynkowej. Prawidłowość tę zauważył F.F. Reichheld, podkreślając
skłonność klientów do akceptowania pewnej liczby braków w ofercie, zanim wyrażą oni swoje niezadowolenie i zrezygnują ze współpracy10. Duży wpływ na
zachowania lojalnościowe ma także system wartości, jaki posiada klient. Klient
będzie bardziej lojalny wobec przedsiębiorstwa posiadającego podobne wartości
do niego.
Budowanie lojalności w segmencie dóbr materialnych i niematerialnych jest
nieco odmienne i zdeterminowane przez inne czynniki. Cechy usług, czyli ich
niematerialność i różnorodność, sprawiają, że klient podejmuje większe ryzyko
zakupu niż w przypadku produktu materialnego. Odnosi się ono przede wszystkim do konieczności poniesienia większych kosztów zmiany dostawcy, z czym
muszą się liczyć nabywcy usług. E. Rudawska zaznacza, że potencjalny nabywca
usług w porównaniu do nabywcy dóbr materialnych nie może porównać oferty
w jednym miejscu i czasie. Klientów przedsiębiorstw usługowych charakteryzuje większa lojalność w porównaniu do nabywców dóbr materialnych11. Czynnikiem, który odróżnia sposób powstawania lojalności w usługach w stosunku do
dóbr materialnych, jest czynnik ludzki. Na każdym etapie aktywności nabywczej danej usługi występuje potrzeba kontaktu z personelem. W trakcie obsługi
kształtują się emocje pomiędzy konsumentem a doradcą. Następuje stopniowe
budowanie kluczowego elementu w relacjach partnerskich opartych na lojalności, a mianowicie poczucia zaufania. Aby zdobyć lojalność klientów, najpierw
trzeba pozyskać ich zaufanie. Zaufanie jest definiowane jako uogólnione oczekiwanie, że podmiot gospodarczy będzie starał się troszczyć o dobro klientów
i będzie zaspokajać ich potrzeby, zarówno teraz, jak i w przyszłości12.
A.M. Zawadzka twierdzi, że lojalność klientów wobec marki rozumiana
jest jako postawa, której rezultatem są motywy racjonalno-funkcjonalne oraz
9

W. Urban, D. Siemieniako, Lojalność klientów: modele, motywacja, pomiar, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa, 2008, s. 11.
10
Tamże.
11
E. Rudawska, Lojalność klientów, PWE, Warszawa 2005.
12
D. Siemieniako, W. Urban, Typy lojalnych klientów na podstawie cech więzi lojalności, „Marketing i Rynek” 2006, nr 1, s. 8. Zob. również J. Bednarz, Satysfakcja i lojalność, „Gazeta Bankowa” 2007, nr 23,
s. 21–24.
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emocjonalno-symboliczne13. Pierwszy aspekt dotyczy czynników funkcjonalnych i ekonomicznych, takich jak np. oferta, wobec której klient wyraża zachowania lojalnościowe. Drugi aspekt dotyczy marki jako symbolu. Przez nabywanie produktów i usług danej organizacji klient komunikuje swoje wartości, cele
i aspiracje.
J.H. McAlexander, S.K. Kim i S.D. Roberts wskazują, że w przypadku konsumentów silnie związanych z przedsiębiorstwem zaufanie i zaangażowanie
wspiera ich satysfakcję i przyczynia się do budowania poczucia lojalności. Zgodnie z tą teorią to właśnie marka i przywiązanie do niej stanowi podstawowy czynnik wpływający na postawy lojalnościowe klientów, co ukazano na rysunku 1.

rysunek 1. Model czynników wpływających na lojalność konsumentów
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: J.H. McAlexander, S.K. Kim, S.D. Roberts, Loyalty: The Influence of Satisfaction and Brand Community Integration, „Journal of Marketing
Theory of Practice” 2003, vol. 4, s. 1–11, za: W. Urban, D. Siemieniako, Lojalność klientów:
modele, motywacja, pomiar, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 37.

Można zatem powiedzieć, że współczesny marketing oparty na budowaniu
relacji dąży do tworzenia obopólnych korzyści. Przedsiębiorstwa budują związki lojalnościowe z klientami. Lojalność klienta może przynieść przedsiębiorstwu
wiele korzyści, ponieważ konsument związany z daną marką staje się „narzędziem marketingowym” w swoim najbliższym otoczeniu. Staje się on ambasadorem podmiotu gospodarczego i poleca jego usługi innym potencjalnym nabywcom. Poza tym lojalni nabywcy są również mniej wrażliwi na cenę.

3. marka i jej wartość w bankowości
Budowanie przewagi konkurencyjnej w bankowości jest trudne. Wymaga wykorzystania zasobów materialnych i niematerialnych14, jak również
13

A.M. Zawadzka, Konsumenci lojalni i nielojalni wobec marki produktu. Analiza segmentacji psychograficznej, „Czasopismo Psychologiczne” 1998, nr 3–4.
14
Do zasobów niematerialnych banków należy zaliczyć m.in.: oprogramowanie, autorskie prawa
majątkowe, prawa do znaków towarowych, licencje, koncesje, know-how, lojalność nabywców, kapitał
ludzki, kapitał intelektualny, kulturę organizacyjną, wizję, misję, strategię. Zob. szerzej M. Marcinkowska, niematerialne zasoby banków jako źródło ich wartości, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2008, nr 218, s. 204–208.
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przemyślanych strategii konkurowania. W bankowości znaczenie marki dla osiągania sukcesu było niedoceniane przez długi czas. Marka była postrzegana wyłącznie jako identyfikator banku, a nie narzędzie, które może mieć istotny wpływ
na poprawę wyników jego funkcjonowania na rynku. Sprzyjały temu specyficzne elementy otoczenia zewnętrznego banków, w tym przede wszystkim różnorodność klientów i związane z tym problemy z dostosowaniem oferty i przekazu
komunikacyjnego do ich potrzeb oraz „ślepa” lojalność nabywców, którzy rezygnowali z usług swojego banku wyłącznie w sytuacjach krytycznych. Powodem
takiego podejścia były również wewnętrzne ograniczenia samych instytucji bankowych, a zwłaszcza koncentracja na produktach15 i procedurach bankowych
oraz brak doświadczenia kierownictwa w zakresie zarządzania marką16. Podejście
to zaczęło ulegać zmianom relatywnie niedawno – w czasie kryzysu finansowego i gospodarczego w 2008 r. Obecnie coraz częściej marka banku, jej znajomość
i pozytywne skojarzenia wśród klientów stają się elementami, które pomagają
wyróżnić się na tle konkurencji.
Przystępując do omówienia znaczenia marki w bankowości, warto podkreślić
specyfikę tej branży w kontekście produktów (usług) bankowych oferowanych
nabywcom17. Ich osobliwość polega na tym, że są one niematerialne i niemożliwe
do gromadzenia ani magazynowania. Ponadto trudno mówić o ich standaryzacji, ponieważ muszą być dostosowywane do potrzeb indywidualnego odbiorcy.
Nie mogą również być objęte ochroną patentową, przez co ulegają powieleniu
przez innych w bardzo krótkim czasie. Produkty bankowe związane są z osobą
je świadczącą, gdyż są skomplikowane i wymagają szczegółowej wiedzy o rynku
usług finansowych, której przeciętny nabywca nie posiada18. Daje to możliwość
budowania wyjątkowych relacji pomiędzy pracownikami banku a ich klientami.
Jest to drugi obszar istotny dla budowania przewagi konkurencyjnej banków.
Ze względu na charakter usług finansowych, ich kompleksowość, długoterminowy charakter i ryzyko związane z zakupem zaufanie do instytucji bankowej
jest warunkiem utworzenia trwałych relacji. Wydaje się, że największe znaczenie ma jakość produktów i obsługi. Jeśli jest ona zapewniona na wysokim poziomie, to wówczas klient nabiera zaufania do usługodawcy. Wymaga to jednak
15

W celu prowadzenia polityki produktowej banki najczęściej gromadzą informacje na temat: satysfakcji klientów z produktu, lojalności klientów względem produktu, wartości indywidualnego
klienta, segmentacji klienta, udziału/pozycji w rynku własnego produktu, udziału/pozycji w rynku
produktu obcego, efektywności kampanii reklamowej, kosztów tworzenia produktu, postępu technologicznego, struktury podmiotów na rynku, wzrostu/spadku sprzedaży danego produktu na rynku bankowym, koniunktury na rynku. Zob. W. Krawiec, Cykl życia produktu w polskiej bankowości detalicznej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2011, nr 261, s. 265.
16
Zob. szerzej: G. Urbanek, Siła marki a wyniki finansowe banków, „Zarządzanie i Finanse” 2012, nr 4,
cz. 2, s. 354–359.
17
W. Grzegorczyk, Marketing bankowy, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Łódź, 2004, s. 77.
18
Obecnie obserwuje się wzrost świadomości i poziomu wiedzy na temat zarządzania finansami
osobistymi oraz oczekiwań, zwłaszcza wobec obsługi. Tendencje te dotyczą przede wszystkim segmentu zamożnych klientów. Zob. M. Meder, Marketing relacji w bankowości detalicznej – porównanie roli
doradców klientów w Polsce i w niemczech, „Bank i Kredyt”, luty 2006, s. 86.
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wdrożenia nowych narzędzi, które wpłyną na poziom jakości postrzegany przez
klientów oraz będą służyć realizacji koncepcji marketingu relacji przez banki. We
współczesnej bankowości można wyróżnić dwa podejścia w kreowaniu relacji
z klientem: podejście informatyczne19 oraz podejście oparte na kontakcie osobistym. Celem podejścia opartego na systemach informatycznych jest wykorzystanie możliwości analizy danych o klientach w celu personalizacji oferty20. Nawiązanie i rozwijanie relacji z nabywcami przez specjalnego pracownika banku to
metoda oparta na kontakcie osobistym. Poprawne stosowanie strategii opiekuna klienta zwiększa satysfakcję nabywców. Działalność banków związana z budowaniem wizerunku ich marki na rynku będzie skupiała się na poznawaniu
i dostosowywaniu się do potrzeb klientów i próbie odpowiedzi na te potrzeby
w taki sposób, by jednocześnie umacniać swoją pozycję konkurencyjną. Ważne
jest zwłaszcza uwzględnienie tych elementów, które cenione są najbardziej przez
klientów w bankowości. Pozwala to zdystansować się w stosunku do konkurencji
w odniesieniu do czynników, które budują wartość dla klientów21.
Budowanie marki w instytucji może znacznie przełożyć się na jej wynik finansowy, a co za tym idzie, na stworzenie źródła przewagi nad konkurentami.
Przedsiębiorstwo o ustabilizowanej pozycji rynkowej, posiadające silną i wartościową markę, ma szansę zwiększyć swoją wartość rynkową. Poza tym podmiot
taki ma mniejszą wrażliwość na zmieniające się czynniki rynkowe. Działalność
marketingowa banków musi zawsze uwzględniać liczbę klientów, ich rodzaj,
specyfikę produktu oraz regulacje prawne, dotyczące działalności tych instytucji.
Współczesne przedsiębiorstwa, pod wpływem presji konkurencyjnej i nowych
technologii, zwracają coraz większą uwagę na kreowanie swojej marki jako godnej zaufania. Potwierdzeniem tego podejścia są wyniki najmocniejszych marek
wycenianych corocznie przez „Rzeczpospolitą” i publikowanych w rankingu najcenniejszych polskich marek. Od 2006 r. najsilniejszą marką bankową (ranking
instytucji finansowych) jest PKO Bank Polski. Bank ten, kojarzony często z tradycyjną bankowością, wyróżniany jest przez autorów rankingu przede wszystkim za wprowadzanie innowacji produktowych, rozszerzanie grupy docelowej
klientów o studentów i dzieci (np. karty przedpłacone z wizerunkiem kultowych
postaci z seriali animowanych), prowadzenie skutecznych kampanii reklamowych (angażując do tego również znane osoby, takie jak Szymon Majewski) czy
19

Warto podkreślić, że w najbliższych latach szybko będzie rosnąć zainteresowanie bankowością
mobilną w Polsce. Przewagę konkurencyjną mają szansę zbudować te banki, które będą potrafiły dostosować się do preferencji młodszych klientów, wykorzystując do tego media społecznościowe i platformy internetowe. Dla tej grupy klientów większe znaczenie będą miały opinie i sugestie dostępne
w Internecie niż tradycyjna do tej pory rekomendacja doradców bankowych. W konsekwencji banki
będą musiały skoncentrować się na inwestycjach w oprogramowanie gwarantujące bezpieczeństwo
obrotu, w wykwalifikowany pod tym kątem personel oraz we wdrożenie nowoczesnych sposobów
komunikacji z nabywcami usług bankowych. Szerzej zob. M. Kulczycki, Sektor bankowy w Polsce – sytuacja w 2014 roku i wyzwania na przyszłość, „Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula” 2015, nr 5, s. 120.
20
M. Meder, Marketing relacji..., s. 89.
21
M. Tesławski, Strategia marketingowa. Instrukcja budowy silnej marki, Słowa i Myśli, Warszawa 2015,
s. 9.
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angażowanie się w wiele akcji charytatywnych, sportowych (np. akcja „Biegajmy
razem”), kulturalnych (np. projekt cyfrowej rekonstrukcji klasyki polskiego kina)
i edukacyjnych. Na kolejnych miejscach co roku następują zmiany. W 2015 r. swoją pozycję umocnił Bank Pekao. BZ WBK oraz mBank skutecznie utrzymują się
w czołówce rankingu (tabela 1).
tabela 1. Ranking najsilniejszych polskich marek bankowych w latach 2013–2015
miejsce

2013

2014

2015

1.

PKO BP

PKO BP

PKO BP

2.

mBank

BZ WBK

Bank Pekao

3.

BZ WBK

mBank

BZ WBK

4.

Bank Millennium

Bank Pekao

mBank

5.

Bank Pekao

Alior Bank

Getin Bank

6.

Alior Bank

Bank Millennium

Bank Millennium

7.

Bank BPH

BGŻ

Alior Bank

8.

BOŚ

Bank BPH

Bank BPH

9.

BGŻ

Getin Bank

BGŻ BNP Paribas

Getin Bank

Citi Handlowy

Citi Handlowy

10

Źródło: Ranking.Rzeczpospolitej. Marki Polskie 2014, „Rzeczpospolita”, 28.11.2014; Ranking
Rzeczpospolitej. Marki Polskie 2015, „Rzeczpospolita”, 30.11.2015.

Do interesujących wniosków doszedł również G. Urbanek, który podjął próbę
oszacowania wskaźnika korelacji pomiędzy siłą marki a wybranymi parametrami
opisującymi wyniki finansowe banków. Zauważył, że marka, jako istotny rodzaj
pozabilansowych aktywów przedsiębiorstwa, przyczynia się do zwiększenia zysków banków. Silna marka zwiększa wartość wskaźnikach ROE i ROA22, wpływa
korzystnie na relację ceny do wartości księgowej oraz zwiększa wartość rynkową
całego banku. Znana marka, która uważana jest za bezpieczną, tłumaczy również
fakt, że klienci są w stanie zaakceptować niższy zysk z depozytów23.
Na znaczenie marki w bankowości warto spojrzeć, uwzględniając również
relacje bank – klient. Jak wskazują badania TNS Polska, 72% klientów banków
uważa, że wszystkie rachunki bankowe są do siebie podobne. Z tego względu
nie może dziwić fakt, że 70% klientów wybierających konto w pierwszej kolejności zwraca uwagę na markę banku24. Świadczy to o dużym jej znaczeniu w sektorze bankowości i o potrzebie umacniania jej na rynku przez usługodawców.
Pomiędzy bankiem a klientem dochodzi do pewnego rodzaju wymiany wartości.
Nabywcy chcą uzyskać maksimum oczekiwanych wartości, zwracając przy tym
uwagę na ewentualne koszty. Oczekiwania klientów wobec danego produktu
22

ROE (ang. return on equity) – wskaźnik rentowności kapitału własnego. ROA (ang. return on assets)
– wskaźnik rentowności aktywów.
23
G. Urbanek, Siła marki a wyniki finansowe banków..., s. 360–362.
24
http://www.tnsglobal.pl/finanse/ (24.02.2016).
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kreują ich zachowania i postępowanie. Zadowolenie z wartości, jakie dostarcza
im dana usługa, sprawia, że będą dokonywać tego samego wyboru przy kolejnym zakupie.
A zatem w bankowości mamy do czynienia z procesem budowania wartości
dla klienta wskazanym przez P. Doyle’a , który oparty jest na trzech zasadach25:
– nabywca wybiera dostawcę, który w jego odczuciu oferuje mu najwyższą
wartość;
– do zakupu klienta nie motywuje sam produkt czy usługa, ale możliwość zaspokojenia za jego pomocą swoich potrzeb;
– najważniejszym aspektem z punktu widzenia przedsiębiorstwa jest budowa
długotrwałych relacji z nabywcami usług bankowych.
Budowanie przewagi konkurencyjnej banku polega na dostarczaniu klientom
określonych wartości. Wartość może być rozpatrywana dość szeroko jako ogół
doświadczeń z marką, na którą wpływ mają czynniki nie tylko racjonalne, lecz
także emocjonalne. Dla odbiorcy liczą się zarówno takie elementy, jak: wysokość
oprocentowania depozytów i kredytów, wysokość prowizji i opłat, przyjazne
procedury, terminowość realizacji zleceń, bezpieczeństwo osobiste klienta, bezpieczeństwo usług, jak również: opinia o banku, lokalizacja placówek, godziny
otwarcia, wygląd placówek i personelu, szybkość i sprawność obsługi, uprzejmość i życzliwość personelu, czas oczekiwania w kolejkach, dostęp do różnych
kanałów dystrybucji itp. Budowanie i umacnianie konkurencyjności na współczesnym rynku usług bankowych wymaga, oprócz rozpoznania potrzeb klienta,
także zaspokajania tych potrzeb na jak najwyższym poziomie.

4. lojalność klienta jako największa wartość dla banku
Poczucie satysfakcji klientów sprzyja powstaniu silnych związków z bankiem
i kształtuje wysoką lojalność odbiorców. Badacze współczesnego marketingu
przedstawiają dwa podejścia do lojalności. Pierwsze rozumiane jest jako zachowanie klienta, drugie związane jest z zachowaniem klienta i jego postawą.
Lojalność w odniesieniu do zachowania wiąże się z powtarzanym zachowaniem popierającym wobec obiektu lojalności. D. Stum i A. Thiry przedstawiają
cztery charakterystyczne zachowania lojalnych klientów, które są charakterystyczne również dla nabywców usług bankowych26:
– dokonanie powtórnych zakupów,
– nabywanie innych usług i produktów danej marki,
– przekazywanie pozytywnych opinii o organizacji,
– niska podatność na działania przedsiębiorstw konkurencyjnych.

25
26

P. Doyle, Marketing wartości, Felberg SJA, Warszawa 2003, s. 85.
W. Urban, D. Siemieniako, Lojalność klientów..., s. 12.
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Wielu ekspertów ukazuje liczne korzyści płynące z posiadania lojalnych klientów27. Orientacja przedsiębiorstwa, w tym również banku, na budowanie lojalności wśród odbiorców usług bankowych przynosi wiele pozytywnych aspektów28:
– koszt utrzymania obecnych klientów jest znacznie niższy niż pozyskania nowych,
– koszty obsługi lojalnych klientów są tańsze,
– lojalni klienci to promotorzy przedsiębiorstwa na zewnątrz,
– lojalni klienci akceptują wyższą cenę za ten sam produkt.
Lojalność klientów banku oznacza skłonność do korzystania przez klienta
z usług określonego banku w długim okresie29. Znajomość poziomu lojalności
nabywców ma zasadnicze znaczenie, gdyż pozwala opracować strategię marketingową banku i wybrać odpowiednie narzędzia do jej wdrażania.
Jak pisze W. Grzegorczyk, na poziom lojalności klientów wobec banku mają
wpływ takie elementy, jak30:
– poziom skomplikowania – większość produktów bankowych odznacza się
wysokim stopniem skomplikowania, w związku z tym wymagają one doradztwa i indywidualnego podejścia do nabywcy;
– wiedza – wysoki poziom skomplikowania usług bankowych wymaga od
klientów wiedzy na temat rynku tych usług;
– przyzwyczajenie – zakup produktu i doradztwo podczas tej sprzedaży wpływają na wzrost poziomu wiedzy klientów banku, w dłuższej perspektywie
korzystanie z produktów staje się rutynowe, wówczas klient jest mniej chętny
do zmiany banku, ponieważ może go to narazić na zmianę jego przyzwyczajeń i komplikować zakup w nowym banku;
– zadowolenie – na poziom lojalności ma wpływ także zadowolenie z usługi,
usatysfakcjonowany klient zapewne skorzysta z oferty ponownie, natomiast
niezadowolony wybierze inny bank.
W celu utrzymania lojalności klientów na jak najwyższym poziomie bank
musi brać pod uwagę wyżej wymienione czynniki. W konsekwencji ważne jest
ciągłe poszerzanie oferty i kompleksowa obsługa nabywców. Lojalność klienta
jest niska, kiedy korzysta on z jednego produktu. Lojalność rośnie wraz z liczbą produktów nabywanych przez klienta. Ponadto na postawy lojalnościowe
nabywcy może wpłynąć również łatwy dostęp do usług bankowych. Ważne są
miejsca samodzielnej obsługi, jak również punkty bezpośredniego doradztwa,
a także kanały internetowe i telefoniczne.
Dla banku najważniejsi są klienci lojalni wobec niego, jak również ci, którzy
w ogóle nie korzystają z usług bankowych, a w dalszej kolejności korzystający
z usług konkurentów31. Stosunkowo łatwiej jest oddziaływać na tych, którzy nie
27

R. Buchanan, C. Gilles, Value managed relationship: The key to customer retention and profitability, „European Management Journal” 1990, no. 4.
28
W. Urban, D. Siemieniako, Lojalność klientów..., s. 16.
29
W. Grzegorczyk, Marketing bankowy..., s. 90.
30
Tamże, s. 91.
31
Tamże, s. 94.
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są jeszcze klientami żadnego banku. Zdecydowanie trudniejszą grupą nabywców są korzystający z usług innych podmiotów, ponieważ mają oni perspektywę
porównawczą dotychczasowej oferty produktowej i jakości obsługi.
Dokonywanie emocjonalnych wyborów sprawia, że podczas podejmowania
decyzji klient nie zawsze kieruje się niższą ceną czy korzystniejszą ofertą. Bardzo
często wybory konsumentów determinowane są przywiązaniem lub renomą do
danej marki. Bank, który w sposób konsekwentny buduje strategię swojej marki
w oparciu o dostosowanie się do zmieniającego się otoczenia i konkurencji, ma
możliwość wykreowania pozytywnego wizerunku wśród klientów. Zaufanie oraz
bezpieczeństwo w relacji bank – klient to dla wielu współczesnych konsumentów
podstawowe wartości. W związku z tym w tej relacji nie zawsze znaczenie ma
cena czy korzystna oferta, istotniejsze może okazać się przywiązanie i zaufanie.
Poziom satysfakcji klienta zależy również od poziomu jakości danej usługi. Bardzo często może to być element wyróżniający dany bank spośród innych.
Poziom satysfakcji z usług świadczonych klientom przekłada się wprost na
umacnianie relacji klienta z marką, pogłębia jego zaangażowanie w tę relację
i skutkuje większą lojalnością32.

Zakończenie
Sektor usług bankowych stał się rynkiem nasyconym. Bankom coraz trudniej jest pozyskać nowych, atrakcyjnych klientów. Ważnym aspektem okazuje
się budowa długookresowych i rentownych relacji z dotychczasowymi klientami. W związku z tym posiadanie znanej i silnej marki w sektorze bankowym ma
współcześnie duże znaczenie. Wizerunek przedsiębiorstwa może być źródłem
konkurencyjności i wyróżnienia się od oferty innych organizacji. Marka ma duży
wpływ na budowanie relacji pomiędzy podmiotem gospodarczym a klientem.
Wpływa na satysfakcję i lojalność odbiorców usług bankowych. Pojęcie lojalności
oznacza, że nabywca systematycznie kupuje dany produkt. Klient przywiązany
do usługodawcy i jego produktu skłonny jest zapłacić więcej, pozostać z produktem na dłużej i jest mniej otwarty na działania konkurentów. W dłuższej perspektywie dla sektora bankowości ważne okazuje się przywiązanie klienta. Silny
wizerunek oraz przywiązanie nabywców mogą mieć zasadnicze znaczenie dla
istnienia tych podmiotów i wyróżnienia się na tle konkurentów.
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tHe role of BranD anD BuYerS’ loYaltY
in tHe BankinG Sector

SUmmarY
Dynamic changes in the business environment generate new challenges that enterprises
must meet and fulfill in order to be competitive on the market. Strong competition also
appears in the banking sector. To build competitive advantage banks should define their
significant and distinct images. The image must be correlated with the brand – the most
important component of intangible assets in the banking sector. Creating a positive image
in the eyes of the buyers allows the banks to build a strong relationship with the satisfied
customers and to gain their loyalty. The aim of this paper is to show the importance of
creating a recognizable brand in the banking sector. Attention has been focused particularly on the impact of the brand to build strong relationships between the bank and the
customers.

anetta Waśniewska

funkcJonoWanie orGaniZacJi
poŻYtku puBlicZneGo W polSce

StreSZcZenie

Funkcjonowanie organizacji pożytku publicznego określa Ustawa o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie. Ustawodawca określił w niej zakres możliwych prowadzonych działalności przez te organizacje. Najczęściej organizacje te
decydują się na zapis w statucie o działalności wyłącznie nieodpłatnej, skierowanej
na poprawę sytuacji osób zamieszkujących dany obszar działania. Jednak analiza
prowadzonych przez nie działalności wskazuje na to, że organizacje podejmują najczęściej działania związane ze specyfiką województw, na których obszarze
funkcjnują. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, od czego zależy liczba aktywnie funkcjonujących organizacji pożytku publicznego na podstawie danych
Głównego Urzędu Statystycznego z 2010 i 2012 r.

Wstęp
Pojęcie organizacji pożytku publicznego odnosi się do organizacji pozarządowych, do których zalicza się m.in. stowarzyszenia, fundacje, kluby, zrzeszenia,
związki wyznaniowe. Wszystkie te organizacje prowadzą działalność niezmierzającą do osiągnięcia zysku. Podmioty te działają zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie1. Posiadają one status organizacji
pożytku publicznego.
Wszystkie organizacje posiadające status organizacji pożytku publicznego powinny spełniać wymagania dotyczące2:
1
2

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.).
Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, art. 20.

304

Anetta Waśniewska

– prowadzenia działalności na rzecz ogółu społeczności lub podmiotów, które
są w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w odniesieniu do ogółu społeczeństwa;
– prowadzenia działalności gospodarczej jako dodatkowej względem działalności pożytku publicznego;
– wypracowanego zysku, który może zostać przeznaczony na działalność na
rzecz ogółu społeczności lub podmiotów będących w trudnej sytuacji celem
podniesienia ich jakości życia;
– kolegialnych organów statutowych kontroli i nadzoru oraz odrębnego organu zarządzającego i niepodlegającego mu w zakresie wykonywania kontroli
wewnętrznej lub nadzoru;
– niekaralności członków organów zarządzających prawomocnymi wyrokami
za przestępstwa umyślenie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
– statutu lub innych aktów, które zabraniają m.in. udzielania pożyczek, zabezpieczeń majątkowych, przekazywania i wykorzystania majątku przez
określone osoby lub podmioty oraz zakupu towarów i usług od określonych
w ustawie osób lub podmiotów.
Nieprzestrzeganie powyższych warunków prowadzić może do utraty statusu
organizacji pożytku publicznego.
Organizacje pożytku publicznego mogą prowadzić dwa rodzaje działalności3:
1. działalność nieodpłatną – za którą nie są pobierane żadne świadczenia pieniężne;
2. działalność odpłatną – za którą jest pobierane wynagrodzenie, mogą sprzedawać przedmioty darowizn czy wytworzone przez siebie towary i usługi dotyczące m.in.:
a) rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;
b) integracji i reintegracji osób wykluczonych społeczenie, do których zalicza
się przede wszystkim osoby długotrwale bezrobotne, osoby, które opuściły
zakłady karne, kobiety powracające na rynek pracy po urlopach wychowawczych;
3. działalność gospodarczą4 – która musi być prowadzona zgodnie z Ustawą
o swobodzie działalności gospodarczej.
Organizacje pożytku publicznego mogą prowadzić działalność, która jest
społecznie użyteczna. W ustawie określono5 sferę zadań publicznych i podano
działania, które mogą podejmować organizacje w celu wspomożenia rozwoju
wspólnot i społeczności na poziomie lokalnym. Zalicza się do nich m.in. takie
obszary, jak:
– pomoc społeczną;
– działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, np. na rzecz osób niepełnosprawnych,
3
4
5

Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, art. 7–10.
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r., Nr 173, poz. 1807).
Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1818, art. 4.
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w wieku emerytalnym, jak również podejmowanie działań związanych z promocją zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem;
– działalność charytatywną;
– podtrzymywanie, upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości i świadomości narodowej czy kulturowej oraz podejmowanie działań
na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych;
– ochrona i promocja zdrowia oraz ratownictwa, ochrona ludności, jak również
niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, katastrof czy poszkodowanym
podczas działań wojennych czy konfliktów zbrojnych;
– działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn oraz na rzecz dzieci
i młodzieży;
– wspomaganie działań przedsiębiorczych, których celem jest rozwój gospodarczy regionu poprzez np. rozwój postaw innowacyjnych, postęp techniki,
wynalazczości i możliwości ich wdrożenia w praktyce;
– rozwój nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty, wychowania, kultury,
sztuki czy ochrony dóbr dziedzictwa narodowego;
– upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki;
– ochrona przyrody oraz propagowanie postaw proekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa przyrodniczego;
– porządek i bezpieczeństwo publiczne poprzez wzrost obronności kraju
z uwzględnieniem działań podejmowanych przy wykorzystaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
– rozwój demokracji, propagowanie praw człowieka oraz swobód obywatelskich i ochrony praw wolności jednostki poprzez udzielanie np. nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
– szerzenie wiedzy dotyczącej praw konsumentów;
– współpraca międzynarodowa na poziomie społeczeństw i gospodarki, integracji europejskiej;
– promowanie i organizowanie wolontariatu.
Okazuje się, że najwięcej organizacji swoje działania kieruje na kwestie związane z ratownictwem oraz rynkiem pracy i aktywizacją zawodową. W 4 z 16 województw tego rodzaju działania były prowadzone przez najliczniejszą grupę
organizacji. Ponadto zajmowano się łowiectwem, ochroną zdrowia i sprawami
zawodowymi pracowniczymi oraz branżowymi, co miało swoje odzwierciedlenie dwukrotnie w 2010 r.
W 2012 r. organizacje swoją działalność skupiły na rozwoju lokalnym, społecznym i ekonomicznym (w 3 województwach uznano taką działalność za priorytetową). Natomiast w pozostałych województwach priorytetowe stały się działania
zmierzające do:
– przestrzegania prawa i jego ochrony oraz zwiększenia działań na rzecz przestrzegania praw człowieka i mniejszości narodowych;
– wzmożenia działalności międzynarodowej, religijnej itp.;
– podniesienia poziomu ratownictwa;
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– wprowadzenia zmian na rynku pracy, co związane było z aktywizacją zawodową osób przede wszystkich wykluczonych, wchodzących po raz pierwszy
na rynek pracy;
– poprawy ochrony zdrowia na obszarze działania organizacji pożytku publicznego.
W 2010 r. najmniej licznie organizacje angażowały się w działania względem:
– kwestii związanych z prawem i jego ochroną, jak również przestrzeganiem
praw człowieka (4 województwa);
– działalności międzynarodowej, religijnej i pozostałej (3 województwa);
– ochrony środowiska (3 województwa);
– wsparcia trzeciego sektora (2 województwa);
– ochrony zdrowia (2 województwa);
– spraw zawodowych, pracowniczych i branżowych (2 województwa).
Natomiast w 2012 r. najmniejsze zaangażowanie skierowane zostało przez organizacje pożytku publicznego na:
– wsparcie trzeciego sektora (3 województwa);
– rynek pracy, aktywizację zawodową zmierzającą do poprawy sytuacji osób
wykluczonych społecznie (3 województwa).
Analiza podejmowanych działań została przedstawiona w tabeli 1.
tabela 1. Działania podejmowane przez organizacje pożytku publicznego w Polsce
w 2010 i 2012 r.
Województwo

największe zaangażowanie
2010

2012

najmniejsze zaangażowanie
2010

2012

dolnośląskie

rynek pracy,
aktywizacja
zawodowa

prawo i jego
ochrona, prawa
człowieka

ratownictwo

sprawy zawodowe,
pracownicze,
branżowe

kujawskopomorskie

łowiectwo

rynek pracy,
aktywizacja
zawodowa

działalność
międzynarodowa,
religia i pozostała
działalność

prawo i jego
ochrona, prawa
człowieka

lubelskie

ratownictwo

ratownictwo

ochrona
środowiska

ochrona
środowiska

lubuskie

łowiectwo

łowiectwo

sprawy zawodowe, wsparcie trzeciego
pracownicze,
sektora
branżowe

łódzkie

ratownictwo

ochrona zdrowia

działalność
międzynarodowa,
religia i pozostała
działalność

małopolskie

działalność
międzynarodowa,
religia i pozostała
działalność

działalność
międzynarodowa,
religia i pozostała
działalność

wsparcie trzeciego rynek pracy,
sektora
aktywizacja
zawodowa

ochrona
środowiska
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mazowieckie

prawo i jego

prawo i jego

sport, turystyka,

sport, turystyka,

ochrona, prawa
człowieka

ochrona, prawa
człowieka

rekreacja, hobby

rekreacja, hobby

opolskie

rynek pracy,
aktywizacja
zawodowa

rozwój lokalny,
społeczny
i ekonomiczny

wsparcie trzeciego wsparcie trzeciego
sektora oraz
sektora
działalność
międzynarodowa,
religia i pozostała
działalność

podkarpackie

ratownictwo
oraz rynek pracy,
aktywizacja
zawodowa

ratownictwo

ochrona zdrowia

podlaskie

sprawy zawodowe, ochrona zdrowia
pracownicze,
branżowe

wsparcie trzeciego prawo i jego
sektora
ochrona, prawa
człowieka

pomorskie

ochrona zdrowia

ochrona
środowiska

ochrona
środowiska

prawo i jego
ochrona, prawa
człowieka

śląskie

ochrona zdrowia

działalność
międzynarodowa,
religia i pozostała
działalność

rozwój lokalny,
społeczny
i ekonomiczny

prawo i jego
ochrona, prawa
człowieka

świętokrzyskie

ratownictwo

rynek pracy,
aktywizacja
zawodowa

ochrona
środowiska

wsparcie trzeciego
sektora

warmińsko-mazurskie

rozwój lokalny,
społeczny
i ekonomiczny

rozwój lokalny,
społeczny
i ekonomiczny

ochrona zdrowia

rynek pracy,
aktywizacja
zawodowa

wielkopolskie

sprawy zawodowe, sprawy zawodowe, prawo i jego
pracownicze,
pracownicze,
ochrona, prawa
branżowe
branżowe
człowieka

zachodniopomorskie

rynek pracy,
aktywizacja
zawodowa

rozwój lokalny,
społeczny
i ekonomiczny

rynek pracy,
aktywizacja
zawodowa

edukacja
i wychowanie,
badania naukowe

sprawy zawodowe, działalność
pracownicze,
międzynarodowa,
branżowe
religia i pozostała
działalność

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Na uwagę zasługuje fakt, że w 2012 r. jedynie w sześciu województwach miała miejsce kontynuacja działań podjętych w 2010 r. Dotyczyło to województw:
lubelskiego (ratownictwo), lubuskiego (łowiectwo), małopolskiego (działalność
międzynarodowa, religijna i pozostała), warmińsko-mazurskiego (rozwój społeczno-ekonomiczny regionu), wielkopolskiego (sprawy pracownicze, zawodowe i branżowe) oraz mazowieckiego, gdzie szczególny nacisk był położony na
kwestie związane z przestrzeganiem prawa i ochroną prawną jednostek. Natomiast tylko w dwóch przypadkach stwierdzono, że organizacje nadal nie będą
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się angażowały w działania na rzecz szerzenia sportu, turystyki i reakracji (woj.
mazowieckie) oraz wsparcia trzeciego sektora (woj. opolskie).
W wielu wypadkach podejmowane przez organizacje pożytku publicznego
działania miały na celu poprawę sytuacji osób zamieszkujących dany region. Za
przykład może posłużyć województwo warmińsko-mazurskie, które od wielu lat
boryka się z wysoką stopą bezrobocia. Tam organizacje pożytku publicznego dążyły do poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej lokalnych społeczności.

1. organizacje pożytku publicznego w polsce (dane GuS)
Liczba organizacji pożytku publicznego w Polsce po II wojnie światowej wykazywała tendencję malejącą do 1989 r.6 Od tej pory liczba organizacji wzrastała
bardzo dynamicznie do początku XXI w. W 2010 r. aktywnie działających organizacji w Polsce było 80,4 tys., by w 2012 r. osiągnąć poziom 83,5 tys. (tabela 2).
Na 1000 mieszkańców w Polsce w 2010 r. przypadało 2,09 organizacji, a dwa
lata później 2,16. Najwięcej organizacji funkcjonuje w województwie mazowieckim, a najwięcej organizacji w przeliczeniu na 1000 mieszkańców odnotowano
w przypadku województw lubelskiego (wskaźnik 2,38 w 2010 r.) oraz mazowieckiego (wskaźnik 2,53 w 2012 r.).
Najmniej postaw związanych ze zrzeszaniem się wykazują mieszkańcy województwa śląskiego, gdzie wskaźnik przyjął odpowiednio wartości 1,51 oraz 1,53
na 1000 mieszkańców dla 2010 i 2012 r.
tabela 2. Liczba aktywnych organizacji pożytku publicznego w Polsce w 2010 i 2012 r.
Województwo

6

aktywne organizacje (tys.)

aktywne organizacje (%)

2010

2012

2010

2012

dolnośląskie

5,8

6,2

7,2

7,5

kujawsko-pomorskie

4,1

4,2

5,1

5,0

lubelskie

5,2

4,9

6,4

5,9

lubuskie

2,0

2,3

2,5

2,7

łódzkie

5,2

5,5

6,4

6,6

małopolskie

7,3

7,4

9,1

8,9

mazowieckie

12,4

13,4

15,5

16,1

opolskie

2,1

2,3

2,6

2,7

podkarpackie

5,0

5,1

6,2

6,1

podlaskie

2,6

2,6

3,2

3,2

pomorskie

4,7

4,8

5,8

5,8

śląskie

7,0

7,0

8,7

8,4

A. Waśniewska, Inicjatywy ekonomii społecznej w podregionie elbląskim na podstawie przeprowadzonych
badań [w:] Aspekty i przejawy przedsięborczości regionalnej w Polsce, red. A. Richert-Kaźmierska, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2012, s. 123–124.
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świętokrzyskie

2,6

2,6

3,2

3,2

warmińsko-mazurskie

3,2

3,2

4,0

3,8

wielkopolskie

8,0

8,4

10,0

10,1

zachodniopomorskie

3,2

3,5

4,0

4,1

Źródło: Dane GUS, www.stat,gov.pl (25.03.2016).

Największa liczba organizacji pożytku publicznego działających w Polsce prowadzi wyłącznie nieodpłatną działalność statutową: w 2010 r. było ich 72 tys., a w
2012 r. – 75 tys. Natomiast spadek w liczebności organizacji odnotowano w przypadku pozostałych rodzajów działalności (tabela 3):
– odpłatna działalność statutowa bez działalności gospodarczej w 2010 r. osiągnęła poziom 19,4 tys., aby zmaleć do poziomu 18 tys. w 2012 r.;
– działalność gospodarczą bez odpłatnej działalności statutowej w 2010 r. prowadziło 5,5 tys. organizacji, a w 2012 r. – 4,6 tys.;
– odpłatna działalność statutowa oraz działalność gospodarcza – zanotowano
tu spadek z 3 tys. w 2010 r. do poziomu 2,3 tys. w 2012 r.
tabela 3. Działalność prowadzona przez organizacje pożytku publicznego w Polsce
w 2010 i 2012 r. (tys.)
Województwo
1
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie

2010
70,5
68,4
74,9
75,0
69,2
68,2
69,7
74,5
80,0
77,2
67,8
67,4
78,0
77,3

2012
73,9
74,1
77,4
78,8
75,3
72,1
70,2
80,7
85,0
78,2
73,3
68,5
82,4
77,4

76,0
72,9

78,3
75,3

rodzaj prowadzonej działalności
2
3
4
2010
2012
2010
2012
2010
2012
22,8
19,8
3,8
3,8
2,9
2,4
22,3
19,0
5,3
3,9
4,0
2,9
18,6
16,4
4,9
4,7
1,6
1,5
17,5
14,9
5,2
4,6
2,4
1,8
23,4
19,1
4,9
4,1
2,4
1,5
20,2
18,7
8,0
6,1
3,5
3,1
20,8
20,8
5,6
5,8
4,0
3,2
19,4
14,8
3,1
3,2
3,1
1,4
13,5
10,1
4,5
3,3
2,0
1,6
15,8
15,5
5,2
4,5
1,9
1,8
22,4
19,5
5,0
4,9
4,8
2,3
22,3
21,7
7,0
6,2
3,2
3,5
14,5
13,0
5,7
3,4
1,9
1,3
15,6
16,4
5,2
4,2
1,9
2,0
15,5
18,8

16,5
18,7

6,5
4,0

3,6
3,8

2,0
4,3

1,6
2,1

Legenda: 1 – wyłącznie nieodpłatna działalność statutowa; 2 – odpłatna działalność statutowa bez
działalności gospodarczej; 3 – działalność gospodarcza bez odpłatnej działalności statutowej; 4 – odpłatna działalność statutowa oraz działalność gospodarcza

Źródło: Dane GUS, www.stat,gov.pl (25.03.2016).
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W Polsce w 2010 r. odnotowano łącznie 69,7 tys. organizacji zrzeszających osoby fizyczne. Porównując te dane z 2012 r., należy zauważyć tu wzrost o 1,5 tys.
Wśród organizacji zrzeszających osoby prawne również widoczny był wzrost,
gdyż w 2012 r. było ich 6,2 tys., a dwa lata wcześniej o 0,3 tys. mniej (tabela 4).
tabela 4. Członkostwo w organizacjach pożytku publicznego w Polsce w 2010 i 2012 r.
Województwo

organizacje
zrzeszające osoby
fizyczne

organizacje
zrzeszające osoby
prawne

Suma członkostw
(mln osób)

2010

2012

2010

2012

2010

2012

dolnośląskie

5,0

5,2

0,4

0,6

0,6

0,5

kujawsko -pomorskie

3,7

3,7

0,4

0,3

0,5

0,4

lubelskie

4,7

4,4

0,3

0,3

0,4

0,5

lubuskie

1,8

2,1

0,2

0,2

0,2

0,2

łódzkie

4,6

4,9

0,3

0,3

0,5

0,5

małopolskie

6,2

6,2

0,6

0,5

0,7

0,5

mazowieckie

9,2

9,5

1

1,4

2,7

2,8

opolskie

2

2,1

0,1

0,3

0,2

0,2

podkarpackie

4,6

4,7

0,4

0,3

0,4

0,3

podlaskie

2,3

2,3

0,2

0,2

0,2

0,2

pomorskie

4

4,1

0,3

0,4

1,7

1,4

śląskie

6,1

6,1

0,4

0,4

1,1

1

świętokrzyskie

2,4

2,4

0,1

0,1

0,2

0,2

warmińskomazurskie

3

2,9

0,2

0,2

0,2

0,2

wielkopolskie

7,2

7,5

0,6

0,6

0,6

1

zachodniopomorskie

2,9

3,1

0,3

0,3

0,2

0,3

Źródło: Dane GUS, www.stat,gov.pl (25.03.2016).

Co ciekawe, mimo odnotowanych wzrostów zmalała liczba członkostw
w przeliczeniu na osoby – spadek z 10,4 mln osób w 2010 r. do poziomu 10,2 mln
osób w 2012 r. Największe spadki odnotowano w województwach podlaskim
oraz łódzkim. Łącznie spadki odnotowano w sześciu województwach. W siedmiu województwach sytuacja była bez zmian, a w przypadku warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, małopolskiego i kujawsko-pomorskiego odnotowano wzrost liczby członkostw.
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2. analiza organizacji pożytku publicznego
z wykorzystaniem metody Hellwiga
Organizacje pożytku publicznego zostały wcześniej omówione w kilku aspektach z wykorzystaniem danych udostępnionych na stronie internetowej GUS. Na
podstawie informacji zawartych w literaturze przedmiotu oraz dostępnych danych dokonano wyboru potencjalnych zmiennych objaśniających (endogenicznych), które mają wpływ na liczebność aktywnych organizacji w Polsce (zmienne
objaśniane – egzogeniczne).
Dokonano wyboru potencjalnych zmiennych merytorycznie uzasadnionych.
Na pierwszym etapie analizie poddano 18 zmiennych. Następnie na podstawie
wartości współczynnika zmienności dokonano eliminacji zmiennych, których
zróżnicowanie było niewystarczające. Przyjęto wartość krytyczną współczynnika
zmienności na poziomie 20%. W związku z powyższym dalszej analizie poddano jedynie 5 zmiennych, a pozostałe zmienne uznano za quasi-zmienne. Zbiór
zmiennych wykorzystanych w analizie zawiera tabela 5.
tabela 5. Zbiór zmiennych objaśniających
Zmienna

interpretacja

x1

organizacje prowadzące działalność gospodarczą bez odpłatnej działalności
statutowej

x2

organizacje prowadzące odpłatną działalność statutową oraz działalność
gospodarczą

x3

organizacje zrzeszające osoby fizyczne

x4

organizacje zrzeszające osoby prawne

x5

suma członkostw w mln osób

Źródło: Opracowanie własne.

Następnie wyznaczono wektor współczynników korelacji między zmiennymi
objaśniającymi a zmienną objaśnianą w dwóch analizowanych latach dla wszystkich województw w Polsce. W dalszej kolejności zbudowano macierz współczynników korelacji liniowej między zmiennymi objaśniającymi dla danych z 2010
i 2012 r.
0,464

1

0,256
y=

0,990
0,954

X=

–0,010

0,497

0,436

0,254

1

0,204

0,344

0,563

1

0,932

0,740

1

0,765

0,804
rysunek 1. Wektor i macierz współczynników korelacji liniowej dla 2010 r.
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS, arkusz kalkulacyjny Excel.
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0,533

1

0,373
y=

0,986

0,767

0,502

0,44

0,537

1

0,543

0,533

0,53

1

0,863

0,803

1

0,902

X=

0,928
0,866

1

rysunek 2. Wektor i macierz współczynników korelacji liniowej dla 2012 r.
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS, arkusz kalkulacyjny Excel.

Po wyznaczeniu wektorów i macierzy zastosowano metodę Hellwiga7, dzięki
której można wyznaczyć integralną pojemność nośników informacji. Za nośniki informacji uznaje się wszystkie potencjalne zmienne, które zostały poddane
analizie. Wyznaczono liczbę możliwych kombinacji potencjalnych zmiennych za
pomocą wzoru:
L = 2m – 1

(1)

gdzie:

m – liczba zmiennych.
Następnie obliczono dla każdej z kombinacji indywidualną pojemność informacyjną, wykorzystując w tym celu wzór:
, l = 1, 2, …L, j Î Il

(2)

gdzie:
rj – wartość współczynnika korelacji między y a xj,
rij – wartość współczynnika korelacji między xi a xj.

W dalszej kolejności wyznaczono pojemność informacyjną dla wszystkich
zmiennych objaśniających występujących dla l-tej kombinacji za pomocą następującego wzoru:
(3)
gdzie:
Hl – pojemność informacyjna.

Spośród wszystkich możliwych kombinacji dokonano wyboru tej, dla której
wartość integralnej pojemności uzyskała największą wartość.
Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że w 2010 r. na liczebność funkcjonujących organizacji pożytku publicznego w Polsce wpływ miała
przede wszystkim zmienna x3, czyli liczba organizacji zrzeszających osoby fizyczne, które zaangażowały się w działania. Natomiast w roku 2012 na liczebność

7

M. Sobczyk, Ekonometria, C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 24–26.
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organizacji wpłynęły dwie zmienne x3 oraz x4, czyli odpowiednio liczba organizacji zrzeszających osoby fizyczne oraz liczba organizacji zrzeszających osoby
prawne.
tabela 6. Wartości pojemności informacyjnej metodą Hellwiga
kombinacja

Zmienne

pojemność informacyjna
2010

2012

H1

x1

0,215

0,284

H2

x2

0,066

0,139

H3

x3

0,980

0,972

H4

x4

0,910

0,861

H5

x5

0,646

0,750

H6

x1, x2

0,284

0,240

H7

x1, x3

0,799

0,836

H8

x1, x4

0,784

0,795

H9

x1, x5

0,687

0,673

H10

x2, x3

0,868

0,720

H11

x2, x4

0,726

0,653

H12

x2, x5

0,456

0,581

H13

x3, x4

0,978

0,984

H14

x3, x5

0,935

0,955

H15

x4, x5

0,882

0,847

H16

x1, x2, x3

0,776

0,661

H17

x1, x2, x4

0,711

0,626

H18

x1, x2, x5

0,571

0,547

H19

x1, x3, x4

0,899

0,931

H20

x1, x3, x5

0,885

0,882

H21

x1, x4, x5

0,861

0,819

H22

x2, x3, x4

0,901

0,831

H23

x2, x3, x5

0,822

0,803

H24

x2, x4, x5

0,744

0,729

H25

x3, x4, x5

0,962

0,953

H26

x1, x2, x3, x4

0,862

0,792

H27

x1, x2, x3, x5

0,815

0,753

H28

x1, x2, x4, x5

0,771

0,705

H29

x1, x3, x4, x5

0,933

0,922

H30

x2, x3, x4, x5

0,882

0,849

H31

x1, x2, x3, x4, x5

0,877

0,820

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS,
arkusz kalkulacyjny Excel.
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Zakończenie
Najwięcej działających organizacji pożytku publicznego w Polsce zarejestrowanych jest w województwie mazowieckim, co jednak nie do końca świadczy
o ich lokalnym charakterze działania. Często rejestrowane tam organizacje prowadzą działalność ogólnopolską czy też międzynarodową i są rozpoznawalne
nie tylko na rynku lokalnym. Dynamika wzrostu liczby rejestrowanych organizacji z roku na rok maleje. Najwięcej organizacji było zarejestrowanych pod koniec ubiegłego wieku. Obecnie niektóre organizacje działają tak długo, dopóki
nie zostanie zrealizowany założony przez nie cel. Organizacje nie mają również
obowiązku wyrejestrowania się z KRS, co również utrudnia ich analizę.
Na podstawie przeprowadzonej analizy z wykorzystaniem danych GUS można stwierdzić, że liczba funkcjonujących organizacji pożytku publicznego jest silnie uzależniona od liczby osób fizycznych i prawnych zaangażowanych w ich
działania i nie ma znaczenia, co jest głównym celem funkcjonowania danej organizacji. Na uwagę natomiast zasługuje fakt, że w pełni w rozwój lokalny, społeczny i ekonomiczny zaangażowanych jest niewiele organizacji. Przede wszystkim
organizacje te swoje działania skupiają na ratownictwie, rynku pracy i aktywizacji zawodowej oraz na łowiectwie.
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tHe functioninG of puBlic Benefit orGaniZation in polanD

SUmmarY
The functioning of public benefit organizations specified in the Act on public benefit activity and volunteerism. Legislator defined there range of possible activities carried out by
these organizations. Most often, these organizations choose to record in the statute of the
activities exclusively free of charge. aimed at improve the situation of people living in an
area of operation. However, the analysis conducted by their activities shows that organizations undertake the most action related to the specifics provinces in the area which they
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operate. The purpose of this article is the answer the question: what determines the number of actively operating public benefit organization on the basis of the data of the Central
Statistical Office in 2010 and 2012.

michał igielski

iStota kapitaŁu intelektualneGo
W polSkicH prZeDSiĘBiorStWacH
Z BranŻY tSl

StreSZcZenie

Artykuł dotyczy wdrożenia koncepcji kapitału intelektualnego i zarządzania jego
komponentami w przedsiębiorstwach z szeroko pojętej branży logistycznej. W tym
celu została określona m.in. rola kapitału intelektualnego w kreowaniu pozycji
konkurencyjnej podmiotów na rynku oraz zaprezentowano główne wyniki badań
własnych, których zadaniem była próba określenia stopnia wdrożenia koncepcji
zarządzania kapitałem intelektualnym w przedsiębiorstwach z tej branży. Dokonane analizy materiałów źródłowych i wyników badań jednoznacznie ukazały rolę
kapitału intelektualnego we współczesnej gospodarce, przede wszystkim w obszarach związanych z podnoszeniem i utrzymywaniem jakości usług oraz optymalizacji/efektywności pracy zatrudnionej kadry. Co ważne, okazało się, że zarządy
przedsiębiorstw zdają sobie sprawę z wagi posiadania i zarządzania tym kapitałem
w swoich organizacjach oraz wiedzą, co im w tym przeszkadza. Głównymi barierami gospodarowania kapitałem intelektualnym w polskich przedsiębiorstwach logistycznych okazały się: mentalność ludzi, brak środków finansowych i dość długi
czas oczekiwania na ewentualne korzyści. Jednakże wydaje się, że należy podjąć
ewentualne ryzyko i ponieść rzeczone nakłady, aby w przyszłości osiągnąć trwałą
pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa i w pełni zoptymalizować jego funkcjonowanie.

Wstęp
Zmiany, które zaszły w otaczającym nas świecie, doprowadziły przedsiębiorstwa do konieczności sprostania nowym wyzwaniom i dostosowania się
do zmiennych warunków konkurencji. Obecnie sam produkt nie odgrywa już
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tak wielkiej roli w procesie budowania pozycji konkurencyjnej, gdyż jego cechy
można łatwo skopiować i przenieść na inne wytwory produkcji. Oznacza to, że
zarządzanie współczesnymi organizacjami stanęło w obliczu dotychczas nieznanych wyzwań, towarzyszących procesom globalizacji i gospodarce opartej na
wiedzy. Dziś siłę konkurencyjną oferowanego produktu czy usługi buduje i determinuje wiedza, która została wykorzystana do ich powstania. Czasy, w których kreowano pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa na podstawie zasobów
materialnych, minęły bezpowrotnie. Współcześnie szansę na osiągnięcie sukcesu
mają jedynie te organizacje, które potrafią optymalnie zbilansować oraz wykorzystać aktywa materialne i niematerialne. Dlatego też w procesie budowania ich
pozycji konkurencyjnej na rynku najważniejszym komponentem staje się właśnie kapitał intelektualny.
To właśnie uwarunkowania towarzyszące funkcjonowaniu gospodarki opartej na wiedzy powodują, że permanentnie rośnie rola zasobów niematerialnych,
czyli przede wszystkim informacji, wiedzy i kapitału ludzkiego. Elementy te
mają jednoznaczny wpływ na wzrost wartości każdej z organizacji. Właściciele
przedsiębiorstw, szczególnie tych z rozwijających się szybko branż, a do takich
należy właśnie branża transportowo-spedycyjno-logistyczna (w skrócie TSL),
w nowych okolicznościach muszą poszukiwać optymalnych narzędzi i metod,
umożliwiających zdobycie oczekiwanej przewagi konkurencyjnej. W związku
z tym ich sukces zależy przede wszystkim od ludzi, którzy posiadają wiedzę,
umiejętności, kompetencje, własne doświadczenia czy też wewnętrzną motywację do działania.
Wszystkie przedsiębiorstwa, nie tylko z branży TSL, powinny szukać zatem
nowych metod zarządzania, które będą koncentrować się w głównej mierze na
aktywach niematerialnych. To właśnie kapitał intelektualny staje się kluczowym
majątkiem podmiotów, a optymalne zarządzanie nim powoli staje się ich podstawową kompetencją. Prowadzi to do przekształcenia współczesnych przedsiębiorstw w organizacje oparte na wiedzy, które koncentrują się podczas zarządzania, w pierwszej kolejności, na zasobach niematerialnych.
Stąd też celem niniejszego artykułu jest określenie roli kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwach z branży TSL w oparciu o analizę dostępnych źródeł
teoretycznych i przeprowadzone badania empiryczne. Dodatkowo dokonano
próby oceny stanu faktycznego zarządzania kapitałem intelektualnym w polskich przedsiębiorstwach z tej branży oraz uwarunkowań, które temu procesowi
towarzyszą.

1. istota kapitału intelektualnego
Współcześnie pojawia się coraz więcej terminów i schematów służących do
określenia wielkości zwanej kapitałem intelektualnym (intellectual capital). Jeden
z nich został zaprezentowany na rysunku 1.
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rysunek 1. Kapitał intelektualny
Źródło: L. Edvinsson, Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001,
s. 18.

Według G. Roosa i J. Roosa kapitał intelektualny to suma ukrytych aktywów
nieuwzględnionych w sprawozdaniach finansowych, obejmujących to, co znajduje się w głowach pracowników, jak również to, co zostaje po ich wyjściu z pracy do domu1. L. Prusak definiuje go zaś jako materię intelektualną, która została
wykorzystana do stworzenia wartościowych aktywów. Kapitał ten jest efektem
synergii aktywów niematerialnych, które podczas współdziałania z tradycyjnymi
zasobami umożliwiają przedsiębiorstwu efektywne funkcjonowanie2.
Ale już S. Wallman zawarł w swojej definicji kapitału intelektualnego nie tylko
siłę umysłu ludzkiego, lecz także marki, znaki handlowe oraz aktywa zaksięgowane w wartościach historycznych, których wartość księgowa jest niewspółmierna z rzeczywistą wartością3. Natomiast W.H.A. Johnson uważa, że kapitał intelektualny to wielkość kryjąca się pod rachunkowym pojęciem „wartości firmy”
(goodwill). Różnica polega jedynie na tym, że tradycyjnie określana wartość firmy
nie obejmuje nietypowych, aczkolwiek wartościowych aktywów, takich jak np.
marki lub zdolność przedsiębiorstwa do adaptowania się do zmieniających się
warunków konkurencyjnych4. Natomiast według definicji J. Fitz-Enza kapitał intelektualny obejmuje jedynie dwie kategorie, czyli własność intelektualną organizacji oraz skomplikowany splot procesów i kultury, połączony z siecią różnego
rodzaju relacji i kapitałem ludzkim5.

1

G. Roos, J. Roos, Measuring your Company’s Intellectual Performance, „Long Range Planning” 1997,
vol. 30, s. 17.
2
D.A. Klein, L. Prusak, Characterizing Intellectual Capital Multi-Client Program Working Paper, Ernst &
Young, Boston 1994.
3
J. Rzempała, Kapitał intelektualny jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług” 2007, nr 8, s. 224.
4
W.H.A. Johnson, An integrative taxonomy of intellectual capital: measuring the stock and flow of intellectual capital components in the firm, „International Journal of Technology Management” 1999, no. 18, s.
562–575.
5
J. Fitz-Enz, Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001, s. 23–24.
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W Polsce ciekawą koncepcję kapitału intelektualnego stworzył M. Bratnicki,
który uznaje go za sumę wiedzy posiadanej przez ludzi tworzących społeczność
przedsiębiorstwa oraz umiejętność praktycznego przekształcenia tej wiedzy na
wartość firmy. Według tego autora kapitał intelektualny dzieli się na dwie zasadnicze części. Pierwsza to kapitał organizacyjny oraz kapitał społeczny zawierający zasoby i procesy. Druga to kapitał ludzki, który odzwierciedla wiedzę
i umiejętności pracowników6. Podobnie do tematu podchodzi E. Skrzypek, który
za podstawę kapitału intelektualnego przyjmuje wiedzę użyteczną dla przedsiębiorstwa, ale uwzględnia przy tym również intuicję, komunikację międzyludzką
oraz uczucia i pragnienia. Wyróżnił on trzy elementy kapitału intelektualnego:
kapitał pracowniczy (obejmuje wiedzę indywidualnych pracowników, która
wpływa na możliwości zaspokojenia potrzeb klienta), kapitał strukturalny (obejmuje istniejące w organizacji procesy i systemy działania) oraz kapitał rynkowy
(odpowiedzialny za relacje z klientem)7.
Natomiast zdaniem A. Brooking kapitał intelektualny należy rozumieć jeszcze
szerzej, gdyż są to aktywa rynkowe (np. pozycja rynkowa, nazwa organizacji,
kanały dystrybucji, mienie intelektualne, w tym również to chronione prawnie),
aktywa ludzkie (wiedza i umiejętności ludzi) oraz aktywa infrastrukturalne (filozofia zarządzania, komunikacja, systemy informacyjne)8. Jednak wydaje się,
że najbardziej uznaną definicję kapitału intelektualnego stworzył L. Edvinsson,
który uznał, że kapitał intelektualny składa się z dwóch składowych, tj. kapitału
ludzkiego i kapitału strukturalnego9.
Można zatem stwierdzić, że kapitał intelektualny to majątek organizacji, który
powstał na bazie wiedzy. Jest on sumą bardzo dużej liczby składników niematerialnych, które są odpowiedzialne za kształtowanie wartości rynkowej każdego
przedsiębiorstwa w XXI w. Zarówno w teorii, również jak i w praktyce jest on
często określany jako kapitał wiedzy lub też materii intelektualnej.
Szczegółowe elementy, które składają się na kapitał intelektualny, przedstawiono w tabeli 1. Jednak warto już w tym miejscu zaznaczyć, że w celu efektywnego wykorzystania tego kapitału każde przedsiębiorstwo musi bezwątpienia
stosować zintegrowany system zarządzania wszystkimi jego poniżej opisanymi
komponentami.
Najważniejszą rolę do odegrania w całym procesie budowania kapitału intelektualnego ma bez wątpienia komponent określany jako kapitał ludzki. Nie od
dziś przecież wiadomo, że w XXI w. nie ma już praktycznie możliwości budowania sukcesu przedsiębiorstwa wyłącznie poprzez inwestycje w zasoby materialne
i w oparciu o tanią siłę roboczą. W praktyce to właśnie od kadry pracowniczej
zależy sukces rynkowy współczesnych przedsiębiorstw.
6

M. Bratnicki, J. Strużyna, Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001, s. 71.
7
E. Skrzypek, Wpływ zarządzania wiedzą na jakość, „Problemy Jakości” 1999, nr 6.
8
A. Brooking, Corporate Memory. Strategies for Knowledge Memory, International Thomson Business
Press, London 1999, s. 16–21.
9
L. Edvinsson, Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 45.
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tabela 1. Elementy składowe kapitału intelektualnego
kapitał ludzki

kapitał klientów (relacji)

Wykształcenie

Znak firmowy

Kwalifikacje zawodowe

Klienci

Wiedza związana z wykonywaną pracą

Lojalność klientów

Predyspozycje zawodowe

Nazwa przedsiębiorstwa

Predyspozycje psychometryczne

Kanały dystrybucji

Przedsiębiorczość, zapał, innowacyjność,
zdolność

Współpraca z innymi podmiotami
Umowy koncesjonowane
Korzystne kontrakty
Umowy franchisingowe

kapitał organizacyjny (strukturalny)
Własność intelektualna

aktywa infrastrukturalne

Patenty

Filozofia zarządzania

Prawa autorskie

Kultura organizacyjna

Prawa do wzorów

Procesy zarządzania

Znak handlowy

System informacyjny

Wyróżniające usługi

System powiązań

Tajemnica handlowa

Relacje finansowe

Źródło: R. Dzinkowski, Buried Treasure, „World Accounting Report Financial Times”, May
1999.

Kapitał ludzki jest przede wszystkim zbiorem indywidualnych potencjałów
uczestników organizacji w postaci cech fizycznych, psychicznych, intelektualnych i moralnych, kształtowanych przez predyspozycje, talenty, wiedzę, umiejętności, motywację, zasób zdrowia oraz energii witalnej, które umożliwiają
funkcjonowanie i rozwój poszczególnych jednostek.
Kolejny komponent, kapitał organizacyjny (strukturalny), to struktura wspomagająca efektywność pracowników. Kapitał ten obejmuje technologie, kulturę
organizacyjną, metody i koncepcje zarządzania, bazy danych, formalne i nieformalne procedury, systemy komunikacyjne i komputerowe, patenty, prawa autorskie, prawa projektowe, znaki handlowe i usługowe, innowacyjność przedsiębiorstwa, zdolność do organizacyjnego uczenia się, procesy tworzenia strategii,
a także style kierowania, które umożliwiają przedsiębiorstwu funkcjonowanie.
Ostatni komponent, kapitał relacyjny, określa stopień rozpoznania rynku oraz
zakres powiązania przedsiębiorstwa z jego kontrahentami. Obejmuje on takie
elementy, jak: znak firmowy, klientów i ich lojalność, kanały dystrybucji, umowy,
kontrakty i porozumienia z podwykonawcami, partnerami handlowymi, inwestorami, bankami, instytucjami publicznymi itp.10
10

E. Bombiak, Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa – kluczowy majątek współczesnych organizacji, „Ze-
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Podsumowując powyższe rozważania, można uznać, że samo pojęcie kapitału intelektualnego zostało stworzone/sformalizowane po to, by w pełni zobrazować jego wagę i istotę w budowaniu pozycji konkurencyjnej współczesnych
przedsiębiorstw na rynku. Kapitał intelektualny należy zatem z jednej strony
rozpatrywać jako składnik aktywów niematerialnych organizacji, czyli tzw. aktywów miękkich, gdyż ma on istotny wpływ na wartość przedsiębiorstwa, choć
nie figuruje po stronie jego aktywów. Z drugiej strony musi być brany pod uwagę
podczas zarządzania przedsiębiorstwem, gdyż umożliwia poprawę efektywności
prowadzonej działalności wraz z optymalnym wykorzystaniem dostępnych zasobów intelektualnych.

2. charakterystyka branży tSl w polsce
Polski współczesny rynek transportowo-spedycyjno-logistyczny charakteryzuje bez wątpienia zwiększająca się intensywność konkurencji, co prowadzi do
szukania nowych metod konkurowania na rynku, gdyż te stare stają się powoli
mało efektywne. Niestety, jednak nawet umiejętności związane z wdrażaniem
coraz bardziej nowoczesnych rozwiązań nie mogą już zagwarantować utrzymania i tym bardziej zdobycia trwałej przewagi konkurencyjnej. W związku z tym
dużego znaczenia nabiera wykorzystanie posiadanego kapitału intelektualnego
do tworzenia i wdrażania innowacji, które stają się główną determinantą umożliwiającą osiągnięcie oczekiwanej pozycji konkurencyjnej na rynku.
Z analizy takiej sytuacji nasuwa się też wniosek, iż polska branża TSL na
przestrzeni ostatnich lat przeżywa dynamiczny rozkwit. Taka sytuacja jest wynikiem przede wszystkim rozwoju innowacyjnych technik informatycznych, które
w połączeniu z globalizacją procesów gospodarczych, dały główną siłę napędową temu procesowi. Ponadto do tej sytuacji przyczyniły się także rosnące koszty
transportu, brak możliwości ciągłego obniżania kosztów produkcji zróżnicowanych wyrobów, a także wzrost kosztów utrzymania stałych zapasów.
Sam transport jest jednym z najważniejszych czynników determinujących
rozwój gospodarczy kraju. Dzięki przemieszczaniu ładunków i pasażerów większość potrzeb ludzkich zostaje zaspokojona. Rozwój transportu zbliża do siebie
rynki, umożliwia zwiększenie produkcji, poprzedzając wzrost gospodarczy. Nie
sposób wyobrazić sobie gospodarki światowej, zwłaszcza w okresie jej globalizacji, bez gęstej sieci szlaków i połączeń transportowych umożliwiających producentom, eksporterom i importerom swobodne zawieranie kontraktów bez względu na to, gdzie znajduje się towar, a gdzie jego odbiorca. Te regiony świata, które
są pozbawione dróg i punktów transportowych, nie mogą brać udziału w wymianie międzynarodowej i kooperacji przemysłowej. Rozwijająca się pod wpływem transportu gospodarka narodowa stawia przed nim coraz większe zadania,
szyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządanie” 2013, nr 96, s. 73–74.
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wynikające z rosnącego wolumenu produkcji oraz z rosnącego poziomu specjalizacji i kooperacji produkcji. Bez rozwoju transportu nie mógłby występować
dalszy wzrost produkcji ani wzrost społecznego podziału pracy. Transport może
się więc stać barierą ograniczającą wzrost gospodarczy11.
Wnioski te wynikają z obserwacji współczesnego rynku, na którym dokonują
się procesy przemieszczeń, powodując następujące tendencje12:
– następuje rozwój silnych strumieni towarów masowych, które zgodnie z wymogami klientów mają być dostarczane w systemie „od drzwi do drzwi” (door-to-door);
– w związku ze wzrastającą specjalizacją produkcji, a tym samym mnogością
małych i średnich podmiotów gospodarczych, wzrasta u operatorów logistycznych zapotrzebowanie na organizację przemieszczania przesyłek drobnych;
– rosną wymogi klientów w zakresie czasu dostawy, dyspozycyjności środków
transportowych, dbałości o towar w czasie transportu, jakości całego procesu
przemieszczania, a także określonego, niskiego poziomu oferowanych cen;
– rośnie popyt na cały kompleks świadczonych przez operatorów logistycznych
usług, nie tylko transportowych.
Zatem głównym i zarazem podstawowym celem, w kierunku którego zmierza
większość przedsiębiorstw logistycznych w Polsce, jest diametralna zmiana sposobu ich funkcjonowania, polegająca na przekształceniu w organizacje bazujące
na wiedzy i wiedzą zarządzające. Ma to przede wszystkim zmienić i usprawnić
przepływy danych oraz skoordynować wszelkie działania związane m.in. z planowaniem czy też podejmowaniem decyzji – oznacza to podejmowanie działań
innowacyjnych i przekształcenie się w organizację innowacyjną.
Głównymi celami prowadzonych działań innowacyjnych przedsiębiorstw
usług logistycznych są13:
– zwiększenie wydajności świadczonych usług;
– zwiększenie satysfakcji klienta;
– poprawa planowania strategicznego;
– zwiększenie elastyczności, umiejętności dostosowania się do zmian rynkowych;
– usprawnienie procesu podejmowania decyzji;
– wzrost elastyczności i szybkości podejmowania decyzji w procesach zarządzania łańcuchem dostaw, zwiększenie zdolności innowacyjnych przedsiębiorstwa.
Większość przedsiębiorstw nie postrzega innowacji logistycznych jako absolutnych nowości w sposobie świadczenia usługi logistycznej. Jako innowacje
11

J. Rześny-Cieplińska, Kierunki rozwoju systemów transportowych ze szczególnym uwzględnieniem przewozów drogowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2013, nr 143,
s. 342–343.
12
Z. Kordel, Logistyka w integracji systemów transportowych Europy, ILiM, Poznań 2000, s. 85.
13
J. Chwiećko, K. Dziekoński, Innowacyjność przedsiębiorstw z branży TSL, „Economics and Management” 2013, no. 2, s. 181–182.
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odnotowuje się wszystkie, nawet niewielkie zmiany, w sposobie świadczenia
usługi klientom14. Poczynione obserwacje wyraźnie wskazują, że istotnym elementem działań innowacyjnych w branży TSL jest dążenie w kierunku zarządzania kapitałem intelektualnym oraz tworzenie właściwych relacji z zatrudnionymi
pracownikami, co w warunkach polskich może być traktowane jako działanie
innowacyjne samo w sobie.

3. rozwój i zarządzanie kapitałem intelektualnym
w warunkach polskich
Przedsiębiorstwa, które chcą funkcjonować i osiągnąć sukces na współczesnym rynku gospodarczym, który charakteryzują permanentne i burzliwe turbulencje towarzyszące zachodzącym zmianom, muszą swoje działania systematycznie programować.
Myślenie o przyszłości przedsiębiorstwa (nie chodzi tu o 2–3 kolejne lata,
lecz o kilkanaście lat) bywa współcześnie nazywane tworzeniem wizji lub zarządzaniem przez wizję. Wizja przyszłości przedsiębiorstwa powinna stanowić
dość zwarty scenariusz wyobrażenia sobie (tu właśnie kapitał intelektualny jest
niezbędny i odgrywa kluczową rolę) przyszłego kształtu i pozycji podmiotu na
rynku, a więc wyobrażenia o tym, jaki ma on być w przyszłości pod względem
technologii, produkcji, rynku, klientów, relacji z klientami, organizacji pracy i zarządzania, wyników ekonomiczno-finansowych, współdziałania z partnerami
(alianse, przejęcia, sieci, zasoby kadrowe, czas pracy, miejsce pracy itp.)15.
Każda dobrze przemyślana i przygotowana wizja powinna charakteryzować
się następującymi właściwościami16:
1. orientacja na przyszłość – niektórzy główni menedżerowie przedsiębiorstw
z branży TSL potrafią planować z dziesięcioletnim, a nawet z dwudziestoletnim wyprzedzeniem;
2. widzenie przyszłości – chodzi tu o stworzenie założeń i skupienie się na strategicznych punktach widzenia;
3. poczucie możliwości – wszystkie nowe przedsięwzięcia zaczynają się od myślenia o możliwościach, a nie o prawdopodobieństwie;
4. wyjątkowość – jednym z najlepszych sposobów odkrycia wyjątkowości własnej podmiotu i jego wizji jest zadawanie na samym początku pytań klientom,
dlaczego chcą kupować dany wyrób lub usługę.
Podsumowując, można powiedzieć, że wizje, które mają te cechy, stanowią
wyzwanie i źródło inspiracji dla ludzi w organizacji, pozwalają skierować ich
energię (kapitał intelektualny) w odpowiednim kierunku. Nie pozwalają, by
14

Tamże, s. 183.
B. Kaczmarek, Kapitał intelektualny (wiedza) a kreowanie wizji przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Rzeszowskiego” 2005, nr 7, s. 325–326.
16
Tamże, s. 327–328.
15
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ludzi całkowicie pochłaniały operacyjne problemy, pomagają rozróżnić to, co naprawdę ważne dla przyszłości podmiotu, zatem odgrywają kluczową rolę w projektowaniu tej przyszłości.
Zdaniem J. Kaya przedsiębiorstwa wygrywające w walce konkurencyjnej
wykazują się trzema wyróżniającymi cechami. Pierwszą z nich jest posiadanie
rozbudowanej architektury będącej siecią kontraktów wewnątrz i na zewnętrz
organizacji. Przedsiębiorstwo ustanawia stosunki i wzajemne relacje ze swoimi
pracownikami i między nimi (architektura wewnętrzna), ze swoimi dostawcami
lub klientami (architektura zewnętrzna) lub w obrębie grupy podmiotów zajmujących się pokrewną działalnością. Architektura umożliwia organizacji zdobywanie wiedzy i elastyczne reagowanie na zmieniające się okoliczności, zapewnia
otwarty przepływ informacji. Drugim źródłem wyróżniających zdolności są innowacje, które rzadko jednak dają przewagę trwałą ze względu na ryzyko kopiowania. Trzeci rodzaj wyróżniających zdolności związany jest z reputacją. Reputacja jest aktywem o charakterze agregatowym, na który składają się opinie o stanie
innych zasobów przedsiębiorstwa tworzone w oparciu o różne kryteria oceny
(ekonomiczne, społeczne, ekologiczne). Opinia o przedsiębiorstwie jest formułowana na podstawie oceny jego wiarygodności, solidności, odpowiedzialności
oraz zaufania, jakim darzą je poszczególne grupy interesariuszy. Złożoność tej
kategorii powoduje, że jest ona aktywem trudnym do substytucji i kopiowania
przez konkurencję, stąd – zdaniem J. Kaya – stanowi źródło wyróżniających zdolności przedsiębiorstwa i istotny element potencjału konkurencyjnego współczesnych organizacji. Kluczowe czynniki sukcesu zdefiniowane przez J. Kaya ściśle
wiążą się z dynamicznie rozwijającą się obecnie koncepcją kapitału intelektualnego, gdyż dotyczą jego komponentów17.
Mówiąc o problemach budowy i zarządzania kapitałem intelektualnym przedsiębiorstw, należy wskazać determinanty niezbędne dla określenia ich potencjału intelektualnego, szczególnie w przypadku branży TSL – tak jak to już było
opisane wcześniej, branża ta rozwija się bardzo szybko i przede wszystkim ma
charakter usługowy, co znacznie utrudnia proces identyfikacji rzeczonych determinantów. W związku z tym, na etapie planowania badań, została podjęta próba identyfikacji tychże czynników w oparciu o analizę materiałów źródłowych.
Na wstępie potencjał intelektualny został podzielony ze względu na charakter
jego komponentów na wewnętrzny i zewnętrzny, co doprowadziło do takiego
samego pogrupowania jego determinantów – tabela 2. Dzięki takiemu podziałowi można dokonać optymalizacji w ich wykorzystaniu, a wartość niematerialną
danej organizacji budować w oparciu o łączenie zasobów niematerialnych występujących w różnych miejscach.
Dzięki takiemu podziałowi można zobrazować dokładnie złożoność czynników mających wpływ na kształt kapitału intelektualnego przedsiębiorstw
z branży TSL i konieczność zróżnicowania metod i narzędzi niezbędnych do
zarządzania nim. Ponadto powyższe zestawienie stanowi swoiste preludium do
zaprezentowanych w kolejnym podrozdziale wyników badań empirycznych.
17

J. Kay, Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1996, s. 30–39.
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tabela 2. Determinanty zewnętrzne i wewnętrzne potencjału intelektualnego
przedsiębiorstw branży TSL
Determinanty zewnętrzne
Segmenty
otoczenia
zewnętrznego

Determinanty wewnętrzne

materialne

niematerialne

Proinnowacyjna polityka
państwa

polityczne

Regulacje prawne
i proceduralne
Stabilność polityki
Procedury wspierające
działalność innowacyjną

Zasoby rzeczowe

Grupa
zasobów

Poziom ochrony praw
własności
Procesy integracyjne w UE

Nowoczesne technologie
Nowoczesne zaplecze
B+R
Dostępność zasobów
Zdolność
wykorzystywania
zewnętrznych źródeł
finansowania
Struktura kapitału
Koszty prowadzenia
działalności badawczej
Potencjał finansowy
przedsiębiorstwa

Biurokracja

Posiadane własne środki
finansowe

Globalizacja

niematerialne

Lokalizacja geograficzna
podmiotu

Grupa
zasobów

Ogólny poziom i struktura
wykształcenia ludności

Kreatywność
pracowników

Mobilność społeczeństwa

Umiejętność
przewidywania
przyszłości
i wykorzystywania szans
rynkowych

Preferencje i zmiany stylu
życia

kapitał ludzki

Społeczne

Dostępność innowacji

Zasoby finansowe

Polityka B+R

Środki techniczne

Zdolności menedżerskie

326

Zdolność uczenia się

Jakość życia społeczeństwa

Zdolności zarządzania
projektami

Poziom konkurencji
rynkowej

Przyjęty system
motywacyjny

Tempo wzrostu rynku

Otwartość informacyjna

Stabilność kursu
walutowego

Umiejętność zarządzania
ryzykiem

Współpraca przedsiębiorstw

Wielkość i struktura
zatrudnienia

Stopień usieciowienia

Wydajność
i zaangażowanie
pracowników

Cykl koniunktury
gospodarczej

Kultura organizacyjna

Stopy procentowe

Szybkość reakcji na
zmiany

Poziom bezrobocia

Własne zaplecze B+R

Poziom wsparcia
finansowego

Wielkość
przedsiębiorstwa

Szybkość transferu
technologii i jej wdrażania
Poziom rozwoju
technologicznego
Wsparcie doradczobadawcze
Stan infrastruktury
Rozwój nowych kanałów
dystrybucji

kapitał organizacyjny

Podatność rynku na
wprowadzanie zmian –
reakcja rynku na nowości

Nastawienie do zmian
i innowacji kadry
kierowniczej oraz
pracowników
Skala i zakres działania
Sprawny system
przepływu informacji
Pozyskiwanie środków
finansowych
Doświadczenie w branży
Wizerunek i marka
Pozycja na rynku

kapitał relacyjny

technologiczne

ekonomiczne

Michał Igielski

Podatność na innowacje
Stopień podziału ryzyka
i korzyści
Zaangażowanie
uczestników łańcucha
dostaw w projektowanie
nowego produktu
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Rola przedsiębiorstwa
w łańcuchu dostaw
Zaufanie
Umiejętność
identyfikacji potrzeb
klientów
Współpraca
z jednostkami
naukowymi
Realizacja wspólnych
prac B+R
Stopień współdziałania
przedsiębiorstwa
z innymi podmiotami
gospodarczymi
Partnerstwo logistyczne
Źródło: M. Kruczek, E. Przybylska, Z. Żebrucki, Założenia do badania potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw branży TSL, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie” 2015, z. 78, s. 215–217.

4. Zarządzanie kapitałem intelektualnym w praktyce i jego znaczenie
Nawiązując do wcześniejszych wywodów, wdrożenie koncepcji zarządzania
kapitałem intelektualnym jest całkowicie uwarunkowane specyfiką i determinantami rozwoju jego wszystkich komponentów. Dlatego też inwestycje w ten
rodzaj kapitału wiążą się z dość znacznym ryzykiem, potęgowanym faktem, że
w większości kapitał ten nie należy wcale do danego przedsiębiorstwa, a jego
dysponentem są pracownicy lub interesariusze zewnętrzni. Dlatego też niewielu
właścicieli czy też menedżerów przedsiębiorstw z branży TSL uświadamia sobie
jego istnienie i wagę dla organizacji, co potwierdzają badania, które przeprowadzono w pierwszej połowie 2015 r. w 60 przedsiębiorstwach z branży TSL, zlokalizowanych w północnej Polsce.
Głównym celem badania było określenie stopnia występowania koncepcji zarządzania kapitałem ludzkim w badanych podmiotach oraz wskazanie najistotniejszych uwarunkowań (w tym barier) jej rozwoju wraz z określeniem głównych celów stosowania w praktyce tej koncepcji. Badanie zostało zaprojektowane
w postaci ankiety ogólnej standaryzowanej, opisującej badany podmiot, a także
wywiadów indywidualnych przeprowadzanych z właścicielami przedsiębiorstw
(65 osób) oraz kierownikami różnych szczebli w nich zatrudnionymi (150 osób).
Planowano zastosować celowo-losowy dobór próby na podstawie informacji
o przedsiębiorstwach z branży TSL zawartych w danych GUS za rok 2014, lecz
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z powodu niechęci wielu podmiotów do udziału w badaniu przyjęto zasadę doboru na podstawie własnej deklaracji udziału (do blisko 1500 podmiotów wysłano zapytanie o to, czy są zainteresowane udziałem w takim przedsięwzięciu).
Niestety, próba badawcza nie odzwierciedliła założonych charakterystycznych
cech całej grupy, stąd też przedstawione wyniki badań nie są zbiorem całkowitym. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że opisywane badanie zrealizowano w ramach badań własnych autora, a przedstawione dalej wyniki badań to jedynie ich
niewielki wycinek (nie stanowią całości ze względu na charakter opracowania)
– całość będzie opublikowana w oddzielnej publikacji.
Wśród badanych podmiotów najliczniejszą grupę stanowiły przedsiębiorstwa
małe, zatrudniające do 49 pracowników (70%, 42 podmioty) i średnie – od 50 do
249 osób (25%, 15 podmiotów). Najmniej liczyła grupa dużych przedsiębiorstw,
gdzie zatrudniano powyżej 250 osób (5%, 3 podmioty). W badaniach nie uczestniczyły mikroprzedsiębiorstwa, gdyż uznano, że mają one zbyt mało rozbudowaną strukturę.
Na wstępie warto zaznaczyć, że pomimo deklaracji wszystkich biorących
udział w badaniu o wykorzystywaniu koncepcji zarządzania kapitałem intelektualnym w swoich przedsiębiorstwach tylko w 39 podmiotach taka sytuacja miała
miejsce. Na rysunku 2 zostały przedstawione dokładane dane na temat stosowania koncepcji kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwach biorących udział
w badaniach, z uwzględnieniem ich wielkości.

rysunek 2. Liczba przedsiębiorstw biorąca udział w badaniu, w których zidentyfikowano
wykorzystywanie koncepcji ZKI
Źródło: Opracowanie własne.

Jak widać, koncepcja ta występuje przede wszystkim w przedsiębiorstwach
zatrudniających większą liczbę pracowników (w podmiotach większych), co bez
wątpienia potwierdza tezę o konieczności posiadania rozbudowanej struktury.
Na rysunku 3 przedstawiono opinię właścicieli przedsiębiorstw i zatrudnianych w nich menedżerów różnych szczebli na temat roli kapitału intelektualnego
w ich organizacjach. Ze względu na cele badania chodziło o poznanie ich opinii w porównaniu z tradycyjnymi czynnikami produkcji. Pomimo faktu, że nie
we wszystkich przedsiębiorstwach koncepcja była wdrożona, to na podstawie
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rysunek 3. Rola kapitału intelektualnego w badanych przedsiębiorstwach
Źródło: Opracowanie własne.

rysunek 4. Bariery wdrożenia koncepcji kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwach
Źródło: Opracowanie własne.

analizy pozyskanych wyników można stwierdzić, iż potencjał aktywów intelektualnych jest wysoko ceniony w polskich realiach gospodarczych.
Na podstawie powyższych odpowiedzi respondentów można postawić tezę,
że zdają sobie oni sprawę z potrzeby budowania swojej pozycji konkurencyjnej
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w oparciu o inwestycje w aktywa niematerialne, ale na tej drodze napotykają
liczne bariery, które mimo wszystko nie pozwalają im wdrożyć koncepcji zarządzania kapitałem intelektualnym w swoich organizacjach. Powyższe bariery udało się również zidentyfikować podczas prowadzonego badania, a przedstawiciele
branży TSL zakwalifikowali do nich m.in.: mentalność zatrudnianej kadry, wysokie koszty towarzyszące temu procesowi, ryzyko, brak funduszy czy też odpowiednich narzędzi. Szczegółowy rozkład odpowiedzi przedstawia rysunek 4.
Ze względu na duże rozbieżności charakteryzujące wymienione bariery, ich
różne pochodzenie oraz skrajnie zróżnicowane skutki zostały przydzielone do
pięciu głównych kategorii, które prezentuje tabela 3.
tabela 3. Determinanty zewnętrzne i wewnętrzne potencjału intelektualnego
przedsiębiorstw branży TSL
Rodzaj bariery
Bariera
mentalna

Bariera
kulturowa

Bariera
kompetencyjna

Bariera
organizacyjna
Bariera
finansowa

Charakterystyka
– przywiązanie kadry zarządzającej do tradycyjnych rozwiązań
– brak przekonania o potrzebie i/lub możliwości efektywnego
wdrożenia systemu zarządzania kapitałem intelektualnym
– niechęć do zmian postrzeganych niejednokrotnie jako
zaburzenie dotychczasowego porządku organizacyjnego
– brak kultury dzielenia się wiedzą – obawa przed utratą
dotychczasowej pozycji
– negowanie konieczności wdrażania innowacyjnych rozwiązań
i zwiększenia elastyczności działania
– niedocenianie znaczenia budowania relacji z interesariuszami
zewnętrznymi przedsiębiorstwa
– luka wiedzy wśród menedżerów w zakresie znajomości
nowoczesnych koncepcji zarządzania
– brak umiejętności stosowania nowoczesnych narzędzi pomiaru
efektywności zarządzania kapitałem intelektualnym
– różnorodność koncepcji kategoryzacji kapitału intelektualnego
utrudniająca popularyzację idei
– brak standaryzacji narzędzi zarządzania kapitałem
intelektualnym
– brak rozwiniętych systemów informacyjnych niezbędnych do
sprawnego przepływu wiedzy w organizacji
– utrata cennej wiedzy związana z dużą fluktuacją pracowników
– dążenie do maksymalizacji zysku kosztem ograniczenia
nakładów inwestycyjnych na aktywa niewidzialne
– wysokie koszty wdrożenia systemu zarządzania kapitałem
intelektualnym

Źródło: Opracowanie własne.

Równie ciekawie i na pewno optymistycznie prezentują się odpowiedzi respondentów, które dotyczą celów, jakie mają być osiągnięte dzięki wdrożonej
koncepcji zarządzania kapitałem intelektualnym. Odpowiedzi typu „poprawa jakości usług” czy „dostosowanie ich do potrzeb klientów” świadczą bez wątpienia
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rysunek 5. Cele wdrożenia koncepcji kapitału intelektualnego
Źródło: Opracowanie własne.

o świadomości rangi rzeczonej koncepcji u kluczowych osób w przedsiębiorstwie.
Większość wskazanych celów jest praktycznie tożsama z kluczowymi czynnikami kształtowania konkurencyjności w branży TSL – szczegółowy rozkład odpowiedzi przedstawia rysunek 5.
Reasumując, na podstawie powyższych rozważań teoretycznych i wyników
przeprowadzonego badania można stwierdzić, że znaczenie aktywów niematerialnych w procesie budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw
z branży TSL jest już doceniane. Istotne jest również to, iż właściciele przedsiębiorstw zdają sobie sprawę z tego, co mogą osiągnąć dzięki koncepcji związanej
z zarządzaniem kapitałem intelektualnym i od czego to zależy (ogólna strategia
przedsiębiorstwa, zmienne otoczenia oraz zakres przyjętej koncepcji kapitału intelektualnego). Dodatkowo należy pamiętać, że modele zarządzania kapitałem
intelektualnym w danej organizacji nie są wcale procesem łatwym, gdyż musi on
obejmować:
– rozwój strategii związanej z kapitałem intelektualnym,
– stworzenie baz danych dotyczących kapitału intelektualnego – zdobywanie
i przechowywanie w nich informacji i wiedzy na ten temat,
– permanentny rozwój kapitału intelektualnego,
– ochronę kapitału intelektualnego,
– ciągły monitoring kapitału intelektualnego.
Jednak korzyści, jakie może przynieść przedsiębiorstwu ten proces, są niewymierne i mogą decydować o jego sukcesie rynkowym, gdyż:
– eliminuje on popełnianie tych samych błędów;
– zachęca do postaw innowacyjnych;
– wykorzystuje zgromadzoną wiedzę, np. do planowania czy realizacji zadań;
– stwarza możliwości do optymalnego wykorzystania pozostałych zasobów;
– tworzy nowe struktury funkcjonowania w czasach zmiennego otoczenia;
– wspomaga tworzenie partnerstw i wdrożenie wyników prac B+R.
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Zakończenie
Kapitał intelektualny to wytwór połączenia i wspólnego działania wszelkich
zasobów niematerialnych, najczęściej unikatowych, które współczesne przedsiębiorstwa kreują na bazie posiadanej i nieustannie zdobywanej wiedzy. Ważne jest,
aby tak wykorzystać te zasoby, by być lepszym od konkurentów, by stały się one
podstawowym atutem danej organizacji na rynku, by optymalnie nimi zarządzać
– w taki sposób zarządzać kapitałem intelektualnym, by mieć na uwadze występujące bariery i ograniczenia w tym procesie. Jest to niezwykle cenne w kontekście
współczesnego rynku, na którym przedsiębiorstwa mogą funkcjonować jedynie
dzięki elastyczności i adaptacji do zmiennych warunków otoczenia.
Można też stwierdzić, że branża TSL w Polsce rozwija się dynamicznie i,
co ważne, cały czas znajduje się w fazie wzrostu. Oznacza to też, że wewnątrz
niej istnieje duża i permanentnie nasilająca się konkurencja, która wymusza na
uczestnikach rynku optymalne zarządzanie, które prowadzić będzie do wzrostu
efektywności danego przedsiębiorstwa i elastyczności jego działań.
W dobie wszechobecnej globalizacji i gospodarki opartej na wiedzy tradycyjne metody konkurowania stosowane do tej pory na rynku nie są już gwarantem osiągnięcia oczekiwanych wyników. Jest to bowiem czas, w którym zakres
skuteczności danej organizacji w procesie konkurowania na rynku jest uwarunkowany właściwym dostosowaniem jej wewnętrznych działań do zmiennych
uwarunkowań wewnętrznych. Dążąc do zwiększania swojej adaptacyjności rynkowej, przedsiębiorstwa z branży TSL przywiązują coraz większą wagę do nowoczesnych form zarządzania, służących do realizacji i osiągania swoich celów.
Dlatego też coraz większą uwagę i zarazem rolę przypisuje się kapitałowi
intelektualnemu i właściwemu zarządzaniu nim. Staje się on postrzegany jako
kluczowy czynnik na poziomie makro- i mikroekonomicznym. Bez niego żaden
podmiot nie osiągnie oczekiwanego poziomu innowacyjności. Pojawiają się zatem podstawowe pytania/dylematy towarzyszące w codziennej pracy osobom
odpowiedzialnym za rozwój przedsiębiorstw z tej branży, które dotyczą rodzaju
determinantów wpływających na rozwój kapitału intelektualnego i warunków
zarządzania tym najbardziej wartościowym kapitałem w przedsiębiorstwie.
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eSSence of intellectual capital in poliSH companieS
wITH INdUSTrY TSL

SUmmarY
In this article the author has taken the subject of implementing the concept of intellectual
capital management and its components in companies from the logistics sector. For this
purpose, the specific feature the role of intellectual capital in the creation of the competitive position of companies in the market and presents the main findings of its own. The
purpose of this study was to determine the degree of implementation of the concept of
intellectual capital management in companies of this industry. Made analysis of source
materials and research results clearly demonstrated the role of intellectual capital in the
modern economy. This applies mainly to: increase and maintain the quality of services and
the optimization and efficiency of the employed staff. Importantly, it turned out that the
boards of companies are aware of the importance of the implementation and management
of the capital in their organizations. They know what they can in this mind. The main barriers are: the mentality of the people, the lack of financial resources and the long wait for
the possible benefits and perks. However, according to the author’s development, should
take any risk and incur the said expenses, so that in the future to achieve sustainable competitive position of the company and its fully optimize its functioning.

adam Salomon

proceS SpeDYcYJnY i loGiStYka
maGaZYnoWa W prZeDSiĘBiorStWacH
Sektora tSl W polSce

StreSZcZenie

W artykule dokonano analizy procesu spedycyjnego i logistyki magazynowej
przedsiębiorstw branży TSL działających na rynku krajowym i międzynarodowym.
Największą uwagę poświęcono liderowi tego rynku, którym jest DHL Supply Chain & Global Forwarding, ponieważ usystematyzowane procesy oraz rozwinięta
struktura tego przedsiębiorstwa dają mu niezwykłą przewagę nad konkurentami.

Wstęp
W handlu zagranicznym eksporter i importer, zawierając kontrakt handlowy,
muszą podjąć decyzję odnośnie do podziału gestii transportowej. Przejęcie jej
w całości niesie dla posiadacza szereg niedogodności, ale też i korzyści1. Przede
wszystkim jako podmiot reprezentujący stronę popytową na rynku transportowym posiadacz gestii transportowej powinien zapoznać się z regułami rządzącymi rynkiem, aby móc podjąć właściwe decyzje, tworzące odpowiedni proces
transportowy, spedycyjny i logistyczny.
Każdy proces transportowy, spedycyjny i logistyczny, ma swoje indywidualne cechy, na które wpływ mają m.in.:
– przedmiot przewozu (jego rodzaj, ilość, wymiary i właściwości);
– warunki dostaw;
– miejsca podjęcia ładunku i dostawy, które określają trasę przewozu;
1

A. Salomon, Spedycja. Teoria, przykłady, ćwiczenia, Wydawnictwo AM, Gdynia 2011, s. 7.
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– gałąź transportu i sposób przewozu;
– liczba podmiotów zaangażowanych w proces i zakres świadczonych usług;
– uwarunkowania formalnoprawne wynikające z przepisów, procedur, zwyczajów i specyfiki rynków lokalnych2.
Dlatego też jedną z ważniejszych decyzji, którą musi podjąć właściciel gestii
transportowej, jest wybór odpowiedniego spedytora, który będzie dysponował
fachowością niezbędną do zorganizowania sprawnego systemu logistycznego
swojemu klientowi.
Dawniej spedytor był zaangażowany w przebieg wsparcia logistycznego na
etapie dotyczącym przemieszczania surowców, półfabrykatów, a na końcu wyrobów gotowych do odbiorcy – realizował dystrybucję, pakowanie, magazynowanie oraz nadzór nad przewozem. Zleceniodawca zabezpieczał magazyny, system
informacyjny i inne elementy systemu logistycznego. Współcześnie w czasach
globalizacji gospodarki rola spedytora znacznie wzrosła, a zakres jego zadań znacząco się powiększył. Obecnie podmioty gospodarcze mogą całość problemów
logistyki zlecić wyspecjalizowanemu przedsiębiorstwu logistycznemu3.
Głównym celem działań logistycznych jest optymalizacja przepływów dóbr
i informacji. Dodatkowo logistyka spełnia również wiele innych funkcji, bardziej
szczegółowych, takich jak:
– wspomaganie orientacji na klienta przedsiębiorstwa, oferując mu optymalny
poziom i jakość usługi;
– zwiększenie przejrzystości rynku, a także szybkości i efektywności dostosowywania się podmiotu do zmian w otoczeniu;
– umożliwienie rozwiązywania problemów powstających w wyniku styków
przepływów towarów i informacji z innymi obszarami w przedsiębiorstwie,
np. finansami, marketingiem;
– symulowanie wzrostu ogólnej efektywności gospodarowania na szczeblu
przedsiębiorstwa, a także w skali krajowej4.
Znaczenie logistyki rośnie równolegle ze wzrostem konkurencji na rynku.
Zjawisko to dotyka nie tylko wielkie koncerny, lecz także średnie i małe przedsiębiorstwa. Zadania stawiane służbom logistycznym w przedsiębiorstwach różnią
się pomiędzy sobą w zależności od danej organizacji, jej wielkości i struktury oraz
wielości zadań, które logistyka może objąć. W niewielkich przedsiębiorstwach
wszystkie funkcje logistyczne może wykonywać jedna osoba (najczęściej jest to
właściciel). W przedsiębiorstwach natomiast istnieją liczne działy zajmujące się
logistyką i, z uwagi na realizowane zadania, pozostają w ścisłym kontakcie z innymi działami (marketingu, zaopatrzenia, dystrybucji). Największy zakres zadań
stawianych przed służbami logistycznymi dotyczy dużych przedsiębiorstw produkcyjnych ze względu na to, że występują w nich wszystkie fazy procesu logistycznego, od zaopatrzenia, przez produkcję, do zbytu.
2

J. Neider, Transport międzynarodowy, PWE, Warszawa 2012, s. 299.
E. Januła, T. Truś, Ż. Gutowska, Spedycja, Difin, Warszawa 2011, s. 137–138.
4
W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król, Transport, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010,
s. 266.
3
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Znaczenie transportu w handlu międzynarodowym jest ogromne. Zarówno
handel, jak i transport są ze sobą silnie związane, a rozwój jednej z tych działalności zależy w dużej mierze od postępu w drugiej. Oznacza to, że rozwój handlu
międzynarodowego zależy w istotny sposób od postępu i rozwoju transportu
międzynarodowego (oprócz innych czynników). I odwrotnie – dalszy rozwój
transportu wynika z rozwoju i potrzeb handlu międzynarodowego5.
Jedną z podstawowych funkcji transportu jest tworzenie użyteczności przestrzennej dla transportowanych dóbr. Są takie sytuacje, kiedy na towary wyprodukowane w danym miejscu nie ma popytu, ponieważ rynek jest nasycony lub
towary te nie są nikomu w tym miejscu potrzebne. Te same towary przewiezione
w inne miejsce mogą spotkać się z zainteresowaniem kupujących, co oznacza, że
nabrały one konkretnej wartości użytkowej. Podobnie jest z użytecznością czasową dla przemieszczanych ładunków. Towary sezonowe, np. płaszcze zimowe,
muszą być dostarczone w odpowiednim czasie. Dostarczone po sezonie są już
pozbawione ich użyteczności czasowej.
Transport, a przy okazji także spedycja i logistyka, spełniają wiele innych
funkcji gospodarczych, ze względu na swoje specyficzne cechy:
– są niezbędnym składnikiem zaopatrzenia i dystrybucji towarów (usług logistycznych);
– zwiększają zasięg przestrzenny rynków zbytu i zakupu towarów;
– są niezbędnym elementem umożliwiającym kooperację przemysłową na szeroką skalę;
– zapewniają obsługę produkcji realizowanej na skalę masową;
– są niezbędnym elementem integrującym gospodarkę krajową z rynkiem międzynarodowym;
– dostępność usług transportowych jest jednym z ważniejszych czynników
przy rozpatrywaniu nowych lokalizacji dla zakładów produkcyjnych;
– istniejąca infrastruktura transportu powoduje rozwój innych rodzajów usługowej działalności gospodarczej (np. handlowej, turystycznej, remontowej)6.
Zatem w obszarze produkcji transport jest niezbędny na każdym etapie – zaczynając od przemieszczenia niezbędnych surowców, części zamiennych oraz innych materiałów i komponentów, które muszą się znaleźć na stanowiskach produkcyjnych, aby powstał nowy produkt, poprzez przemieszczanie wszystkich
elementów podczas ich przetwarzania, a kończąc na transporcie gotowych dóbr
z miejsca ich wytworzenia (rysunek 1). Transport jest czynnikiem niezbędnym
w tym procesie, integrującym w jedno proces przemiany surowców w gotowy
produkt.
Transport jest również czynnikiem niezbędnym w sferze wymiany. Dzięki
niemu wytworzone produkty docierają do sklepów, a poprzez nie do konsumentów. Przedstawiona funkcja transportu spełnia funkcję łącznika: spaja fazę produkcji i wymiany w jeden proces, który można nazwać dystrybucją dóbr. Patrząc
5
6

T. Szczepaniak, Transport i spedycja w handlu zagranicznym, PWE, Warszawa 2002, s. 30.
J. Neider, Transport..., s. 31.
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rysunek 1. Integracja procesów transportowych oraz zarządzania zapasami
Źródło: Opracowanie własne.

rysunek 2. System logistyczny w procesie produkcji i dystrybucji dóbr
Źródło: Transport i spedycja w handlu zagranicznym, red. T. Szczepaniak, PWE, Warszawa
2002, s. 27.

z punktu widzenia logistyki, funkcja ta uzewnętrznia się, tak jak to zostało przedstawione na rysunku 2.
Zaprezentowany logistyczny sposób widzenia roli transportu zwraca uwagę
na znaczenie samej logistyki jako coraz powszechniejszej i coraz bardziej efektywnej metody rozwiązywania problemów dystrybucji dóbr w przestrzeni. Dzięki logistyce proces wymiany staje się coraz bardziej efektywny7.

7

T. Szczepaniak, Transport i spedycja..., s. 25–26.
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1. kierunki rozwoju usług transportowo-spedycyjnych
W warunkach gospodarki globalnej zmiany w otoczeniu przedsiębiorstw
mają charakter coraz bardziej gwałtowny, nieregularny, a przy tym są trudniejsze do przewidzenia. Współcześnie wykształciła się nowa epoka, której konsekwencjami są chaos, niepewność i ryzyko. Dlatego też przedsiębiorstwa powinny dostosowywać swoje zasoby i działania do zmieniającego się otoczenia,
stale obserwować zmiany, tendencje, wydarzenia i zjawiska, aby odpowiednio
na nie reagować przy użyciu własnych lub pozyskanych zasobów. Niesprzyjające otoczenie konkurencyjne często bowiem stwarza ryzyko upadku tej grupy
przedsiębiorstw8. Dalszy rozwój usług transportowo-spedycyjnych w handlu
międzynarodowym będzie uzależniony od strukturalnych zmian zachodzących
w światowym handlu, transporcie i przemyśle9.
Współczesne przedsiębiorstwa, chcąc skutecznie konkurować na rynku, zmuszone są do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w swojej działalności, kreowania nowoczesnych produktów zaspokajających w pełni oczekiwania klienta
oraz tworzących dla niego wartość dodaną. Przedsiębiorstwa, dążąc do sukcesu,
muszą budować markę i wizerunek wyróżniające je wśród konkurentów, stworzyć unikalność usługodawcy za pomocą innowacyjnego pomysłu na biznes,
odpowiedniego doboru narzędzi marketingowych oraz właściwego wdrożenia
koncepcji komunikacji organizacji z otoczeniem. Kluczową rolę na rynku TSL
odgrywa technika informacyjna. Umożliwia ona zastosowanie nowych metod
zarządzania, tworzenie nowych produktów i usług, zmienia zasady funkcjonowania całych działów. Jest to szczególnie istotne w sektorze transportowo-spedycyjnym, gdzie elementy łańcucha dostaw zlokalizowane są w różnych,
często bardzo odległych miejscach w przestrzeni. Rozwój sieci komputerowych,
systemów przesyłania danych, łączności bezprzewodowej, telematyki pozwolił
uzyskać duże dodatkowe korzyści i to nie tylko w skali jednego podmiotu, ale
korzyści z punktu widzenia uczestników całego łańcucha dostaw. W sektorze
TSL wiele zdarzeń występuje w różnych miejscach, poza siedzibami podmiotów,
a zarządzanie dostawami stało się możliwe dzięki rozwojowi sieci i integracji systemów informatycznych różnych podmiotów. Budując systemy, wykorzystuje
się technologie automatycznej lokalizacji pojazdów, moduły zarządzania flotą,
technologie automatycznej identyfikacji przesyłek oraz systemy zarządzania pracą magazynów10.
Za pośrednictwem Internetu rozwija się handel usługami transportowymi,
logistycznymi, spedycyjnymi. Zwiększyła się również dostępność do przedsiębiorstw, usług, informacji. Strony internetowe należące do przedsiębiorstw spedycyjnych, logistycznych, kurierskich, towarzystw lotniczych cechują się bardzo
8

R. Rolbiecki, Bariery popytowe i podażowe rozwoju przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2012, nr 741, s. 241.
9
T. Szczepaniak, Transport i spedycja..., s. 303.
10
B. Kos, Systemy informatyczne w tworzeniu wartości dodanej w usługach sektora TSL (transport – spedycja
– logistyka), „Zeszyty Naukowe Uniewrsytetu Szczecińskiego” 2010, nr 595, s. 49.
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wysokim profesjonalizmem, atrakcyjnością i dostępnością. Za ich pomocą dokonuje się sprzedaży usług, a także udostępnia pełen monitoring przesyłek. Taka
forma dostępu do usługi poprawia wizerunek organizacji, generuje oszczędności
oraz usprawnia obsługę klientów.
Liczne podmioty spedycyjne w poszczególnych krajach wykazują umiejętność dostosowywania się do nowych warunków i zadań. Tworzące się alianse
między przedsiębiorstwami dowodzą, że jest to ekonomiczny i dogodny sposób
rozwoju, a także sposób na ograniczenie konkurencji, wspólne pokonywanie barier wejścia na ryzykowne rynki oraz zwalczanie wspólnych zagrożeń11.
Przedsiębiorstwa logistyczne przechodzą radykalne zmiany w strukturze organizacyjnej. Przechodzą od struktur hierarchicznych do struktur sieciowych, co
jest skutkiem globalizacji interesów, rozwoju zaawansowanych systemów komunikacyjnych oraz wzrostu interoperacyjności12. Dochodzi do synergii dużych podmiotów oraz przejęcia mniejszych. Nowoczesnych usługodawców logistycznych
cechuje innowacyjność, umiejętność i łatwość przekształcania się w zależności od
potrzeb rynku13. Operator logistyczny jest również operatorem multimodalnym,
dysponuje własnymi filiami w kraju i za granicą, niezawodnym systemem łączności, a przede wszystkim doświadczoną i sprawną kadrą. Głównym kierunkiem
rozwoju w transporcie jest transport intermodalny. Takim rozwiązaniom sprzyja
również polityka gospodarcza państw. Dzięki temu spadają koszty zewnętrzne, takie jak wypadki, zanieczyszczenia powietrza czy degradacja środowiska14.
Przewozy intermodalne to transfer towarów przy użyciu kilku różnych środków
transportu bez zmiany jednostki ładunkowej. Usługa ta jest dostępna w różnych
wariantach, łączących transport lotniczy, morski, kolejowy i drogowy. Decyzja
o wykorzystaniu tego typu transportu zależy od specyfiki przewożonego towaru
i miejsca, do którego ma on dotrzeć. Dotyczy to w szczególności importu, gdzie
mamy do czynienia z dość długim czasem transportu i wysokimi cenami.
Rozwój branży operatorów logistycznych odbywa się w dwóch kierunkach:
część przedsiębiorstw dopracowuje swoje usługi, inwestując w ściśle określone
narzędzia. Ich rozwój zmierza w kierunku specjalizacji i doświadczenia. Druga
grupa stale poszerza wachlarz świadczonych usług, co pozwola klientom uzyskać różne usługi u jednego operatora.

11

D. Rucińska, Polski rynek usług transportowych, PWE, Warszawa 2012, s. 141, 153.
T. Ambroziak, I. Jacyna, Regularne hierarchiczne struktury sieci logistycznych w zastosowaniu do obsługi
przedsiębiorstwa produkcyjnego, „Logistyka” 2011, nr 2, s. 35–36, http://www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe/send/-/36 (8.03.2016).
13
A. Bujak, Współczesna logistyka i jej wyzwania, „Zeszyty Naukowe WSOWL” 2007, nr 3, s. 167.
14
P. Modelewska, Transport intermodalny, to przyszłość, „Przegląd ITS”, 27.07.2013, http://przeglad-its.
pl/ (11.08.2015).
12
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2. międzynarodowa działalność rynkowa
przedsiębiorstw sektora tSl i ich strategie
Na rynku dochodzi do ustanawiania lub ustalania cen określonych usług
generujących dochody i zyski dla sprzedających, a także dokonuje się aktów
kupna-sprzedaży. Zmiany potrzeb oraz zachowań konsumpcyjnych nabywców
stały się pierwotnym źródłem ewolucji rynku usług transportowych w rynek
transportowo-spedycyjno-logistyczny (TSL). Rynek TSL to również całokształt
stosunków gospodarczych, w tym handlowych w procesie ich wymiany. W ich
skład wchodzą działania organizatorskie, operatorskie, spedycyjne i logistyczne
przedsiębiorstw transportowych, oferujących określone usługi oraz zachowania
nabywców tych usług. Na rynku funkcjonują również podmioty, których celem
jest organizowanie i ułatwianie transakcji rynkowych, np. giełd transportowych
lub spedycyjnych15.
Tak więc uczestnikami na rynku TSL są nie tylko sprzedający i nabywcy, lecz
także:
1. załadowcy – występujący po stronie popytu na usługi transportowe. Są nabywcami, którzy kupują usługę przemieszczania. Na rynku międzynarodowym mogą to być producenci zarówno surowców, jak i gotowych towarów
konsumenckich, mogą to być również przedsiębiorstwa handlowe, które
zawodowo trudnią się handlem towarami o różnym stopniu przetworzenia.
Na rynku transportowym ta grupa zajmuje bardzo silną pozycję. Wynika to
z tego, że rynek międzynarodowych usług transportowych jest rynkiem konsumenta, co oznacza, że załadowcy dyktują przewoźnikom swoje warunki
wykonania usługi. Dodatkowo są to zazwyczaj przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowe lub handlowe, które oferują do przewozu duże partie towaru
o wysokiej wartości, w sposób stały;
2. przewoźnicy – reprezentujący podaż usług transportowych. Grupa ta produkuje i wykonuje oferowane usługi przewozowe. Ich pozycja na rynku jest
również znacząca, dlatego też mogą dyktować swoje warunki w sprawie cen
lub sposobu wykonania usługi. Ponieważ siła oddziaływania przewoźników
poprzez rynek transportowy na załadowców jest zmienna, ich pozycja na
rynku jest także zmienna. Uwarunkowane jest to bowiem wieloma czynnikami, które również są zmienne. Do najważniejszych z nich należą: ogólny
stan koniunktury gospodarczej na międzynarodowym rynku usług TSL, stan
stosunków politycznych i społecznych, zmiany w przestrzennym układzie lądowych i morskich szlaków transportowych, postęp i innowacje w technice
transportowania i organizacji przewozów oraz zmiany w administracyjnych
ograniczeniach dostępności do rynku transportowego;
3. pośrednicy – występujący po obu stronach rynku transportowego. Grupa
przedsiębiorstw, która jest najbardziej zróżnicowana pod względem funkcji i zadań, występujących stale na międzynarodowym rynku usług TSL. Ze
15

D. Rucińska, Polski rynek usług..., s. 18–19.
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względu na wypracowane specjalizacje zawodowe w tej grupie przedsiębiorstwa pośredników można podzielić na:
a) reprezentujące interesy właścicieli ładunków,
b) reprezentujące interesy obu stron na rynku,
c) będące przedstawicielami bądź działające w imieniu jednej ze stron rynku16.
Rynek TSL charakteryzuje się wysokim stopniem konkurencji, co jest spowodowane przez:
– liberalne podejście władz publicznych do kwestii zakładania przedsiębiorstw
spedycyjnych,
– niewielkimi wymaganiami kapitałowymi niezbędnymi do utworzenia przedsiębiorstwa spedycyjnego.
Działalność podejmowana w sektorze usług logistycznych, podobnie jak
każda inna działalność, jest regulowana przez państwo. Aby otworzyć przedsiębiorstwo spedycyjne, wystarczy zarejestrować działalność gospodarczą oraz
wypełnić zobowiązania podatkowe. Sytuacja od strony formalnoprawnej jest
taka sama jak w przypadku rejestrowania przedsiębiorstw handlowych. W niektórych krajach, jak np. USA, Belgii, Portugalii, Rumunii, Słowacji i we Włoszech
– spedytor obsługujący handel międzynarodowy musi posiadać licencję. W Polsce spedytorzy obsługujący transport drogowy muszą posiadać zabezpieczenie
finansowe w wysokości 50 tys. euro oraz certyfikat kompetencji zawodowych.
Aby założyć przedsiębiorstwo spedycyjne bez własnych środków transportu czy magazynów, nie potrzeba wielkiego kapitału i głównie dlatego na rynku
usług dominują podmioty małe i średnie17. Jednak określone standardy jakościowe i organizacyjne narzucają najwięksi gracze na rynku, o uniwersalnym zakresie działalności i globalnym zasięgu.
W tabeli 1 przedstawiono ranking czołowych podmiotów z branży TSL. Do
największych należą: DHL Supply Chain & Global Forwarding – dwie z czterech
dywizji grupy Deutsche Post DHL z siedzibą w Bonn, Kuehne + Nagel z siedzibą
w Schindellegi w Szwajcarii; DB Schenker Logistics z siedzibą w Berlinie oraz
Panalpina z siedzibą w Bazylei.
Rynek TSL kształtował się w ciągu ostatnich 20–25 lat pod wpływem głębokich
zmian strukturalnych zachodzących zarówno w samej branży, jak i w jej otoczeniu. Wpłynęły one na globalny wzrost zapotrzebowania na usługi logistyczne,
a także przyczyniły się do ewolucji ich specyfiki i charakteru. Postępująca globalizacja skutkuje szybkim wzrostem światowego handlu, ekspansją geograficzną
gospodarki i rosnącą złożonością międzynarodowych powiązań gospodarczych.
Zmiany strukturalne w gospodarce prowadzą do wzrostu udziału sektora usług
oraz branż opartych na wiedzy i zaawansowanych technologiach kosztem sektora produkcji wyrobów materiałochłonnych. Równocześnie wyraźnie widać trend
stopniowego przechodzenia od rynku producenta do rynku konsumenta. Rosnące znaczenie wartości kreowanej dla akcjonariuszy ma coraz większy wpływ
16
17

T. Szczepaniak, Transport i spedycja..., s. 51–55.
J. Neider, Transport..., s. 249–251.
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tabela 1. Ranking 10 największych przedsiębiorstw spedycyjnych z listy Top 25 Global
Freight Forwarders 2013
nazwa

miejsce
w rankingu
1.

DHL Supply Chain &
Global Forwarding

2.

transport
Dochód
Dochód
morski
brutto
netto (mln
(teu)
(mln uSD)
uSD)

transport
lotniczy
(tony)

20 900

32 160

2 724 000

2 447 000

Kuehne + Nagel

6676

22 181

3 274 000

1 073 000

3.

DB Schenker Logistics

6315

20 704

1 763 000

1 149 000

4.

Panalpina

1672

7358

1 310 000

848 000

5.

CEVA Logistics

6310

9602

783 378

550 000

6.

Nippon Express

1625

20313

706 441

656 797

7.

Sinotrans

1183

6769

7 979 000

397 200

8.

Expeditors International of
Washington

1896

6150

892 682

786 620

9.

SDV/Bollore Logistics

1357

6785

750 000

520 000

UPS Supply Chain
Solutions

6545

8923

500 000

862 000

10.

Źródło: http://www.supplychain247.com (20.02.2016).

na kształtowanie strategii podmiotów. Na coraz bardziej konkurencyjnym rynku oznacza to m.in. ciągłe poszukiwanie oszczędności i większej efektywności
poprzez racjonalizację procesu produkcji oraz koncentrację na działalności podstawowej i outsourcing funkcji pobocznych. W Polsce przychody podmiotów
sektora TSL rosną, natomiast wskaźnik optymizmu branży wykazuje znaczne
odchylenia w obu kierunkach (rysunek 3).
Procesy deregulacji i liberalizacji rynku przyczyniły się m.in. do wzrostu konkurencji i obniżenia cen usług transportowych. Pojawienie się nowych technologii informatycznych i komunikacyjnych umożliwiło zintegrowane zarządzanie
informacją, finansami i przepływem towarów, pozwalając na wdrożenie nowych
rozwiązań w systemie produkcji i dystrybucji18.
Strategie podmiotów z branży TSL z punktu widzenia struktury usług logistycznych można zasadniczo podzielić na:
– strategie na poziomie obszaru działalności, która wiąże się z wyborem docelowej grupy klientów, określeniem zakresu działalności logistycznej oraz decyzji co do akceptowanych kosztów działalności;
– strategie na poziomie korporacji, która jest związana z wyborem kilku obszarów działalności i połączeniem ich w jedną całość.
– strategie na poziomie sieci, która dotyczy grupowego przedsięwzięcia.
Przykładem strategii na poziomie obszaru działalności jest przedsiębiorstwo
DSV. Obszary jego działalności rozdzielone są między trzy dywizje: DSV Road
18

S. Ślubowski, Rynek transportu i logistyki w Polsce, ING Bank, Warszawa 2007, s. 12.
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rysunek 3. Sektor TSL w Polsce – ranking podmiotów pod względem przychodów (2014)
Źródło: H. Brdulak, Dobry rok w branży transportu i logistyki, “Dziennik Gazeta Prawna”,
24.06.2015, s. D7, http://g8.gazetaprawna.pl/p/_wspolne/pliki/2229000/2229605-tsl-nowy.
pdf?utm_source=sg&utm_medium=link&utm_term=20_tsl&utm_campaign=20_tsl
(8.03.2016).

(spedycja drogowa), DSV Air & Sea (spedycja lotnicza i morska) oraz DSV Solutions (usługi logistyczne) (rysunek 4)19.
Przykładem strategii na poziomie korporacji jest strategia przedsiębiorstwa
TNT, którego usługi podzielone są na cztery obszary (rysunek 5).
Odpowiednia strategia, jaką przyjmuje przedsiębiorstwo, jest związana z uzyskaniem przewagi konkurencyjnej. Ważne są tu takie elementy, jak20:
kontekst strategiczny, czyli warunki, jakie towarzyszą w tworzeniu strategii
oraz jej treści, kontekst można kształtować lub się do niego przystosować;

19
20

http://www.pl.dsv.com/About-DSV (23.02.2016).
A.M. Jeszka, Sektor usług logistycznych w teorii i praktyce, Difin, Warszawa 2013, s. 110.
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rysunek 4. Pakiet usług oferowanych przez DSV
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://www.pl.dsv.com/About-DSV (8.03.2016).

rysunek 5. Pakiet usług oferowanych przez TNT
Źródło: K. Grucki, Rynek usług logistycznych, PWE, Warszawa 2006, s. 230.

– proces tworzenia strategii – dane przedsiębiorstwo, definiując strategię, musi
podjąć decyzję dotyczącą oferty, wyboru docelowego klienta, a także doboru
odpowiednich środków, aby zrealizować postawione cele strategiczne;
– treść strategii, która może być strategią wzrostu, rozwoju, kapitałową, strategią konkurencyjną, współpracy, ofensywną, konserwatywną i wielu innych.

3. rola i zadania przedsiębiorstw sektora tSl
Kontraktowe ustalenia transakcji handlowej w obrocie towarowym na rynku międzynarodowym powodują powstanie szeregu czynności, składających się
na proces jej realizacji. Efektem ostatecznym tego procesu jest odbiór towaru od
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rysunek 6. Pakiet usług DHL dla poszczególnych dywizji
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://www.dhl.com.pl/pl.html (8.03.2016).

nadawcy/producenta i przesłanie go do finalnego odbiorcy21. Sprawna organizacja procesów transportowych przewożonych ładunków wiąże się z dokonywaniem wielu czynności. Zakres tych czynności obejmuje działania, które umownie
dzieli się na:
A. czynności wykonywane przez spedytora, zwane spedycją właściwą (spedycja czysta) – to m.in.:
– przyjmowanie zleceń spedycyjnych,
– udzielanie porad związanych z procesami spedycyjnymi,
– wybór środka transportu,
– zawieranie umów o przewóz,
– ubezpieczanie przesyłki,
– sporządzanie dokumentacji transportowej,
– odbiór przesyłki od nadawcy,
– przygotowanie przesyłki do przewozu,
– nadanie przesyłki wraz z dokumentacją na środek transportu,
– odbiór przesyłki z dokumentacją ze środka transportowego,
– odprawa celna,
– przekazanie przesyłki odbiorcy;
B. czynności organizowane przez spedytora, w których skład wchodzą:
– czynności przemieszczania, np. odwozu, dowozu, wyładunku, przeładunku
przesyłki;
– czynności dodatkowe, np. składowanie przesyłki, podjęcie należności za dostarczaną przesyłkę, sprzedaż przesyłki22.
Rozważając istotę spedycji, należy wskazać różnicę między pojęciami „działalność spedycyjna” i „usługa spedycyjna”. W niektórych definicjach spedycji
wskazuje się na zarobkowy charakter wykonywanych czynności spedycyjnych.
21
22

T. Szczepaniak, Transport i spedycja..., s. 279.
J. Marzec, Spedycja lądowa, WKiŁ, Warszawa 1979, s. 20–24.
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Wszelkie czynności dotyczące zorganizowania transportu i przesłania towaru
w handlu zagranicznym mogą być wykonywane w całości lub w części nie tylko
przez odrębne przedsiębiorstwo spedycyjne, odpłatnie, na zlecenie, lecz także
przez eksportera we własnym zakresie bądź nawet przez wynajętego przez niego bezpośrednio przewoźnika – przedsiębiorstwo przewozowe. Ten, który wykonuje czynności uznane za spedycyjne, prowadzi działalność spedycyjną i jest
obojętne, czy robi to na podstawie odrębnej umowy spedycyjnej zawartej przez
samodzielne podmioty gospodarcze, czy też we własnym zakresie, a więc niejako
dodatkowo, oprócz swojej zasadniczej działalności handlowej, przemysłowej lub
przewozowej. Pojęcie „usługa spedycyjna” należy wiązać z rynkową działalnością przedsiębiorstwa spedycyjnego, wykonywaną na zlecenie w celach zarobkowych. Takie podejście ma swoje uzasadnienie i w ekonomii i w prawie, gdyż
pojęcie „usługa” to czynność wykonywana dla innych, nie dla siebie. Choć więc
potocznie obu tych określeń używa się zamiennie, traktując je jako synonimy,
należy rozróżniać „działalność spedycyjną” od „usługi spedycyjnej”, rozumianej
jako przedmiot i efekt działalności przedsiębiorstwa spedycyjnego, świadczonej
odpłatnie i na zlecenie odrębnego podmiotu gospodarczego23.
Funkcje spedytora przeważnie sprowadzają jego działalność do obsługi podmiotów przewozu w różnorodnych procesach transportowych. Dynamiczny
rozwój stosunków rynkowych, jak również różnorodność usług towarzysząca
produktom powoduje, że spedytorzy oprócz pracy organizatorskiej na rzecz
ładunków pełnią funkcję koordynatorów pracy innych podmiotów gospodarczych, jednak zawsze za zgodą swojego zleceniodawcy24.
Często spedytora nazywa się „architektem transportu”. Znając życzenia klienta z jednej strony oraz warunki panujące na rynku i potrzeby ładunku z drugiej
strony, znajduje on najkorzystniejsze rozwiązanie, projektując optymalny proces
transportowy. Dzięki swoim kontaktom, sieci własnych przedstawicielstw oraz
współpracujących agentów jest on w stanie zaoferować klientowi odpowiednią
dla jego potrzeb usługę.
Zleceniodawcy stawiają spedytorom określone wymagania, takie jak np.:
– profesjonalizm,
– rzetelność w kalkulowaniu cen,
– niezawodność działania,
– operatywność,
– kompleksowość podejmowanych czynności na rzecz ładunku,
– lojalność (w tym zachowanie tajemnicy handlowej),
– terminowość realizacji zleconych usług,
– dostępność spedytora,
– dbałość o interesy ładunku i zleceniodawcy.
Działalność spedytora, mimo że przede wszystkim dba on o interesy zleceniodawcy, przynosi także korzyści przewoźnikom. Pomaga m.in. w poszukiwaniu
23

I. Wasilewska-Marszałkowska, Spedycja we współczesnych łańcuchach dostaw, CeDeWu, Warszawa
2014, s. 10 .
24
W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król, Transport..., s. 257.
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ładunków i sprzedaży usług przewozowych, poprzez konsolidację przesyłek
zapewnia lepsze wykorzystanie środków transportu, dzięki odpowiedniemu
przygotowaniu ładunków do przewozu zmniejsza ryzyko uszkodzenia środków
transportu, a także wyręcza przewoźników w różnych czynnościach, np. w przygotowaniu dokumentacji25.
Do podstawowych funkcji koordynacyjnych spedytora należą:
– funkcja doradczo-transportowa, w której spedytor, udzielając porad i informacji, które mogą być wykorzystane podczas negocjacji handlowych w celu
jak najlepszego ujęcia warunków transportu w kontraktach handlowych,
współdziała z eksporterem lub importerem jeszcze w fazie poprzedzającej zawarcie kontraktu handlowego;
– funkcja transportowo-dokumentacyjna, w której spedytor sporządza, podpisuje, sprawdza dokumentację niezbędną do realizacji procesu spedycyjnego;
– funkcja transportowo-organizacyjna, w której spedytor zajmuje się doborem
odpowiednich środków transportu, przewoźników, trasy przewozu towaru,
czasu i sposobu przesłania towaru oraz synchronizacją i koordynacją kolejnych faz przemieszczania towaru;
– funkcja transportowo-wykonawcza, w której spedytor sam zajmuje się realizacją określonych fizycznych operacji transportowych, tj, samochodowym
transportem dowozowo-odwozowym, przeładunkiem, magazynowaniem,
a także konsolidacją przesyłek zbiorczych;
– funkcja transportowo-bankowa, w której spedytor działa na rachunek swego
zleceniodawcy i wykłada w jego imieniu środki pieniężne na pokrycie należności z tytułu różnych usług lub czynności urzędowych26.
Różnorodność usług towarzysząca szeroko rozumianej czasoprzestrzeni życia produktów, a także dynamiczny rozwój stosunków rynkowych powoduje, że
spedytorzy podejmują się prowadzenia szeregu funkcji koordynacyjnych. Pełnią
wówczas, na wyraźne zlecenie swojego rynkowego kontrahenta, funkcję osób
uzgadniających i porządkujących pracę innych podmiotów gospodarczych.
Na obecnym etapie rozwoju stosunków gospodarczych można wskazać wykonywanie przez spedytorów następujących funkcji koordynacyjnych:
– spedytor technolog przemieszczania i składowania ładunków, do którego
zadań należy organizacja przewozów kontenerowych, ładunków ciężkich
i ponadgabarytowych, ładunków niebezpiecznych oraz organizacja usług
czasowego magazynowania ładunków, które są wyłączone z procesu transportowego;
– spedytor operator środków i urządzeń transportowych – realizuje decyzje
związane z dyspozycją i alokacją środków przewozowych i urządzeń ładunkowych. Dąży do ich efektywnego i optymalnego wykorzystania, niezależnie
od tego, czy jest jako osoba prawna bezpośrednim wykonawcą usług przewozowych i przeładunkowych. Funkcja ta ma szczególne znaczenie w wy25
26

J. Neider, Transport..., s. 248.
T. Szczepaniak, Transport i spedycja..., s. 288.
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konywaniu zadań spedytora, takich jak: organizowanie całopojazdowych
przewozów samochodowych, usług ładunkowych i przeładunkowych, magazynowania;
– spedytor logistyk – może zarządzać łańcuchami dostaw typu zaopatrzeniowego, produkcyjnego, dystrybucyjnego oraz gospodarować materiałami
wtórnymi, odpadami, zwrotami i gotowymi wyrobami. Do zadań spedytora
logistyka należą m.in.: kompleksowa obsługa spedycyjna przedsiębiorstw, organizacja przewozów scentralizowanych, organizacja samochodowej komunikacji towarowej, organizacja obsługi portów morskich, organizacja przewozów całowagonowych na nieduże odległości;
– spedytor spełniający jednocześnie funkcję maklera – dla gestorów masy ładunkowej jest ważnym źródłem informacji na temat zasad asekuracji wartości ładunków, efektywnego i bezpiecznego włączenia ich w międzynarodowy
obrót handlowy drogą morską lub lotniczą;
– spedytor doradca finansowy – na zlecenie klienta wykonuje czynności dodatkowe, takie jak podjęcie należności za dostarczone przesyłki lub sprzedaż
przesyłki. Może zostać upoważniony do najkorzystniejszego ulokowania wolnych środków finansowych na rynku kapitałowym27.

4. proces spedycyjny DHl w transporcie morskim tSl
Standardowy proces obsługi przesyłki transportem morskim w eksporcie
i w imporcie przedstawiono na rysunku 7.

rysunek 7. Schemat obsługi przesyłek DHL w transporcie morskim
Źródło: Załącznik nr 4 do Księgi jakości DHL Global Forwarding, http://www.dhl.com.pl/
pl.html (8.03.2016).

27

I. Wasilewska-Marszałkowska, Spedycja..., s. 14–15.
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Po otrzymaniu zapytania ofertowego od klienta dział Pricing Desk operatora
DHL przygotowuje ofertę cenową po skompletowaniu następujących danych:
– adres odbioru i dostawy;
– warunki dostaw według Incoterms® 2010;
– waga przesyłki, liczba sztuk, wymiary zewnętrznych opakowań;
– rodzaj towaru, możliwość piętrowania palet lub inne instrukcje dotyczące obsługi przesyłki;
– dodatkowe wymagania dotyczące czasu transportu, dodatkowych usług itp.;
– planowany termin wysyłki;
– miejsce odprawy celnej.
Sporządzenie oferty przez Pricing Desk operatora DHL następuje najczęściej
w ciągu 4–24 godzin od otrzymania zapytania na podstawie otrzymanych parametrów przesyłki. Gdy oferta jest zaakceptowana, klient przesyła zlecenie spedycyjne
wraz z następującymi dokumentami niezbędnymi do aranżacji przesyłki (tabela 2):
– zlecenie spedycyjne na aktualnym formularzu – kompletność danych (załadowca, odbiorca, warunki dostawy, płatnik, rodzaj usługi – FCL/LCL, miejsce
odprawy celnej, numer oferty);
– upoważnienie pośrednie (odprawa celna w procedurze uproszczonej – Gdynia, Łódź) bądź upoważnienie bezpośrednie (odprawa celna w procedurze
standardowej/zwykłej w Gdyni, Gdańsku, Łodzi lub Piasecznie);
– upoważnienie pośrednie – stosowane jest w przypadku odprawy w innym
miejscu niż ma miejsce załadunek kontenera/przesyłki;
– oświadczenie generalne WSK;
– AEO – deklaracja bezpieczeństwa;
– dokumenty przedsiębiorstwa (KRS, REGON, NIP);
– przygotowanie karty przekazania klienta przez dział sprzedaży, m.in. wskazujące limit kredytowy przyznany klientowi oraz instrukcje dotyczące obsługi
spedycyjnej (osoby kontaktowe, proces bukowania, awizacji, odprawy celnej,
dostawy, fakturowania/obiegu faktur za transport, raportowania);
– potwierdzenie przyjęcia zlecenia i rozpoczęcia aranżacji przesyłki przez biuro
DGF PL.
Po skompletowaniu wszystkich powyższych dokumentów zlecenie w transporcie morskim przekazywane jest do działu Customer Service, a do klienta wysłane jest potwierdzenie przyjęcia zlecenia, rozpoczynając w ten sposób proces
aranżacji przesyłki (zob. tabela 2).
Po wykonaniu usługi zostaje wystawiona faktura transportowa oraz nota obciążeniowa za należności celno-podatkowe. Faktura transportowa obejmuje wszystkie usługi zrealizowane zgodnie ze zleceniem spedycyjnym oraz dodatkowymi
dyspozycjami klienta złożonymi przez niego podczas realizacji usługi spedycyjnej
i potwierdzonymi przez DGF PL. Faktura wystawiana jest na podstawie aktualnej oferty zgodnie z datą wystawienia konosamentu. Nota obciążeniowa dotyczy
należności celnych uregulowanych przez DGF PL w imieniu klienta w ramach
zabezpieczenia DGF PL lub przedpłaty, a monitoring przesyłek jest możliwy na
stronach internetowych www.dhl.com oraz www.dhlgf.pl (rysunek 8).
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tabela 2. Przebieg procesu spedycyjnego DHL w transporcie morskim
import

eksport
operacje wstępne

– potwierdzenie szczegółów odbioru
– przesłanie zlecenia bookingu przez PL
z załadowcą w ciągu 24 godzin od
Bookings do biura DGF origin w ciągu
otrzymania kompletnego zlecenia od
24 godzin od otrzymania kompletnego
klienta, a następnie przesłanie bookingu
zlecenia od klienta w celu potwierdzenia
do nominowanego armatora celem
szczegółów odbioru z załadowcą oraz
zarezerwowania sailingu i miejsca na
zarezerwowania sailingu i miejsca na
statku, najpóźniej następnego dnia
statku nominowanego armatora
roboczego
podjęcie towaru i dokumentów
Import

Eksport

– kontakt biura DGF w stacji nadania
w celu aranżacji odbioru towaru
od załadowcy przez DGF zgodnie
z instrukcjami od zleceniodawcy (ilość
towaru, rozmiar kontenera, sailing)
najpóźniej 24 godziny po otrzymaniu
instrukcji bukingowych
– miejsce odbioru/przekazania towaru
− zgodnie z ofertą i zleceniem
spedycyjnym
– data odbioru uwzgledniająca cut off
oraz formalności celne w procedurze
wywozu

– kontakt biura DGF z załadowcą
w celu aranżacji odbioru towaru
przez DGF zgodnie z instrukcjami od
zleceniodawcy (ilość towaru, rozmiar
kontenera, sailing) – najpóźniej 24
godziny po otrzymaniu kompletnych
danych (instrukcji bukingowych/
zlecenia spedycyjnego), awizacja
w formie pisemnej zawierającej
dane kierowcy, numer rejestracyjny
samochodu, numer kontenera, datę,
godzinę podstawienia
– miejsce odbioru – zgodnie z ofertą
i zleceniem spedycyjnym
– serwis kurierski/podwykonawca DGF
PL – odbiór i dostawa do magazynu
DGF(LCL)/terminalu feederowego
(FCL) ma miejsce w tym samym dniu,
najpóźniej w ciągu 24 godzin (w
zależności od lokalizacji) – jeśli oferta nie
stanowi inaczej

operacje handlingowe
import

eksport

– Wystawienie listów przewozowych HBL
– Obieg dokumentów handlowych po
i MBL:
przekazaniu towaru przez załadowcę:
– przesłanie przez stację nadania prealertu – HBL − na podstawie dokumentów
handlowych oraz instrukcji
wraz z dokumentami handlowymi
przekazanych przez załadowcę do DGF
do stacji destination w celu awizacji
PL (dane nadawcy i odbiorcy, notify,
przesyłki/cntr w ciągu 48 godzin po
ilość towaru)
wypłynięciu statku oceanicznego
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– MBL według instrukcji spedytora DGF
– zarejestrowanie przesyłki w Logis
PL, w wyjątkowych sytuacjach według
Ocean i nadanie numeru sprawy wraz
instrukcji załadowcy
z pierwszą weryfikacją kompletności
dokumentacji otrzymanej od DGF origin – weryfikacja dokumentów HBL oraz
MBL na postawie przesłanych draftów
– weryfikacja daty wpłynięcia (ETA) do
najpóźniej dzień przed wypłynięciem
portu oceanicznego na terenie Europy
statku oceanicznego
oraz do portu przeznaczenia (feeder) raz
w tygodniu na etapie awizacji arrival
notice
– wysłanie pierwszej awizacji – arrival
notice do klienta wraz z kopią
dokumentów handlowych w celu
przetłumaczenia faktury handlowej lub
uzupełnienia brakujących informacji do
zgłoszenia celnego w terminie FCL − 3
dni robocze przed wpłynięciem statku
oceanicznego do portu, a dla LCL − 10
dni roboczych przed dostawą do portu
przeznaczenia
– monitorowanie sailingu według
ETA − port docelowy po rozładunku
kontenerów ze statku oceanicznego
– jeśli portem docelowym jest port
oceaniczny to aranżacja odprawy oraz
dostawy odbywa się według instrukcji
klienta/zlecenia spedycyjnego
– w przypadku dostawy do Gdyni/
Gdańska/Szczecina kontenera FCL
wysłanie drugiej awizacji do klienta
po załadunku kontenera na feeder
z aktualizacją ETA − port rozładunku
i uzgodnienie szczegółów odprawy oraz
dostawy
– po wpłynięciu kontenera FCL do
terminalu feederowego przekazanie
klientowi informacji o ETA
– w przypadku dostawy do Łodzi
przesyłki LCL wysłanie drugiej awizacji
do klienta z aktualizacją ETA − magazyn
LCJ i uzgodnienie szczegółów odprawy
oraz dostawy
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– po rozładunku towaru w magazynie LCJ
identyfikacja ewentualnych uszkodzeń/
niezgodności (w wadze, ilości przyjętego
towaru względem wystawionych
dokumentów przewozowych) i nadanie
przez UC numeru ewidencji celnej
– DSK; w przypadku niezgodności
kontakt z klientem w celu wyjaśnienia
oraz skompletowania dokumentów
niezbędnych do dalszej obsługi
(tłumaczenie faktur, inne dokumenty −
certyfikaty, oświadczenia itp.)
odprawa celna (import, eksport)
przygotowanie zgłoszenia celnego na podstawie dokumentów handlowych,
dokumentów dodatkowych, np. świadectwo pochodzenia, pozwolenie na przywóz,
dokument potwierdzający preferencyjne pochodzenie towaru (FORM A, EUR 1,
deklaracja eksportera na fakturze), a także dokumentów transportowych (konosament)
zgłoszenie przesyłki do odprawy celnej
zapłata należności celnych (tylko import)
zwolnienie przesyłki
Dostawa przesyłki (import)/wysyłka do odbiorcy (eksport)
import
Aranżacja dostawy:
– serwis kurierski/podwykonawca DGF
PL – dostawa tego samego dnia lub
w ciągu 24−48 godzin (w zależności
od lokalizacji) – jeśli oferta nie stanowi
inaczej
– miejsce dostawy – zgodnie z ofertą
i zleceniem spedycyjnym
Otrzymanie potwierdzenia odbioru
przesyłki:
– czytelny podpis odbiorcy i data dostawy
na Delivery Note/Proof of Delivery, CMR
lub liście przewozowym (kurier)
– wszelkie niezgodności w dostawie
(ilość opakowań, kompletność) winny
być odnotowane na podpisywanym
dokumencie
– inne instrukcje

eksport
Przekazanie przesyłki/kontenera do
armatora:
– zgodnie z wymaganym cut off time
– dostarczenie danych do armatora:
instrukcje konosamentowe, AMS/ACI
oraz ISF w zależności od destynacji
(USA, Kanada, Meksyk) przed
wypłynięciem feedera, najpóźniej przed
załadunkiem na statek oceaniczny
Zamkniecie przesyłki w Logis Ocean
i przesłanie danych o przesyłce (prealert)
do stacji odbiorczej:
– listy przewozowe
– dokumenty handlowe
– dane kontaktowe do odbiorcy
– inne instrukcje

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych DHL Global Forwarding, http://www.
dhl.com.pl/pl.html (20.02.2016).
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rysunek 8. Monitoring przesyłek w DHL Global Forwarding
Źródło: http://www.dhl.com.pl/pl.html (8.03.2016).

5. proces spedycyjny DHl w transporcie lotniczym tSl
Standardowy proces obsługi przesyłki w transporcie lotniczym (eksport
i import) przedstawiono na rysunku 9. Po otrzymaniu zapytania ofertowego od
klienta dział Pricing Desk operatora DHL przygotowuje ofertę cenową po skompletowaniu następujących danych:
– adres odbioru i dostawy;
– warunki dostaw według Incoterms® 2010;
– waga przesyłki, liczba sztuk, wymiary zewnętrznych opakowań;
– rodzaj towaru, możliwość piętrowania palet bądź inne instrukcje dotyczące
handlingu przesyłki;
– dodatkowe wymagania dotyczące czasu transportu, dodatkowych usług itp.;
– planowany termin wysyłki;
– miejsce odprawy celnej.
Sporządzenie oferty następuje najczęściej w ciągu 4–24 godzin od otrzymania
zapytania na podstawie otrzymanych parametrów przesyłki. Gdy oferta jest zaakceptowana, klient przesyła zlecenie spedycyjne wraz z dokumentami niezbędnymi do aranżacji przesyłki, analogicznie jak w transporcie morskim:
– zlecenie spedycyjne na aktualnym formularzu – kompletność danych (załadowca, odbiorca, warunki dostawy, płatnik, rodzaj usługi – FCL/LCL, miejsce
odprawy celnej, numer oferty);
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rysunek 9. Schemat obsługi przesyłek DHL w transporcie lotniczym
Źródło: Załącznik nr 4 do Księgi jakości DHL Global Forwarding, http://www.dhl.com.pl/
pl.html (8.03.2016).

– upoważnienie pośrednie (odprawa celna w procedurze uproszczonej – Gdynia, Łódź) bądź upoważnienie bezpośrednie (odprawa celna w procedurze
standardowej/zwykłej w Gdyni, Gdańsku, Łodzi, Piasecznie i Poznaniu);
– upoważnienie pośrednie – stosowane jest w przypadku odprawy w innym
miejscu niż ma miejsce załadunek kontenera/przesyłki;
– oświadczenie generalne WSK;
– AEO – deklaracja bezpieczeństwa;
– dokumenty przedsiębiorstwa (KRS, REGON, NIP).
Kolejnym krokiem jest przygotowanie karty przekazania klienta przez dział
sprzedaży, m.in. wskazującej limit kredytowy przyznany klientowi oraz zawierającej instrukcje dotyczące obsługi spedycyjnej (osoby kontaktowe, proces bukowania, awizacji, odprawy celnej, dostawy, fakturowania/obiegu faktur za transport, raportowania). Po skompletowaniu wszystkich powyższych dokumentów,
zlecenie przekazywane jest do działu Customer Service. Do klienta wysyłane jest
potwierdzenie przyjęcia zlecenia, rozpoczynając w ten sposób proces aranżacji
przesyłki (zob. tabela 3).
tabela 3. Przebieg procesu spedycyjnego DHL w transporcie lotniczym
import

eksport
operacje wstępne

– przesłanie (w ciągu 24 godzin od
otrzymania kompletnego zlecenia) do
biura DGF w kraju nadania zlecenia
aranżacji odbioru przesyłki oraz
rezerwacji miejsca w linii lotniczej

– rezerwacja miejsca w linii lotniczej
przez DGF PL nie później niż w dniu
dostarczenia towaru do lotniska nadania
i weryfikacji parametrów (w godzinach
pracy linii lotniczych)
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podjęcie towaru i dokumentów
import

eksport

– miejsce odbioru/przekazania towaru
– zgodnie z ofertą i zleceniem
spedycyjnym
– potwierdzenie z biurem DGF w stacji
nadania terminu odbioru przesyłki od
nadawcy/dostarczenia towaru do DGF
przez nadawcę

– serwis kurierski/podwykonawca DGF
PL – odbiór i dostawa na lotnisko
wylotu tego samego dnia lub w ciągu
24 godzin (w zależności od lokalizacji
– w przypadku odległych lokalizacji
nawet 48 godzin) – jeśli oferta nie
stanowi inaczej
– miejsce odbioru – zgodnie z ofertą
i zleceniem spedycyjnym

operacje handlingowe
import
– odbiór dokumentów od operatora
handlingowego:
– a) przesyłki dostarczone do lotniska
w PL przez linie lotnicze – w ciągu 2–6
godzin
– b) przesyłki dostarczone do FRA przez
linie lotnicze – w ciągu 9–12 godzin
od wylądowania samolotu/przyjazdu
samochodu linii lotniczej, po:
– zakończeniu rozładunku samolotu/
samochodu
– przewiezieniu cargo do magazynu
agenta handlingowego i rozdzieleniu
na poszczególne przesyłki
– nadaniu przez UC numeru DSK
i identyfikacji ewentualnych
uszkodzeń/niezgodności (w wadze,
ilości przyjętego towaru względem
wystawionych dokumentów
przewozowych) odnotowanych
przez agenta handlingowego na
dokumentach przewozowych
– awizacja przesyłki najpóźniej w dniu
otrzymania dokumentów od operatora
handlingowego, skompletowanie
dokumentów do dalszej obsługi
(tłumaczenie faktur, inne dokumenty –
certyfikaty, oświadczenia itp.)

eksport
– sprawdzenie zgodności otrzymanego
ładunku z dokumentacją:
– – przeważenie i zmierzenie opakowań
– – sprawdzenie ilości otrzymanych
opakowań
– – weryfikacja ewentualnych uszkodzeń
– ● w przypadku niezgodności
parametrów z danymi na dokumentach
– konieczność korekty dokumentacji
przez eksportera
– wystawienie listów przewozowych
HAWB i MAWB:
– – na podstawie wyników ważenia
i mierzenia przez DGF
– – dane nadawcy i odbiorcy zgodnie
z otrzymanymi dokumentami/zleceniem
spedycyjnym
– – prześwietlenie towaru w straży
granicznej
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– przesyłki realizowane via FRA:
– przelobowanie przesyłki do magazynu
DGF FRA (24 godziny od wylądowania
samolotu), a następnie załadunek
na samochód konsolidacyjny DGF
PL i dostawa do lotniska PL (WAW
– do PSC) w ciągu 24–36 godzin od
zakończenia załadunku w FRA
odprawa celna (import, eksport)
– przygotowanie zgłoszenia celnego na podstawie dokumentów handlowych,
dokumentów dodatkowych, np. świadectwo pochodzenia, pozwolenie na
przywóz, dokument potwierdzający preferencyjne pochodzenie towaru (FORM
A, EUR 1, deklaracja eksportera na fakturze), a także dokumentów transportowych
(konosament)
– zgłoszenie przesyłki do odprawy celnej
– zapłata należności celnych (tylko import)
– zwolnienie przesyłki
Dostawa przesyłki (import)/wysyłka do odbiorcy (eksport)
import

eksport

Aranżacja dostawy:
– serwis kurierski/podwykonawca DGF
PL – dostawa tego samego dnia lub
w ciągu 24–48 godzin (w zależności
od lokalizacji) – jeśli oferta nie stanowi
inaczej
– miejsce dostawy – zgodnie z ofertą
i zleceniem spedycyjnym

Przekazanie przesyłki do linii lotniczej:
– w ciągu 2–6 godzin od otrzymania
towaru na lotnisku
– zgodnie z wymaganym cut off time –
2–4 godzin przed planowanym wylotem
samolotu/wyjazdem samochodu linii
lotniczej
– dostarczenie danych do AMS/ACI

Otrzymanie potwierdzenia odbioru
przesyłki:
– czytelny podpis odbiorcy i data dostawy
na Delivery Note/Proof of Delivery, CMR
lub liście przewozowym (kurier)
– wszelkie niezgodności w dostawie
(ilość opakowań, uszkodzenia,
kompletność) winny być odnotowane na
podpisywanym dokumencie
– inne instrukcje

Zamkniecie przesyłki w Logis Air
i przesłanie danych o przesyłce (prealert)
do stacji odbiorczej:
– listy przewozowe
– dokumenty handlowe
– dane kontaktowe do odbiorcy
– inne instrukcje

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych DHL Global Forwarding, http://www.
dhl.com.pl/pl.html (20.02.2016).

Po wykonaniu usługi zostaje wystawiona faktura transportowa oraz nota
obciążeniowa za należności celno-podatkowe. Faktura transportowa obejmuje
wszystkie usługi zrealizowane zgodnie ze zleceniem spedycyjnym oraz dodatkowymi dyspozycjami klienta złożonymi przez niego podczas realizacji usługi spedycyjnej i potwierdzonymi przez DGF PL. Faktura wystawiana jest na podstawie
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aktualnej oferty zgodnie z datą wystawienia konosamentu. Nota obciążeniowa
dotyczy należności celnych uregulowanych przez DGF PL w imieniu klienta
w ramach zabezpieczenia DGF PL lub przedpłaty.

6. logistyka magazynowa w DHl
Przedsiębiorstwo DHL Global Forwarding posiada dwa centra logistyczne,
zlokalizowane w Piasecznie i Łodzi, w których oferuje:
– magazynowanie – dostępne powierzchnie dedykowane oraz multi-client,
– organizację transportu międzynarodowego,
– cross-docking,
– konsolidację towaru przed eksportem,
– dekonsolidację towaru po imporcie,
– dystrybucję krajową – również dostawy dedykowane,
– odprawy celne w procedurze uproszczonej.
Dodatkowo oferowane są usługi, które stanowią wartość dodaną dla klienta:
– zarządzanie zapasami;
– pomiar wagowy przed wysyłką;
– system Pick & Pack;
– sortowanie, znakowanie, pakowanie;
– kontrola jakości;
– skanowanie kodowe towaru ;
– system śledzenia przesyłek (Track & Trace).

rysunek 10. Przyjęcie towaru do magazynu w przedsiębiorstwie DHL Global Forwarding
– przepływ materiałów i informacji
Źródło: http://www.dhl.com.pl/pl.html (8.03.2016).
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Przyjęcie towaru do magazynu (rysunek 10) odbywa się na podstawie listu
przewozowego CMR. Do każdego CMR agencja celna wystawia numery spedycyjne, a księgowość magazynowa wystawia PZ. Na podstawie PZ towar jest
przyjmowany do magazynu. Przyjęcie towaru do systemu odbywa się za pomocą skanerów z wykorzystaniem kodów kreskowych: Dzięki temu:
– sprawdzana jest zgodność towaru na paletach z PZ,
– paleta na przyjęciu otrzymuje ID-palety (kod kreskowy z numerem PZ i numerem palety),
– po przyjęciu całej dostawy drukowany jest raport różnic i w przypadku zgodności towar odkładany jest na lokalizację.
Dedykowane i współużytkowane rozwiązania magazynowe DHL nie są
związane jedynie z przechowywaniem zapasów. Istnieje również szeroki zakres
usług dodatkowych, oferowanych przez DHL w ramach ogólnego rozwiązania,
służących optymalizacji łańcucha dostaw. DHL oferuje szereg usług pakowania,
przygotowania i dostosowania produktów na różne rynki. Do usług tych należą:
– montaż, kompletacja i usługi pakowania;
– usługi przedsprzedażne;
– inne usługi.
Dzięki produkowaniu dużych partii wyrobów standardowych, a następnie
dostosowaniu ich do lokalnych rynków dolnej części łańcucha dostaw wielkość
magazynowanych zasobów można zminimalizować, ograniczając zagrożenie
przeterminowaniem się zapasów. DHL oferuje szeroki zakres usług i procesów
odraczania, włącznie z dostosowanym do potrzeb klienta pakowaniem i pakietowaniem, konfiguracją sprzętu czy instalacją i lokalizacją oprogramowania, co
obejmuje np. dodawanie dokumentacji i etykiet. Ponadto oferuje też pełen zakres usług kompletacji i montażu wstępnego, włącznie z zarządzaniem materiałami i zamówieniami, tworzeniem zestawów komponentów oraz opakowań
blistrowych. Przejrzystość łańcucha dostaw dla klientów zostaje zachowana
dzięki temu, że pakiety produktów są lokalizowane, programowane i wykańczane w ostatnim momencie. W zakresie stosowanych usług znajduje się ustalanie
kolejności dostaw/dostawy dla linii produkcyjnych, a także pakowanie kontraktowe, które polega na łączeniu zlecanych usług pakowania w ramach centrów
dystrybucji w celu zwiększania elastyczności i usprawniania procesu realizacji
zamówień. Wpływa to na ograniczanie kosztów oraz sprawia, że produkty są
bardziej widoczne i lepiej kontrolowane, a także skraca okres wprowadzania
produktów na rynek. DHL oferuje kompleksowe usługi pakowania, obejmujące
przepakowywanie gotowych produktów w celu zapewnienia wsparcia we wprowadzaniu produktów na rynek, ich promowania i dostosowania do potrzeb lokalnych rynków.
Do usług przedsprzedażnych należy zarządzanie przeróbkami, przepakowywaniem i zwrotami. Przeróbki lub zmiana opakowania oznaczają dostosowanie lub modyfikację produktu, często w celu podporządkowania się warunkom
rynku lokalnego. Oznacza to przepakowywanie gotowych produktów w celu
wspierania procesu wprowadzania na rynek nowych produktów oraz działań
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promocyjnych i może również obejmować repaletyzację. DHL zajmuje się również etykietowaniem i metkowaniem – na produktach lub na ich opakowaniach.
Dotyczy to zawieszek, metek zabezpieczających, zabezpieczeń typu Kimball,
znaczników RFID, etykiet cenowych i innych etykiet promocyjnych. Kolejną
usługą przedsprzedażną jest przygotowanie odzieży. Wiąże się to ze wszystkimi
czynnościami dotyczącymi odzieży, pozwalającymi na odpowiednie przygotowanie towarów przeznaczonych do sklepu detalicznego (odpakowywanie i rozwijanie, prasowanie parowe, wieszanie i składanie). Przedsiębiorstwo proponuje
również swoim klientom przygotowanie ekspozycji POS, gotowych do wystawienia w punkcie detalicznym.
Inne usługi obejmują kontrolę QA/QC. Usługi z zakresu zapewnienia jakości
(QA) i kontroli jakości (QC) gwarantują, że produkty wchodzące i wychodzące
z magazynów DHL lub centrów konsolidacyjnych są w odpowiednim stanie i nie
mają defektów. Usługi konsolidacji/dekonsolidacji zapewniają zwiększoną elastyczność i większą efektywność kosztową międzynarodowych przesyłek towaru. Wszystkie usługi realizowane są w taki sposób, aby była utrzymana zgodność
z przepisami celnymi.
Wydanie towaru z magazynu (rysunek 11) następuje tylko i wyłącznie za
zgodą działu dystrybucji na podstawie WZ. Kontroler sprawdza na liście skompletowania (pick list) lokalizację oraz ilość wydawanych opakowań. Następnie
odbierający towar potwierdza na WZ odebranie towaru (czytelnie: imię/nazwisko, numer dowodu osobistego), a w przypadku wysyłki kurierskiej wpisuje

rysunek 11. Wydanie towaru z magazynu w przedsiębiorstwie DHL Global Forwarding –
przepływ materiałów i informacji
Źródło: http://www.dhl.com.pl/pl.html (8.03.2016).
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w wyznaczone na WZ miejsce numer listu przewozowego. Dopiero wówczas
WZ trafia do księgowości materiałowej do zaksięgowania.

Zakończenie
Przedsiębiorstwo DHL jest światowym liderem w dziedzinie logistyki kontraktów, obecnym w ponad 60 krajach we wszystkich rejonach świata. Przy takim
zasięgu wykorzystuje:
– międzynarodowe doświadczenie w sektorach przemysłowych,
– zobowiązanie do świadczenia stale doskonałych operacji w każdym położeniu geograficznym;
– wspólne procesy dla zarządzania projektami oraz stałej poprawy jakości.
W obecnych czasach zakłady produkcyjne oraz źródła surowców często usytuowane są w regionach świata o niskich kosztach produkcji, co mocno wydłuża
łańcuchy dostaw i czyni je coraz bardziej złożonymi. Przy unikalnym połączeniu
globalnego zasięgu i doświadczenia uwarunkowań lokalnych DHL dysponuje
technologią, infrastrukturą oraz ludźmi pozwalającymi na całościowe zarządzanie procesami spedycyjnymi i logistyką magazynową na całym świecie.
Dzięki połączeniu umiejętności w zakresie realizacji procesów spedycyjnych
i logistyki magazynowej DHL jest w stanie dostarczać całościowe rozwiązania
w łańcuchu dostaw do ponad 220 krajach/terytoriów na całym świecie.
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forWarDinG proceSS anD loGiSticS WareHouSe
in enterpriSeS of tfl Sector in polanD

SUmmarY
The article presents the process of forwarding and warehouse logistics in TFL branch operating on the domestic and international market. The greatest attention has been paid,
however, the leader of this market, which is DHL Supply Chain & Global Forwarding, because systematised-sections processes, and developed corporate structure gives it a unique
competitive advantage.

BiZneS elektronicZnY

Jowita świerczyńska

e-uSŁuGi W oBSŁuDZe celneJ −
WYBrane aSpektY Z punktu WiDZenia
DZiaŁań kontrolnYcH
W rucHu GranicZnYm

StreSZcZenie

Kontrola celna, będąca głównym atrybutem obsługi celnej w ruchu granicznym,
jest często negatywnie postrzegana przez kontrolowanych. Służba Celna, mając
na uwadze, że niezwykle istotny jest sposób jej przeprowadzania, unowocześnia
metody i narzędzia wykorzystywane w działaniach kontrolnych. Przykładem innowacyjnych rozwiązań w tym obszarze są usługi elektroniczne, tzw. e-usługi. Proces ułatwiania obsługi celnej nie może jednak negatywnie wpływać na efektywność i skuteczność działań kontrolnych. Uzyskanie kompromisu pomiędzy liczbą
rozwiązań mających na celu zmniejszenie barier w obsłudze celnej, wpływających
bezpośrednio na skrócenie czasu odprawy celnej i obniżenie kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców, a koniecznością skutecznej kontroli, która jest kluczowym elementem w procesie zapewniania bezpieczeństwa obrotu towarowego,
jest zadaniem trudnym, ale jak pokazuje praktyka możliwym. Katalog ułatwień
stosowanych w obsłudze celnej (w tym także e-ułatwień) jest już dziś znacząco
rozbudowany i nadal ma charakter otwarty. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie istoty kontroli celnej, ram strategicznych wprowadzania elektronicznych
ułatwień oraz identyfikacja i charakterystyka e-usług usprawniających obsługę celną w ruchu granicznym.

Wstęp
Służba Celna to umundurowana formacja, która została utworzona m.in.
w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa obszaru celnego Unii Europejskiej,
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w tym zgodnego z prawem przywozu towarów na unijny obszar celny oraz wywozu towarów z tego obszaru. Sprawne wypełnianie tego zadania jest niezwykle
istotne, ponieważ Służba Celna w Polsce, obsługując i odpowiadając za zewnętrzną granicę Unii Europejskiej, chroni nie tylko obszar celny Rzeczypospolitej Polskiej, lecz także − w takim samym stopniu jak organy celne pozostałych państw
członkowskich − obszar całej Unii. Rola organów celnych w zakresie bezpieczeństwa została uznana i wyraźnie zaznaczona w przepisach Unijnego Kodeksu Celnego: „organy celne są w głównej mierze odpowiedzialne za nadzór nad międzynarodową wymianą handlową Unii, wspierając w ten sposób sprawiedliwy
i swobodny handel, wdrażanie zewnętrznych aspektów rynku wewnętrznego,
wspólnej polityki handlowej oraz pozostałych wspólnych polityk Unii w zakresie
wymiany handlowej, a także bezpieczeństwo całego łańcucha dostaw”1. Głównym atrybutem obsługi celnej w ruchu granicznym jest kontrola celna − narzędzie, które służy sprawdzeniu prawidłowości przestrzegania m.in. przepisów
prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem
towarów w obrocie pomiędzy Unią a państwami trzecimi. Działania kontrolne
są często postrzegane przez kontrolowanych negatywnie, stąd niezwykle istotny
jest sposób ich przeprowadzania. Służba Celna wprowadza rozwiązania, których
przykładem są tzw. e-usługi, mające na celu przede wszystkim unowocześnianie metod i narzędzi wykorzystywanych w procesach kontrolnych. W obszarze
tym organy celne dążą do zachowania płynności ruchu i wysokiego poziom obsługi przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnej efektywności i skuteczności
czynności kontrolnych. Uzyskanie kompromisu pomiędzy ilością rozwiązań mających na celu zmniejszenie barier w obsłudze celnej a koniecznością skutecznej
kontroli, wpływającej bezpośrednio na bezpieczeństwo obrotu towarowego, jest
zadaniem trudnym, ale możliwym. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie istoty kontroli celnej, ram strategicznych wprowadzania elektronicznych
usprawnień oraz identyfikacja i charakterystyka e-usług usprawniających obsługę celną w ruchu granicznym. W tym zakresie wykorzystana zostanie metoda
opisowa obejmująca analizę źródeł literaturowych oraz praktyka gospodarcza.

1. kontrola celna w ruchu granicznym
Zewnętrzną granicą Unii w Polsce są granice z Rosją, Białorusią, Ukrainą, granica morska oraz graniczne urzędy celne w portach lotniczych. Funkcjonariusze
celni pełnią służbę w 16 izbach celnych, 45 urzędach celnych (19 z nich to urzędy
nadzorujące graniczne oddziały celne) i 148 oddziałach celnych, w tym 51 granicznych: 9 oddziałów celnych obsługuje ruch kolejowy, 16 oddziałów − drogowy, 10 oddziałów − morski,14 oddziałów − ruch lotniczy, a 2 oddziały mają

1

Por. art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października
2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. L 269/1 z 10.10.2013).
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charakter drogowo-kolejowy2. Na lądowej zewnętrznej granicy Unii, liczącej
w sumie 1185 km, funkcjonariusze pełnią służbę w 5 granicznych oddziałach celnych Izby Celnej w Przemyślu (granica z Ukrainą), 11 granicznych oddziałach
celnych Izby Celnej w Białej Podlaskiej (granica z Ukrainą i Białorusią), 5 granicznych oddziałach Izby Celnej w Białymstoku (granica z Białorusią), 7 granicznych
oddziałach celnych Izby Celnej w Olsztynie (granica z Rosją). Za bezpieczeństwo
na granicy morskiej odpowiadają funkcjonariusze Izb Celnych w Szczecinie
(3 morskie graniczne oddziały) i Gdyni (6 morskich granicznych oddziałów celnych). Ruch lotniczy obsługiwany jest przez graniczne oddziały celne, wyodrębnione w strukturach organizacyjnych Izb Celnych w Warszawie (5 granicznych
oddziałów celnych), we Wrocławiu (2 oddziały) oraz w Krakowie, Katowicach
Poznaniu, Gdyni, Szczecinie, Przemyślu i Łodzi (po 1 granicznym oddziale celnym)3. Graniczna obsługa celna, której głównym atrybutem jest kontrola celna, dotyczy bezpośrednio odprawy celnej, zarówno w przywozie, jak i wywozie. Służba Celna podejmuje działania w celu zapewnienia, że na obszar Unii Europejskiej
wprowadzane będą „bezpieczne” towary, a więc takie, które nie stanowią zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi (m.in. towary niespełniające norm jakościowych),
nie szkodzą środowisku naturalnemu (ochrona przed rabunkowym obrotem
gatunkami ginącymi oraz przed wwozem substancji i mikroorganizmów szkodliwych), nie stanowią zagrożenia dla przedsiębiorców (eliminowanie towarów
stanowiących nieuczciwą konkurencję, w tym naruszających prawa własności
intelektualnej, znaki towarowe, prawa patentowe), jak również nie zagrażają finansom państwa (m.in. ochrona budżetu państwa przed utratą dochodów z tytułu pobieranych należności celnych i podatkowych). Działania kontrolne winny
skutkować z jednej strony prawidłowym zabezpieczeniem należności celno-podatkowych (ponieważ stanowią one dochód budżetowy), z drugiej zaś strony
gwarantować bezpieczeństwo obrotu towarowego i zapewniać rozwój legalnej
działalności gospodarczej. Pojęcie kontroli celnej w Unijnym Kodeksie Celnym
(UKC) brzmi: „określone czynności wykonywane przez organy celne w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa celnego oraz innymi przepisami regulującymi wprowadzanie, wyprowadzanie, tranzyt, przemieszczanie, składowanie
i końcowe przeznaczenie towarów przemieszczanych między obszarem celnym
Unii a krajami lub terytoriami spoza tego obszaru oraz obecność i przemieszczanie w ramach obszaru celnego Unii towarów nieunijnych i towarów objętych
procedurą końcowego przeznaczenia”4. W myśl art. 46 UKC kontrole celne mogą
polegać m.in. na rewizji towarów, pobieraniu próbek, weryfikacji prawidłowości
i kompletności informacji podanych w zgłoszeniu, deklaracji lub powiadomieniu
oraz istnienia, autentyczności, prawidłowości i ważności dokumentów, kontroli księgowości i pozostałej dokumentacji, kontroli środków transportu, kontroli
bagażu i innych towarów przewożonych przez osoby lub na osobach oraz na
2

http://www.mf.gov.pl/sluzba-celna/sluzba-celna/struktura-organizacyjna/struktura (22.12.2015).
Tamże.
4
Art. 5 pkt 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. L 269 z 10.10.2013).
3
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przeprowadzaniu oficjalnych dochodzeń i innych podobnych czynności5. Zgodnie z unijnymi standardami w Unii Europejskiej obowiązuje system selektywnej
kontroli celnej opartej na analizie ryzyka podmiotów do niej typowanych. Istotą zastosowania tej metody jest założenie, że wobec braku możliwości objęcia
kontrolą celną wszystkich osób, pojazdów i towarów przekraczających granicę
celną należy skierować ją tam, gdzie istnieje podejrzenie postępowania niezgodnego z prawem. Przy obecnym natężeniu ruchu poddanie kontroli każdej osoby
i przesyłki przekraczającej granicę celną doprowadziłoby do natychmiastowego
zablokowania i paraliżu przejść granicznych. Dlatego to nie „bezwzględna kontrola wszystkiego”, ale wybiórcze działanie ukierunkowane na konkretne obszary jest właściwym rozwiązaniem.
Podstawę prawną do wykorzystania analizy ryzyka w działaniach kontrolnych organów celnych stworzyła przyjęta przez Komisję Europejską w 2005 r.
poprawka do Wspólnotowego Kodeksu Celnego6. Ustawodawca wyraźnie zaznaczył, że kontrole celne opierają się, co do zasady, na analizie ryzyka z wykorzystaniem technologii informatycznych7. W regulacjach UKC pojęcie ryzyka
doprecyzowano jako prawdopodobieństwo i skutki wystąpienia zdarzenia mającego związek z wprowadzaniem, wyprowadzaniem, tranzytem, przemieszczaniem lub końcowym przeznaczeniem towarów przemieszczanych między obszarem celnym Unii a krajami lub terytoriami znajdującymi się poza tym obszarem
oraz z obecnością na obszarze celnym Unii towarów nieunijnych, które:
– uniemożliwiałoby prawidłowe stosowanie środków unijnych lub krajowych;
– przynosiłoby szkodę interesom finansowym Unii i jej państwom członkowskim;
– stanowiłoby zagrożenie bezpieczeństwa i ochrony Unii i jej mieszkańców,
zdrowia ludzi, zwierząt i roślin, środowiska lub konsumentów8.
Pojęcie zarządzania ryzykiem, które w myśl przepisów poprawki z 2005 r.
oznaczało systematyczne rozpoznawanie ryzyka oraz wprowadzanie środków
niezbędnych w celu ograniczenia możliwości jego wystąpienia9, w przepisach
UKC zostało zmodyfikowane i oznacza systematyczne rozpoznawanie ryzyka,
w tym również za pomocą kontroli losowych, oraz wprowadzenie wszelkich
środków niezbędnych, aby ograniczyć możliwość jego wystąpienia10, a obejmuje takie działania, jak zbieranie danych i informacji, analizę i ocenę ryzyka,
zalecanie i podejmowanie działań, a także regularne monitorowanie i przegląd
tego procesu oraz jego wyników w oparciu o międzynarodowe, unijne i krajowe

5

Tamże, art. 46.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 648/2005 z dnia 13 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz.
L 117 z 04.05.2005).
7
Tamże, art. 13.
8
Art. 5 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013.
9
Art. 6 pkt 26 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 648/2005.
10
Art. 5 pkt 25 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013.
6
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źródła i strategie11. Na poziomie krajowym obowiązek przeprowadzania kontroli w oparciu o analizę ryzyka, mającej na celu rozpoznawanie i oszacowanie
wielkości tego ryzyka oraz ustalenie środków niezbędnych do jego ograniczania,
wynika z art. 3 ust. 1 Ustawy o Służbie Celnej12. Przy czym ryzyko oznacza prawdopodobieństwo wystąpienia naruszenia przepisów prawa13. Należy podkreślić,
że jeśli działania kontrolne mają charakter losowy, mogą być przeprowadzane
niezależnie od wyników analizy ryzyka. Zakres i tryb przeprowadzania kontroli
celnych regulują m.in. art. 30−55 powyższej regulacji. Poziom ryzyka ustalany
jest na podstawie danych i informacji pochodzących z odpraw i kontroli celnych
oraz deklaracji i kontroli podatkowych, a do jego oceny wykorzystywany jest
elektroniczny system zastosowania wspólnych kryteriów i norm ryzyka przeznaczonego do celów analizy ryzyka pod kątem bezpieczeństwa i ochrony. Na
podstawie wyników elektronicznej analizy organy celne w miejscu pierwszego
wprowadzenia podejmują decyzję, uwzględniając stopień istniejącego ryzyka,
czy należy przystąpić do kontroli i, jeżeli wynik jest pozytywny, to w jakim miejscu należy ją przeprowadzić − na granicy celnej czy w miejscu rozładunku towarów (wyniki są wysyłane do organów celnych państw członkowskich rozładunku w drodze komunikatu elektronicznego).
Według szacunków od 2008 r. ruch graniczny wzrasta z roku na rok
o ok. 10−15%14, w okresie 2011−2014 ruch graniczny pojazdów osobowych
wzrósł o 35,6%, pojazdów ciężarowych o 9,4%, a liczba osób przekraczających
granicę o 30,7%, co dwie sekundy na granicy odprawiany jest samochód (osobowy lub ciężarowy), a co niespełna sekundę − podróżny15. Dalszy wzrost natężenia ruchu granicznego, przy stałej infrastrukturze granicznej i drogowej, wymaga
nowoczesnego podejścia do obsługi ruchu granicznego poprzez wprowadzanie
innowacyjnych rozwiązań, których przykładem są e-usługi.

2. e-usługi w obsłudze celnej w ruchu granicznym
2.1. elektroniczne usługi w świetle unijnych regulacji
Geneza e-ułatwień w obsłudze celnej sięga roku 2003, kiedy to Rada w rezolucji w sprawie stworzenia prostego systemu elektronicznego dla sektorów ceł
i handlu16, będącej następstwem komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie
prostego, elektronicznego środowiska dla urzędów celnych i handlu, wezwała Komisję do opracowania w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi
11

Tamże, art. 46 pkt 4.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Celnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1404).
13
Tamże, art. 3. ust 2.
14
Służba Celna 2013. Raport roczny, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2014, s. 8.
15
Tamże.
16
Rezolucja Rady z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie stworzenia prostego systemu elektronicznego
dla sektorów ceł i handlu (Dz. Urz. C 305 z 16.12.2003), s. 1.
12

370

Jowita Świerczyńska

wieloletniego planu strategicznego dotyczącego stworzenia spójnych i interoperacyjnych elektronicznych systemów celnych, tzw. środowiska elektronicznego
dla cła. Dokument taki, pod nazwą Multi Annual Strategic Plan (MASP)17, został
opracowany przez Komisję i stał się podstawą informatyzacji dla europejskiej
unii celnej. Koncepcja wprowadzania e-uproszczeń w obsłudze celnej w szerszym kontekście wplata się w koncepcję elektronicznego systemu e-Europa,
w szczególności e-Administracja. W decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady
z 2004 r. w sprawie interoperatywnego świadczenia ogólnoeuropejskich usług
e-Government dla administracji publicznej, przedsiębiorstw i obywateli18 podkreślono, że zniesienie barier w komunikacji elektronicznej pomiędzy organami
administracji publicznej oraz z przedsiębiorstwami i obywatelami przyczyni się
do poprawy jakości środowiska przedsiębiorstw w Europie, zmniejszając jednocześnie obciążenia administracyjne i stopień biurokratyzacji19. Kluczowy wpływ
na upraszczanie obsługi celnej miała decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady
dotycząca wprowadzenia ogólnoeuropejskiego elektronicznego systemu obsługi celnej20, której realizacja stała się możliwa dzięki programowi e-Customs
(elektroniczne cło). Inicjatywa e-Customs, realizowana przez wszystkie państwa
członkowskie od 2009 r., dotyczy bezpapierowego środowiska dla cła, a jej celem
jest stworzenie takich ram legislacyjnych, organizacyjnych i informatycznych na
obszarze europejskiej unii celnej, które usprawnią i zwiększą przyjazność obsługi
przedsiębiorców w obszarze poboru należności celnych, obrotu towarowego oraz
bezpieczeństwa handlu międzynarodowego. Znaczenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych dla ułatwiania wymiany handlowej i równocześnie zapewniania skuteczności działań kontrolnych, powodując zmniejszenie kosztów przedsiębiorstw oraz poziomu ryzyka, zostało wyraźnie zaznaczone
w Unijnym Kodeksie Celnym21. Ponadto w Kodeksie zaznaczono, że wykorzystaniu technologii elektronicznych powinno towarzyszyć zharmonizowane i ujednolicone stosowanie kontroli celnych przez państwa Unii w celu zapewnienia
m.in równoważnego poziomu tych kontroli22. Zgodnie z art. 6 Unijnego Kodeksu
Celnego wszelka wymiana informacji, takich jak deklaracje, zgłoszenia, wnioski
lub decyzje, między organami celnymi oraz między przedsiębiorcami a organami
celnymi, a także przechowywanie takich informacji odbywa się za pomocą technik elektronicznego przetwarzania danych23.

17

Wieloletni plan strategiczny dla elektronicznej administracji celnej (Multi Annual Strategic Plan −
MASP), dokument Komisji Europejskiej TAXUD/477/2004-Rev.7.
18
Decyzja 2004/387/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie interoperatywnego świadczenia ogólnoeuropejskich usług e-Government dla administracji publicznej,
przedsiębiorstw i obywateli (IDABC) (Dz. Urz. L 144 z 30.04.2004).
19
Tamże.
20
Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 70/2008/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie eliminowania papierowej formy dokumentów w sektorach ceł i handlu (Dz. Urz. L 23/21 z 26.01.2008).
21
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013..., s. 4.
22
Tamże.
23
Por. art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013...
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2.2. usługi elektroniczne w świetle krajowych regulacji
Na poziomie krajowym podstawą dla redukcji barier w obsłudze celnej jest
obecnie Strategia działania Służby Celnej na lata 2014−202024. Nadrzędne cele strategiczne przyjęte do realizacji przez Służbę Celną na lata 2014−2020 to ukierunkowanie na poprawę standardów obsługi i wspieranie aktywności gospodarczej
w oparciu o uwarunkowania gospodarcze, budżetowe i technologiczne (głównie informatyczne)25. W strategii wyraźnie zaznaczono, że Służba Celna dąży
do stosowania kompleksowego podejścia do klienta, łącząc funkcję obsługową
ukierunkowaną na podniesienie standardów obsługi z działalnością w obszarze
kontroli. Jednym z głównych kierunków rozwoju strategicznego jest zwiększenie
skuteczności kontroli przy jednoczesnym zmniejszeniu ingerencji w legalne procesy gospodarcze26. Strategia działania Służby Celnej na lata 2014−2020 została oparta na perspektywach rozwojowych 3i (Internet, Intelligence, Innovation)27, w których kluczowym jest aspekt rozwoju narzędzi elektronicznych i konsekwentne
wdrażanie nowoczesnych technologii, których cele to doskonalenie procedur,
ograniczanie biurokracji i uciążliwości kontroli. W dokumencie obszar e-ułatwień
został uwzględniony w ramach priorytetu Intelligence, zgodnie z którym długofalowym celem Służby Celnej powinna być jej wirtualizacja, rozumiana jako stan
w którym formacja ta działa w tle, bez ingerencji w legalne procesy gospodarcze,
a jednocześnie, dzięki szerokiej analizie danych, potrafi przeprowadzić kontrole
tam, gdzie rzeczywiście są one potrzebne28. Ponadto, osiągnięcie wyznaczonych
celów umożliwia realizacja specjalnie powołanych programów: programu Zarządzanie Relacjami z Klientem (rejestrowanie kontaktów i transakcji klientów oraz
zarządzanie zebranymi danymi na rzecz budowania relacji z klientami); programu i-Cło (zespół przedsięwzięć w 11 obszarach biznesowych i technicznych, których celem jest podniesienie sprawności i wydajności obsługi klienta w urzędzie
poprzez stworzenie elektronicznego zintegrowanego systemu obsługi w urzędzie, a wymiernym efektem są elektroniczne usługi i ułatwienia dla przedsiębiorców). Dla poprawy jakości obsługi celnej w ruchu granicznym podstawą jest
program i-Granica − granica inteligenta, innowacyjna, integrująca. Celem
programu, będącego odpowiedzią m.in. na wzrost natężenia ruchu granicznego
jest podniesienie sprawności i wydajności obsługi na granicy poprzez stworzenie
elektronicznego zintegrowanego systemu obsługi celnej. Przyjęty przez Służbę
Celną kierunek usprawniania obsługi celnej, w tym m.in. odprawy granicznej
poprzez wprowadzanie e-usług, zgodny jest z celem Działania 2.1. „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

24

Strategia działania Służby Celnej na lata 2014−2020, Załącznik do zarządzenia nr 50 Ministra Finansów z dnia
13 grudnia 2014 r.
25
Tamże, s. 10.
26
Tamże, s. 6.
27
Służba Celna 3i (Internet, Intelligence, Innovation). Od modernizacji do innowacji, http://www.mf.gov.pl/
sluzba-celna/dzialalnosc/dokumenty-strategiczne (25.01.2015).
28
Tamże, s. 13.
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2014−202029. W efekcie, poprzez elektronizację nowych i poprawę funkcjonalności istniejących usług zakres spraw, które podróżni i przedsiębiorcy będą mogli
załatwić drogą elektroniczną, zostanie rozszerzony.
2.3. Wybrane e-usługi w obsłudze celnej
Uzyskanie dostępu i korzystanie z e-usług świadczonych przez Służbę Celną
umożliwia Platforma Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC)30. Platforma
jest odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorców oczekujących szybkiej i sprawnej
obsługi przy przekraczaniu granicy, zmniejszenia obciążeń związanych z obsługą
przemieszczania wyrobów akcyzowych, realizacji działań związanych z obrotem
towarowym zgodnie z przepisami Unijnego Kodeksu Celnego oraz zminimalizowania obciążeń związanych z obsługą obrotu towarowego. W ramach tego projektu realizowana jest e-usługa Cyfrowa Granica, zdefiniowana jako „sprawna
obsługa klienta na przejściach granicznych z wykorzystaniem mechanizmów automatycznych i elektronicznej wymiany danych”31. Cele projektu, wyrażone za
pomocą mierzalnych wskaźników, zakładają m.in. skrócenie czasu oczekiwania
na graniczną odprawę wywozową z 234 minut w 2014 r. do automatycznej (bez
oczekiwania) odprawy w 2019 r. dla każdego awizowanego pojazdu; zwiększenie udziału wspólnych kontroli przez wszystkie służby graniczne z poziomu 0%
w 2014 r. do 90% w 2020 r.32 Wśród dostępnych na Platformie usług są m.in.:
– usługa e-klient − umożliwia rejestrację i dostęp do usług elektronicznych;
– usługa e-wnioski − forma alternatywna do tradycyjnej papierowej formy
składania wniosków, pozwala na realizowanie postępowania administracyjnego, podatkowego oraz postępowania w prawach celnych w formie elektronicznej;
– usługa e-ZEFIR − daje możliwość składania elektronicznie deklaracji i dokumentów z zakresu podatku akcyzowego, podatku od gier, wydobycia niektórych kopalin i innych opłat pobieranych przez organy celne;
– usługa e-Tranzyt − umożliwia przedsiębiorcom składanie elektronicznych
zgłoszeń do procedury wspólnotowego tranzytu i tranzytu z zastosowaniem
karnetu TIR; pozwala na obsługę operacji tranzytowych, usprawniając zarządzanie i kontrolę nad przebiegiem tej procedury. Dla przedsiębiorcy usługa
29

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014−2020 ma na celu wzmocnienie cyfrowych fundamentów rozwoju kraju, za które przyjęto: szeroki dostęp do szybkiego Internetu, efektywne i przyjazne
e-usługi publiczne, stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa. Projekty z zakresu
wysokiej dostępności i jakości e-usług publicznych są realizowane w ramach II osi priorytetowej „E-administracja i otwarty rząd”. Szerzej na temat Programu: http://cppc.gov.pl/programy/popc-2/popc/
(20.05.2016).
30
Platforma PUESC dostępna jest na: www. puesc.gov.pl. W ramach projektu zdefiniowano łącznie
11 e-usług. Okres realizacji to kwiecień 2016−kwiecień 2019 r., planowane koszty wynoszą 158 mln zł.
31
Prezentacja „Platforma Usług Elektronicznych Służby Celnej – PUESC”, Ministerstwo Finansów − Służba Celna, http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/764034/3188588/Prezentacja_publiczna_PUESC.
PDF (18.02.2016).
32
Tamże.
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ta oznacza szybszą odprawę (elektroniczna komunikacja między organami
celnymi państw uczestniczących w procedurze tranzytu), wcześniejsze zakończenie operacji tranzytowej i szybsze zwolnienie gwarancji zabezpieczającej towar (co pozytywnie wpływa na płynność finansową przedsiębiorstwa),
przejrzystość informacji dotyczącej towarów i zgłoszeń tranzytowych oraz
zmniejszenie kosztów33.
Dużym usprawnieniem dla przekraczających granicę przewoźników i podróżnych jest możliwość skorzystania z portalu www.granica.gov.pl, udostępniającego informacje o szacunkowym czasie oczekiwania na odprawę celną i paszportową na polskich drogowych przejściach granicznych z Białorusią, Ukrainą
i Rosją. Serwis, redagowany wspólnie przez Służbę Celną i Straż Graniczną, stanowi efekt realizowanej strategii innowacyjnego podejścia do klienta. Informacje
o czasie oczekiwania na przekroczenie granicy aktualizowane są osiem razy na
dobę, natomiast o liczbie odprawionych pojazdów dwa razy na dobę. Ponadto
serwis ten jest źródłem kompleksowych i uporządkowanych informacji dotyczących przepisów prawa obowiązujących przy przekraczaniu granicy od 1 lipca
2015 r. Użytkownik, wybierając zakładkę „jak przekroczyć granicę”, może skorzystać z wirtualnego przewodnika, który przeprowadzi go przez wybrane przejście, wskazując informacje i dokumenty niezbędne do odprawy. Strona dostępna
jest także w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim, a także w wersji na urządzenia mobilne. Korzystanie z serwisu daje użytkownikom możliwość wyboru
optymalnej trasy przejazdu przez granicę, a co za tym idzie, przynosi również
wymierne korzyści w postaci oszczędności czasu i kosztów. Częścią serwisu są
usługi elektronicznego powiadomienia o przybyciu, tj. eBooking, oraz usługa
zwrot VAT dla podróżnych, tj. Tax Free. Usługa eBooking polega na uprzednim,
elektronicznym powiadomieniu organów celnych o planowanym przyjeździe
na przejście graniczne. Dotyczy zarówno ruchu osobowego (eBooking Bus), jak
i towarowego (eBooking Truck)34. Projekt eBooking Bus ma na celu stworzenie
warunków skracających czas przekraczania granicy zorganizowanym grupom
turystycznym, pozwalając nawet na awizację przejazdu na wybraną godzinę.
Natomiast podmioty uczestniczące w międzynarodowym transporcie drogowym rezerwacji terminu granicznej obsługi wywozowej mogą dokonać poprzez
usługę eBooking Truck. Skorzystanie z eBooking Truck oznacza skrócenie kolejek
samochodów ciężarowych oczekujących na wyjazd z kraju, dla przedsiębiorców
lepsze planowanie i oszczędności czasu przeznaczanego na odprawę graniczną.
Zakres działań kontrolnych zależy od poziomu ryzyka, tzn. w zależności od wyników przeprowadzonej analizy, w przypadku gdy oszacowany poziom ryzyka
jest niski, możliwe jest zastosowanie maksymalnych uproszczeń oraz ułatwień
w zakresie kontroli, co pozytywnie przekłada się na czas pobytu na przejściu
granicznym35. System zwrotu podatku VAT Tax Free to e-usługa, która pozwala
33

https://puesc.gov.pl/web/puesc/e-tranzyt (16.02.2016).
Usługa dostępna również na Platformie PUESC.
35
Por. System eBooking_Bus − instrukcja użytkownika systemu, v.3.1 z 16.07.2014, Izba Celna w Olsztynie, s. 4, https://granica.gov.pl/ebooking/o_usludze.php?v=pl (15.02.2016).
34
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na elektroniczne zarejestrowanie dokumentów sprzedaży przez sprzedawcę lub
podróżnego, w wyniku czego podróżny (po uzyskaniu potwierdzenia na granicy przez organy celne wywozu) nabywa prawo do zwrotu podatku VAT od towarów wywożonych poza obszar celny Unii Europejskiej. Kolejne elektroniczne
ułatwienia w granicznej obsłudze celnej to możliwość sprawdzenia bieżącej sytuacji na przejściu granicznym za pomocą e-usługi „kamery on-line na przejściach
granicznych” oraz elektroniczne tablice zamontowane na głównych szlakach
komunikacyjnych, informujące o czasie oczekiwania na odprawę celną. Umiejscowienie tablic w odpowiedniej odległości od przejść granicznych umożliwia
wybór dogodnego przejścia granicznego i optymalnej trasy przyjazdu.
W zakresie oceny, czy dany towar może być wprowadzony na unijny obszar
celny, Służba Celna współpracuje z innymi służbami, m.in. ze Strażą Graniczną,
z Inspekcją Weterynaryjną (np. kontrola weterynaryjna zwierząt i produktów
pochodzenia zwierzęcego), Inspekcją Sanitarną (graniczna kontrola sanitarna,
której celem jest niedopuszczenie do wprowadzenia na terytorium kraju i Unii
żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, które nie spełniają wymagań zdrowotnych określonych w obowiązujących
przepisach prawnych i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi), Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa (kontrola fitosanitarna roślin i produktów roślinnych), Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
(kontrola jakości artykułów rolno-spożywczych). Z dniem 1 stycznia 2015 r. na
Służbę Celną został nałożony obowiązek koordynacji działań kontrolnych prowadzonych przez wszystkie służby kontrolne36 w taki sposób, aby możliwe było
ich przeprowadzenie maksymalnie w ciągu 24 godzin przez wszystkie inspekcje
w sposób jak najmniej uciążliwy dla przedsiębiorców. W praktyce Służba Celna
wprowadziła usługę Porty 24. Ideą jest tu założenie, że czas trwania wszystkich
kontroli towarów importowanych do Polski drogą morską, od chwili przedstawienia towaru do kontroli aż do momentu zwolnienia towaru do procedury
celnej, nie powinien przekraczać jednej doby. Realizacja tego zadania możliwa
jest dzięki wykorzystaniu elektronicznego obiegu danych i informacji pomiędzy
właściwymi służbami. Do kwietnia 2019 r. Służba Celna planuje wdrażanie kolejnych e-usług, mających znacząco wpłynąć na poprawę jakości obsługi celnej −
uruchomione mają być m.in. sprawna e-odprawa zgodnie z Unijnym Kodeksem
Celnym, e-dokumenty, e-płatności, e-decyzje.

Zakończenie
Polska Służba Celna obsługuje odcinek zewnętrznej granicy Unii Europejskiej o największym natężeniu ruchu towarowego. Wzrost natężenia ruchu
36

Rozszerzenie obowiązków organów celnych o koordynacje działań służb kontrolnych zostało nałożone na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1662).
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granicznego spowodował konieczność nowego podejścia do obsługi celnej, co
umożliwia realizacja m.in. programu i-Granica. W realizowanym przez Służbę
Celną procesie wprowadzania innowacyjnych rozwiązań i ułatwień w dużym
zakresie wykorzystywane jest środowisko elektroniczne i nowości technologiczne. Elektronizacja obsługi celnej przyczyniła się m.in. do upowszechnienia
możliwości składania zgłoszeń celnych w formie elektronicznej (w 2014 r. udział
zgłoszeń przyjętych w formie elektronicznej wobec wszystkich zgłoszeń przyjętych do procedur celnych wyniósł 97,01%)37. Elektroniczna obsługa zgłoszeń
celnych bezpośrednio przyczyniła się nie tylko do skrócenia czasu odprawy celnej towaru i obniżenia kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców, lecz także,
poprzez wykorzystanie analizy ryzyka, do bardziej skutecznej kontroli i w konsekwencji do zwiększenia bezpieczeństwa obrotu towarowego. Poza e-usługami
Służba Celna wprowadziła wiele udogodnień o charakterze organizacyjno-technicznym, które usprawniają graniczną obsługę celną, jak np. zielone korytarze
(specjalne pasy ruchu dające możliwość szybkiego przekroczenia granicy przez
podróżnych nieprzewożących towarów podlegających zgłoszeniu celnemu), fast
way (szybka odprawa dla powracających do kraju samochodów ciężarowych
bez ładunku), ONE STOP (wspólna kontrola służby celnej i granicznej w jednym miejscu). Istotne znaczenie ma także infrastruktura techniczna. Nowoczesny sprzęt warunkuje sprawne i skuteczne wykonywanie kontroli. Wyposażenie
przejść granicznych m.in. w nowoczesne urządzenia skanujące (RTG), wideoendoskopy, fiberoskopy, boroskopy, detektory narkotyków, materiałów wybuchowych i substancji chemicznych gwarantuje nieinwazyjną obsługę i pozytywnie
wpływa na skrócenie czasu kontroli celnych. Kontrola przy użyciu tych narzędzi
trwa od kilku do kilkunastu minut i w efekcie przyczynia się do przyspieszenia
obrotu towarowego.
Podsumowując, należy zaznaczyć, że katalog ułatwień stosowanych w obsłudze celnej (w tym także e-ułatwień) jest już dziś znacząco rozbudowany i nadal ma charakter otwarty. Oparcie kontroli na analizie ryzyka z wykorzystaniem
platformy zintegrowanego zarządzania, wysoko wykwalifikowani funkcjonariusze celni, e-usługi, a także inne działania organizacyjne usprawniające obsługę
celną pozytywnie wpływają na poprawę skuteczności wykrywania wszelkiego
rodzaju nieprawidłowości i jednocześnie na usprawnienie działań kontrolnych.
Ponadto, pozytywnie wpływają na wizerunek organów celnych, powodując, że
Służba Celna postrzegana jest jako formacja nowoczesna i otwarta na oczekiwania przedsiębiorców i podróżnych.

37

Biuletyn statystyczny Służby Celnej I−IV kwartał 2014, Departament Służby Celnej, Ministerstwo
Finansów, Warszawa 2014, s. 36.
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e-cuStomS − SelecteD aSpectS from tHe perSpectiVe
of control actiVitieSt in croSS-BorDer traffic

SUmmarY
Customs control, which is the characteristic feature of customs services in cross-border
traffic, is frequently perceived negatively by those subjected to it. The Customs Service,
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taking into account the importance of how control activities are carried out, modernizes
the methods and tools employed in control processes. One example of innovative solutions are electronic customs services, the so-called e-customs. The process of facilitating
customs processing cannot, however, hinder the effectiveness and efficiency of control
activities. Reaching a compromise between the number of solutions reducing barriers in
customs processing, which directly translate into shortening the customs clearance process
as well as decreasing costs incurred by economic operators; and the necessity for effective
control, which in turn is a key element in the process of safeguarding of the cross-border
freight traffic; is difficult, yet feasible a task, as suggested by the evidence from the current practice. The catalogue of customs simplifications (including e-simplifications), has
been expanded significantly and still has an open character. The aim of the paper is to
present the essence of customs control, the strategic framework for the implementation of
electronic simplifications as well as to identify and characterize e-customs which facilitate
customs procedures in the cross-border traffic.

piotr Brudło

klaSYfikacJa inStrumentÓW
marketinGoWYcH W orientacJi na klienta
Dla WitrYn internetoWYcH
W rYnkoWYm SeGmencie B2c

StreSZcZenie

Konkurencja pomiędzy internetowymi komercyjnymi podmiotami gospodarczymi, działającymi w segmencie B2C, przy dużej dynamice wzrostu liczebności tego
segmentu oraz zmieniających się gustów i preferencji klientów, spowodowała konieczność aktywnej reakcji strony biznesowej. Zachowania klientów stanowią tutaj
dynamiczną zmienną niezależną i to od strony biznesowej zależy, czy dynamika ta
jest wykorzystywana dla rozwoju relacji typu B2C. Samo oferowanie oraz prezentowanie dóbr i usług w formie takiej, jakie one są, przy braku troski o budowanie
powiązań na linii klient – sprzedawca, w chwili obecnej nie stanowi praktycznie
znaczącego czynnika stymulującego rozwój przedsiębiorstw. Z punktu widzenia
internetowego pośrednika z segmentu B2C o sukcesie biznesowym częściej decyduje jakość relacji z klientem. Podstawowe wyzwanie w relacji B2C brzmi: „W jaki
sposób skłonić klienta do dokonania zakupu właśnie naszego produktu?”, przy
czym odpowiedź koncentruje się w kategoriach: lojalności, atrakcyjności, zaciekawienia, długofalowości, stałego i trwałego kontaktu, stabilności, partnerstwa,
otwartości, wiarygodności, zadowolenia, pewności, dostarczania poczucia wpływu oraz wciągania klienta w szerzej pojęte zagadnienia przedsiębiorstwa, a nie
na cechach produktu. Artykuł przedstawia analizę i klasyfikację zorientowanych
na klienta instrumentów marketingowych wykorzystywanych w witrynie internetowej przez agencję turystyczną Adriatic.hr1, która w ramach swojej działalności
oferuje wynajem kwater, hoteli, apartamentów, jachtów itp. oraz całościowo organizuje szeroko pojęty wypoczynek na terenie Republiki Chorwacji.

1

Internetowa chorwacka agencja turystyczna Adriatic.hr, http://www.adriatic.hr (4.03.2016).
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Wstęp
W obecnej chwili w internetowym segmencie rynku B2C, a więc obejmującym
końcową sprzedaż detaliczną produktów, znaczącą rolę odgrywają podmioty, które same nie wytwarzają dóbr właściwych, a jedynie je sprzedają. W przypadku
produktów materialnych przedsiębiorstwa te można sklasyfikować jako internetowych pośredników (ogólniej sklepy internetowe) lub agencje internetowe – w przypadku, gdy oferują i sprzedają określone usługi, najczęściej zewnętrzne. Stąd też
fizycznie ten sam produkt na rynku internetowym oferuje wiele podmiotów (witryn), gdzie można go nabyć. Z natury rzeczy więc konkurowanie produktem jako
takim ma bardzo ograniczony zakres, gdyż będąc podmiotem pośredniczącym,
wpływ na cechy produktu jest tu znikomy. Konkurowanie ceną, w warunkach
wolnego i otwartego rynku, nie stanowi również czynnika decydującego, gdyż parametry rynku w Internecie są dla wszystkich takie same. Praktycznie każdy może
wystawić stronę czy witrynę oferującą dowolne produkty2. W przypadku pośrednictwa internetowego, podstawowe wyzwanie, na które przedsiębiorstwo musi
odpowiedzieć, brzmi: „W jaki sposób skłonić klienta do dokonania zakupu właśnie naszego produktu?”, przy czym odpowiedzi należy szukać nie w kategoriach
ceny, samego produktu czy jego cech, ale w kategoriach tworzenia i utrzymywania
relacji z klientami w ujęciu szerszym. Należy wyszczególnić kategorie (pozacenowe oraz pozaproduktowe), które są istotne dla relacji B2C, takie jak np. lojalność,
atrakcyjność, zaciekawienie, długofalowość, stałość i trwałość kontaktu, stabilność,
partnerstwo, otwartość, wiarygodność, zadowolenie, pewność, dostarczanie poczucia wpływu oraz wciąganie klienta w szerzej pojęte zagadnienia sprzedawcy3.
W artykule jako reprezentatywny przykład podmiotu internetowego skutecznie budującego oraz efektywnie utrzymującego szeroko pojęte relacje z klientem
w obszarze B2C została przedstawiona internetowa agencja turystyczna Adriatic.
hr, oferująca w ramach swojej działalności biznesowej szeroki wachlarz możliwości pośrednictwa w wynajmie kwater, apartamentów, hoteli oraz kompleksowo
organizująca wypoczynek wakacyjny na terenie Republiki Chorwacji. Najpierw
zaprezentowano agencję w ujęciu ogólnym, a następnie przeanalizowano i sklasyfikowano instrumenty marketingowe wykorzystywane na jej stronie internetowej oraz ich wpływ na relacje z klientem detalicznym. W części końcowej
umieszczono wnioski oraz podano sugestie i wskazówki natury praktycznej.
2

P. Brudło, Internet Entrepreneurship in Electronic Business, Proceedings: International Conference
for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development ICEIRD 2008, Skopje i Ohrid 2008,
s. 104–110; P. Brudło, Komponenty funkcjonalne komercyjnych witryn internetowych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw – ujęcie od strony przedsiębiorstwa oraz użytkownika [w:] Systemy informatyczne w gospodarce, red. K. Kreft, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011, s. 71–83.
3
P. Brudło, Credibility of Business Operations via Internet – Customer Perspective, Proceedings: 21st Biennial International Congress: Tourism & Hospitality Industry THI 2012, University of Rijeka, Faculty of
Tourism and Hospitality Management, Opatija 2012, s. 237–243; P. Brudło, Analiza wpływu pozatechnicznych elementów witryn internetowych na klienta w segmencie rynkowym B2C, „Zeszyty Naukowe Wydziału
ETI Politechniki Gdańskiej” 2007, t. 13, s. 213–220.
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1. adriatic.hr – nowoczesny internetowy podmiot komercyjny
zorientowany na klienta detalicznego
Agencja turystyczna Adriatic.hr została założona w 2000 r. Jej centrala jest
usytuowana w Splicie. Obecnie jest to jedna z wiodących agencji turystycznych
oferujących wypoczynek wakacyjny na terenie Republiki Chorwacji. Agencja
oferuje m.in. zakwaterowanie w apartamentach, domach, willach, hotelach na
terenie całego długiego wybrzeża Chorwacji, począwszy od półwyspu Istria, a na
południowej Dalmacji skończywszy, jak również w centrum kraju. Strona główna (wersja strony w języku polskim) internetowej agencji turystycznej Adriatic.hr
(fragment) została zaprezentowana na rysunku 1.

rysunek 1. Strona internetowa agencji turystycznej Adriatic.hr
Źródło: http://www.adriatic.hr/pl (5.03.2016).

Na swojej stronie agencja prezentuje się jako: „Najkrótsza droga do Adriatyku”. W chwili obecnej agencja posiada ugruntowaną i stabilną pozycję biznesową. Rysunek 2 przedstawia osiągnięcia agencji Adriatic.hr w ostatnich siedmiu
latach, wyrażone w liczbie noclegów (w tys.) oraz wizyt na stronie (w mln).

2. klasyfikacja instrumentów marketingowych w segmencie B2c
Klasyczne narzędzia marketingowe wiążą się zwykle z określonymi zniżkami na określone usługi i są zazwyczaj realizowane bezpośrednio przy zakupie
w formie obniżenia ceny. Klient w zasadzie spodziewa się tego typu „atrakcji”
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rysunek 2. Osiągnięcia agencji turystycznej Adriatic.hr wyrażone w liczbach
Źródło: http://www.adriatic.hr/pl/o-nas (5.03.2016).

i raczej byłby nieco rozczarowany ich brakiem. Oferta bez zniżek czy propozycji specjalnych wydaje się dzisiejszemu klientowi internetowemu płaska i mało
dynamiczna4.
Kreatywne narzędzia marketingowe ze swojej natury zaskakują klienta swoją
nietypowością oraz nowością, a ponadto faktyczna realizacja zniżki zwykle może
mieć miejsce w kolejnym sezonie, pod warunkiem dokonania rezerwacji przy
spełnieniu określonych oraz rozbudowanych warunków. Marketingowe instrumenty kreatywne mają za zadanie do pewnego stopnia powiązać klienta z agencją oraz spowodować zainteresowanie usługami w przyszłym sezonie5.
Wśród instrumentów kreatywnych można wymienić: możliwość bezpłatnego
przejazdu autostradami, refundację kosztów paliwa, zwrot kosztów wizy, „refundację deszczowych dni”, program rekomendacyjny, „riwierę tygodnia” oraz
szereg innych6.

3. Budowanie relacji z klientami w internetowym sektorze B2c
Pierwszym etapem budowy relacji z klientami jest dotarcie do nowego klienta. Agencja Adriatic.hr, oprócz podejścia klasycznego (typowe działania promocyjne i marketingowe), proponuje program rekomendacyjny7. Polega on na tym,
4

P. Brudło, Functional Components Enhancing Clients Attractiveness and Commercial Profitability of Internet Tourist-oriented Commercial Websites, Proceedings: 8th International Scientific Conference: The
Function of Management in Increasing Tourism Consumption MTC 2012, University of Rijeka, Faculty
of Tourism and Hospitality Management, Opatija 2012, s. 67–75.
5
P. Brudło, Analiza kreatywności oraz wpływu elementów typowo marketingowych wykorzystywanych na
internetowych portalach branży turystycznej [w:] Wyzwania społeczeństwa informacyjnego, red. K. Kreft,
ITiHM, Gdańsk 2015, s. 33–42.
6
www.adriatic.hr/pl/oferty-specjalne – oferty specjalne agencji turystycznej Adriatic.hr (20.03.2016).
7
www.adriatic.hr/pl/recommending – program rekomendacji usług dla agencji Adriatic.hr
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że aktualni klienci w przypadku skutecznego polecenia oferty innym osobom
mają możliwość uzyskania określonych ulg i zniżek. Budowanie relacji odbywa
się tutaj na kilku płaszczyznach. Nowy klient wchodzi w relację B2C z agencją
najczęściej za pośrednictwem swojego znajomego lub kogoś, z kim jest zwykle
pozytywnie związany i przy pierwszym kontakcie nie jest „kimś anonimowym
z Internetu”. Może on już przy pierwszym zakupie uzyskać zniżki oraz oferty
promocyjne przy zamówieniu. Osoba polecająca (rekomendująca), czyli klient
agencji, umacnia swoją relację z nią, angażując się praktycznie w jej działalność
biznesową (z wzajemną korzyścią).
Adriatic.hr stara się utrzymać relacje z aktualnymi klientami poprzez oferowanie korzyści z długofalowej współpracy (wszelkiego rodzaju zniżki lojalnościowe), ale przede wszystkim poprzez podtrzymywanie raz już nawiązanego
kontaktu. Po założeniu konta klienta i podaniu adresu e-mail wysyłane są regularnie informacje dotyczące agencji oraz jej ofert specjalnych, przy czym oferty te
są pomyślane tak, aby ich różnorodność oraz nietypowość była raczej pretekstem
do wysłania kolejnego e-maila oraz nawiązania kontaktu niż właściwą prezentacją oferty. Dla przykładu można tutaj podać regularnie (cotygodniowo) wysyłaną
propozycję typu „riwiera tygodnia” (ze zniżką 10%), której zauważalnym celem
jest zarówno (a może przede wszystkim) utrzymywanie stałego kontaktu z klientami, jak i sama propozycja oferty. Na rysunku 3 pokazano fragment e-maila proponującego riwierę z okolic Zadaru. W e-mailu znajdują się też linki do całości
ofert agencji.
Po odwiedzeniu wybranej kwatery, po wakacjach możliwe jest wyrażenie swojej opinii o pobycie, miejscu, gospodarzach, plaży itp. Jest to jak najbardziej naturalne, tym niemniej w przypadku nienapisania opinii zostanie to zasugerowane

rysunek 3. Oferta typu „riwiera tygodnia” proponująca i promująca okolice Zadaru
Źródło: Adriatic.hr, wysłany e-mail z propozycją (20.03.2016).

(20.03.2016).
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rysunek 4. Prośba o wyrażenie opinii o zakwaterowaniu podczas wizyty w Chorwacji
Źródło Adriatic.hr, wysłany e-mail z prośbą o opinię (13.02.2016).

w e-mailu (rysunek 4). Można również wziąć udział w konkursach na zdjęcia
z wakacji w Chorwacji, dzielić się wrażeniami ze zrealizowanych wycieczek, wyrażać swoje opinie i komentarze, czyli w praktyce być zaangażowanym w działalność agencji oraz być naturalnie włączonym w umacnianie wzajemnych relacji.
Obecnie również integracja witryny Adriatic.hr z najpopularniejszymi portalami
społecznościowymi jest czymś oczywistym.

podsumowanie i wnioski
W artykule omówiono instrumenty marketingowe mające wpływ na budowanie oraz utrzymywanie relacji sprzedawca – klient w segmencie B2C. Jako reprezentatywny przykład efektywnego pośrednika (usługi turystyczne) podano
internetową agencję turystyczną Adriatic.hr oferującą wynajem różnego rodzaju
kwater oraz organizującą kompleksowo wypoczynek wakacyjny na terenie Republiki Chorwacji. Skoncentrowano się na narzędziach marketingowych służących budowaniu relacji na linii klient – sprzedawca. Zwrócono też uwagę na
nowatorstwo instrumentów marketingowych oraz podkreślono ich rolę w sytuacji, gdy konkurowanie usługą nie stanowi już czynnika kluczowego w rozwoju
biznesu. Podkreślono znaczenie takich kategorii w budowaniu relacji w obszarze
B2C, jak: lojalność, atrakcyjność, zaciekawienie, długofalowość, stałość i trwałość kontaktu, stabilność, partnerstwo, otwartość, wiarygodność, zadowolenie,
pewność, dostarczanie poczucia wpływu oraz wciąganie klienta w szerzej pojęte zagadnienia agencji turystycznej. Ponadto podkreślono znaczenie relacji B2C
w sukcesie komercyjnym w warunkach otwartego rynku internetowego.
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Jednak z drugiej strony należy mieć na uwadze to, że internetowa agencja
turystyczna Adriatic.hr pod względem prowadzenia biznesu turystycznego,
proponowanej oferty, konsekwencji i sprawności działania, całości obsługi czy
wiarygodności realizacyjnej, zarówno w ujęciu merytorycznym, jak i techniczno-technologicznym, spełnia nie tylko wysokie standardy, lecz także oczekiwania
klienta internetowego8. Stąd też można wysnuć wniosek natury ogólniejszej, że
stosowanie instrumentów marketingowych w orientacji na klienta jest celowe
w tworzeniu relacji B2C i odnosi zamierzony efekt biznesowy jedynie w sytuacjach, gdy zasadnicza działalność biznesowa podmiotu gospodarczego realizowana jest właściwie oraz osiągnęła określony poziom dojrzałości. W praktyce wyraża się tym, iż budowanie relacji w obszarze B2C musi być poprzedzone
opracowaniem koncepcji właściwego biznesu.
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claSSification of marketinG-DirecteD inStrumentS
in cuStomer orientation for internet WeBSiteS
in commercial SeGment B2c

SUmmarY
Competition among internet commercial companies, operating within segment B2C,
along with significant dynamics of the segment and with context variability in tastes and
preferences of customers, have evoked the necessity of active reaction from the business
side. Customer behaviours constitute here an independent dynamic variable, and this is
business part matter, whether the dynamics is being used for profitable development of
the relation B2C. Merely the offering and presentation of goods and services in the form
they are, with no care placed at construction and maintenance of relations on the line
company – customer, at the moment, do not constitute a stimulating factor of a company
development. From the viewpoint of a merchant in segment B2C, the business success is
mainly determined by the quality and intensity of the relation with customers. The vital
challenge in relation B2C can be expressed by: “By what means to incline a customer to
purchase exactly and only in our company?”, and the answer concentrates in categories
like: loyalty, attractiveness, interest, long-term cooperation, solid and lasting contact, stability, partnership, openness, credibility, satisfaction, certainty, impression of influence and
incorporating a client into business matters of the company, rather than on the sole attributes and features of a product (of a service) as it is. The paper is focused on analysis and
classification of marketing-directed elements, in customer orientation, being applied on
the website of internet tourist agency Adriatic.hr, which within its commercial activities,
offers wide scope of rentals of apartments, hotel rooms, villas, yachts, etc., and in general,
thoroughly organizes resting, relaxation and vacation time on the territory of the Republic
of Croatia.
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