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Streszczenie
Konkurencja jest jedną z cech gospodarki rynkowej. Ciągła konkurencja
przedsiębiorców w celu osiągnięcia tego samego celu (maksymalizacji zysku) jest
niezbędnym czynnikiem sukcesu lub porażki firmy na danym rynku. Usługobiorcy
dokonując wyboru dostawcy usług transportowych kierują się różnymi kryteriami, biorą
pod uwagę różne czynniki. Ważność poszczególnych kryteriów i czynników może zależeć
zarówno od pozycji rynkowej danej firmy, jej strategii, a także otoczenia w jakim działa.
Polscy przewoźnicy transportu drogowego ładunków podejmują różnego rodzaju działania,
aby zakresem i wysoką jakością świadczonych usług, korzystną ceną, a także
innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi osiągnąć stabilną i
długotrwałą przewagę konkurencyjną nad innymi uczestnikami rynku.
Celem niniejszej pracy doktorskiej jest próba podjęcia rozważań nad możliwością
zwiększenia konkurencyjności polskich przewoźników oraz opracowanie ujęcia
modelowego konkurencyjności polskich przewoźników drogowych ładunków na rynku
UE.
W oparciu o dane z przeprowadzonych badań empirycznych wśród bezpośrednich
unijnych odbiorców usług transportowych świadczonych przez polskich przewoźników
transportu drogowego ładunków dokonano analizy, co przesądza o wyborze polskiej firmy
jako partnera do obsługi przewozowej oraz jakie niedociągnięcia są zauważane.
Zaproponowane ujęcie modelowe konkurencyjności polskich przewoźników drogowych
ładunków na rynku UE zweryfikowano przez badania ankietowe wśród ww. odbiorców
usług transportowych i zwalidowano w oparciu o empiryczne badania przeprowadzone
wśród polskich przewoźników międzynarodowego transportu drogowego ładunków.
Autorka rozprawy przedstawia istotę konkurencji jako zjawiska gospodarczego oraz
możliwych działań i strategii, które mogą umożliwić przedsiębiorstwom
międzynarodowego transportu drogowego skuteczne konkurowanie na rynku Unii
Europejskiej.

Wykaz ważniejszych symboli
European Automobile Manufacturers Association – Europejskie
Stowarzyszenie Producentów Samochodów
ADR
L'Accord européen relatif au transport international des marchandises
Dangereuses par Route – określenie międzynarodowej umowy dotyczącej
przewozu towarów niebezpiecznych
BAG
Bundesamt für Güterverkehr – Federalny Urząd ds. Transportu Drogowego
w Niemczech
BOTM
Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego, wcześniejsza nazwa Biura ds.
Transportu Międzynarodowego
BVL
Bundesvereinigung Logistik e.V. – największe Stowarzyszenie Logistyczne
w Niemczech
CMR
Convention relative au contrat de transport international de marchandises par
route – umowa o międzynarodowym drogowym transporcie towarów
CNR
Comité National Routier – Francuska Agencja Transportowa
CRM
Customer Relationship Management – zarządzanie relacjami z klientami
CNG
Compressed Natural Gas – sprężony gaz ziemny
CKZ
Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika
EETS
European Electronic Toll Service – Europejska Usługa Opłaty Elektronicznej
EKMT
CEMT Conférence Européenne des Ministres des Transports – Europejska
Konferencja Ministrów Transportu
Eurostat
Europejski Urząd Statystyczny
EWG
Europejska Wspólnota Gospodarcza
GITD
Główny Inspektorat Transportu Drogowego
GUS
Główny Urząd Statystyczny
IRU
International Road Union – Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego
LNG
Liquid Natural Gas – skroplony gaz ziemny
MiLoG
Mindestlohngesetz – niemiecka ustawa o płacy minimalnej
MŚP
sektor małych i średnich przedsiębiorstw
OBU
On Board Unit – urządzenie pokładowe
OCP
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego
ONZ
Organizacja Narodów Zjednoczonych
PKB
produkt krajowy brutto
TEN-T
Trans European Network Transport – Transeuropejska Sieć Transportowa
TFUE
Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Toll Collect działający w Niemczech satelitarny system poboru opłat za przejazd drogami
krajowymi
TSL
branża Transport, Spedycja, Logistyka
UE
Unia Europejska
WPT
Wspólna Polityka Transportowa
Via TOLL działający w Polsce elektroniczny system poboru opłat za przejazd drogami
krajowymi
ACEA

1. Wprowadzenie
Zapoczątkowane w 1989 r. procesy transformacji gospodarczo-politycznej miały na
celu przejście od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki wolnorynkowej.
Gospodarka rynkowa oparta jest na instrumentach i mechanizmach rynkowych, prywatnej
przedsiębiorczości i konkurencji [61]. Szybkie tempo rozwoju, zmiany jakie zachodziły
Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. postawiły przed polską gospodarką
nowe wyzwania. Impulsem, który przyspieszył te przemiany było przystąpienie Polski do
struktur Unii Europejskiej. Członkostwo przyniosło Polsce wiele korzyści, lecz wymagało
przeprowadzenie trudnego i czasochłonnego procesu dostosowawczego [206].
Problematyka funkcjonowania rynku usług transportowych z perspektywy potrzeb
gospodarczych oraz oczekiwań użytkowników jest bardzo istotna. Kraje unijne podejmują
wspólne działania, które prowadzą do rozwiązywania problemów ekonomicznych,
wymieniają się pomysłami i wspólnie realizują cele strategiczne [24]. Akcesja Polski do
Unii Europejskiej otworzyła przed krajem nowe perspektywy rozwoju, a proces integracji
wpłynął na powstanie nowych uwarunkowań dla funkcjonowania transportu drogowego.
W wyniku polskich przystosowań powstała Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie
drogowym, która weszła w życie 1 stycznia 2002 r. Ustawa w sposób kompleksowy
regulowała zagadnienia związane z transportem krajowym i międzynarodowym.
Liberalizacja rynku transportu samochodowego sprzyjała umiędzynarodowieniu
działalności polskich przewoźników [197].
Polskie przedsiębiorstwa transportowe zaczęły dostrzegać, że aby aktywne
funkcjonować na unijnym rynku konieczne jest lepsze dostosowanie się do wymagań
odbiorców, świadczenie usług lepszych jakościowo i korzystnych cenowo, a także
inwestowanie
w nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne. Dynamicznie zmieniająca się
sytuacja na rynku przewozów drogowych ładunków w Unii Europejskiej wymaga ciągłego
dostosowania się do oczekiwań odbiorców usług oraz podejmowania działań
pozwalających skutecznie konkurować z przedsiębiorstwami z innych krajów UE.
W takich warunkach konkurowanie staje się coraz bardziej wyrafinowane, a przewaga
konkurencyjna firm ma charakter dynamiczny i jest ciągle rekonfigurowana przez
strategiczne działanie Chcąc zwyciężyć w tej rynkowej rywalizacji, firmy
muszą charakteryzować się konkurencyjnością [93].
Konkurencyjność jest zagadnieniem złożonym i wieloznacznym, charakteryzuje się
różnymi cechami, możemy rozpatrywać ją na jednym z trzech poziomów bytu
gospodarczego: mikro (przedsiębiorstwo), mezo (sektor, branża, gałąź, region), marko
(państwo) [14]. W wymiarze mikro i mezo konkurencyjność postrzegana jest jako
zdolność do kreowania, kształtowania, produkcji oraz sprzedaży towarów bądź usług,
których ceny, jakość i inne walory są bardziej atrakcyjne od produktów oferowanych przez
konkurentów zarówno krajowych, jak i zagranicznych [164]. Przewagę konkurencyjną,
uzyska ta firma, która lepiej wykorzysta posiadany potencjał, najodpowiedniej dobierze
instrumenty konkurowania [168].
Konkurencyjność przedsiębiorstw transportu drogowego ładunków w kontekście
uwarunkowań rynku Unii Europejskiej jest problemem aktualnym i interesującym
poznawczo. Dynamiczne przeobrażenia rynkowej struktury oraz krajowe i unijne regulacje
prawne
z tym związane kreują wiele wyzwań dla polskich przedsiębiorstw transportu drogowego
ładunków w skali międzynarodowej, skłaniają przedsiębiorstwa do konieczności
nadrabiania zapóźnień umożliwiających im dostosowanie do konkurencyjnych
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uwarunkowań działalności na otwartym, europejskim rynku. Odpowiednie podejście i
stosowanie właściwych narzędzi w zakresie świadczonych usług transportowych stanowić
będzie zatem o powodzeniu polskich przewoźników na rynku unijnym. Jednocześnie splot
wzajemnie powiązanych działań, w zakresie kosztów i jakości świadczonych usług, w
połączeniu ze zmieniającymi się warunkami na rynku UE determinują, zgodnie z
założeniem podejścia interaktywnego, konkurencyjność polskich przewoźników
drogowych ładunków.
Mimo badań nad konkurencyjnością polskich firm, w tym branży transportowego
przewozu ładunków, zagadnienia te nie podlegały jak dotąd szerszym eksploracjom
naukowym, generując tym samym pewną lukę poznawczą, której częściowe wypełnienie
ma na celu niniejsza rozprawa doktorska. Koncentrując się na przedsiębiorstwach
transportowych można odnaleźć badania poświęcone m.in. transportowi lotniczemu czy
też kolejowemu [127]. Prowadzono również badania nad konkurencyjnością
przedsiębiorstw transportu drogowego, jednak podejmowano je stosunkowo rzadko, a
dotyczyły one takich zagadnień, jak ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw,
konkurencyjność
kosztowa,
konkurencyjności
całego
sektora
włącznie
z
przedsiębiorstwami transportu pasażerskiego.
Brakuje natomiast badań pozwalających ocenić konkurencyjność przedsiębiorstw
transportu drogowego ładunków z perspektywy wymagań i potrzeb Unii Europejskiej oraz
oczekiwań strony popytowej, zwłaszcza przy uwzględnieniu podejścia interaktywnego,
które zakłada, że konkurencyjność przedsiębiorstwa jest determinowana przez splot
wzajemnie powiązanych czynników, tworzących wielowymiarową przestrzeń i które
należy traktować jako zbiór występujących jednocześnie elementów, wzajemnie od siebie
zależnych i przenikających się [200].
Mając na uwadze zdiagnozowaną lukę badawczą powstała niniejsza dysertacja, w której
konkurencyjność przedsiębiorstw transportu drogowego ładunków zbadana została przez
pryzmat przenikających się elementów, takich jak: usługa, a przede wszystkim jej jakość,
elastyczność dostosowywania się do potrzeb odbiorców (coraz częściej w zakresie
ekologiczności transportu), zapewnienie łatwego dostępu do usług, warunki płatności i
terminowości dostaw. W przypadku przedsiębiorstw działających na rynku europejskim
równie ważne są czynniki makroekonomiczne, głównie te określające regulacje prawne i
wymagania Unii Europejskiej. Przedsiębiorstwa transportowe mają obowiązek dostosować
się do wymogów formalnych ustanowionych przez Unię Europejską. Jest to konieczne,
żeby skutecznie budować swoją przewagę konkurencyjną. Aby przejrzyście i rzetelnie
przedstawić podjęty temat, praca doktorska została podzielona na osiem rozdziałów.
Rozdział pierwszy stanowi wprowadzenie w omawianą w pracy tematykę. Rozdział
drugi ma charakter teoretyczny. Zawiera treści dotyczące polityki transportowej Unii
Europejskiej, jej ewolucję począwszy od budowy wspólnego rynku transportowego,
działania mające na celu utworzenie transeuropejskiej sieci transportowej oraz liberalizację
transportu. W rozdziale tym przedstawiono także współczesne problemy rozwoju
transportu, a także szanse i zagrożenia funkcjonowania oraz rozwoju transportu drogowego
w Polsce i Europie.
W rozdziale trzecim przedstawiono cel główny i szczegółowe oraz zakres pracy,
wyszczególniono i opisano przyjęte hipotezy badawcze. Autorka rozprawy przedstawiła
także opracowane na podstawie analizy działalności branży oraz studiów literaturowych
ujęcie modelowe konkurencyjności polskich przewoźników drogowych ładunków, które
zostało zweryfikowane i zwalidowane na podstawie przeprowadzonych badań
empirycznych
i przedstawione w kolejnych rozdziałach.
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W rozdziale czwartym przeanalizowano wybrane zagadnienia polskiego i europejskiego
rynku transportu drogowego ładunków. Rynek ten charakteryzuje się znaczną dynamiką
wzrostu ilościowego i jakościowego. Dokonano analizy zagadnień teoretycznych
dotyczących rynku usług transportowych. Omówiono pojęcie, cechy, funkcje oraz
otoczenie tego rynku, a także zachodzące na nim relacje ekonomiczne. Opisano podstawy
prawne funkcjonowania międzynarodowego transportu drogowego w Polsce i Unii
Europejskiej. Przeprowadzono analizę rynku usług transportu drogowego ładunków w
Europie, wskazując miejsce polskich przewoźników na tle usług świadczonych przez
przewoźników z innych krajów europejskich, oraz szczegółowo scharakteryzowano ten
rynek w Polsce z uwzględnieniem taboru polskich przewoźników. W rozdziale
zamieszczono także prognozę rozwoju rynku transportu samochodowego ładunków w
Europie.
W rozdziale piątym dokonano analizy najważniejszych definicji konkurencyjności,
opisano różnicę między konkurencją i konkurencyjnością. Zdefiniowano pojęcia takie jak:
potencjał konkurencyjny, przewaga i pozycja konkurencyjna oraz podstawowe narzędzia
konkurencji. Omówiono konkurencyjność na towarowym rynku transportu drogowego
w Polsce i Unii Europejskiej.
Rozdział szósty zawiera informacje dotyczące metodyki badań, opis testów
statystycznych zastosowanych do opracowania wyników badań. Rozdział siódmy jest
poświęcony identyfikacji czynników międzynarodowej konkurencyjności branży
transportu drogowego ładunków w Polsce. Skonstruowane wcześniej ujęcie modelowe
konkurencyjności polskich przewoźników drogowych ładunków na współczesnym rynku
UE, zostało zweryfikowane podczas przeprowadzonych badań empirycznych wśród
bezpośrednich unijnych odbiorców usług transportowych, świadczonych przez polskich
przewoźników transportu drogowego ładunków. Zostało ono też zwalidowane wśród
polskich międzynarodowych drogowych przewoźników ładunków.
W rozdziale ósmym przedstawiono najważniejsze wnioski z badań, dokonano
weryfikacji hipotez badawczych, a także wskazano proponowane dalsze kierunki badań.
Przedstawiono wyniki ankietowych badań własnych przeprowadzonych wśród wyłącznie
zagranicznych przedsiębiorstw branży TSL korzystających z usług polskich
przewoźników. Badania nakierowane były na wskazanie kluczowych czynników
wpływających na utrzymującą się od kilku lat wysoką pozycję rodzimych firm transportu
drogowego
ładunków
w Unii Europejskiej.
Przeprowadzone badania stanowią podstawę do sformułowania rekomendacji i zaleceń
dla polskich przewoźników ładunków w zakresie kształtowania ich międzynarodowej
konkurencyjności. Celem tych rekomendacji było wskazanie działań niezbędnych do
poprawy pozycji konkurencyjnej polskiej branży transportowej w Unii Europejskiej.
Rekomendacje te wskazują na trzy kluczowe kierunki działań:
‒ rozwój kapitału ludzkiego (głównie kursy językowe dla pracowników),
‒ nawiązywanie długofalowych relacji biznesowych,
‒ integrującą rolę instytucji branżowych w realizacji przyjętych celów.
W procesie badań nad przygotowaniem niniejszej rozprawy doktorskiej wykorzystano
dane pierwotne i wtórne. Źródła pierwotne stanowiły przeprowadzone bezpośrednio
wywiady ankietowe wśród pracowników zagranicznych firm korzystających z usług
świadczonych przez polskich przewoźników. Źródła wtórne stanowiły publikacje naukowe
i branżowe, do których należą: pozycje zwarte, czasopisma, raporty, roczniki statystyczne,
strony internetowe oraz materiały wydawane przez różnego rodzaju instytucje: m.in.
Ministerstwo Infrastruktury, Główny Urząd Statystyczny, Eurostat, Komisję Europejską, a
także Międzynarodową Unię Transportu Drogowego.
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Przedstawione w niniejszej rozprawie zagadnienia związane z konkurencyjnością
polskich przewoźników drogowych ładunków na rynku europejskim dotyczą ich
konkurencyjności w UE, stanowiącej zasadniczą część rynku europejskiego.
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2. Polityka transportowa Unii Europejskiej
2.1. Polityka transportowa – definicja, funkcje, instrumenty
W ujęciu krajowym, politykę transportową rozumiemy jako zbiór działań państwa,
a konkretnie reprezentujących go organów, mającą na celu zapewnienie dostępności usług
transportowych o najbardziej korzystnej strukturze przy danych zasobach inwestycyjnych
i eksploatacyjnych [142, 164]. Istnieje wiele definicji polityki transportowej. C. Pirath
uważa, że polityka transportowa polega na „dbaniu o to, by transport służył utrzymaniu
państwa i jego gospodarki, przez rozbudowę i rozwój urządzeń przewozowych. Celem
polityki transportowej jest stworzenie doskonałej harmonii pomiędzy popytem i podażą
usług transportowych” [63]. Zdaniem A. Gronowskiego „polityka transportowa to
działanie
w określonych kierunkach na istniejący system transportowy przez organa gospodarczoadministracyjne państwa, przy użyciu środków ekonomicznych i pozaekonomicznych”
[123]. Podobnie definiuje ją A. Piskozub, według którego polityka transportowa to
działalność „kształtującą rzeczywistość gospodarczą na podstawie wskazań teorii, jaką
niesie ekonomika transportu” [123]. Według J. Tinbergena „celem polityki transportowej
jest maksymalizacja zysku w skali działu transportu oraz stworzenie dostępności usług
transportowych dla reszty gospodarki narodowej w sposób ciągły i w odpowiednich
rozmiarach” [63].
A. Grzelakowski twierdzi, że polityka transportowa tworząc ramy formalno-prawne
nieautonomicznego, publicznego subsystemu regulacji, a jednocześnie będąc podstawową
metodą i formą działania, jak też instrumentem wykonawczym tegoż subsystemu,
współokreśla zarazem charakter i strukturę typowego dla niego mechanizmu
regulacyjnego. Mechanizm ten oparty jest głównie na decyzjach organów władzy rządowej
lub ponadnarodowej (np. organów UE) i funkcjonuje jako układ typowo dynamiczny, w
którym z jednej strony występuje zbiór procesów podejmowania decyzji, dotyczących
rozwoju i kształtowania systemu transportowego zgodnie z wizją oraz przyjętym układem
celów określonych przez podmioty centralne odpowiedzialne za ten sektor gospodarki, z
drugiej – zbiór przepisów wiążących się z realizacją podjętych decyzji, prawidłowym
monitorowaniem wszystkich procesów realizacyjnych itp. [57].
W odniesieniu do procesu integracji europejskiej, mając na uwadze aspekt przestrzenny,
polityka transportowa Unii odnosi się do celów oraz zadań o zasięgu ponadnarodowym.
Postrzegana jest jako jeden z najważniejszych czynników istotnie wpływających na
integrację państw unijnych, umożliwia ona realizację zasadniczych założeń Jednolitego
Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej, jakimi są: swoboda przepływu towarów, usług i
osób. Wspólna polityka transportowa ma za zadanie zapewnić integralność terytorialną i
ekonomiczną poprzez zsynchronizowany rozwój sieci infrastruktury transportowej, a także
zrównoważony rozwój poszczególnych regionów poprzez usprawnienie przepływu osób
i towarów w obrębie europejskiego rynku. Szczególnie istotne jest jej znaczenie dla
regionów słabiej rozwiniętych, dla których koszty transportu są kluczowym elementem
rywalizacji o odbiorców dóbr i usług oraz o lokalizację inwestycji [135]. Unowocześnienie
i rozbudowa infrastruktury transportowej, efektywne funkcjonowanie rynku przewozów
może zmniejszyć lub znacznie złagodzić marginalizację takich obszarów. Wspólna
polityka transportowa określa zasady działania wspólnego rynku transportowego, który ma
dwojaką funkcję: nie tylko warunkuje działanie jednolitego rynku wewnętrznego poprzez
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wzmacnianie mechanizmów rynkowych, ale jest także jego integralną częścią, ponieważ
pełni w gospodarce trzy podstawowe funkcje:
‒ konsumpcyjną, opartą na zaspokajaniu potrzeb transportowych,
‒ produkcyjną, polegająca na zaspokajaniu potrzeb produkcyjnych, czyli na kreowaniu
warunków do działalności gospodarczej,
‒ integracyjną, prowadzącą do integracji państwa i społeczeństwa [64].
Pomimo swego ogromnego znaczenia dla procesu integracji oraz faktu, iż jest jedną
z trzech najstarszych polityk wspólnotowych, wspólna polityka transportowa podlegała
bardzo niewielkim i powolnym zmianom aż do lat 80. XX w. Taka sytuacja doprowadziła
do nagromadzenia się problemów istniejących wcześniej oraz powstawania nowych,
pojawiających się wraz z dołączaniem do Unii Europejskiej kolejnych państw, szczególnie
w przypadku, gdy były to kraje o znacznie mniejszym poziomie rozwoju zarówno
społecznego jaki i gospodarczego.
Niekorzystne skutki takiego stanu skłoniły instytucje unijne do podjęcia radykalnych
działań w tym zakresie, co w ciągu ostatnich 25 lat doprowadziło do przezwyciężenia
wielu barier w rozwoju wspólnej polityki transportowej, realizacji pierwotnych celów oraz
do weryfikacji poprzednich kierunków rozwoju, jak i nadania nowych.
Transport jako dziedzina gospodarki ze względu na swój zasięg wychodzi daleko poza
granice państwowe, stąd bardzo ważne wydaje się sondowanie zasady jednolitego
stosowania, która stanowi jeden z podstawowych wymogów unijnego porządku prawnego.
Stosowanie prawa w zakresie transportu, zgodnie z brzmieniem tej zasady, nie może różnić
się w poszczególnych państwach członkowskich ze względu na obawę utrudniania
uzyskania celów zawartych w traktatach.
Niemniej to właśnie jednolite stosowanie, zwłaszcza w zakresie środków
wykonawczych, stanowi duży problem w krajach członkowskich Unii Europejskiej i jest
źródłem dodatkowych trudności oraz obiektem prac Komisji Europejskiej. Istnieje dużo
różnic pomiędzy państwami członkowskimi na płaszczyźnie interpretacyjnej, które
wynikają często z czynników pozaprawnych.
Rozwój wspólnej polityki transportowej (WPT) potwierdza słuszność stwierdzenia, że
„Rozwój transportu, zarówno w sensie sieci komunikacyjnej, jak i w sensie zdolności
transportowej, powinien wyprzedzać ogólny rozwój gospodarczy, tak aby stać się
czynnikiem pobudzającym, a nie hamującym ogólny rozwój gospodarczy i społeczny, a
więc aby nie stać się barierą tego rozwoju” [103].
Polityka transportowa zajmuje szczególne miejsce w polityce Unii Europejskiej, już
w latach 60. XX w. w dokumencie precyzującym zasady polityki transportowej, tj. w
Memorandum Schausa, wypracowano jej podstawowe założenia, określone w sposób
bardziej precyzyjny niż tylko jako powszechne zasady instytucjonalne [155]. Do dnia
dzisiejszego zasady te nie uległy znacznym zmianom i stanowią katalog faktycznych
zasad.
Funkcjonowanie transportu w UE opiera się na:
‒ wolnej, uczciwej, ale nadzorowanej konkurencji,
‒ wolności wyboru środka transportu przez korzystającego,
‒ równym traktowaniu przez władze środków transportowych i przewoźników,
‒ finansowej i handlowej niezależności przedsiębiorstw transportowych,
‒ idei wspólnotowej koordynacji inwestycji w infrastrukturę transportową [103].
Funkcjonowanie polityki transportowej jest silnie powiązane z pozostałymi unijnymi
politykami.
Proces tworzenia prawa powinien być transparentny na każdym etapie, wskazywać
jednoznacznie na podmioty administracji centralnej, które odpowiedzialne są za treść
poszczególnych regulacji. W transporcie występują tendencje liberalistyczne przy
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jednoczesnym ingerowania państwa w procesy transportowe [203]. Ingerencja odgórna jest
potrzebna, aby ustrzec sektor transportu przed skutkami nieuczciwej konkurencji (ochrona
przed praktykami monopolistycznymi, zapewnienie równych szans wszystkim podmiotom
rynkowym).
Zasady prawne i uregulowane warunki konkurencji pomiędzy przewoźnikami są
gwarantem funkcjonowania rynku transportowego bez negatywnych konsekwencji dla
pozostałych dziedzin gospodarki krajów UE. Zasady liberalizmu w transporcie odnoszą się
w znacznym zakresie do możliwości swobodnego zarządzania przedsiębiorstwem, co
oznacza, że większość decyzji gospodarczych przewoźnicy mogą podejmować
samodzielnie bez ingerencji państwa, czy też władz UE.
Usługi transportowe powinny byś wykonywane w oparciu o prawidłowe zasady
ekonomiczne, bez nakładania na przedsiębiorstwa odgórnie obowiązujących stawek oraz
dodatkowych warunków przewozu, które mogłyby osłabiać ich zdolności konkurencyjne.
Niezależność finansowa przedsiębiorstw transportowych stanowi przede wszystkim
swoboda w zakresie ustalania cen za świadczone przez nie usługi transportowe.
Pełnienie przez transport funkcji wyższej użyteczności publicznej oraz charakter
infrastruktury transportowej sprawia, że stałej interwencji władz państwowych podlegają
następujące kwestie:
‒ finansowanie utrzymania i rozwoju infrastruktury,
‒ stymulowanie rozwoju ekologicznie czystych, mniej energochłonnych i
bezpieczniejszych gałęzi transportu,
‒ ustalanie i kontrola cen za usługi realizowanych w ramach pełnienia służby
publicznej (organizatora transportu publicznego),
‒ kontrolowanie podaży usług transportowych, przez określanie reguł dostępu do
rynku,
‒ oddziaływanie na przedsiębiorstwa w celu adaptowania wymagań określonych przez
międzynarodowe konwencje [203].
Zastosowanie określonych instrumentów polityki prowadzi do pojawienia się
określonych, oczekiwanych skutków społeczno-gospodarczych. W literaturze często
zamiennie używa się określeń środki, narzędzia i instrumenty [66]. Narzędzie polityki
należy rozumieć jako pewną zmienną ekonomiczną „którą politycy mogą tak przesuwać,
aby osiągnąć cel, czyli mogą za jej pośrednictwem zmieniać wartości celu w pożądany
sposób” [203].
Współczesne procesy liberalizacji gospodarki, potrzeba ochrony przewoźników przed
nieuczciwą konkurencją, a także potrzeba zapewnienia odpowiedniego standardu usług
transportowych wiążą się z koniecznością wykorzystania szerokiego pakietu instrumentów
polityki transportowej. Istnieje szereg podziałów narzędzi polityki transportowej. Na
potrzeby niniejszej rozprawy szerzej omówiono jedynie podział narzędzi polityki
transportowej ze względu na kryterium ich rodzaju (charakteru).
Narzędzia polityki transportowej możemy podzielić na ekonomiczne i
pozaekonomiczne (rys. 2.1).
Narzędzia ekonomiczne obejmują głównie różnego rodzaju ceno podobne instrumenty,
do których zaliczyć możemy przede wszystkim:
‒ stawki podatkowe, celne, ubezpieczeniowe, amortyzacyjne,
‒ subwencje, dotacje, ulgi podatkowe,
‒ kredyty i pożyczki,
‒ płace, ich systemy i stawki,
‒ zamówienia rządowe.
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Rys. 2.1. Narzędzia polityki transportowej ze względu na kryterium ich rodzaju [203]

Narzędzia pozaekonomiczne są znaczniej zróżnicowane, mogą mieć one charakter
administracyjny, prawny, informacyjny, a także moralny. Do narządzi administracyjnych
zalicza się:
‒ akty prawne wydawane przez organy władzy (nakazy, zakazy),
‒ kontyngenty, limity, koncesje, licencje, zezwolenia,
‒ narzędzia polityki kadrowej,
‒ koordynowanie,
‒ etatyzacja i deetatyzacja (tworzenie, likwidowanie i rozwiązywanie przedsiębiorstw),
‒ decyzje lokalizacyjne i inne,
‒ przydziały, rozdzielnictwo i reglamentacja zasobów,
‒ zalecenia (sanepidu, przeciwpożarowe, bhp i inne).
Wśród wymienionych narzędzi szczególne znaczenie w transporcie mają
wykorzystywane do podaży usług transportowych. W międzynarodowym transporcie
drogowym ładunków występuje zjawisko tzw. kontyngentowania przewozów – każdy
samochód ciężki chcąc wjechać na teren określonego kraju nienależącego do UE musi
dysponować specjalnym zezwoleniem. Warunki udzielania tych zezwoleń, ich liczba i
rodzaje ustalane są na szczeblu rządowym w umowach bilateralnych zawieranych na rok.
Na przewozy wykonywane między terytoriami państw członkowskich UE oraz terytorium
Szwajcarii, Norwegii, Islandii i Lichtensteinu, a także na przewozy wykonywane w
tranzycie przez terytoria ww. państw nie są wymagane zezwolenia.
Zasadniczym narzędziem polityki transportowej w krajach UE są licencje. Istota
licencjonowania (koncesjonowania) sprowadza się do przyznawania przez określone
jednostki państwowe pozwolenia na otworzenie firmy transportowej zajmującej się
transportem środkami transportowymi o całkowitej masie dopuszczalnej większej niż 3500
kg pod warunkiem, że przedsiębiorstwo spełni określone kryteria. Szczegółowe
wymagania przedstawiono w kolejnych rozdziałach rozprawy.
Licencja jest więc potwierdzeniem zdolności przedsiębiorcy do wykonywania funkcji
przewoźnika. Zaświadczenia w transporcie udzielane są w odniesieniu do przewozów na
potrzeby własne, pozwalają na wykonywanie przewozów drogowych jako działalności
pomocniczej w stosunku do podstawowej działalności gospodarczej.
Do prawnych narzędzi polityki transportowej zalicza się:
‒ akty prawne dotyczące organizacji oraz funkcjonalnych podmiotów i systemów,
‒ normatywy techniczne odnoszące się do środków trwałych.
Ważną rolę odgrywają także informacje, dzięki którym podejmowane są odpowiednie
decyzje gospodarcze. Polityka transportowa będzie nieefektywna, jeśli nie będzie ona
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opierała się na miarodajnych i dokładnych informacjach. Do narzędzi informacyjnych
zaliczyć można:
‒ informacje o zadaniach planów wynikających z programów rozwoju transportu,
‒ informacje o ewentualnych przemianach strukturalnych, funkcjonalnych, czy też
bilansach materiałowo-surowcowych w gospodarce,
‒ informacje o popycie i podaży, preferencjach odbiorców, ocenach jakości,
‒ prognozy demograficzne,
‒ informacje o dochodów i wydatkach ludności,
‒ inne informacje [203].
W polityce transportowej wykorzystywane są też narzędzia, które mają za zadanie
oddziaływać na określone postawy przedsiębiorców z branży, a także użytkowników
transportu, określane jako narzędzia moralne. Zaliczyć do nich można:
‒ nagrody, odznaczenia i wyróżnienia nadawane przewoźnikom,
‒ apele nawołujące do określonych postaw,
‒ propagowanie określonych postaw i zachowań.

2.2. Ewolucja polityki transportowej Unii Europejskiej –
główne założenia i kierunki rozwoju
Dynamiczny rozwój branży transportowej doprowadził do osiągnięcia wysokich,
a w pewnych dziedzinach nawet bardzo wysokich standardów technologicznych,
technicznych oraz ekologicznych, jakości, bezpieczeństwa, a także wysokich standardów
organizacyjnych. Mimo to, nieustannie konieczne jest koordynowanie funkcjonowania
wszystkich gałęzi transportu zarówno w skali krajowej, jak i w skali międzynarodowej.
Zwiększające się wciąż potrzeby transportowe społeczeństw oraz wymogi związane
z jakością świadczonych usług, przy ograniczonych zasobach osobowych, finansowych
i przede wszystkim naturalnych (zasoby łatwo dostępnej i względnie taniej ropy naftowej
są bardzo ograniczone, niezbędne jest zastępowania jej paliwami alternatywnymi)
potwierdzają zasadność udoskonalenia wykorzystania istniejących zasobów i
sformułowania kierunków rozwoju europejskiej polityki transportowej.
W tworzenie i późniejsze realizowanie polityki transportowej zaangażowane są różne
podmioty, zarówno krajowe (na wszystkich szczeblach administracji krajowej), jak i
międzynarodowe. Najważniejszą rolę odgrywają organy władzy ustawodawczej. W Polsce
jest to Sejm i Senat, a także, choć w znacznie węższym zakresie organy władzy
wykonawczej – Minister Infrastruktury, Minister Inwestycji i Rozwoju oraz Minister
Środowiska.
Celem Wspólnej Polityki Transportowej jest stopniowe usuwanie barier w każdej gałęzi
transportu, poprzez ujednolicenie przepisów podatkowych, socjalnych, ekologicznych
i technologicznych, promowanie nieograniczonej konkurencji między przedsiębiorstwami
oraz eliminowanie przypadków dyskryminacji przewoźnika ze względu na kraj jego
pochodzenia.
Wraz z postępem technicznym i technologicznym, zwiększeniem mobilności
społeczeństw wskazać można nowe problemy w obszarze transportu (m.in. zatory uliczne,
zanieczyszczenie powietrza i inne), które istniały uprzednio, jednak miały dotychczas
drugoplanowe znaczenie ze względu najistotniejszy problem, jakim była wtedy jak
najszybsza liberalizacja sektora.
Warto podkreślić, że nowe wyzwania są realizowane w inny sposób aniżeli wcześniej.
Wcześniejsze działania polityki transportowej koncentrowały się głównie na problemach

S t r o n a | 14

oddzielnych gałęzi transportu, obecnie Komisja Europejska aranżuje swoje działania na
podstawie segmentów transportu, czyli dzieli transport na średnie i dalekie odległości oraz
transport miejski, bez rozróżniania na jego gałęzie [74].
Związane jest to ze zwróceniem uwagi na inne niż dotychczas dylematy dla sektora
transportu. W podejściu do unijnej polityki transportowej przeniesiono punkt ciężkości
z podejścia sektorowego na podejście horyzontalne. Nie zaniechano działań w ramach
poszczególnych gałęzi transportu, jednak przesunięto je na drugi plan w kontekście
poszukiwania generalnych, systemowych rozstrzygnięć dla określonych problemów
horyzontalnych.
Podstawowym celem powołania Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej było
pogłębienie współpracy ekonomicznej, politycznej i społecznej podjętej w ramach
powstałej
w 1951 r. Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Do sześciu państw założycielskich zalicza
się: Belgię, Francję, Holandię, Luksemburg, Niemcy i Włochy. Jednym z podstawowych
celów EWG było stworzenie wspólnego rynku, wymagało to, jak stwierdza artykuł
3. Traktatu Rzymskiego stworzenia warunków dla wolnej, niezakłóconej konkurencji
zarówno pomiędzy przedsiębiorstwami, jak i między poszczególnymi gałęziami transportu.
Polityka transportowa wraz z polityką rolną traktowana była jako fundament Wspólnoty.
Temat transportu pierwotnie został poruszony już w rezolucji z Messyny w 1955 r.:
„Ekspansja handlu oraz przepływ osób wskazują na konieczność wspólnego utworzenia
zakrojonych na szeroką skalę dobrych warunków komunikacji. Mając na uwadze ten cel,
zostaną przedsięwzięte wspólne badania dotyczące europejskiej sieci kanałów, autostrad,
elektrycznych linii kolejowych oraz standaryzacji wyposażenia…”. Stwierdzono także,
iż „ze względu na swój transgraniczny charakter, transport implikuje współpracę
międzynarodową” [142].
W Traktacie Rzymskim z 25 marca 1957 r., ustanawiającym EWG polityka
transportowa została opisana jako jedna z trzech określanych mianem „wspólnej”.
Regulacje traktatu określały przyjęcie jednakowych zasad dla transportu
międzynarodowego, tranzytu oraz warunków wykonywania usług transportowych na
terenie Wspólnoty przez firmy spoza Unii. W traktacie wymieniono także czynniki mające
wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa w transporcie.
Początkowe ustalenia traktatowe koncentrowały się w większości na transporcie
drogowym i kolejowym, transport śródlądowy wspominały, całkowicie pominięty był
transport lotniczy i morski. Taki stan rzeczy wynikał głównie z ulokowania potrzeb
transportowych państw założycielskich, ale także z istoty przewozów pasażerskich i
towarowych. Założenia traktatowe na wysokim poziomie ogólności określały zasady
przyznawania przewoźnikom pomocy przez państwo, wzmiankowały o obowiązku służby
publicznej oraz akcentowały potrzebę wzięcia pod uwagę ekonomicznych warunków
działania przewoźników.
Począwszy od lat 50. XX w. transport drogowy rozpoczął swój dynamiczny rozwój,
wspierany przez rządy państw. Standard infrastruktury transportu drogowego poprawiał się
z roku na rok, zaczęto budowę obwodnic miast, żeby usprawnić komunikację dalekobieżną
[52]. W późniejszych latach opracowane zostało wiele raportów i programów, do
najważniejszych z nich zaliczamy:
‒ Memorandum Schausa z 1961 r., w dokumencie wyznaczono trzy podstawowe cele
wspólnej polityki transportowej: usunięcie wszystkich barier negatywnie
wpływających na utworzenie i funkcjonowanie jednolitego rynku transportowego,
gwarancję swobodnego przepływu usług transportowych oraz ogólną organizację
systemu transportowego Wspólnoty [162],
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‒ Program działania w zakresie wspólnej polityki transportowej z 1962 r., będący
pierwszą tzw. Białą Księgą, który zarysował generalne, w większości obowiązujące
do chwili obecnej zasady WPT, tj.: wolną konkurencję, jednakowe zasady dostępu
do rynku, takie same traktowanie przewoźników przez władze, harmonizację
socjalną i fiskalną, regulację cen oraz kontrolę podaży, a także koordynację
inwestycji strukturalnych w skali Wspólnoty [23],
‒ Decyzja Rady nr 65/27/EEC, poruszająca kwestię harmonizacji niektórych
warunków dotyczących sfery finansowej i fiskalnej, interwencjonizmu państwowego
i spraw socjalnych – dotyczyło to wyłącznie drogowego transportu publicznego,
‒ Rozwój wspólnej polityki transportowej z 1973 r., w dokumencie do Wspólnej
Polityki Transportowej dołączono transport lotniczy i morski, wynikało to z faktu,
iż w 1972 r. do WE dołączyły Dania, Irlandia i Wielka Brytania. Dokument ten
akcentował także istotne zagadnienia dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
Realizacja wielu zaplanowanych uzgodnień okazała się jednak trudna do realizacji dla
EWG. Do wspólnoty dołączały kraje o gorszym stanie infrastruktury, komplikował się
proces decyzyjny, a procedury jednomyślności uniemożliwiły wynegocjowanie i przyjęcie
zasad integrujących i liberalizujących politykę transportową zgodnie z wytycznymi
Traktatu Rzymskiego [5].
Cele i zadania postawione w wymienionych dokumentach nie znalazły niestety
odzwierciedlenia w rzeczywistych działaniach. W 1983 r. bezczynność Parlamentu
Europejskiego spowodowała, że KE wystąpiła do Trybunału Sprawiedliwości przeciwko
Radzie,
z zarzutem o jej bezczynność prowadzącą do niewypełnienia postanowień Traktatu o EWG
w kwestiach wspólnej polityki transportowej. Trybunał uznał zasadność skargi i nakazał
Radzie wzmocnienie działań w zakresie WPT, co doprowadziło do opracowania w 1985 r.
Białej Księgi [26] pt. Zakończenie tworzenia rynku wewnętrznego zakładającej utworzenie
wspólnego europejskiego rynku transportowego do końca stycznia 1993 r.
W 1992 r. opracowana została Biała Księga – Przyszły rozwój wspólnej polityki
transportowej. Globalne podejście do systemu zrównoważonego przemieszczania,
upowszechniająca całościowe, globalne podejście do systemu zrównoważonego
przemieszczania się [27]. Za ówcześnie najważniejsze problemy uznano przeciążenie sieci
infrastruktury transportowej, nierównomierne rozłożenie ruchu (popytu) między gałęzie
transportu, istnienie „wąskich gardeł”, występowanie licznych „obszarów peryferyjnych”,
niedostateczne i malejące finansowanie inwestycji infrastrukturalnych, zwiększające się
zanieczyszczenie powietrza powodowane przez transport oraz mały poziom
bezpieczeństwa na drogach [82].
Do ówczesnych celów polityki transportowej zaliczono:
‒ likwidację istniejących barier w kabotażu dla przedsiębiorstw działających na terenie
Unii Europejskiej,
‒ rezygnację z ograniczeń ilościowych, kontyngentów dwustronnych w przewozach
towarów,
‒ eliminację czynników mających negatywny wpływ konkurencję, w celu stworzenia
systemu gałęziowej równowagi w transporcie,
‒ ograniczenie emisji CO2 przez środki transportu,
‒ podniesienie bezpieczeństwa we wszystkich rodzajach transportu,
‒ liberalizację transportu morskiego i lotniczego w obrębie Wspólnoty,
‒ podniesienie standardów socjalnych poprzez m.in. wprowadzenie Karty Społecznej
w dziedzinie transportu,
‒ wzmocnienie połączeń transportowych z krajami spoza Wspólnego Rynku UE,
szczególnie ze Szwajcarią i niektórymi krajami sąsiadującymi np. z Grecją [114].
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Zielona Księga Komisji Europejskiej z grudnia 1995 r. – W kierunku sprawiedliwych
i efektywnych cen w transporcie – warianty internalizacji zewnętrznych kosztów transportu
w Unii Europejskiej poświęcona była przede wszystkim kwestii zewnętrznych kosztów
transportu [28]. W dokumencie tym Komisja starała się ustalić podstawy do utworzenia
efektywnego i uczciwego system pobierania opłat dla potrzeb sektora transportu, który
odzwierciedlałby te koszty, zmniejszając tym samym zakłócenia konkurencji w ramach
poszczególnych rodzajów transportu oraz pomiędzy nimi. W tym kontekście dyskutowano
zwłaszcza nad środkami podatkowymi. W następnych latach okazało się, że niezwykle
trudnym zadaniem jest internalizacja tych kosztów.
W opublikowanej następnie Zielonej Księdze z lipca 1998 r. Sprawiedliwa odpłatność
za korzystanie z infrastruktury – założenia do wspólnego systemu opłat za infrastrukturę
transportu w Unii Europejskiej [29], KE odniosła się do problemu różnic pomiędzy
państwami członkowskimi w zakresie obowiązujących opłat transportowych.
Doprowadziło to do wielu zaburzeń konkurencji w ramach poszczególnych gałęzi
transportu, a także pomiędzy nimi. Zastrzeżono także, że funkcjonujące systemy
pobierania opłat nie uwzględniały w wystarczającym stopniu ekologicznych i społecznych
aspektów transportu [119].
Pierwszym europejskim aktem wprowadzającym opłaty transportowe była dyrektywa
62/1999 z 19 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych
typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. U. WE z 1999 r. nr 187). Dyrektywa
miała na celu harmonizację systemów poboru opłat w państwach członkowskich,
utworzenie mechanizmu uczciwie obciążającego przewoźników jednakowo kosztami
budowy
dróg
i utrzymania infrastruktury transportowej. Akt prawny regulował nie tylko opłaty za
korzystanie z infrastruktury, ale także ustalał minimalną kwotę rocznego podatku od
środków transportowych [8].
Ustanowiono dwa rodzaje opłat dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie
mniejszej niż 12 000 kg:
‒ opłatę za przejazd (myto), a więc kwotę należną do zapłaty za przejazd między
dwoma punktami drogi, przejazd mostami, tunelami oraz przełęczami górskimi,
‒ opłatę za korzystanie z infrastruktury (winietę), a więc kwotę, po opłaceniu której
pojazd ma prawo do korzystania przez dany okres z dróg w danym kraju [120].
Zastrzeżono, że myta i winiety nie mogą być nakładane w tym samym czasie za
korzystanie z tej samej infrastruktury. W kraju, w którym obowiązywały winiety przejazd
płatnymi autostradami powinien być bezpłatny.
W praktyce wiele sformułowań dyrektywy 62/1999 okazało się niezrozumiałych i
nieprecyzyjnych. W maju 2006 r. ukazała się nowa dyrektywa 38/2006 znacznie
odmieniająca postanowienia poprzedniej (Dz.U. UE z 2006 r. nr 157). Dzięki zapisom
nowej dyrektywy państwa członkowskie miały większą swobodę w wyznaczaniu dróg,
które miały zostać objęte opłatami. Wprowadzono możliwość nakładania opłat na pojazdy
o masie całkowitej większej niż 3500 kg.
Obie dyrektywy przewidywały zobowiązanie państw członkowskich do powszechnego
stosowania systemów elektronicznych poborów opłat zamiast manualnego poboru myta na
bramkach wjazdowych. Systemy te powinny wykorzystywać pozycjonowanie satelitarne
lub technologię mikrofalową z wykorzystaniem łączności GMS – GPRS [114]. Systemy
wykorzystywane w poszczególnych krajach członkowskich różnią się od siebie i nie są ze
sobą kompatybilne. W praktyce pojazdy wykorzystywane do transportu
międzynarodowego mają najczęściej na szybie przedniej przymocowane po kilka urządzeń
do opłat drogowych w różnych krajach członkowskich.
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Wyjątkiem jest tu system TELEPASS, pozwalający na pobór myta we Francji i
Hiszpanii, Portugalii i Włoszech równocześnie, a także Toll2Go stanowiący połączenie
poboru opłat w Niemczech i Austrii. Unia Europejska dąży do wprowadzenia EETS, która
ma oznaczać:
‒ jednego dostawcę usługi opłaty elektronicznej,
‒ jedną umowę zawieraną z dostawcą, obejmującą obszar wszystkich państw
członkowskich,
‒ jedno urządzenie pokładowe (OBU) odbierające sygnały i przetwarzające,
przechowujące i wysyłające dane [221].
System EETS ma objąć zasięgiem całą Europę i w jednym urządzeniu integrować dwie
technologie satelitarną i mikrofalową. UE planuje wprowadzić EETS w pierwszej
kolejności w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Austrii, Włoszech, Danii oraz Polsce. Wynika
to
z pełnej gotowości do współpracy na poziomie regionalnym pośród tych państw.
Planowo ma to nastąpić do końca 2019 r. [4, 224]. Pierwszym urządzeniem
pokładowym przystosowanym do pracy w systemie EETS było DKV BOX EUROPE,
które pojawiło się na rynku w styczniu 2018 r. Spełnia ono aktualne wymagania
obowiązujące we wszystkich państwach członkowskich UE i będzie je można w
przyszłości stosować na terenie całej Europy [238].
W Polsce 1 lipca 2011 r. wprowadzono system viaTOLL oparty na technice
mikrofalowej. Kontrolę nad Krajowym Systemem Poboru Opłat pełni od listopada 2018 r.
GITD.
W latach 2019-2020 ma zostać przeprowadzona modernizacja systemu, w przyszłości ma
być on oparty na technologii satelitarnej, a także wspomagać użytkowników w omijaniu
kongestii [238].
Zmiana podejścia do ochrony środowiska naturalnego i ocena rzeczywistych efektów
funkcjonowania transportu, przez udoskonalenie metod szacowania kosztów zewnętrznych
spowodowała przyspieszenie prac w kierunku równoważenia jego przyszłego rozwoju.
Znaczącym krokiem w tym kierunku był szczyt Rady Europejskiej w Göteborgu
w czerwcu 2001 r., na którym przyjęto Strategię Unii Europejskiej na rzecz
zrównoważonego rozwoju. Uznano w niej, że najważniejsze cele polityki na rzecz
zrównoważonego rozwoju to:
‒ zatrzymanie dotychczasowej tendencji, w której wzrost gospodarczy generował
bardziej niż proporcjonalny wzrost potrzeb transportowych,
‒ zwiększenie konkurencyjności alternatywnych gałęzi transportu (głównie kolei,
żeglugi śródlądowej oraz morskiej),
‒ zwiększenie dostępności komunikacyjnych obszarów wiejskich, a także rozwiązanie
problemu przeciążenia transportowego w centrach terenów zurbanizowanych.
Przyjęcie Strategii Unii Europejskiej na rzecz zrównoważonego rozwoju zaowocowało
opracowaniem kolejnego aktu stanowiącego o unijnej polityce transportowej, następnej
Białej Księgi zatytułowanej Europejska polityka transportowa do 2010 – czas na decyzje,
została ona opublikowana 12 września 2001 r. Przedstawiono w niej bardziej
skonkretyzowaną koncepcję wspólnej polityki transportowej Wspólnoty. Szczególny
nacisk położono na:
‒ rozwój sieci infrastruktury transportu (TEN-T),
‒ deregulację sektora transportu,
‒ dalszą liberalizację rynków transportowych [230].
Zasadniczym problemem zidentyfikowanym w Białej Księdze był fakt coraz
dynamiczniej zwiększającego popytu na przewozy, głównie drogowe przewozy ładunków,
co spowodowało powstanie znacznej kongestii transportowej. W dokumencie zwrócono
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również uwagę na negatywne skutki, jakie na zdrowie Europejczyków i środowisko
naturalne ma wpływ transport. Wszystkie działania, jakie zamierzano podjąć, nie mogły
być
niezgodne
z generalnymi zasadami wspólnej polityki transportowej ustanowionymi od początku
istnienia Wspólnoty, a mianowicie z zakazem dyskryminacji, dążeniem do pełnej
liberalizacji rynku, a także swobodą poruszania się oraz doboru środka transportu.
W kolejnej Białej Księdze pochylono się nad państwami kandydującym do struktur UE,
a także przyłączeniu ich systemów transportowych do systemu unijnego. Powyższe
działania podjęto w ramach zainicjowanego przez Komisję w 1996 r. programu TINA
(Transport Infrastructure Needs Assessment), obejmującego „10” państw oraz Rumunię.
Przystąpienie 10 nowych państw 1 maja 2004 r., spowodowało mniejszy niż zakładano
wzrost gospodarczy w krajach „piętnastki”, intensyfikacja procesów konsolidacyjnych na
rynku, zwiększenie roli logistyki w wymianie handlowej i produkcji, globalizację.
Spowodowało to konieczność przeanalizowania ponownie niektórych celów postawionych
w obu Białych Księgach, a przede wszystkim oceny stopnia ich realizacji. W odpowiedzi
na te potrzeby Komisja Europejska przygotowała w 2006 r. kolejny dokument Utrzymać
Europę w ruchu. Zrównoważona mobilność dla naszego kontynentu (COM (2006) 314 z 12
lipca 2007 r.).
W odniesieniu do tego dokumentu w transporcie drogowym udało się utworzyć
wspólny, zliberalizowany rynek (istniały, tak jak i do tej pory, jedynie pewne ograniczenia
w przewozach kabotażowych). Wyzwaniem okazał się problem zmniejszenia dysproporcji
w wysokości wynagrodzeń i kosztów pracy w poszczególnych państwach członkowskich.
W marcu 2011 r. Komisja Europejska przyjęła kolejny dokument Białej Księgi Plan
utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia
konkurencji i zasobooszczędnego systemu transportu [31]. W Księdze tej wskazano
istniejące niedociągnięcia, zbyt dużą liczbę wypadków na drogach, zatory,
zanieczyszczenie środowiska oraz nadmierną emisję gazów cieplarnianych [120].
Księga formułuje wiele celów, które powinny zostać zrealizowane do końca 2050 r.
Upraszczając, chodziło głównie o to by transport zużywał mniej energii, lepiej korzystał
z dostępnej infrastruktury, a także o ograniczenie jego negatywnego wpływu na
środowisko i zasoby naturalne. Stwierdzono, że w tym okresie w sektorze transportu
niezbędne jest ograniczenie emisji CO2 o co najmniej 60% w porównaniu z 1990 r.
Osiągnięciu tego celu służyć ma 10 zadań ujętych w trzech grupach. Pierwsza grupa
obejmuje działania zmierzające do poprawy struktury zużywanych w transporcie paliw i
rodzajów napędów. Druga obejmuje działania zmierzające do lepszego wykorzystania
przyjaznych dla środowiska gałęzi i technologii przewozu. Trzecia grupa służyć ma
szerszemu wykorzystaniu Inteligentnych Systemów Transportowych dla zwiększania
efektywności transportu i jego bezpieczeństwa [209]. W dokumencie tym przedstawiono
wizję Komisji dotyczącą przyszłości transportu europejskiego, która sprowadza się do
zapewnienia:
‒ wzrostu sektora transportu i wspierania mobilności przy jednoczesnym osiągnięciu
celu zmniejszenia emisji CO2 o 60% w porównaniu z 1990 r.,
‒ efektywnej sieci multimodalnego podróżowania i transportu między miastami,
‒ równych szans na całym świecie dla podróżowania na dalekie odległości i
międzykontynentalnego transportu towarów,
‒ ekologicznego transportu miejskiego i dojazdów do pracy.
Zgodnie z założeniami tego dokumentu do głównych celów koniecznych do
osiągnięcia w dziedzinie transportu zalicza się:
‒ rozwój i wprowadzenie nowych paliw i systemów napędowych zgodnych z zasadą
zrównoważonego rozwoju,
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‒ optymalizacja działania multimodalnych łańcuchów logistycznych, między innymi
przez wykorzystanie w większym stopniu bardziej energooszczędnych środków
transportu,
‒ wykorzystywanie samochodów ciężkich do transportu towarów na bliskie i średnie
odległości,
‒ do 2050 r. osiągnięcie prawie zerowej liczby ofiar śmiertelnych w transporcie
drogowym, zmniejszenie o połowę ofiar wypadków drogowych do 2020 r.,
‒ wzrost efektywności korzystania z transportu i infrastruktury dzięki systemom
informacji i zachętom rynkowym,
‒ przejście na pełne zastosowanie zasad użytkownik płaci i zanieczyszczający płaci.
W omawianej Białej Księdze w odniesieniu do transportu dyskutowane były kwestie
dotyczące międzynarodowych aspektów, które nie mogą być rozwiązanie na szczeblu
narodowym, powinny być zatem koordynowane na szczeblu UE. Taka skala działań może
przynieść lepsze rezultaty i wzmocnić starania podejmowane w wielu dziedzinach, takich
jak tworzenie potencjału, badania, gromadzenie informacji i danych, wymiana najlepszych
praktyk, rozwój i współpraca.
Celem tych działań powinno być przekształcenie całego systemu transportowego
w Unii Europejskiej w system zorganizowany z poszanowaniem zasady zrównoważonego
rozwoju do 2050 r. Wspólnego rynek transportowy zaczął formalnie funkcjonować
1 stycznia 1993 r. W praktyce harmonizacja zasad oraz zliberalizowanie przepisów trwały
do końca 1999 r. Dotychczasowe osiągnięcia przyniosły już zauważalne korzyści, zarówno
w gałęzi przewozów towarowych, jak i pasażerskich. Dla podróżujących oznacza to
mniejsze ceny biletów oraz wyższą jakość usług transportowych, osiągnięte dzięki
większej konkurencji na rynku. W wyniku tych udogodnień znacznie wzrosła mobilność
Europejczyków.
Głównymi filarami strategii rozwoju transportu UE są:
‒ dobrze funkcjonujący rynek wewnętrzny (który wymaga harmonizacji i ograniczenia
liczby zbędnych racjonalizacji w celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych
i zwiększenia globalnej konkurencyjności przedsiębiorstw w krajach UE),
‒ uczciwa konkurencja i przestrzeganie praw pracowniczych,
‒ dekarbonizacja (podczas międzynarodowych obrad ONZ w sprawie zmian klimatu
w Paryżu w dniu 12 grudnia 2015 r. – debatowano na temat ograniczenia emisji CO2,
głównie z samochodów ciężkich przez zwiększenie wydajności infrastruktury),
‒ digitalizacja (przez wprowadzenie standaryzacji i interoperacyjności, zwłaszcza
w odniesieniu do elektronicznego poboru opłat) [141].

2.3. Szanse i zagrożenia funkcjonowania oraz rozwoju
transportu drogowego w Europie
Chcąc ocenić uwarunkowania realizacji usług transportowych przez polskich
przewoźników poza granicami naszego kraju – należy szczególną uwagę zwrócić na
następujące stwierdzenia:
‒ bardzo istotną rolę dla polskiej branży transportowej odgrywają międzynarodowe
przewozy drogowe, przede wszystkim realizowane w zachodnich państwach Unii
Europejskiej,
‒ największa liczba przewozów w ramach UE odbywa się do/z/lub przez terytorium
Niemiec,
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‒ kondycja polskich firm transportowych na rynkach międzynarodowych jest bardzo
mocno uzależniona od czynników zewnętrznych, zwłaszcza takich, które generują
dodatkowe koszty lub ryzyko (np. duża zależność od kursów walut i cen paliw),
‒ kondycja finansowa polskich firm transportowych w dużym stopniu zależy także od
zmian legislacyjnych (zarówno na poziomie unijnym, jak i regulacji krajowych) [21].
Występuje bardzo duża zależność kondycji polskich firm transportowych od
koniunktury gospodarczej w Polsce i państwach UE, cen paliw, płac kierowców,
szczególnie w sytuacji, gdy podlegają one międzynarodowym regulacjom. Problemy te
dodatkowo komplikuje brak spójnej i konsekwentnej polityki realizowanej na arenie
międzynarodowej, zwłaszcza przez Unię Europejską.
Jednym z podstawowych pojęć prawa gospodarczego Unii Europejskiej jest pojęcie
rynku wewnętrznego. Zgodnie z art. 26 ust. 2 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii
Europejskiej (TFUE) rynek wewnętrzny obejmuje obszar bez granic wewnętrznych, w
którym jest zapewniony swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału. W tym
samym dokumencie w art. 49 znajduje się zapis dotyczący zakazu ograniczania swobody
przedsiębiorczości obywateli danego państwa członkowskiego na terytorium innego
państwa członkowskiego; art. 56 mówi natomiast o swobodzie świadczenia usług
wewnątrz
Unii
w odniesieniu do obywateli państw członkowskich, którzy mają siedzibę w państwie
członkowskim innym niż państwo osoby, dla której usługi są przeznaczone [21].
Na przestrzeni ostatnich kilku lat oczekiwania, że dalszy rozwój gospodarczy Unii
Europejskiej winien być wspólną odpowiedzialnością państw członkowskich, które
powinny podejmować działania związane z coraz to większą liberalizacją tego rynku, w
ostatnim okresie zostały mocno zachwiane [21]. Wiele państw europejskich podejmuje
próby regulacji rynku i ochrony rynku krajowego, kwestionując podstawowe koncepcje i
idee, które leżą u podstaw Unii Europejskiej jako całości. Przedmiotem takiego podejścia
jest subiektywne tworzenie prawa w ramach przepisów dotyczących płacy minimalnej.
Przepisy te mają istotne znaczenie także dla polskich przewoźników, których
działalność międzynarodowa opiera się w dużej mierze na świadczeniu usług
transportowych na terenie innych państw unijnych przez delegowanych do tego
pracowników. Kraje, które wprowadziły przepisy dotyczące płacy minimalnej wyróżniono
na rys. 2.2.
Niemcy
Pierwszym państwem Unii Europejskiej, które wprowadziło krajową regulację prawną
dotyczącą płacy minimalnej pracowników delegowanych do pracy na jego terenie były
Niemcy [204]. Pierwszego stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa o płacy minimalnej,
potocznie zwana ustawą MiLog [239]. Ustawa ta znajduje zastosowanie do polskich
przewoźników, w przypadku:
‒ kabotażu – transportu krajowego na terytorium Niemiec, wykonywanego przez
polską firmę przewozową,
‒ transportu w ruchu międzynarodowym, w którym załadunek lub rozładunek ma
miejsce na terytorium Niemiec,
‒ doładunku lub częściowego rozładunku na terytorium Niemiec, nawet przy okazji
tranzytu1.

1

Trzydziestego stycznia 2015 r. niemieckie władze podjęły decyzję o zawieszeniu wykonywania i
egzekwowania przepisów dotyczących przejazdów tranzytowych w odniesieniu do polskich i innych
zagranicznych przewoźników do czasu wyjaśnienia tej sprawy przed Komisją Europejską.
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Rys. 2.2. Kraje UE w których obowiązuje płaca minimalna w stosunku do pracowników
delegowanych [217]

Zgodnie z postanowieniami MiLoG, każdego polskiego przewoźnika – pracodawcę
obowiązuje:
‒ zgłoszenie oddelegowania pracownika do pracy na terenie Niemiec2,
‒ wypłacanie wynagrodzenia minimalnego,
‒ potwierdzenie odpowiednimi dokumentami spełniania wymogów stawianych przez
MiLoG,
‒ dostarczenie dokumentów na żądanie niemieckiej administracji celnej ZOLL.
W przypadku kierowców do czasu pracy zalicza się:
‒ czas prowadzenia pojazdu,
‒ okres pozostawania w gotowości do pracy przy jeździe w załodze dwuosobowej,
‒ oczekiwanie na załadunek bądź rozładunek, jeśli godzina załadunku nie jest znana
(jeżeli godzina jest znana, okres oczekiwania będzie stanowił bezpłatną przerwę
w pracy),
‒ czas rozładunku bądź załadunku, jeżeli kierowca w nim uczestniczy,
‒ czyszczenie i serwisowanie pojazdu.
Od 1 stycznia 2019 r. obowiązująca stawka płacy minimalnej w Niemczech, to 9,19
euro za godzinę dla wszystkich pracowników oddelegowanych do pracy na terenie
Niemiec. Wynagrodzenie obejmujące powyższą stawkę powinno być wypłacone
pracownikowi w terminie wynikającym z umowy o pracę, jednakże nie później niż do
końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracę świadczono. Niemiecki Urząd
Celny ma prawo nałożyć karę w wysokości do 500 000 euro za nieprawidłowości
związane z naliczaniem wynagrodzenia minimalnego.
W chwili wprowadzenia płacy minimalnej w Niemczech na polskim rynku
transportowym pojawiły się liczne głosy sprzeciwu. Niepokojący wydał się także fakt, że
wszystkie niemieckie firmy spedycyjne wprowadziły dodatkowe dokumenty dotyczące
respektowania płacy minimalnej MiLoG. Bez podpisania przez przewoźnika deklaracji
przestrzegania ustawy, nie było możliwe otrzymanie zlecenia.
We wspomnianym dokumencie firmy spedycyjne zawierały także klauzulę dotyczącą
braku odpowiedzialności zleceniodawcy w przypadku, gdy zleceniobiorca (przewoźnik)
2

Do dnia 30 czerwca 2017 r. zgłaszanie pracownika do pracy na terenie Niemiec odbywało się za
pośrednictwem faksu. Obecnie możliwe jest to za pomocą stron internetowych: www.zoll.de w rubryce
„Dienste und Datenbanken” lub www.meldeportal-mindestlohn.de.
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nie będzie respektował przepisów. Co warto zauważyć wprowadzenie ustawy MiLoG nie
wpłynęło znacząco na wzrost stawek transportowych na terenie Niemiec.
Od wejścia w życie przepisów dotyczących niemieckiej płacy minimalnej minęły już
cztery lata, przepisy wprowadzono w celu poprawienia warunków płacowych, kierowców
wykonujących pracę na terenie Republiki Federalnej Niemiec, wyrównania szans i
konkurencyjności przedsiębiorstw niemieckich w konfrontacji z dobrze rozwijającym się
sektorem transportu Europy Środkowo-Wschodniej (Polska, Czechy, Węgry, Rumunia,
Bułgaria).
Większość kontroli MiLoG przeprowadzonych na terenie RP przez niemiecką
administrację celną zakończyło się wynikiem pozytywnym, bez nałożenia kar. Firma
Ogólnopolskie Centrum Rozliczania Kierowców (OCRK) w latach 2016-2017 pomogła
firmom transportowym przy 126 kontrolach MiLoG, z których wszystkie zakończyły się
bez nałożenia kary na przewoźnika [240]. Początkowe obawy polskich przewoźników
okazały się niepotrzebne, jednak płace kierowców, a co za tym idzie koszty działalności
przewoźników drogowych znacznie wzrosły (rys 2.3). W latach 2010-2015 wynagrodzenie
kierowców zwiększyło się o około 82%.
1.2
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Rys. 2.3. Średnie koszty jednostkowe wynagrodzenia kierowców w dominujących przewozach na
rynkach innych krajów UE za jeden wozokilometr w latach 2010-2015 [87]

Francja
Drugim państwem unijnym, które wprowadziło przepisy dotyczące płacy minimalnej
dla pracowników delegowanych była Francja, a przepisy wykonawcze ustawy potocznie
zwanej Loi Macron weszły w życie 1 lipca 2016 r. Zgodnie z tą ustawą każdy
przedsiębiorca prowadzący działalność transportową, który deleguje zatrudnionego
kierowcę do pracy na terenie Francji musi przestrzegać wszystkich przepisów ustawowych
i wykonawczych oraz układów zbiorowych (wymogi minimalne), mających zastosowanie
w tym zakresie do francuskich pracowników z danej branży.
W konsekwencji dla sektora transportu w zakresie minimalnych standardów do
podmiotów ma zastosowanie francuski Układ Zbiorowy Pracy, który przewiduje
zwiększenie gwarantowanego standardowego wynagrodzenia w przypadku pracowników
odpowiedzialnych za transport towarów i osób o 2%, 4%, 6% i 8% po odpowiednio 2, 5,
10 i 15 latach pracy w przedsiębiorstwie (tzw. staż zakładowy) [242].
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Zgodnie z postanowieniami ustawy Loi Macron na polskich przedsiębiorstwa
transportowe wykonujące przewozy we Francji nałożone zostały następujące obowiązki:
‒ wypłacanie minimalnego wynagrodzenia w wysokości co najmniej 9,88 euro brutto
za godzinę pracy na terytorium Francji,
‒ obowiązek powołania na terytorium Francji przedstawiciela, biegle władającego tym
językiem,
‒ obowiązek wypełniania dla każdego kierowcy zaświadczenia o delegowaniu,
‒ obowiązek wyposażenia kierowcy w odpowiednią dokumentację (umowa o pracę)
w języku francuskim,
‒ obowiązek przechowywania dokumentacji pracowniczej związanej z delegowaniem,
‒ dokument A13 potwierdzający podleganie ubezpieczeniu społecznemu w Polsce,
‒ stosowanie podwyższonej stawki za godziny nadliczbowe (25% za pierwszych 8
godzin nadliczbowych i 50% za każdą kolejną w 35 godzinnym tygodniu pracy).
Obowiązek posiadania francuskiego przedstawiciela, bez którego przewoźnik nie jest
w stanie świadczyć usług transportowych na i przez terytorium Francji, wydaje się być
poważnym naruszeniem przepisów dotyczących swobodnego przepływu usług na
terytorium UE. Kary związane z nieprawidłowym wykonywaniem czy niewykonywaniem
obowiązków nałożonych przez francuskie przepisy prawne obciążają pracodawcę, a nie
kierowcę. Całkowita kwota nałożonej grzywny nie może przekroczyć 500 000 euro.
Włochy
Włochy to jeden z ważniejszych partnerów handlowych Polski, znajduje się w
pierwszej piątce importerów polskich produktów. W związku z płacą minimalna dla
zagranicznych pracowników we Włoszech opublikowano 17 czerwca 2016 r. dekret nr 136
dotyczący delegowania pracowników. Dekret ten wszedł w życie 22 lipca 2016 r.; zgodnie
z nim pracodawcy delegujący pracowników do pracy na terytorium Włoch są zobowiązani
do zgłaszania tego faktu do włoskiego Ministerstwa Pracy [241].
Istotną różnicą charakteryzującą przepisy prawne dotyczące płacy minimalnej na terenie
Włoch jest zakres ich obowiązywania ograniczony jedynie do przewozów kabotażowych.
Oznacza to, że przepisy te nie dotyczą ani przewozów międzynarodowych, gdzie
załadunek bądź rozładunek ma miejsce na terytorium Włoch, ani do przewozów
tranzytowych. Do podstawowych obowiązków pracodawcy, delegującego pracownika do
wykonania przewozu kabotażowego we Włoszech należą:
‒ obowiązek zgłoszenia oddelegowania,
‒ obowiązek sporządzenia i przechowywania odpowiedniej dokumentacji,
‒ obowiązek ustanowienia przedstawiciela,
‒ obowiązek wypłaty minimalnego wynagrodzenia [224].
W odróżnieniu od większości państw europejskich we Włoszech nie jest określone
wynagrodzenie minimalne. Dla każdego sektora określa je CCNL (Contratto Colletivo
Nazionale di Lavoro) czyli zbiorowe kontrakty pracy [218]. Płaca minimalna w sektorze
transportu drogowego jest na poziomie zbliżonym do francuskiego wynagrodzenia
minimalnego. W 2018 r. stawki podstawowe na bazie których należy przygotować
rozliczenie wynagrodzenia kierowcy wynoszą:
‒ pojazdy do 3500 kg oraz pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 8000 kg –
9,55 euro/h brutto,
‒ pojazdy ciężkie i ciągniki siodłowe o dopuszczalnej masie całkowitej większej niż
8000 kg – 9,78 euro/h brutto.
3

Dokument A1 wydawany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na wniosek, który może złożyć
pracodawca, osoba wykonująca pracę na własny rachunek oraz pracownik. Stosowny wniosek należy
złożyć do właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.
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Podejście włoskie wydaje się być podejściem najbardziej sprawiedliwym, dotyczy tylko
transportu wewnątrzkrajowego, co można uznać za rzeczywistą ochroną rodzimego rynku
transportowego.
Austria
Od 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa dotycząca zapobiegania dumpingowi
płacowemu i socjalnemu – tak zwana LSD-BG [223]. Firmy transportowe wykonujące
transport towarów w Austrii są objęte obowiązkiem stosowania płacy minimalnej oraz
innymi wymogami związanymi z delegowaniem pracowników. Przepisy dotyczące stawki
minimalnej mają zastosowanie w przypadku:
‒ transportu międzynarodowego (załadunek lub rozładunek na terenie Austrii),
‒ kabotażu (załadunek i jednoczesny rozładunek na terenie Austrii).
Do obowiązków pracodawcy chcącego delegować swoich pracowników do
wykonywania czynności transportowych na terenie Austrii należą:
‒ obowiązek zgłoszeniowy (rejestracja kierowcy na formularzu ZKO3-T),
‒ obowiązek wypłacania minimalnego wynagrodzenia,
‒ obowiązek przechowywania odpowiednich dokumentów.
W przypadku Austrii stawki płacy minimalnej określono w układach zbiorowych. Ich
wysokość jest uzależniona od takich czynników jak wielkość pojazdów, liczba osi, staż
pracy kierowcy. Aktualne stawki obowiązujące od 1 stycznia 2018 r. zawarto w tab. 2.1.
Tab. 2.1. Minimalne stawki godzinowe brutto w Austrii obowiązujące w 2018 r. w transporcie
drogowym w euro/h [243]
Staż pracy
Nazwa grupy

do 5
lat

5–10
lat

10–15
lat

15–20
lat

ponad
20 lat

Kierowca pojazdów o dmc do 3500 kg

8,72

8,92

9,15

9,37

9,60

Kierowca pojazdów o dmc ponad 3500 kg
z max. 3 osiami

8,92

9,15

9,37

9,65

9,87

Kierowca pojazdów o dmc ponad 3500 kg
z więcej niż 3 osiami

9,42

9,60

9,87

10,12

10,32

Kierowca zestawu pojazdów i pojazdów
przegubowych

9,65

9,87

10,10

10,34

10,57

Kierowca pojazdów z towarami
niebezpiecznymi

9,87

10,10

10,34

10,57

10,78

Holandia
Przepisy holenderskie dotyczące płacy minimalnej obowiązują w przypadku:
‒ transportu międzynarodowego (załadunek lub rozładunek na terenie Holandii),
‒ kabotażu.
Do obowiązku pracodawców, którzy delegują pracowników do pracy na terenie
Holandii należą:
‒ obowiązek wypłacania minimalnego wynagrodzenia,
‒ obowiązek wyznaczenia przedstawiciela (kierowca powinien przewozić w pojeździe
dane osoby do kontaktu, posługującej się językiem angielskim),
‒ obowiązek przechowywania odpowiednich dokumentów.
Zagraniczni pracodawcy są zobowiązani wypłacać stawkę godzinową z ogólnie
obowiązującą płacą minimalną w Holandii. Płaca minimalna od 1 stycznia 2018 r. w
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Holandii dla pracownika, który ukończył 22 lata i pracuje 40 godzin tygodniowo wynosi
9,11 euro/h brutto [244].
Belgia
Według Belgijskich Federalnych Publicznych Służb ds. Zatrudnienia, Pracy i Dialogu
Społecznego płaca minimalna znajduje zastosowanie w przypadku ustalenia, że prawem
właściwym dla umowy o pracę jest prawo belgijskie. Ustalenia dokonuje się mając na
uwadze w szczególności następujące kryteria/pytania:
‒ z którego kraju kierowca otrzymuje instrukcje oraz polecenia?
‒ w jakim kraju jest organizowana praca kierowcy?
‒ w jakich miejscach transport jest głównie wykonywany?
‒ gdzie ma miejsce rozładunek towarów?
‒ gdzie kierowca powinien stawić się przed rozpoczęciem podróży?
‒ gdzie kierowca kończy podróż?4
Jedynie w przypadku, gdy przeważającą odpowiedzią na postawione powyżej pytania
jest: „Belgia” należy zastosować prawo belgijskie.
Okazuje się, że najrozsądniej do problematyki transportu międzynarodowego oraz
zwalczania dumpingu socjalnego w tym zakresie podeszła Belgia. Przy takim podejściu,
najprawdopodobniej w bardzo wielu przypadkach zagraniczne przedsiębiorstwa
transportowe nie będą podlegały belgijskim przepisom regulującym płacę minimalną
[225].
Podsumowując, większość państw zachodnioeuropejskich wprowadziło regulacje
dotyczące płac minimalnych dla pracowników delegowanych, obejmując swoimi zapisami
branżę międzynarodowego transportu drogowego5. Powołując się na orzeczenie
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie C-165/98
Mazzoleni wprowadzanie płac minimalnych w transporcie pozostaje w bezpośredniej
sprzeczności
z art. 56 i art. 58 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, naruszając swobodę
świadczenia usług [141].
Przedstawicie państw Europy Zachodniej bronią swojej pozycji powołując się na
stosowanie przez państwa wschodnioeuropejskie dumpingu socjalnego. Definicja
dumpingu socjalnego została określona po raz pierwszy przez Parlament Europejski w
Raporcie
o dumpingu socjalnym z sierpnia 2016 r, W tym dokumencie dumping socjalny został
zdefiniowany jako: „szeroko rozumiane, zamierzone praktyki i obchodzenie
obowiązującego prawa europejskiego i krajowego, które przyczyniają się do rozwoju
nieuczciwej konkurencji, prowadząc do sprzecznego z prawem minimalizowania kosztów
pracy i naruszania praw pracowniczych oraz wyzysku pracowników” [226].
W ostatnich latach pojęcie dumpingu socjalnego stało się chwytliwym hasłem, które
służyło politykom do walki z tanią siłą roboczą z biedniejszych krajów Unii Europejskiej.
W zachodnich mediach pojawiały się reportaże i artykuły dotyczące dramatycznych
4

5

Przedstawione kryteria zawarto w wyrokach Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości: z dnia 15 marca
2011 r. w sprawie C-29/10 w postępowaniu Heiko Koelzsch przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga
oraz z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie C-384/10 w postępowaniu Jan Voogsgeerd przeciwko Navimer
SA (Konwencja rzymska o prawie właściwym dla zobowiązań umownych – Umowa o pracę – Wybór
przez strony – Bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa właściwego w razie braku wyboru prawa –
Ustalenie tego prawa – Pracownik świadczący pracę w więcej niż jednym z umawiających się państw).
W 2017 r. przepisy dotyczące płacy minimalnej wprowadził także Luksemburg, jednak komunikat
z 23.01.2018 r. na stronie www.itm.lu zawierał informacje o czasowym wyłączeniu z zakresu stosowania
przepisów jedynie przewozów międzynarodowych z załadunkiem i rozładunkiem na terytorium
Luksemburga, kolejny komunikat z dnia 24.01.2018 r. wyłączył także przewozy kabotażowe.
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warunków, w jakich pracują i żyją kierowcy z Polski i innych krajów Europy Wschodniej.
Prasa i telewizja przekonywały, że kierowcy wyjeżdżają w podróże służbowe na
kilkanaście tygodni, w weekendy koczują przy autostradach bez dostępu do pomieszczeń
socjalnych, pracują w nieludzkich warunkach, a ich pensje kształtują się na poziomie
kilkuset euro miesięcznie [245].
Delegowanie pracowników
Na posiedzeniu Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony
Konsumentów 23 października 2017 r. europejscy ministrowie potwierdzili, że
opracowywaną
w UE dyrektywę o delegowaniu pracowników (96/71/WE), należy stosować także do
kierowców w transporcie międzynarodowym. Opracowywano szczegółowe przepisy w
jaki sposób rozliczani powinni być kierowcy wykonujący usługi transportowe w wielu
krajach UE. Pewnym jednak staje się fakt, kierowca dokonujący czynności załadunkowych
lub rozładunkowych na terenie poszczególnych państw członkowskich będzie traktowany
jak pracownik oddelegowany, a to oznacza, że będą mu przysługiwać takie same stawki
wynagrodzenia czy urlopy, jak osobom pracującym w danym kraju.
Zmiany w dyrektywie ograniczają możliwość delegowania pracowników do 12
miesięcy z możliwością przedłużenia tego czasu o sześć miesięcy na podstawie
„uzasadnionej notyfikacji” przedstawionej przez przedsiębiorcę władzom państwa
przyjmującego. Po tym okresie pracownik będzie objęty prawem kraju przyjmującego.
Stanowisko reprezentowane przez przedstawicieli rządów krajów Europy Zachodniej
uznające, że wartość pracy kierowcy w transporcie międzynarodowym, zależy od
geograficznego położenia odcinka przejazdu, prowadzonego przez niego pojazdu, jest
zdaniem autorki niniejszej rozprawy pomysłem niezrozumiałym. Wysokość
wynagrodzenia kierowcy nie powinna zależeć od tego w jakim kierunku jedzie on z
ładunkiem. Większość kierowców obywatelstwa polskiego zatrudnianych przez polskich
przewoźników podstawowe koszty związane z egzystencją ponosi w Polsce (opłaty za
mieszkanie, samochód, żywność itp.). Proponowane rozwiązania mogą doprowadzić do
sytuacji, w której, jeżeli kierowca zostanie wysłany w trasę do Hiszpanii przez Francję, to
jego wynagrodzenie będzie wyższe, niż gdyby pojechał do Grecji lub Turcji, choć jego
praca będzie polegała na tym samym, a trasa na wschód może okazać nawet trudniejsza, bo
warunki drogowe nie są tak komfortowe jak na zachodzie.
Zasadnym byłoby zastosowanie wobec kierowców regulacji o delegowaniu
pracowników dopiero od szesnastego dnia przebywania kierowcy na terenie innego
państwa niż to, w którym ma siedzibę pracodawca. Uzasadnieniem jest stosowana reguła,
że pracownik musiałby większość czasu (liczonego w dobach w stosunku do miesiąca)
spędzać na terenie innego państwa niż to, w którym jest płatnikiem podatku dochodowego
od osób fizycznych.
Zarzuty jakie stawia się polskim przewoźnikom dotyczące nieodpowiedniego
wynagradzania kierowców nie są zasadne, jak wynika z badań przeprowadzonych przez
Instytut Transportu Samochodowego. Średni koszt 1 roboczogodziny (rbg) pracy kierowcy
w transporcie międzynarodowym w relacjach przewozowych na terenie innych krajów
unijnych w 2016 r. wyniósł ok. 59,80 zł/rbg brutto (około 13,70 euro/rbg brutto) [87]. Jest
to kwota wyższa od większości minimalnych godzinowych płac stosowanych w państwach
Zachodniej Europy. Pensja kierowcy z prawem jazdy kategorii C+E w ruchu
międzynarodowym zatrudnionego na umowę o pracę składa się z podstawy (często jest to
najniższa krajowa, zazwyczaj nie więcej niż 3000 zł brutto) wobec projektu ubruttowienia
płac kierowców, który przygotowuje Ministerstwo Infrastruktury [217].
Sojusz Drogowy
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Dziewięciu europejskich ministrów transportu, reprezentujących 8 państw tzw. „starej
Unii”6 (Francji, Niemiec, Belgii, Luksemburga, Austrii, Włoch, Danii, Szwecji) i Norwegii
na naradzie w Paryżu 1 lutego 2017 r. podpisało tzw. Sojusz Drogowy. Podpisane
porozumienie ma na celu ograniczenie działalności przewoźników z Europy Wschodniej i
Środkowej w krajach zachodnioeuropejskich. Sygnatariusze porozumienia zadeklarowali
przede wszystkim walkę ze wspomnianym powyżej dumpingiem socjalnym. Zawarte
porozumienie zakłada:
‒ współdziałanie w zakresie kontroli zagranicznych przewoźników,
‒ zaostrzenie kontroli kierowców samochodów ciężkich na drogach państw
sygnatariuszy porozumienia,
‒ opracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego zmian w polityce transportowej,
‒ likwidację tzw. „parkingów-sypialni” w Unii Europejskiej,
‒ wygenerowanie mechanizmów zmuszających lub zachęcających zagranicznych
kierowców do powrotu w weekendy (lub inne wolne dni w tygodniu) do krajów, w
których siedziby mają zatrudniające ich firmy,
‒ opracowanie wspólnych wymogów dotyczących kontroli przewozów pojazdami
o dopuszczalnej masie całkowitej do 3500 kg,
‒ wzmożone kontrole dotyczące kabotażu [21].
Odpoczynki regularne w kabinie pojazdu
Zakazy noclegu w kabinie, a konkretnie zakaz odbierania regularnego odpoczynku
tygodniowego w kabinie pojazdu jako pierwsza wprowadziła Belgia już w 2014 r.
Odpoczynki dzienne i tygodniowe kierowcy zostały uregulowane w Rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006 z dnia 15 marca 2006 r. [228].
Rozporządzenie to definiuje „tygodniowy okres odpoczynku” jako okres, w którym
kierowca może swobodnie dysponować swoim czasem i obejmuje regularny tygodniowy
okres odpoczynku lub skrócony tygodniowy okres odpoczynku. Regularny tygodniowy
okres odpoczynku oznacza odpoczynek trwający co najmniej 45 godzin, natomiast
skrócony tygodniowy okres odpoczynku oznacza odpoczynek trwający krócej niż 45
godzin, który można, skrócić do nie mniej niż 24 kolejnych godzin.
Zgodnie z art. 8 pkt. 8 ww. rozporządzenia kierowca dzienne okresy odpoczynku
i skrócone tygodniowe okresy odpoczynku podczas podróży służbowej możne odbierać
w pojeździe, o ile posiada on odpowiednie miejsce do spania dla każdego kierowcy oraz
gdy pojazd znajduje się na postoju. Zakazane jest jednak odbieranie regularnego okresu
odpoczynku w kabinie pojazdu. Przez długi okres czasu przepis ten wydawał się być
przepisem martwym, brak było określonych sankcji za naruszenia w tym zakresie.
Pierwszym państwem, które wprowadziło kary za odbieranie regularnego odpoczynku
tygodniowego w pojeździe była Belgia, od 21 czerwca 2014 r. kara za regularny
odpoczynek tygodniowy w kabinie pojazdu w tym kraju wynosi 1800 euro. Od dnia 11
lipca
6

Podział Unii Europejskiej na kraje „stare” i „nowe” ma swe podłoże nie tylko w odmiennościach ich
historii, tradycji czy kultury, ale wynika przede wszystkim z różnic posiadanego potencjału finansowo-ekonomicznego oraz demograficznego, osiągniętego dotychczas rozwoju społeczno-gospodarczego,
wykazywanej stabilności i spójności polityczno-społecznej, poziomu innowacyjności i konkurencyjności
międzynarodowej czy stopnia zrównoważenia gospodarek. Szczególnie wyraźnie podział ten zaznaczył się
w trakcie globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego (GKFG) w latach 2008-2009 i jego drugiej fali
w postaci kryzysu strefy euro w latach 2010-2013. Do krajów „starej” Unii zalicza się 15 państw. Są to
kraje Sojuszu Drogowego oraz Finlandia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Portugalia, Wielka
Brytania. Do krajów „nowej” Unii zalicza się Bułgarię, Chorwację, Cypr, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę,
Maltę, Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię oraz Węgry (na podstawie: Michalski R., Przyszłość
finansowo-gospodarcza i polityczna Unii Europejskiej, ZNUV, 36, Warszawa 2014).
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2014 r. we Francji wprowadzono bardziej drastyczne kary za odbieranie regularnych
odpoczynków tygodniowych w pojeździe przez kierowcę w transporcie
międzynarodowym, sięgające nawet do 30 000 euro, co nie wyklucza także kar
pozbawienia wolności do roku dla osób zarządzających transportem. Średnia wysokość
rzeczywiście nakładanych kar za powyższe naruszenia wynosi ok. 2300 euro.
Niemiecka Rada Federalna wprowadziła przepisy związane z karaniem przewoźników
za odbieranie regularnego odpoczynku w kabinie 31 marca 2017 r. Zgodnie z niemieckimi
przepisami odpowiedzialność za prawidłowość korzystanie z odpoczynków ponosi
zarówno przewoźnik, jak i zatrudniony kierowca. Podczas stwierdzenia przez uprawniony
organ kontroli, że kierowca wykorzystuje regularny okres odpoczynku tygodniowego w
pojeździe nakładane są kary:
‒ na kierowcę – 60 euro za każdą godzinę nieprawidłowo wykorzystanego odpoczynku
(2700 euro za cały odpoczynek),
‒ na przewoźnika – 180 euro za każdą godzinę nieprawidłowo wykorzystanego
odpoczynku tygodniowego (8100 euro za cały odpoczynek) [230].
W styczniu 2018 r. kary wprowadziła także Holandia, 1800 euro dla każdego kierowcy,
któremu udowodnione będzie odbieranie regularnego odpoczynku w pojeździe. W lutym
2018 r. holenderskie władze przeprowadziły kontrole pod tym kątem wśród 221
kierowców, z czego aż w 47 przypadkach nałożono kary [229].
Z punktu widzenia bezpieczeństwa przewozów i właściwych warunków pracy każdy
kierowca powinien mieć możliwość odpoczynku w bazie, jednak długodystansowe
przewozy nie mogą być organizowane czy też planowane w taki sposób, aby kompletnie
wykluczyć odbywanie regularnych tygodniowych odpoczynków kierowców podczas
podróży służbowej w celu wykonywania operacji transportowych.
W Europie przede wszystkim brakuje infrastruktury sanitarno-noclegowej przy
autostradach, a przede wszystkim bezpiecznych miejsc (parkingów strzeżonych), gdzie
kierowca mógłby zostawić pojazd z ładunkiem bez ochrony i udać się do oddalonego o
kilka lub kilkanaście kilometrów hotelu w celu odbycia 45 godzinnego odpoczynku
tygodniowego. Na przewoźniku spoczywa odpowiedzialność za ładunek od chwili
przyjęcia go na środek transportu do chwili wydania go w miejscu wyładunku.
Pozostawione samochody ciężkie z ładunkiem byłyby jeszcze bardziej narażone na
kradzież towaru czy też paliwa. Z danych TAPA (Transport Asset Protection Association)
z 2015 r. wynika, że liczba przypadków kradzieży w transporcie wzrasta rok do roku
średnio o 37,4%. Straty, które ponoszą przedsiębiorcy są milionowe. Tylko w pięciu
krajach Europy odnotowano w 2015 r. kradzieże o wartości ponad 1 mln euro. Próba
rozwiązania sytuacji przepełnienia „parkingów-sypialni” w Unii Europejskiej, nie powinna
zdaniem autorki niniejszej rozprawy zmierzać w stronę zakazu odbierania odpoczynku w
pojeździe, a bardziej w stronę rozbudowy infrastruktury punktowej. Wszystkie te ww.
samochody stoją na parkingach z ładunkiem, więc próba ograniczenia ich liczby może
znacząco wpłynąć na rozwój gospodarki, ponieważ spowoduje spowolnienie w
dostarczania towarów na czas.
Pakiet Mobilności
Podczas spotkania unijnych komisarzy 31 maja 2017 r. przyjęto projekt tzw. Pakietu
Mobilności, czyli zbioru aktów prawnych, które mają określić kształt europejskiej polityki
w zakresie transportu drogowego. Zgodnie z wyjaśnieniami Komisji Europejskiej
założenia pakietu mają na celu utrzymanie konkurencyjności w ramach sprawiedliwej
społecznie transformacji w kierunku czystej energii i cyfryzacji. Komisarz ds. transportu
Violeta Bulc omawiając zaproponowane zmiany, powiedziała: „Nasze reformy stworzą
podstawy dla znormalizowanych cyfrowych rozwiązań w transporcie, sprawiedliwych
warunków socjalnych i łatwiejszych do egzekwowania przepisów rynkowych. Dzięki temu
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zmaleją społeczno-ekonomiczne koszty transportu, jak czas tracony w zatorach ulicznych,
liczba śmiertelnych wypadków oraz wypadków, których ofiary odnoszą poważne
obrażenia, zagrożenie dla zdrowia powodowane zanieczyszczeniem powietrza i hałasem, a
zarazem korzyści odniosą obywatele, przedsiębiorstwa i przyroda. Wspólne normy i usługi
transgraniczne ułatwią również podróże multimodalne w Europie” [237].
Do najważniejszych inicjatyw Pakietu Mobilności można zaliczyć:
‒ uporządkowanie kwestii płacy minimalnej dla kierowców,
‒ zmianę zasad dotyczących kabotażu,
‒ uproszczenie przepisów dotyczących czasu jazdy oraz odpoczynku,
‒ zwalczanie firm tzw. „skrzynek pocztowych”,
‒ zmiany dla transportu wykonywanego środkami transportu o dmc do 3500 kg,
‒ digitalizacja dokumentów w transporcie.
Istotną dla branży transportowej decyzją Komisji Europejskiej jest przyjęcie założenia,
że operacje drogowego transportu międzynarodowego (z wyjątkiem tranzytu) zostaną
objęte zasadami delegowania pracowników. Kontynuowane są działania mające zapewnić
tzw. równą płacę za tę samą pracę. Niepokojącym wydaje się być fakt, że przepisy te
miałyby obowiązywać po upływie 3 dni pobytu pracownika delegowanego w danym
państwie członkowskim (próg ten będzie liczony w skali miesiąca, a dni będą się
kumulować). Uproszczeniu ma jednak ulec procedura samego delegowania, nie przewiduje
się konieczności tłumaczenia dokumentów na język poszczególnych krajów czy posiadania
przedstawiciela w kraju wykonywania operacji (obowiązkowy wymóg we Francji).
Zaproponowane rozwiązanie wydaje się być niesprawiedliwym. Dla przykładu polski
przewoźnik zajmujący się wykonywaniem operacji transportowych z Polski do Hiszpanii,
na które ma podpisany stały kontrakt z polskim eksporterem, w jedną stronę przekracza
tranzytem terytorium Niemiec i Francji. Po wyładowaniu towaru w Hiszpanii będzie
poszukiwał ładunków powrotnych (płacenie za transport w dwie strony już dawno minęło),
w sytuacji, gdy z Hiszpanii podejmie ładunek do Francji, a z Francji do Niemiec i dopiero
z Niemiec ładunek trafi do Polski, podczas powrotu będzie zmuszony do wypłacania płac
zgodnych z systemem wynagrodzeń, obowiązującym w Niemczech i Francji już po
dokonaniu wyjazdów z Polski do Hiszpanii (przejechanie terytorium Francji ze Strasburga
do Perpignan zajmuje około 2 dni jazdy kierowcy).
Zdaniem autorki niniejszej rozprawy wyjazd poza granicę danego kraju przez kierowcę,
który wykonuje przewozy międzynarodowe, jest sytuacją typową i pobyt na terenie innego
państwa członkowskiego UE nie może być traktowany jako oddelegowanie. Racjonalne
wydaje się być podejście, jakie do tej pory stosują Włochy, gdzie płacy minimalnej
podlegają jedynie kierowcy wykonujący operacje kabotażu.
W odniesieniu do kabotażu w Pakiecie Mobilności zaproponowano zmianę dotyczącą
liczby operacji kabotażowych możliwych do wykonania po wjeździe do danego państwa
z ładunkiem. W tej chwili możliwe jest wykonanie 3 operacji kabotażowych w ciągu 7 dni
roboczych. Zdecydowano więc o zniesieniu ograniczenia liczbowego, a okres skrócono do
5 dni. Decyzja ta została podjęta na podstawie przeprowadzonych przez Komisję
Europejską badań, według których w 2015 r. 23% samochodów ciężkich jeździło po
Europie bez ładunku „na pusto” [227]. Z punktu widzenia praktyka w branży
transportowej, wydaje się to być mało prawdopodobne.
Zaproponowano także zmianę zasad dotyczących odbioru odpoczynków tygodniowych
przez kierowców. Jednocześnie podkreślono, że obecne normy czasu jazdy i odpoczynku
są prawidłowe i niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa na drodze. Oznacza to, że nie
zwiększy się czas jazdy, ani nie skróci czas odpoczynku. Zmiany obejmą stosowanie
przepisów dotyczących odpoczynków tygodniowych w taki sposób, aby dać kierowcom
możliwość spędzenia więcej czasu w domu, a nie w drodze.
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Według autorów Pakietu wielu przewoźników z Europy Środkowej i Wschodniej
wysyła zatrudnionych kierowców do przebywania w podróży służbowej po kilka lub nawet
kilkanaście tygodni. Zarzut wydaje się być niezasadny, jeśli chodzi o polskich
pracodawców; z analizy ofert pracy dla kierowcy z prawem jazdy kategorii C+E w ruchu
międzynarodowym na portalu Pracuj.pl przeprowadzonej na przełomie marca i kwietnia
2018 r. wynika, że najczęściej proponowanym systemem pracy jest system 3/1 (3 tygodnie
w
trasie
–
1 tydzień w domu)7. Zaproponowano, że kierowcy będą mogli zrobić więcej odpoczynków
tygodniowych skróconych w trasie, co w opisanej wyżej sytuacji kar w poszczególnych
krajach wydaje się być dla polskich przewoźników dużym uproszczeniem.
Kolejnym celem jaki postawiła przed sobą Komisja Europejska jest wyeliminowanie
z rynku firm tzw. skrzynek pocztowych, w czym miałyby pomóc określone kryteria
siedziby przedsiębiorstwa. Firmy skrzynki pocztowe są tworzone w celu obejścia
zobowiązań prawnych: podatki, ubezpieczenia społeczne czy wynagrodzenia [217]. Jest to
działalność nielegalna, jednak mimo wszystko nadal często trudna do wykrycia przez
służby kontrolne. Nowe przepisy określają czytelniejsze kryteria do sankcji wobec tego
typu
firm,
w szczególności poprzez wzmocnienie współpracy między służbami kontrolnymi z
poszczególnych krajów UE.
Komisja Europejska w swoich propozycjach odniosła się do przedsiębiorców
zajmujących się transportem środkami transportu o dopuszczalnej masie całkowitej do
3500 kg. Nie zdecydowano się na obowiązek montowania tachografów w tych pojazdach,
co zdaniem autorki niniejszej rozprawy jest błędem. W branży często możemy spotkać się
z opiniami na temat wielogodzinnej jazdy kierowców, zwanych potocznie w branży
„busiarzami”. Przemęczeni kierowcy pracujący po kilkanaście godzin są realnym
zagrożeniem na europejskich drogach.
Komisja Europejska postawiła sobie także za cel wprowadzenie elektronicznych listów
przewozowych, które w znacznym stopniu ułatwią skuteczną i sprawną wymianę
informacji i dokumentów między firmami spedycyjnymi, logistycznymi i transportowymi
operującymi na wewnętrznym rynku europejskim [237]. Można wymienić wiele korzyści
jakie niesie za sobą wprowadzenie tak zwanego elektronicznego listu (CMR):
‒ ochrona środowiska, mniej drukowanych dokumentów,
‒ wygodna archiwizacja informacji logistycznych,
‒ szybki dostęp do informacji dotyczących przebiegu całego procesu, takich jak
miejsce i czas załadunku, a także gdzie znajduje się ładunek, jakim samochodem
ciężkim jest transportowany,
‒ szybsze fakturowanie, potwierdzenie dostawy, czy też wszczęcie procedur
reklamacyjnych [232, 247].
Co bardzo istotne, przewoźnicy dzięki e-CMR będą mogli natychmiast po
zrealizowaniu transportu wystawić rachunek za wykonaną usługę, a to znacznie zmniejszy
wystarczająco długie w tej branży terminy płatności.
Brexit
Wynik referendum z 23 czerwca 2016 r. odnoszącego się do kwestii dalszego
członkowska Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej zszokował ekonomiczną i polityczną
opinię publiczną na całym świecie. Niespełna 52% głosujących Brytyjczyków
opowiedziało się za odłączeniem się od struktur europejskich [233, 248]. Warto jak
najszybciej zastanowić się nad skutkami jakie niesie za sobą Brexit, ponieważ oficjalne
7

Opinia własna na podstawie analizy ofert pracy na portalu www.pracuj.pl na przełomie marca/kwietnia
2018 r.
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wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE miało już nastąpić 29 marca 2019 r., a dotychczas
jeszcze nie nastąpiło. Dla branży transportowej Brexit, obok Pakietu Mobilności, to sprawa
zasadnicza. Do końca października 2018 r. miało być gotowe Porozumienie Wyjściowe dla
Wielkiej Brytanii. Następnie parlamenty krajów unijnych miały mieć 6 miesięcy na jego
ratyfikację. Transport drogowy określono jako priorytetowy w wytycznych dla negocjacji
[241].
Do końca 2020 r. Zjednoczone Królestwo pozostanie członkiem Unii Celnej i
Wspólnego Rynku. Po tej dacie najprawdopodobniej stosowane będą deklaracje celne, co
będzie wiązało się z wprowadzeniem kontroli granicznych. Dla branży TSL ważnym jest,
aby został ustanowiony odpowiednio długi okres przejściowy umożliwiający
przedsiębiorcom dostosowanie się do nowej sytuacji [217].
W lutym 2018 r. w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja Brexit –
Konsekwencje dla transportu drogowego zorganizowana przez Zrzeszenie
Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce. Podczas konferencji zaproszeni
goście
rozmawiali
o obawach oraz zagrożeniach dla branży TSL, a także możliwych scenariuszach, a zatem
i możliwych rozwiązaniach dla sektora. Zgodnie z zapowiedziami w 2021 r. polscy
przewoźnicy jeżdżący do Wielkiej Brytanii będą mogli korzystać z dotychczasowych
ułatwień. Według szacunków brytyjskich każdej doby na teren Wielkiej Brytanii wjeżdża
około
1,2 tys. polskich samochodów ciężkich [217]. Do najważniejszych problemów jakie na
chwile obecną nie są rozwiązane można zaliczyć:
‒ dostęp do rynku,
‒ zasady odprawy granicznej kierowców,
‒ kontrole na przejściach granicznych, odprawy celne [95].
Opuszczenie Unii Celnej przez Wielką Brytanię znacząco wpłynie na wydłużenie czasu
odprawy na granicy, dodatkowe 2 minuty oczekiwania może zwiększyć kolejki o około
27 km. Dłuższe oczekiwanie samochodów ciężkich w portach zwiększy ryzyko ataku ze
strony imigrantów, opóźni dostawy, a także w dużym stopniu wpłynie na zmniejszenie
przychodów przewoźników.
Polskim przedsiębiorcom najbardziej zależy na tym, aby zastosowany został model
szwajcarski (uproszczone kontrole celne, brak zezwoleń bilateralnych); ważną kwestia jest
także pozostawanie dostępu do rynku kabotażu. Odejście polskich przewoźników z rynku
Wielkiej Brytanii na rynki innych krajów europejskich mogłoby wpłynąć na pogłębienie
problemów związanych ze wspomnianym Pakietem Mobilności.
Przedstawione zagadnienia są istotnym elementem polityki unijnej, dla której wspólna
polityka transportowa stanowi jeden z fundamentów funkcjonowania i rozwoju. Wielkość
sektora usług logistycznych w Unii Europejskiej jest szacowana na blisko 14% PKB UE,
a zatrudnienie w sektorze wynosi ponad 11 mln pracowników we wszystkich państwach
Unii Europejskiej [246].
Oczekiwania, że dalszy rozwój gospodarczy Unii Europejskiej powinien być wspólną
odpowiedzialnością wszystkich państw członkowskich, które powinny podejmować dalsze
działania związane z liberalizacja rynku transportowego w ostatnim czasie zostały dość
znacznie zachwiane.
Opisane decyzje dotyczące rozwoju polityki transportowej wydają się być
potwierdzeniem budowania koncepcji tzw. „Europy dwóch prędkości”. Coraz częściej
spotyka się podejmowanie przez poszczególne państwa UE decyzji jednostronnych, bez
konsultacji
z partnerami wykonującymi usługi transportowe na wspólnym unijnym rynku
transportowym. Coraz więcej mówi się o ochronie praw pracowniczych, a odsuwane są na
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bok albo wręcz pomijane istotne – według autorki niniejszej rozprawy – kwestie
ujednolicenia stawek przewozowych.
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3. Cel i zakres pracy
Polska jest liderem rynku przewozów towarowych w UE. Polscy przewoźnicy wykonują
jedną czwartą wszystkich międzynarodowych kursów zestawów drogowych (ciągnik
siodłowy + naczepa), na co składa się niespełna 235 000 samochodów ciężkich. Polskie
pojazdy stanowią ok. 13% tego typu pojazdów, za które płaci się myto na niemieckich
drogach. Co czwarty samochód ciężki w terminalu w Calais zarejestrowany jest w Polsce, a
także co trzeci – na belgijskich drogach. W oparciu o badania przeprowadzone przez Grupę
Volvo na Słowacji 38,4% przewoźników drogowych pochodzi z Polski a w Wielkiej
Brytanii – 21,3%. Polska to jedyny kraj, który znajduje się w pierwszej piątce w każdym z
krajów Unii Europejskiej, pod względem pochodzenia przewoźników drogowych [254].
Ostatnie kilka lat to okres dynamicznych zmian na rynku przewozów drogowych
w Unii Europejskiej. Polskie przedsiębiorstwa międzynarodowego transportu drogowego
ładunków osiągnęły na tym rynku znaczną przewagę nad firmami z innych krajów UE.
Obserwuje się ostatnio zwiększone zainteresowanie oceną zdolności tego rodzaju
podmiotów
gospodarczych
do
konkurowania.
Rywalizacja
między
tymi
przedsiębiorstwami na rynku europejskim prowadzi do ciągłego podnoszenia poziomu
konkurencyjności. Refleksje nad konkurencyjnością w tym zakresie stały się istotnym
zagadnieniem dla objaśniania motywacji i działań powyższych przedsiębiorstw.
Potocznym stało się też określenie, że jedynym atutem polskich przewoźników jest
konkurencja cenowa.
W niniejszej rozprawie zbadano i przeanalizowano główne powody przewagi
konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw transportowych w zakresie drogowego przewozu
ładunków na rynku Unii Europejskiej.
Celem głównym rozprawy jest ocena konkurencyjności polskich przewoźników
drogowych ładunków na rynku Unii Europejskiej, określenie i analiza czynników
mających wpływ na tą konkurencyjność oraz ujęcie modelowe tej konkurencyjności.
Główny cel rozprawy zrealizowano za pomocą następujących celów szczegółowych:
‒ zbadanie i przeanalizowanie wybranych czynników mających wpływ na
konkurencyjność polskich przedsiębiorstw transportowych,
‒ analiza wprowadzanych przepisów mających na celu ograniczenie swobody
świadczenia usług transportowych,
‒ analiza sytuacji na rynku przewozów drogowych w Polsce i UE,
‒ przegląd koncepcji teoretycznych związanych z konkurencyjnością, w tym z
międzynarodową konkurencyjnością omawianej branży,
‒ określenie roli konkurencyjności w procesie rozwoju przedsiębiorstw
transportowych.
Od kilku lat obserwowane jest na rynku UE zwiększenie liczby firm transportowych.
W Polsce są to jednak głównie mikro i małe przedsiębiorstwa. Regulacje prawne
intensywnie wpływają na stronę kosztową funkcjonowania międzynarodowego transportu
drogowego, całkowicie pomijane jest oddziaływanie na stronę przychodową tych firm.
Rynek polskiego transportu drogowego ładunków, mimo swojej znaczącej pozycji w Unii
Europejskiej, stał się od kilku już lat powodem zaniepokojenia ze strony samych jego
uczestników, przewoźników. Konkurencja wewnątrz sektora przybiera formy osłabiające
kondycję firm.
Inspiracją do podjęcia się analizy omawianego problemu jest niepokojąca sytuacja
w zakresie konkurencyjności na rynku samochodowego, międzynarodowego transportu
drogowego w Polsce, jak i w Unii Europejskiej, co stanowi interesujący przedmiot analizy
ekonomiczno-technicznej. Wiedza na temat preferencji nabywców decyduje o przetrwaniu
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i sukcesach rynkowych przedsiębiorstwa. Autorka od 10 lat pracuje w branży
transportowej, co przyczyniło się do ułatwienia związanego z przeprowadzeniem badań i
analiz.
Analiza sytuacji na rynku transportu drogowego ładunków Unii Europejskiej skłoniła
autorkę niniejszej rozprawy doktorskiej do podjęcia próby weryfikacji następującej
głównej hipotezy badawczej: zmiany na rynku przewozów samochodowych ładunków
w Unii Europejskiej wpływają na konkurencyjność polskich przewoźników
drogowych, stymulując różnego rodzaju działania w tym obszarze. Sformułowano
także następujące hipotezy pomocnicze:
1. Przewaga konkurencyjna polskich przewoźników na europejskim rynku przewozów
drogowych ładunków spowodowana jest wyłącznie niską ceną świadczonych usług.
2. Polscy przewoźnicy dysponują nowoczesnym, ekologicznym taborem, wykonują
zlecenia w sposób profesjonalny i niezawodny.
3. Poziom kompetencji kadry biurowej zatrudnianej przez polskich przewoźników jest
bardzo wysoki i w pełni odpowiada stawianym wymaganiom.
4. Znajomość języków obcych przez kierowców zawodowych zatrudnianych przez
polskich przewoźników jest niewystarczająca.
5. Polscy przewoźnicy nie nawiązują długofalowej współpracy z zagranicznymi
przedsiębiorstwami.
Zmiany zachodzące na europejskim rynku oraz regulacje prawne z tym związane kreują
wiele wyzwań dla polskich przedsiębiorstw transportu drogowego ładunków w skali
międzynarodowej, skłaniają przedsiębiorstwa do wprowadzenia odpowiednich dostosowań
i poszukiwania nowych sposobów zdobycia przewagi konkurencyjnej na rynku UE (rys.
3.1.)

Rys. 3.1. Ujęcie modelowe konkurencyjności polskich przewoźników drogowych ładunków na
współczesnym rynku UE – propozycja
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Odpowiednie podejście i stosowanie właściwych narzędzi w zakresie świadczonych
usług transportowych stanowić zatem będzie o powodzeniu polskich przewoźników na
rynku UE. Jednocześnie splot wzajemnie powiązanych działań, w zakresie kosztów i
jakości świadczonych usług, w połączeniu ze zmieniającymi się warunkami rynku UE
determinują, zgodnie z założeniem podejścia interaktywnego, konkurencyjność polskich
przewoźników drogowych ładunków.
Pomimo badań nad konkurencyjnością polskich firm, w tym branży transportowego
przewozu ładunków, zagadnienia te nie podlegały jak dotąd szerszym eksploracjom
naukowym, generując tym samym pewną lukę poznawczą, której częściowe wypełnienie
ma na celu niniejsza dysertacja.
Analiza działalności branży oraz studia literaturowe pozwoliły na stworzenie ujęcia
modelowego konkurencyjności polskich przewoźników drogowych ładunków na
współczesnym rynku UE (rys. 3.1). Przeprowadzone badania empiryczne miały na celu
weryfikację zaproponowanego ujęcia modelowego przez bezpośrednich unijnych
odbiorców usług transportowych świadczonych przez polskich przewoźników transportu
drogowego ładunków.
Rozprawa ma charakter teoretyczno-empiryczny. Podstawę dla teoretycznych rozważań
stanowi krytyczna analiza polskiej oraz obcojęzycznej literatury naukowej, przy
uwzględnieniu najnowszych wyników badań dostępnych w publikacjach w postaci
artykułów, monografii naukowych oraz raportów.

S t r o n a | 36

4. Analiza polskiego i europejskiego rynku
samochodowego transportu ładunków
4.1. Rynek usług transportowych – ujęcie teoretyczne
Pojęcie „rynek” wywodzi się od niemieckiego słowa ring (w dosłownym tłumaczeniu
pierścień). Pojęcie to zaczęło być stosowane w związku z przeprowadzanymi lokacjami na
ziemiach polskich na prawie niemieckim. Ring oznacza charakterystyczny rodzaj targu
z umieszczonym w centrum blokiem zabudowy. W literaturze ekonomicznej występuje
wiele określeń i definicji zarówno rynku, jak i rynku usług transportowych.
Poszczególne definicje najczęściej traktują rynek gospodarczy jako miejsce spotkania
popytu z podażą [90]. D. Kamerschen, R. McKenzie i C. Nardelli określają rynek jako
„proces, przy pomocy którego kupujący i sprzedający określają co chcą sprzedać lub kupić
i na jakich warunkach. Inaczej mówiąc jest to więc proces pomagający kupującym i
sprzedającym określić ceny, ilości dóbr, które mają być kupione lub sprzedane” [163].
L. Mindur nazwał rynek usług transportowych subrynkiem na którym dochodzi do
wymiany usług oferowanych i świadczonych przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa
funkcjonujące po jego podażowej stronie – przewoźników. Ich odbiorcami są
reprezentujący popyt użytkownicy transportu, pasażerowie lub kontrahenci zgłaszający
zapotrzebowanie na określone usługi transportowe.
W. Grzywacz określa rynek transportowy jako „sferę obrotu między usługami
transportowymi w której potencjalni nabywcy i sprzedawcy wywierają wzajemny wpływ
na siebie kształtując podaż i popyt oraz ceny równowagi” [62, 64]. J. Burnewicz opisuje go
jako „całokształt stosunków handlowo-gospodarczych obejmujących działania firm
transportowych (podaż) i zachowania konsumentów tych usług (popyt), a także
funkcjonowanie struktur organizacyjnych (giełd frachtowych) ułatwiających kontakt obu
stronom i umożliwiających dokonanie procesu kupna-sprzedaży” [23]. Według D.
Rucińskiej rynek usług transportowych to dynamiczna kategoria ekonomiczna o
charakterze przestrzennym, miejscei forma konfrontacji popytu z podażą, komunikowania
się producentów z nabywcami oraz sprzedaży i nabywania usług przemieszczania [155].
Wszystkie przytoczone powyżej definicje rynku usług transportowych obejmują swym
zasięgiem:
‒ przedmioty rynku,
‒ podmioty rynku,
‒ elementy rynku.
Przedmioty rynku to nic innego jak usługi transportowe będące konsekwencją
ujawnianych na rynku potrzeb. Do podmiotów zaliczymy głównie przewoźników i
spedytorów, nabywców usług transportowych, a także różnego rodzaju instytucje
państwowe i rynkowe. Elementami rynku są podaż, popyt i ceny. Efektem relacji
występujących pomiędzy wymienionymi kategoriami, charakteryzującymi rynek usług
transportowych są wzajemne powiązania między nimi tworzące całość strukturalną i
funkcjonalną [148].
Rynek można sklasyfikować według różnych kryteriów. Do głównych kryteriów
podziału możemy zaliczyć:
a) kryterium przestrzeni, tj.:
‒ rynek lokalny,
‒ rynek regionalny,
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‒ rynek krajowy,
‒ rynek zagraniczny,
‒ rynek międzynarodowy;
b) kryterium kanałów rynku, tj.:
‒ rynek zbytu,
‒ rynek skupu,
‒ rynek hurtowy,
‒ rynek detaliczny;
c) kryterium przedmiotu obrotu, tj.:
‒ rynek dóbr konsumpcyjnych,
‒ rynek dóbr produkcyjnych,
‒ rynek usług, w tym (transportowych, spedycyjnych, przeładunkowych,
ubezpieczeniowych, bankowych, turystycznych, medycznych, kulturalnych,
consultingowych);
d) pozostałych rodzajów usług [129, 133].
Rynek usług transportowych jest też procesem, systemem wzajemnych powiązań i
konfrontacji, tworzą go:
‒ producenci i konsumenci usług transportowych,
‒ określone podmioty transakcji i wymiany, czyli usługi transportowe sprzedawane
i świadczone przez różnych sprzedawców oraz operatorów gałęziowych,
‒ miejsca dokonywania zakupów usług, tj. rynki lokalne, regionalne, krajowe,
międzynarodowe oraz rynek światowy,
‒ formy i mechanizmy bezpośredniego uzgadniania między producentami,
sprzedawcami i nabywcami warunków dochodzenia i powstawania transakcji,
‒ procesy, w ramach których nabywcy i sprzedający usługi transportowe określają ich
ceny i ilości oferowane do sprzedaży lub zakupu [113].
Potrzeby transportowe rozumiane jako popyt na usługi transportowe, w literaturze
przedmiotu przedstawia się jako pożądane przez konsumenta właściwości usługi
transportowej. Firmy przewozowe (transportowe bądź – w szerszym ujęciu – firmy
logistyczne), dążąc do zaspokojenia potrzeb klientów i zwiększenia konkurencyjności
oferowanych usług, starają się w jak najwyższym stopniu zrealizować, oczekiwania
klientów. Dążenie to jest jednym ze źródeł procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwie
transportowym.
Potrzeba transportowa prowadzi do wytworzenia popytu, który definiowany jest jako
usługa transportowa, za którą nabywca jest skłonny zapłacić w określonym czasie ustaloną
cenę [130]. Ani strona popytowa ani podażowa nie są wielkościami stałymi, w wyniku
wzajemnego wpływu osiągnięty może być stan równowagi, bądź też jedna ze stron
dominuje w mniejszym lub większym stopniu [8].
Na rynku usług transportowych można mieć do czynienia z:
‒ rynkiem przewoźnika – gdy występuje na nim długotrwała przewaga popytu nad
podażą. W takiej sytuacji to przedsiębiorstwa transportowe decydują o organizacji,
dostępności, poziomie usług co sprawia, że przewoźnicy utrzymują, a nawet
zwiększają swoją ofertę cenową,
‒ rynkiem użytkownika (konsumenta) – gdy podaż usług transportowych przewyższa
popyt. Na skutek takiej sytuacji konsumenci uzyskują możliwość wyboru
przewoźnika, firmy transportowe chcąc uatrakcyjnić swoją ofertę zmniejszają ceny
lub oferują inne formy promocji w celu zachęcenia klienta do korzystania z ich
usług.
W chwili obecnej to ten rodzaj rynku funkcjonuje w gospodarce.
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Strona popytowa i strona podażowa na rynku usług transportowych to głównie
przedsiębiorstwa transportowe, spedycyjne i logistyczne, użytkownicy prywatni i
instytucjonalni transportu, a także jednostki gwarantujące przepływ informacji na rynku
np. internetowe giełdy frachtowe.
Rynki transportowe można klasyfikować według różnych kryteriów:
‒ przedmiotu przewozu (rynek przewozów pasażerskich i rynek przewozu ładunków),
‒ obszaru działania (międzynarodowe, krajowe, lokalne),
‒ zasady funkcjonowania (konkurencyjne, zmonopolizowane, centralnie regulowane),
‒ siły ekonomicznej podmiotów rynkowych (przewoźnika, użytkownika),
‒ gałęzi transportu [90].
Rynek transportowy, będący zbiorem podmiotów nie funkcjonuje samoistnie, ale
w otoczeniu. W literaturze znaleźć można wiele określeń pojęcia otoczenie np. „otoczenie
przedsiębiorstwa transportowego jest to zbiór elementów mających wpływ na
funkcjonowanie przedsiębiorstwa transportowego” [121]. Otoczenie rynku transportowego
można klasyfikować w różnorodny sposób, jednym z najistotniejszych podziałów jest
klasyfikacja ze względu na relacje z uczestnikami rynku transportowego. W wyniku
takiego podziału otoczenie możemy podzielić na otoczenie (środowisko) wewnętrzne i
zewnętrzne.
Środowisko wewnętrzne składa się z warunków i sił samego przedsiębiorstwa. W
obrębie tego środowiska przedsiębiorstwo ma duże możliwości oddziaływania. Do
głównych składowych otoczenia wewnętrznego zaliczamy przykładowo zasoby ludzkie,
finansowe
i informatyczne przedsiębiorstwa, pozycję firmy na rynku, znajomość rynku usług,
wiarygodność firmy, umiejętność pozyskiwania środków z UE, itp. [10].
Środowisko zewnętrzne (rys. 4.1) stanowią natomiast elementy, które znajdują się poza
przedsiębiorstwem. Wyróżnia się:
‒ otoczenie konkurencyjne (mikrootoczenie), które w sposób bezpośredni wpływa na
działalność przedsiębiorstwa. Zalicza się tu przede wszystkim: dostawców,
pośredników (spedytorów), odbiorców usług i konkurencyjne firmy transportowe
[172, 213],
‒ makrootoczenie stanowiące czynniki zewnętrzne, które mają pośredni wpływ na
funkcjonowanie przedsiębiorstwa i są od niego niezależne. Zaliczamy tu takie sfery
jak:
▪ ekonomiczna,
▪ prawna,
▪ finansowa,
▪ technologiczna,
▪ polityczna [8].
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Rys. 4.1. Otoczenie zewnętrzne przedsiębiorstwa transportowego [147]

Każde otoczenie generuje zarówno szanse rozwoju przedsiębiorstwa, jak i jego
zagrożenia. Czynniki składowe różnych rodzajów otoczenia mają swoisty wpływ na
działalność prowadzoną przez dany podmiot, który wchodzi z nimi w relacje o różnej sile i
wymiarze. Na część czynników przedsiębiorstwo nie ma wpływu, natomiast te na które ma
wpływ może wykorzystać z korzyścią dla firmy. Umiejętność przewoźnika w odnalezieniu
się
w otoczeniu zewnętrznym stanowi o możliwości jego sukcesu. Siłą przedsiębiorstwa jest
głównie jego środowisko wewnętrzne, ale także umiejętność interpretacji podmiotów
z mikrootoczenia i zjawisk z makrootoczenia oraz szybkość reakcji na nie.
Szczegółowa analiza rynku transportowego pozwala usystematyzowanie jego cech oraz
wyróżnienie pewnych właściwości wpływających na ograniczenie swobodnego
funkcjonowanie rynku. Do cech tych można zaliczyć:
‒ równoczesność produkcji i konsumpcji usługi transportowej,
‒ zmienność natężeń przewozowych (tzw. dwukierunkowość transportu), problem
braku ładunków na kierunkach o małym natężeniu transportowym,
‒ czasowe wahania popytu na usługi transportowe, wymagające zsynchronizowania
podaży z okresowym popytem na usługi transportowe,
‒ mała elastyczność cenowa popytu na przewozy,
‒ zmniejszający się popyt na usługi transportowe stwarza przewoźnikom trudności
dotyczące zmiany profilu działalności,
‒ występowanie cząstkowych rynków przewozowych, brak połączeń funkcjonalnych,
utrudniona możliwość monitorowania sytuacji rynkowej,
‒ duży udział kosztów stałych w wytwarzaniu usług transportowych [207].
Na działalność transportową silnie oddziałuje administracja państwowa, transport
znacząco wpływa na rozwój gospodarczy danego kraju oraz jego współpracę
międzynarodową. Transport znacznie wpływa na wzrost gospodarczy danego kraju. Do
najważniejszych funkcji rynku usług transportowych zalicza się:
‒ realizacyjną,
‒ informacyjną,
‒ regulacyjną,
‒ integracyjną,
‒ weryfikacyjną,
‒ kreowania innych rynków [132].
Najbardziej istotną funkcją jest funkcja realizacyjna związana bezpośrednio z realizacją
transakcji kupna i sprzedaży określonych usług przewozu osób i rzeczy. Realizacja, czyli
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możliwość zaspokojenia określonej potrzeby jest zależna od sprawności funkcjonującego
rynku [62]. Funkcja ta umożliwia weryfikację użyteczności oferowanych usług oraz
ewentualnie ich zmiany zgodnie z potrzebami klientów. Istnienie rynku stwarza
możliwości odnalezienia się właściwego przewoźnika i klienta. Dobrze zorganizowany
rynek zwiększa szansę sprzedaży usług przez przedsiębiorstwa oraz zwiększa
użytkownikom możliwość pełniejszego zaspokojenia potrzeb [116].
Zgodnie z funkcją informacyjną rynek dostarcza informacji o ważnych zjawiskach:
popycie i podaży na rynku, równowadze lub jej braku, o zakłóceniach w funkcjonowaniu
rynku a także poziomie i strukturze konkurencji. Prowadzi także do publicznego
ujawnienia cen stosowanych przez przewoźników [90].
Funkcja regulacyjna obejmuje gromadzenie, analizowanie i przekazywanie informacji
oraz podejmowanie trafnych decyzji w zakresie rozwoju szeroko rozumianego transportu.
Podjęte decyzje mają jak najlepiej sprostać bieżącym oraz przyszłym potrzebom
użytkowników. Sprawność procesów regulacyjnych wspomaga racjonalne działania
dotyczące właściwości rozmieszczenia zasobów produkcyjnych [132].
Funkcja weryfikacyjna ma na celu dokonanie społecznej weryfikacji użyteczności
poszczególnych usług transportowych, czyli na jakie usługi jest zapotrzebowanie, a na
jakie popyt maleje. Przyczyny braku zainteresowania niektórymi usługami transportowymi
mogą być różne:
‒ zmiana struktury rodzajowej przepływającej masy towarowej (zwiększenie produkcji
towarów wysoko przetworzonych może prowadzić do zmniejszenia popytu na
przewozy ładunków masowych),
‒ zbyt mała jakość oferowanych usług, nieodpowiadająca wymaganiom
użytkowników,
‒ zbyt wysoka cena usługi i istnienie tańszych substytutów [90].
Tworzenie powiązań transportowych integruje działalność społeczno-gospodarczą
poszczególnych podmiotów gospodarczych, regionów i państw. Poza tym umożliwia
powiązanie ze sobą przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych, różnych branż i gałęzi
produkcji, instytucji i urzędów w jeden organizm gospodarczy. Integracja może
przyjmować dwie formy:
‒ integracji poziomej, która polega na powstawaniu pewnych związków lub
współpracy rynkowej firm o tym samym profilu działalności (podmioty te rezygnują
z dotychczasowej konkurencji, licząc na uzyskanie efektów synergii) lub integracji
pewnych obszarów gospodarczych,
‒ integracji pionowej, która obejmuje współdziałanie przedsiębiorstw zajmujących
różne miejsca w procesie produkcji i dystrybucji, ale mających ten sam cel.
Przedsiębiorstwa transportowe, spedycyjne, logistyczne współpracują ze sobą w
tworzeniu sprawnych łańcuchów dostaw lub kanałów dystrybucyjnych.
Funkcja kreacji innych rynków, sprowadza się do określania zakresu współzależności
między rynkiem transportowym a innymi rynkami dóbr materialnych i usług. Rynek usług
transportowych nie mógłby istnieć bez rynków towarowych, ponieważ nie byłoby
przedmiotu transportu (ładunków), ale jednocześnie usługi transportowe są niezbędnym
warunkiem zaopatrzenia, produkcji i konsumpcji i bez nich nie mogłyby istnieć inne rynki
towarowe i usług [132]. Do specjalizacji produkcji i podziału pracy doprowadziło dzięki
transportowi, zwiększenie przestrzennego zasięgu w obszarze zaopatrzenia i zbytu [17].
Natężenie wpływów państwa na funkcjonowanie rynku transportowego zależy po części
od struktury rynkowej. Najsilniejszy wpływ jest w przypadku rynków monopolistycznych,
który występuje obecnie sporadycznie (np. rynek usług lotniczych na mniej ważnych,
popularnych trasach). Na rynku usług transportu drogowego mamy do czynienia z
konkurencją.
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W gospodarce opartej na zasadach wolnej konkurencji rynek weryfikuje działania
podmiotów na nim występujących. Prawo popytu i podaży przesądza o strukturze rynku
transportowego. Potrzeby transportowe znajdują odzwierciedlenie w popycie i podaży na
rynku usług transportowych [192]. W wyniku potrzeb transportowych tworzy się popyt,
rozumiany jako usługa transportowa, za którą nabywca jest skłonny zapłacić w określonym
czasie ustaloną cenę [130]. Potrzeby transportowe realizowane są przez przedsiębiorstwa
transportowe lub spedycyjne. Podaż na rynku usług transportowych reprezentowana jest
więc przez podmioty, które zaspokajają występujące potrzeby transportowe.
Do podmiotów na towarowym rynku usług transportowych, reprezentujących podaż na
tym rynku zalicza się:
‒ przewoźników (producentów usług transportowych),
‒ spedytorów (pośredników w kanale dystrybucji usług transportowych),
‒ operatorów logistycznych (dużych firm logistycznych których zadaniem jest
minimalizowanie kosztów klientów w zakresie logistyki tj. np. DHL, XPO Logistics,
Dachser),
‒ maklerów i brokerów na giełdach usług [148].
Przedmiotem podaży na rynku są usługi związane z transportem czyli
przemieszczeniem osób i ładunków. Do czynników determinujących podaż na rynku
należą: popyt, ceny oraz zasoby kapitału trwałego i czynników wytwórczych. Wielkość
podaży zależy od zdolności produkcyjnych które zależą od między innymi liczby środków
transportu, występującej infrastruktury, czy też metod organizacji produkcji.
Na skutek występującej nadpodaży na rynkach usług transportowych zauważyć można
zmianę orientacji działania przedsiębiorstw transportowych. Najważniejszy stał się
odbiorca usługi. W warunkach rynku użytkownika (konsumenta) przewoźnicy akceptują
żądania odbiorców i w jak największym stopniu próbują sprostać stawianym przez nich
wymaganiom. Daje się też zauważyć rozszerzanie przez przewoźników zakresu
świadczonych przez nich usług – z prostych związanych tylko z transportem w wąskim
znaczeniu rozumienia tego pojęcia do zintegrowanych logistyczno-spedycyjnych.
W wyniku stałej nadpodaży usług transportowych, coraz większej konkurencji nie ma
możliwości podnoszenia cen. W związku z powyższym jedynym źródłem wypracowania
zysku staje się świadczenie coraz to bardziej specjalizacyjnych usług logistycznych,
inwestycja w nowy sprzęt oraz taka organizacja pracy, aby koszty były możliwie jak
najmniejsze [148]. Działanie to jest korzystne ze względu na poprawę jakości
świadczonych usług transportowych.
W przeciwnym przypadku funkcjonowanie dzisiaj na rynku usług drogowego transportu
międzynarodowego staje się coraz trudniejsze, a nawet niemożliwe. Z punktu widzenia
makroekonomicznego sytuacja jaką można zaobserwować na rynku transportu drogowego
wywołuje negatywne następstwa takie jak np. niewykorzystanie części zdolności
przewozowej (tylko najsilniejsze podmioty są w stanie zapewnić sobie klientów), upadłość
wielu firm transportowych [65].
Popyt na usługi transportowe to oczekiwanie na zaspokojenia potrzeby transportowej
poparte zdolnością płatniczą nabywcy. Źródłem popytu są więc pragnienia i potrzeby
użytkowników transportu, stanowią one popyt potencjalny, który pod warunkiem
dysponowania przez nabywcę realnym funduszem nabywczym może przekształcić się w
rynkowy popyt efektywny.
Rozpatrując potrzebę transportową w odniesieniu do Piramidy Maslowa można ją
zaliczyć do potrzeb wyższego rzędu. Potrzeby przemieszczenia nie mają charakteru
stałego, występują z różną intensywnością, kształtując przy tym chłonność i pojemność
rynku. Wśród najczęściej przywoływanych w literaturze źródeł potrzeb transportowych
można wyróżnić:
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‒ różnice geograficzne,
‒ specjalizację produkcji,
‒ inne korzyści skali, w tym rozwój wiedzy i nauki, automatyzację, marketing, badanie
rynków,
‒ cele polityczne i militarne,
‒ stosunki społeczne,
‒ imprezy kulturalne,
‒ rozmieszczenie ludności [193].
Źródła potrzeb transportowych można podzielić na:
‒ źródła związane ze sferą działalności gospodarczej człowieka,
‒ źródła związane ze sferą społeczną działalności człowieka.
Także na:
‒ potrzeby obligatoryjne,
‒ potrzeby fakultatywne [65].
Do potrzeb o charakterze obligatoryjnym w transporcie rzeczy należą:
‒ konieczność realizacji procesu produkcji,
‒ zróżnicowanie struktury przestrzennej i asortymentowej,
‒ wzrastający udział produktów o dużej wielokrotności przewozów,
‒ zróżnicowanie struktury kierunkowej przewozów związanych ze specjalizacją i
kooperacją produkcji,
‒ zmiany w dystrybucji produktów i zaopatrzeniu rynku,
‒ zróżnicowanie produktów i zaopatrzenia rynku,
‒ zróżnicowanie obrotów i struktury handlu,
‒ pogłębiający się międzynarodowy podział pracy [148].
Potrzeby o charakterze fakultatywnym to głównie konieczność zaopatrzenia ludności
i przewozy okolicznościowe. Znajomość, a nade wszystko zrozumienie istoty potrzeb
transportowych i preferencji użytkowników transportu jest zatem punktem wyjścia w
analizach popytu na usługi transportowe, a także warunkiem koniecznym w procesie
kształtowania rozwoju transportu [38].
W odniesieniu do rynku usług transportowych można wyróżnić czynniki, które
wpływają na popyt i podaż. Podstawowymi czynnikami determinującymi podaż usług
transportowych są:
‒ czynniki techniczne – liczba i jakość infrastruktury oraz taboru,
‒ czynniki ekonomiczne – opłacalność świadczenia usług,
‒ czynniki organizacyjne – system sprzedaży,
‒ czynniki administracyjne – czyli wynikające z ograniczeń administracyjnych –
licencje na wykonywanie zawodu przewoźnika, różnego rodzaju zezwolenia,
ograniczenia dostępu do określonych rynków [167].
Rozpatrując każdą gałąź transportu, można wyróżnić charakterystyczne dla niej
czynniki wpływające na popyt na rynku usług transportowych. W transporcie
samochodowym ładunków popyt na usługi transportowe różnicuje się ze względu na
produkcję:
‒ przemysłową, w wypadku przemysłu wydobywczego, przetwórczego, środków
produkcji czy produkcji artykułów konsumpcyjnych występuje różne
zapotrzebowanie, chociażby na środki transportu,
‒ rolną, różną dla przewozu płodów rolnych oraz zwierząt żywych,
‒ leśną w zakresie przewozu drewna,
‒ handlową, uwzględniającą potrzeby towarowej wymiany międzynarodowej oraz
realizacji dostaw na terenie kraju,

S t r o n a | 43

‒ budowlaną, dotyczącą dostaw materiałów na budowy, gospodarki komunalnej
i mieszkaniowej, charakteryzującą się różnorodnością ładunków [192].
Popyt na usługi transportowe charakteryzuje się substytucyjnością usług a także wysoką
krzyżową elastycznością popytu. Polega ona na tym, że wysoka jest relacja procentowa
zmiany popytu na usługi jednego rodzaju do procentowej zmiany ceny usług drugiego
rodzaju.
Omawiając podaż i popyt nie sposób nie odnieść się do ceny usług transportowych,
która jest nierozerwalnie związana z wyżej wymienionymi elementami rynku. Poziom cen
na rynku usług transportowych zależy od:
‒ liczby podmiotów oferujących dany rodzaj usług,
‒ poziomu kosztów własnych podmiotów świadczących usługi transportowe,
‒ poziomu i zróżnicowania popytu na usługi transportowe,
‒ zmian cen podstawowych nośników energii (oleju napędowego, energii
elektrycznej),
‒ rzadkości usług,
‒ czasu realizacji usługi transportowej,
‒ obciążeń podatkowych [19].
W gospodarce opartej na zasadach wolnej konkurencji to rynek staje się weryfikatorem
występujących na nim po stronie podażowej podmiotów. Konsumenci dokonują wyboru
przewoźnika kierując się optymalnym zaspokojeniem swoich potrzeb transportowych.
Prawo popytu i podaży decyduje o strukturze rynku transportowego.
Zmieniające się warunki działania otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego, wpływają
na zmianę strategii polskich firm transportowych, na pierwszy plan zaczynają wysuwać się
zdolności innowacyjne, jakość, kwalifikacje pracowników firm transportowych, a także
nowe formy obsługi klientów [3]. Osoby zarządzające przedsiębiorstwami transportowymi
powinny posiadać wiedzę o otoczeniu i systematycznie obserwować zachodzące w nim
zmiany.
W warunkach wszechobecnej konkurencji warunkiem koniecznym do funkcjonowania
przedsiębiorstwa na rynku jest jego zaistnienie w przestrzeni wirtualnej, internetowej.
Rozwój Internetu oraz możliwości jego wykorzystania przez podmioty gospodarcze
pozwalają na lepsze funkcjonowanie na rynku, ponieważ występuje:
‒ promocja firmy (posiadanie własnej strony internetowej, reklama na portalach
branżowych),
‒ zdobywanie informacji o dostawcach,
‒ informacja o funkcjonowaniu firm konkurencyjnych,
‒ ograniczenie liczby pośredników,
‒ informacja o klientach, CRM,
‒ szybka komunikacja z pozostałymi podmiotami (giełdy transportowe).

4.2. Podstawy prawne funkcjonowania międzynarodowego
transportu drogowego w Polsce i Unii Europejskiej
Wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych jest regulowane w polskim
ustawodawstwie od ponad 50 lat. Rokiem przełomowym dla całej gospodarki, zarówno dla
gospodarki, jak i dla transportu drogowego był 1989 r. początkujący przejście od
gospodarki centralne planowanej do gospodarki wolnorynkowej. Z tego względu w
dalszych rozważaniach podzielono opis regulacji prawnych obowiązujących przed i po
1989 r.
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Okres do 1989 roku
Pierwszym aktem prawnym regulującym funkcjonowanie pasażerskiego transportu
zarobkowego w Polsce była ustawa z 14 marca 1932 r. o koncesjonowaniu komunikacji
samochodowej [167]. Ustawa ta stanowiła koniec okresu liberalnego podejścia do
transportu drogowego i wolnego dostępu do rynku. Ustawą wprowadzono koncesje na
przewozy samochodowe, a były one wydawane tylko na trasy, obszary, gdzie nie
występował transport kolejowy. Przewozy samochodowe przestały być alternatywą dla
kolei. Dodatkowo PKP uruchomiło swoje własne przedsiębiorstwa samochodowe, a bilety
sprzedawano na przewóz łączny kolejowo-autobusowy.
Powojenna polityka transportowa opierała się na nacjonalizacji i centralizacji
gospodarki, w tym transportu. Proces ten zapoczątkowano w 1945 r., a trwał on ze
zmiennym natężeniem do 1989 r. [167]. Pierwszym aktem prawnym dotyczącym sfery
międzynarodowego drogowego transportu ładunków było Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 12 grudnia 1958 r. w sprawie wykonywania międzynarodowego
przewozu drogowego autobusami i samochodami ciężarowymi rejestrowanymi w kraju
[152].
Jedynymi działającymi w tamtym okresie przedsiębiorstwami transportowymi były
przedsiębiorstwa PKS (Państwowej Komunikacji Samochodowej). Funkcjonowały także
firmy państwowe świadczące wyspecjalizowane usługi transportu ładunków, np. Transbud
obsługujący budownictwo, czy Transmlecz – przewozy mleka. Na rynku usług
transportowych panował monopol. W sytuacji, w której jakichś przewozów nie mogło
wykonać przedsiębiorstwo PKS, minister komunikacji mógł udzielić zezwolenia na
wykonywanie przewozów międzynarodowych innemu przedsiębiorstwu na okres do
jednego roku [18].
Dopiero pięć lat później powstała Ustawa z dnia 27 listopada 1961 r. o transporcie
drogowym i spedycji krajowej [195]. W ustawie unormowano większość kwestii
związanych z transportem krajowym i międzynarodowym oraz spedycją krajową. Ustawa,
wprowadzała obowiązek świadczenia usług przewozowych na rzecz państwa. Obowiązek
ten nie mógł przekroczyć 14 dni kalendarzowych w ciągu roku dla jednego pojazdu [195].
Zgodnie z przepisami ustawy międzynarodowy transport drogowy mógł być
prowadzony po uprzednim uzyskaniu zezwolenia, natomiast zezwolenie stałe mogło
uzyskać tylko państwowe przedsiębiorstwo transportu publicznego (podobnie jak w
rozporządzeniu
z 1958 r. inne przedsiębiorstwo mogło uzyskać zezwolenie tylko w przypadku braku
możliwości wykonywania tego typu przewozów przez przedsiębiorstwo państwowe).
Okres od 1989 roku
Prawne podstawy gospodarki rynkowej w Polsce stworzyła Ustawa o działalności
gospodarczej uchwalona przez Sejm PRL z inicjatywy rządu M. Rakowskiego 23 grudnia
1988 r. [196]. Na mocy ustawy „podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
jest wolne i dozwolone każdemu na równych prawach (...)”, a podmiotem gospodarczym
„może być osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nie mająca
osobowości prawnej” [196]. Ustawa ta weszła w życie 1 stycznia 1989 r.
W odróżnieniu do wcześniejszych aktów prawnych działalność w zakresie
międzynarodowego drogowego transportu ładunków nie podlegała szczególnej regulacji,
była traktowana jak każda inna działalność gospodarcza. Zgodnie z ustawą o specjalną
koncesję trzeba było się ubiegać w niektórych typach działalności. Wymogiem tym objęte
były m.in.: transport morski i lotniczy oraz „obrót z zagranicą towarami i usługami,
określonymi
w drodze rozporządzenia przez Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą”.
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Na przestrzeni lat wprowadzano wiele zapisów prowadzących do liberalizacji rynku
przewozowego takich jak uwolnienie cen poprzez likwidację Taryfy Towarowej
Transportu Samochodowego i Spedycji, likwidacja monopolistycznych struktur
Państwowej Komunikacji Samochodowej w wyniku której powstało ponad 230
samodzielnych państwowych przedsiębiorstw transportowych.
Działalność podmiotów prywatnych miała marginalne znaczenie dla sektora. Po
zmianach ustrojowych nastąpił intensywny rozwój przedsiębiorczości prywatnej w ramach
branży. Okazało się jednak, że pełna swoboda oraz brak uregulowań prawnych w zakresie
międzynarodowego drogowego transportu ładunków nie były zjawiskiem pozytywnym.
W krótkim okresie okazało się też, że uregulowania w tym zakresie są konieczne. Nowe
przepisy wprowadzono Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o warunkach wykonywania
międzynarodowego transportu drogowego. Zgodnie z postanowieniami tej ustawy do listy
działalności koncesjonowanych dołączył międzynarodowy zarobkowy transport drogowy.
W efekcie nastąpiło zróżnicowanie pomiędzy transportem krajowym, do którego dostęp
był wolny, a transportem międzynarodowym na wykonywanie, którego od tej pory trzeba
było mieć koncesję.
Polskie prawodawstwo różniło się od prawa wspólnotowego, w którym poza pewnymi
wymogami formalnymi nie istniało praktycznie rozróżnienie między krajowym i
międzynarodowym transportem drogowym. Koncesji w drodze decyzji administracyjnej
udzielał (odmawiał udzielenia i cofał) Minister Transportu i Gospodarki Morskiej. Ustawa
wywołała sprzeciw środowiska transportowego, ponieważ w wyniku wielu licznych
restrykcji przewoźnicy krajowi byli niekonkurencyjni na rynku międzynarodowym.
Dłuższe utrzymywanie się takiej sytuacji groziło stopniową utratą rynku. Ustawa ta była
kilkukrotnie nowelizowana wprowadzając coraz to większą liberalizację rynku
transportowego [16].
W wyniku akcesji Polski do Unii Europejskiej konieczna jednak była zmiana ustawy,
gdyż wiele rozwiązań w niej przyjętych nie było zgodne z normami europejskimi. Nowa
ustawa musiała uwzględniać regulacje prawne zawarte w Dyrektywie Rady 20/1996/UE
zmodyfikowanej Dyrektywą Rady 76/1998/UE. W wyniku polskich przystosowań
powstała Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, która weszła w życie
z dniem 1 stycznia 2002 r. Ustawa w sposób kompleksowy regulowała zagadnienia
związane
z transportem krajowym i międzynarodowym. Ważniejszą zmianą było zastąpienie
dotychczas obowiązującego systemu koncesyjnego systemem licencyjnym.
Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej tzn. od dnia 1 maja 2004 r. do
wykonywania międzynarodowego transportu drogowego zaczęła uprawniać licencja
wspólnotowa wydawana na wniosek przedsiębiorcy przez ministra właściwego do spraw
transportu.
Aktualne regulacje prawne w zakresie przewoźników międzynarodowych
Ustawa o transporcie drogowym była nowelizowana wielokrotnie, jednak
najistotniejsze zmiany zostały wprowadzone w 2012 i 2013 r. Dniem przełomowym w
transporcie był 4 grudnia 2011 r., tj. data wejścia w życie tzw. pakietu transportowego na
terenie całej Unii Europejskiej. W skład pakietu wchodzą trzy rozporządzenia unijne
oznaczone kolejnymi numerami WE1071/2009, WE1072/2009 i WE1073/2009 [149-151].
Rozporządzenia te regulowały kolejno dostęp do zawodu przewoźnika drogowego,
dostęp do rynku drogowych przewozów rzeczy oraz dostęp do rynku drogowych
przewozów pasażerskich. Rozporządzenie 1071/2009 zastąpiło poprzednio obowiązującą
dyrektywę Rady 98/26/WE, ujednoliciło, w skali całej UE, zasady acquis comunautaire,
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spowodowało jednak „zaostrzenie” wymagań formalno-organizacyjnych stawianych
firmom transportowym [101].
Nowe przepisy wprowadziły dla polskich przedsiębiorców sporo zmian. Wśród
najważniejszych na pierwszym miejscu należy wymienić nowe rodzaje uprawnień
wymaganych od przedsiębiorcy wykonującego transport drogowy (tab. 4.1).
Tab. 4.1. Uprawnienia wymagane od przewoźnika wykonującego transport drogowy
Zakres transportu

Do 3 grudnia 2011r.

Od 4 grudnia 2011 r.

Krajowy transport drogowy

licencja krajowa

zezwolenie na wykonywanie
zawodu przewoźnika

Międzynarodowy transport
drogowy

licencja międzynarodowa

zezwolenie na wykonywanie
zawodu przewoźnika +
licencja wspólnotowa

Po zmianach wszyscy przewoźnicy, niezależnie od obszaru na którym, wykonywali
przewozy, musieli uzyskać jednakowe zezwolenie na wykonywanie przewozów
drogowych. Dodatkowo przedsiębiorcy wykonujący międzynarodowy transport drogowy,
oprócz zezwolenia zostali zobowiązani do wyrobienia licencji wspólnotowej. Oprócz
samych uprawnień, zmienione zostały także warunki, których spełnienie jest wymagane od
przewoźnika (tab. 4.2).
Zaskoczeniem dla polskich przedsiębiorców okazał się wymóg posiadania siedziby
i bazy eksploatacyjnej. W stosunku do siedziby nowe przepisy unijne wymagają, aby
składała się z lokali, w których są prowadzone i przechowywane dokumenty księgowe,
akta dotyczące pracowników, dokumenty zawierające dane na temat czasu prowadzenia
pojazdu i odpoczynku oraz wszelkie inne dokumenty, do których dostęp muszą mieć
organy uprawnione do nadzoru i kontroli przewoźnika.
Tab. 4.2. Warunki wymagane od przewoźników w świetle zmian przepisów
Wymagania w zakresie

Do 3 grudnia 2011 r.

Od 4 grudnia 2011 r.

Kompetencji zawodowych

TAK

TAK

Dobrej reputacji

TAK

TAK

Sytuacji finansowej

TAK

TAK

Kierowców

TAK

TAK

Pojazdów

TAK

TAK

Siedziby

NIE

TAK

Bazy eksploatacyjnej

NIE

TAK

Trudny do zaakceptowania wydawał się wymóg posiadania bazy eksploatacyjnej.
Mikro i małe przedsiębiorstwo międzynarodowego transportu drogowego ładunków
dysponuje przeciętnie zaledwie pięcioma pojazdami. W takiej sytuacji wymóg posiadania
bazy eksploatacyjnej wpływa na znacznie zwiększenie kosztów funkcjonowania firmy.
Ujednolicony tekst ustawy o transporcie drogowym z 2013 r. wprowadził definicję bazy
eksploatacyjnej, jako miejsca wyposażonego w odpowiedni sprzęt techniczny i urządzenia
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techniczne umożliwiające prowadzenie działalności transportowej w sposób
zorganizowany i ciągły, w skład której wchodzi co najmniej jeden z następujących
elementów: miejsce postojowe, miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków,
miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów.
Nowelizacja ustawy przyniosła także zmiany w zakresie wymagań dotyczących
kompetencji zawodowych przewoźnika. Każda firma musiała i musi wykazać się osobą
zarządzającą transportem, posiadającą odpowiedni certyfikat kompetencji zawodowej
przewoźnika (CKZ) [234]. Porównanie wcześniejszych i obecnych wymagań wobec osoby
zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie przedstawiono w tab. 4.3.
W zakresie wymogu posiadania pojazdów, przedmiotowe przepisy nie wprowadziły
zasadniczych zmian. Przewoźnik musi wykazać się posiadaniem co najmniej jednego
zarejestrowanego pojazdu, nie jest wymagane, żeby pojazd był własnością przewoźnika,
musi on jedynie mieć prawo do dysponowania tym pojazdem (dopuszczany ustawą sposób
dysponowania pojazdem to np. leasing, użyczenie, dzierżawa) [131]. Taka możliwość
wpływa na znaczne ułatwienia dostępu do rynku.
Dla założenia firmy zajmującej się międzynarodowym transportem drogowym rzeczy
trzeba więc uzyskać licencję wspólnotową. Aby otrzymać licencję wnioskujący musi
spełnić warunki:
1) członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną
lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzące działalność
gospodarczą, spełniają wymogi dobrej reputacji. Wymóg dobrej reputacji nie jest
spełniony lub przestał być spełniany przez te osoby, jeżeli:
‒ zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne: karne
skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi
gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska lub warunkom
pracy i płacy albo innym przepisom dotyczącym wykonywania zawodu,
‒ wydano w stosunku do tych osób prawomocne orzeczenie zakazujące wykonywania
działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego,
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Tab. 4.3. Wymagania wobec osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie transportowym
przed i po wejściu w życie „pakietu drogowego”
Szczegóły
Osoby uznane za
zarządzające
transportem

Do 3 grudnia 2011 r.
‒ osoba zarządzająca
przedsiębiorstwem
‒ osoba zarządzająca w
przedsiębiorstwie transportem
drogowym

Od 4 grudnia 2011 r.
osoba zarządzająca operacjami
transportowymi, która jest:
‒ pracownikiem,
‒ dyrektorem,
‒ udziałowcem,
‒ właścicielem,
‒ przedsiębiorcą lub
‒ członkiem organu
zarządzającego firmą
‒ osobą wyznaczona w drodze
umowy cywilno-prawnej
spełniającą dodatkowe
wymagania*

Sposób wykonywania
zarządu transportem

nie określono

rzeczywisty i ciągły

Dobra reputacja

nie wymagana

wymagana

* dodatkowym wymaganiem dla osoby zarządzającej operacjami transportowymi, która została
wyznaczona przez przedsiębiorcę w drodze umowy cywilno-prawnej jest:
‒ zamieszkanie na terenie wspólnoty,
‒ spełnianie wymagań w zakresie dobrej reputacji i kompetencji zawodowej,
‒ sprecyzowanie w umowie zadań, które ta osoba ma wykonywać w sposób rzeczywisty i ciągły,
‒ określenie zakresu obowiązków związanych z funkcją zarządzającego transportem,
‒ zagwarantowanie niezależności tej osoby od kontrahentów przewoźnika,
‒ ograniczenie liczby przedsiębiorstw, w których ta osoba zarządza transportem do czterech,
‒ ograniczenie floty pojazdów, którymi ta osoba zarządza we wszystkich przedsiębiorstwach do
pięćdziesięciu.

2) przynajmniej jedna z osób zarządzających w przedsiębiorstwie transportem
drogowym legitymuje się certyfikatem kompetencji zawodowych,
3) przewoźnik musi posiadać sytuację finansową określoną dostępnymi środkami
finansowymi lub majątkiem w wysokości:
‒ 9000 euro – na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu
drogowego,
‒ 5000 euro – na każdy następny pojazd samochodowy,
‒ 50 000 euro – w przypadku firmy spedycyjnej;
4) przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni w firmie kierowcy,
a także inne osoby nie podlegające zatrudnieniu pracowniczemu, lecz wykonujące
osobiście przewozy na rzecz przedsiębiorcy, także nie byli skazani prawomocnym
wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku;
5) posiada tytuł prawny do dysponowania pojazdem lub pojazdami samochodowymi
spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym,
którymi transport drogowy ma być wykonywany.
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UNIA EUROPEJSKA
Dostęp do zawodu przewoźnika drogowego w Unii Europejskiej
Praktycznie w całej Europie, a także np. w Azji od wielu lat dostęp do zawodu
przewoźnika drogowego uregulowany jest na zasadach koncesjonowania lub
licencjonowania usług w tym zakresie [105]. Europejska Wspólnota Gospodarcza już w
1996 r. we wprowadzonej Dyrektywie 96/26 kompleksowo przedstawiała zagadnienia
dotyczące zharmonizowanych kryteriów dostępu do zawodu przewoźnika drogowego [39].
Dyrektywa wprowadziła trzy podstawowe warunki jakie musiał spełnić przedsiębiorca z
każdego państwa członkowskiego chcąc zostać przewoźnikiem drogowym:
‒ legitymować się Certyfikatem Kompetencji Zawodowych,
‒ posiadać status finansowy gwarantujący ekonomiczną stabilność funkcjonowania
firmy,
‒ wykazać się nieposzlakowaną opinią.
Dyrektywa dotyczyła wyłącznie przedsiębiorców zajmujących się transportem
drogowym rzeczy wykonujących przewozy pojazdami o ładowności ponad 3500 kg i
masie całkowitej ponad 6000 kg oraz transportem drogowym osób, pojazdami
przeznaczonym do przewozu ponad 9 osób wraz z kierowcą.
W 1998 r. uchwalono nową Dyrektywę 98/76/WE zmieniającą wcześniejszą z 1996 r.
W zmienionej dyrektywie rozszerzono zakres obejmowania przepisami wszystkich
przedsiębiorstw wykonujących transport pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej
ponad 3500 kg. Wprowadzono nowe wymagania dotyczące zabezpieczenia finansowego,
odtąd przedsiębiorcy byli zobowiązani wykazywać zabezpieczenie finansowe w wysokości
9000 euro na pierwszy pojazd i 5000 euro na każdy następny. Dodatkowo wprowadzono
nakaz kontroli wszystkich przedsiębiorców pod kątem spełniania warunków do
wykonywania zawodu przewoźnika nie rzadziej niż raz na 5 lat.
Powyższe regulacje prawne to dyrektywy skutkujące tym, że to poszczególne państwa
członkowskie w swoich przepisach wykonawczych decydowały o ostatecznym kształcie
wymogów określonych daną dyrektywą. Przykładowo w różnych krajach członkowskich
inna była procedura dotycząca uzyskiwania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych czy też
różne dokumenty potwierdzające zdolność finansową przewoźnika. Rozbieżności te miały
negatywne konsekwencje, prowadziły do nierównej konkurencji oraz braku przejrzystości
rynku, sprzyjały także ryzyku zarządzania w firmach przez osoby o niskim poziomie
kwalifikacji zawodowych.
Unia Europejska w kolejnych etapach tworzyła warunki dla powstania
zliberalizowanego rynku wewnętrznego transportu drogowego. Ujednolicenie przyniosła
ostatnia zmiana przepisów, a mianowicie tzw. Pakiet Drogowy, omówiony w poprzednim
rozdziale, nowo uchwalone przepisy są wspólne dla międzynarodowego przewozu
towarów i dla przewozu kabotażowego.
Rozporządzenie (WE) 1071/2009 miało w szczególności na celu wprowadzenie bardziej
restrykcyjnych przepisów dotyczących dostępu do zawodu przewoźnika towarów i
unowocześnienie wizerunku sektora transportu drogowego. Zlikwidowało ono między
innymi niepewność prawną dla przewoźników drogowych dzięki połączeniu rozporządzeń
(EWG) 881/92 i 3118/93 i uchyleniu Dyrektywy 2006/94/WE (odnoszącej się do
niektórych rodzajów przewozu drogowego towarów).
Rozporządzenie wprowadziło następujące zmiany warunków wykonywania zawodu
przewoźnika:
‒ osoba zarządzająca transportem (wyznaczona przez przedsiębiorcę),
‒ odpowiednio zorganizowana siedziba firmy i baza eksploatacyjna,
‒ licencja wspólnotowa – dokument jednolity dla wszystkich państw członkowskich,
‒ zwiększenie wymagań dotyczących dobrej reputacji,
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‒ nowe sposoby dokumentacji sytuacji finansowej,
‒ wzmocnienie procedur wymiany informacji między państwami członkowskimi
w zakresie naruszeń popełnianych przez przewoźników, a także nałożenie na
państwo członkowskie wydające licencję wspólnotową obowiązku podjęcia środków
przeciwko przewoźnikowi, który naruszył przepisy w innym państwie
członkowskim. Przewiduje się także możliwość odebrania licencji wspólnotowej,
poświadczonych kopii lub zaświadczeń dla kierowców,
‒ nowe zasady zawieszenia lub cofnięcia licencji (zezwolenia),
‒ ujednolicenie zasad dotyczących kabotażu drogowego [89].
Można wyróżnić pięć głównych celów rozporządzenia:
1. Ustanowienie „zawodu przewoźnika drogowego” i ujednolicenie wspólnych zasad
określających dostęp do tego zawodu.
2. Zwiększenie poziomu kwalifikacji zawodowych przewoźników.
3. Racjonalizacja rynku.
4. Poprawa jakości świadczonych usług.
5. Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym [169].
Rozporządzenie w swojej treści reguluje dostęp do zawodu przewoźnika drogowego
oraz opisuje zakres obowiązków wiążących się z wykonywaniem tego zawodu. Ma
zastosowanie wobec wszystkich przedsiębiorców, którzy mają siedzibę we Wspólnocie i
wykonują zawód przewoźnika drogowego, a także przedsiębiorców, którzy mają zamiar
wykonywać zawód przewoźnika drogowego. Rozporządzenie to nie ma zastosowania do:
‒ przedsiębiorców, którzy wykonują przewóz rzeczy pojazdami o dopuszczalnej masie
całkowitej nie przekraczającej 3500 kg – z tym, że państwa członkowskie mają
prawo zmniejszyć ten limit,
‒ przedsiębiorców wykonujących przewóz na potrzeby własne osób,
‒ pojazdów wolnobieżnych o rozwijanej prędkości maksymalnej nie przekraczającej
40 km/h.
Obowiązkiem prawnym każdego z przewoźników drogowych jest wyznaczenie osoby
fizycznej, która faktycznie i w sposób rzeczywisty i ciągły zarządza łańcuchem dostaw,
flotą i ma bezpośredni wpływ na funkcjonowanie transportu. Warunki prawne jakie musi
spełniać zarządzający transportem przedstawia art. 4 Rozporządzenia 1071/2009
Parlamentu Europejskiego i Rady.
W przypadku gdy przedsiębiorca samodzielnie zarządza transportem i posiada
Certyfikat Kompetencji Zawodowych, wówczas nie musi obowiązkowo wskazać innej
osoby lub osób do pełnienia funkcji zarządzania czynnościami transportowymi.
Przedsiębiorca, który nie sprawuje kontroli nad działem transportu bezpośrednio,
zobowiązany jest natomiast do wyznaczenia osób lub osoby zarządzającej transportem.
Osobę taką musi łączyć z przedsiębiorstwem rzeczywisty związek wynikający np. ze
stosunku pracy lub umowa cywilnoprawna powierzająca pełnienie funkcji np. managera
transportu [169].
Rozporządzenie zaczęło obowiązywać od 4 grudnia 2011 r. Zmiany, które
wprowadzono w stosunku do osoby zarządzającej obowiązujące w całej Unii Europejskiej
szczegółowo omówiono w rozdziale 4.2.
Dostęp do europejskiego rynku przewozów drogowych
Do 31 grudnia 1992 r. przewozy międzynarodowe między państwami członkowskimi
odbywały się na mocy porozumień dwustronnych. Każda ze stron przyznawane miała
odpowiednie kontyngenty przewozowe. Liberalizację rynku międzynarodowego
zarobkowego transportu drogowego rzeczy wprowadziło rozporządzenie Rady (EWG)
881/1992
z 26 marca 1992 r. Rozporządzenie określało dostęp do wspólnotowego rynku przewozów
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drogowych, na lub z terytorium państwa członkowskiego lub w tranzycie przez jedno lub
więcej państw członkowskich.
Od 1 stycznia 1993 r. przewozy z przekroczeniem granicy na terytorium Wspólnoty
może wykonywać każdy przewoźnik mający siedzibę w którymkolwiek z państw
członkowskich. Jedynym warunkiem jest posiadanie przez przewoźnika licencji
wspólnotowej.
Obsługa rynków wewnętrznych państw członkowskich przez pewien okres była
zastrzeżona wyłącznie dla przewoźników z danego kraju. Przez wiele lat niektóre państwa
członkowskie, głównie Niemcy, Francja i Austria stawiały silny opór w kwestii
dopuszczenia pozostałych państw do wewnętrznego rynku transportowego. Opór ten był
złamaniem przepisów traktatowych (art. 75 ust 1 pkt. b Traktatu Rzymskiego), gdzie
postanowiono, że do końca 1969 r. zostaną określone warunki dostępu przewoźników, nie
mających stałej siedziby w państwie członkowskim do transportu krajowego w tym
państwie.
Transport kabotażowy po raz pierwszy uregulowany został dopiero na początku lat 90.
XX w.. W dniu 25 października 1993 r. ukazało się Rozporządzenie 3118/1993
ustanawiające warunki wykonywania w państwie członkowskim transportu drogowego
rzeczy przez przewoźników niemających siedziby w tym państwie. Rozporządzenie to
znosiło kontyngenty kabotażowe i dopuszczało do swobodnego wykonywania przejazdów
kabotażowych na terenie Unii. Ustanowiono jednak dość długi okres przejściowy, bowiem
zaczęło ono obowiązywać od 1 lipca 1998 r. Powyższy akt przestał obowiązywać 4
grudnia 2011 r., kiedy w życie wszedł omawiany wcześniej tzw. Pakiet Drogowy.
Dostęp do rynku kabotażu został szczegółowo uregulowany w jednym z trzech aktów
prawnych wchodzących w skład pakietu – Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady 1072/2009 z 21 października 2009 r., dotyczącym wspólnych zasad dostępu do
rynku międzynarodowych przewozów drogowych. Artykuł 8 tego rozporządzenia określa,
że przewozów kabotażowych może dokonywać każdy przewoźnik wykonujący
zarobkowy, drogowy przewóz rzeczy, posiadający wspólnotową licencję na transport
międzynarodowy. Jeżeli firma zatrudnia kierowcę spoza UE musi on posiadać świadectwo
kierowcy.
Z dniem 14 maja 2010 r. weszły w życie dwa przepisy ww. rozporządzenia, regulujące
kluczową kwestię, a mianowicie liczbę możliwych przewozów kabotażowych na terenie
danego kraju. Przewoźnik ma prawo do rozpoczęcia pierwszego przewozu kabotażowego
dopiero po chociażby częściowym wyładunku towaru przywiezionego do danego państwa
przyjmującego. Wykonanie przewozu kabotażowego może być świadczone jedynie przez
ten sam pojazd, który zakończył właśnie przewóz międzynarodowy. W przypadku zespołu
pojazdów zwracamy uwagę wyłącznie na pojazd silnikowy.
Liczba dozwolonych przewozów kabotażowych na terenie obcego państwa
członkowskiego jest zależna od tego w jaki sposób wjeżdża się do kraju, w którym chce się
dokonywać przewozów kabotażowych. W przypadku wjazdu z ładunkiem liczbę
przejazdów ograniczono do 3 przewozów w ciągu 7 dni następujących po dniu w którym
nastąpił rozładunek w przyjmującym państwie członkowskim, w ramach dostawy rzeczy w
przychodzącym ruchu międzynarodowym.
W przypadku, gdy kierowca wjeżdża bez ładunku na teren obcego państwa
członkowskiego ma prawo wykonać 1 przewóz kabotażowy w ciągu 3 dni od dnia wjazdu
do tego państwa członkowskiego. Po wykonaniu jednego przejazdu musi opuścić kraj
członkowski.
W związku z wykonywaniem przejazdów kabotażowych przewoźnicy muszą
przestrzegać przepisów prawnych i administracyjnych danego państwa. Po dokonaniu
pełnej liberalizacji rynku przewozów samochodowych na terenie państw członkowskich
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oraz sprecyzowaniu warunków dostępu do zawodu przewoźnika drogowego Unia
Europejska skoncentrowała swoją uwagę na czterech zagadnieniach:
‒ ograniczeniu zwiększenia udziału transportu drogowego w obsłudze rynku,
‒ opłatach za użytkowanie infrastruktury drogowej,
‒ interoperacyjności elektronicznych systemów pobierania opłat,
‒ czasie pracy kierowców [120].

4.3. Funkcjonowanie zarobkowego międzynarodowego
transportu drogowego ładunków w Polsce
Wśród wszystkich gałęzi transportu, transport drogowy w przewozach ładunków
odgrywa dominującą rolę zarówno w Polsce (80,10% – rys. 4.2), jak i we wszystkich
innych krajach europejskich. Od 2010 r. odnotowuje się znaczne zwiększenie udziału
międzynarodowego transportu drogowego w kraju. Przewozy ładunków w
międzynarodowym transporcie samochodowym wciąż zwiększają się (rys. 4.3). Do 2016 r.
w porównaniu z 2010 r. tonaż transportowany polskimi drogami zwiększył się o ok. 71%.
Zgodnie z danymi GUS przedstawianymi w corocznym raporcie Transport – wyniki
działalności 2016, przewóz ładunków w transporcie międzynarodowym, transportem
drogowym w 2011 r. wynosił 141 670 tys. ton, a w 2016 r. – 242 858 tys. ton. Do tego
zwiększenia w dużym stopniu przyczyniła się akcesja Polski do Unii Europejskiej, więc
silne umiędzynarodowienie transportu samochodowego oraz zwiększenie wymiany
handlowej z krajami UE.
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Transport kolejowy
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Transport samochodowy

Transport lotniczy
Transport rurociągowy
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Rys. 4.2. Przewozy ładunków według rodzajów transportu w 2017 r. w Polsce [178-191]
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Rys. 4.3. Przewozy ładunków (tys. ton) w transporcie międzynarodowym wykonane z
wykorzystaniem transportu samochodowego w Polsce w latach 2010-2016 [178-191]

Lata zwiększania przewożonego tonażu poprzedził okres głębokiego kryzysu wywołany
trudną sytuacją gospodarczą w Polsce. Biorąc pod uwagę kilka ostatnich lat udział
transportu drogowego systematycznie zwiększał się. Pod koniec 2008 r. na skutek
ogólnoświatowego kryzysu odnotowano nieznaczne spowolnienie. Kryzys w branży
rozpoczął się zmniejszeniem eksportu z powodu większej siły złotego do euro, co w
rezultacie doprowadziło do zmniejszenia popytu na przewozy [157]. Należy zaznaczyć, iż
w okresie kryzysu, pomimo nie odnotowanego, znacznego zmniejszenia przewozów,
nastąpiła nadwyżka podaży, która wywarła istotny wpływ na sytuację firm sektora.
Znacząca dynamika wzrostu przewozu ładunków na tle PKB i całej branży
spowodowała zwiększenie znaczenia sektora transportu drogowego dla gospodarki. Do
chwili akcesji Polski do UE w transporcie ładunków drogami odnotowywano jedynie
niewielkie przyrosty lub też zmniejszenia. Od 2005 r. rozwijał się on znacznie szybciej niż
cała gospodarka – w latach 2005-2010 tonaż przewiezionych ładunków zwiększył się o
blisko 44%, w tym samym czasie PKB (w cenach stałych) zwiększył się o 26%. Ponadto
odnotowane w tym okresie zwiększenie w sektorze było większe niż całej branży
transportowej
(29%),
co oznacza, że był on głównym beneficjentem rozwoju transportu, tym samym
zwiększając w nim swój udział [235].
Przedsiębiorstwa transportu międzynarodowego w polskiej gospodarce
Polska gospodarka należy do jednych z najszybciej rozwijających się gospodarek
w Unii Europejskiej. Według danych Eurostat w 2016 r. produkt krajowy brutto (PKB)
Unii Europejskiej (w cenach bieżących) wyniósł 14,8 bln euro. Ponad połowę z tego
wygenerowały trzy państwa członkowskie: Niemcy, Wielka Brytania i Francja. Polska
z PKB na poziomie 424,6 mld euro uplasowała się 8 miejscu w UE (2,9% unijnego PKB),
wyprzedzając m.in. Belgię (2,8%) i Austrię (2,4%) [237]. Te pozytywne zmiany w
gospodarce oznaczają w konsekwencji ciągły wzrost zapotrzebowania na usługi z sektora
TSL, a co za tym idzie rozwój przedsiębiorstw z tego sektora. Pomimo tych pozytywnych
zjawisk
i zmian w otoczeniu regulacyjno-prawnym (uproszczenie założenia jednoosobowej
działalności gospodarczej, wpisie przedsiębiorstw do KRS, obniżenie minimalnego
kapitału zakładowego w spółkach z o.o. i akcyjnej) polscy przedsiębiorcy uważają warunki
instytucjonalno-prawne dla prowadzenia działalności gospodarczej za nieprzyjazne [51,
158].
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Z roku na rok coraz łatwiej jednak prowadzić firmę w Polsce, jak wynika z raportu
Banku Światowego Doing Business 2017 opublikowanego w 2018 r., na 185 państw
Polska zajmuje 24 miejsce (w porównaniu w 2014 r. zanotowano awans o 21 miejsc) [35].
W grupie państw należących do UE nasz kraj plasuje się na 12 pozycji (w 2014 r. była to
16 pozycja).
Dzięki dynamicznemu wzrostowi realizowanej pracy przewozowej w ostatnich
piętnastu latach polskie firmy transportowe najaktywniej działają na rynku
międzynarodowym. Dla uściślenia pojęcia, transport międzynarodowy ładunków obejmuje
przewozy eksportowe i importowe między obcymi krajami oraz kabotaż. W latach 19952016 wolumen ładunków w transporcie międzynarodowym znacząco zwiększył się.
Wysoką dynamiką odznaczały się przy tym ostatnie lata. Największą aktywność polskich
firm transportowych odnotowano w transporcie międzynarodowym poza granicami Polski.
Zwiększył się również wolumen przewozów eksportowych i importowych. Stan i rozwój
międzynarodowego transportu samochodowego ze względu na liczbę przedsiębiorstw i
pojazdów w latach 2004-2018 przedstawiono w tab. 4.4.
Od maja 2004 r. tzn. od przystąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej można
mówić o nieograniczonym dostępie polskich przedsiębiorstw przewozowych do rynku
unijnego. Fakt ten miał wpływ na gwałtowne zwiększenie się liczby przedsiębiorstw
transportowych trudniących się transportem międzynarodowym (już w samym 2004 r.
liczba tych przedsiębiorstw transportowych, od maja do grudnia zwiększyła się o 2855).
Duże zwiększenie podaży na rynku spowodowany był wprowadzeniem nowego wzoru
licencji, a zarazem uproszeniem procedur związanych z wydawaniem uprawnień zarówno
na przewozy rzeczy, jak i osób. Wprowadzono także pięcioletni okres ważności
wydawanych licencji, po upływie tego okresu uprawnienia przewoźników podlegają
kolejnej weryfikacji [158].
Tab. 4.4. Liczba międzynarodowych przedsiębiorstw transportowych w Polsce w transporcie
drogowym rzeczy w latach 2004-2018* [228]
Lata
1.05.2004
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Przedsiębiorstwa
transportowe
8 980
11 835
13 534
16 311
20 302
23 006
23 605
24 232
25 868
25 374
26 420
27 836
29 803
32 135
33 571
35 997

Pojazdy
44 683
59 706
72 576
92 283
112 174
126 786
128 663
137 502
147 970
144 250
154 594
168 645
185 400
205 390
218 547
234 639

Średnia liczba
pojazdów w firmie
4,98
5,04
5,36
5,65
5,53
5,51
5,45
5,67
5,72
5,68
5,85
6,05
6,22
6,39
6,51
6,52

* w tabeli nie uwzględniono przedsiębiorców posiadających ważną licencję, a nie posiadających ważnych
wypisów z licencji.

W latach 2004-2018 liczba licencji na międzynarodowy przewóz rzeczy wzrosła ponad
trzykrotnie (zwiększenie o 204%), liczba wypisów na pojazdy licencjonowane zwiększyła
się o 266%. Oznacza to, że zwiększyła się średnia liczba pojazdów eksploatowanych przez
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przewoźnika z 5,04 do 6,52. Takim działaniom przewoźników sprzyjała sytuacja
ekonomiczna kraju oraz zwiększenie wymiany towarowej z zagranicą.
Rynek wspólnotowy umożliwiał większe frachty i stał się szansą na zwiększenie
przychodów. Nie bez znaczenia jest fakt, że zachodni producenci pojazdów ciężkich
wchodząc na nasz krajowy rynek zmniejszali ceny zakupu ciągników siodłowych
zachęcając przewoźników do zakupów [8]. Stosunkowo niewielkie koszty zakupu (w
porównaniu z cenami środków transportu w pozostałych gałęziach transportu),
wprowadzenie nowej korzystnej finansowo formy finansowania – leasingu – z roku na rok
wpływało na zwiększenie liczebności zarówno firm trudniących się transportem
międzynarodowym, jak i zwiększanie taboru przez firmy już istniejące.
Akcesja Polski do struktur UE wpłynęła na wzrost efektywności wykorzystania taboru.
Przed 1 maja 2004 r. samochody ciężkie musiały zatrzymywać się na granicy zachodniej
nieraz na dzień, dwa, czekając na odprawę celną. W rezultacie na wykonanie jednego
kursu do krajów Europy Zachodniej (np. Włoch czy Francji) i z powrotem nierzadko
potrzebny był tydzień, firmy zaś ponosiły znaczne koszty z tytułu przestoju samochodów.
Po likwidacji granicy celnej i tym samym bezproduktywnych przestojów możliwym stało
się wykonanie tygodniowo nawet dwóch kursów, tam i z powrotem, w kierunku
zachodnim. Zwiększyła się efektywność wykorzystania sprzętu, co wpłynęło na nadpodaż
usług międzynarodowego transportu drogowego, co w naturalny sposób prowadziło do
zmniejszenia stawek płaconych za wykonanie tego samego zadania.
Polski rynek przewozów międzynarodowych zdominowany jest przez
mikroprzedsiębiorstwa. Z danych Biura ds. Transportu Międzynarodowego wynika, że w
2017 r. 64,5% ogółu przedsiębiorstw to przedsiębiorstwa posiadające od 1 do 4 pojazdów
(rys. 4.4). Liczba firm posiadająca więcej niż 50 pojazdów wynosi 432 i w porównaniu z
2016 r. zwiększyła o 46 firm. Na koniec 2018 r. firmy mające ponad 6 samochodów
dysponowały łącznie flotą 176 080 pojazdów – spośród nich 84% spełnia najnowsze
normy emisji spalin Euro V oraz Euro VI.
Niepokojącym zjawiskiem występującym od 2007 r. jest występowanie
przedsiębiorstw, które nie posiadają ani jednego wypisu z licencji, czyli nie posiadają
pojazdów. Liczbowo zjawisko to na przestrzeni lat 2007-2017 przedstawiono na rys. 4.5.
W 2007 r. takich firm było 178, a w 2013 r. już 1807. Do 2013 r. zauważa się w tym
zakresie tendencję zwyżkową. Powyższa sytuacja mogła świadczyć o nadpodaży usług
transportowych. Najprawdopodobniej firmy, nie mając dostatecznej liczby zleceń,
zwracały wypisy w licencji nie zawieszając działalności. Oznaczać to mogło także, że
przedsiębiorstwa sprzedały posiadany tabor lub oczekiwały na poprawę koniunktury na
rynku transportowym. Firma transportowa może bowiem zawiesić swoją działalność na
okres
nie
dłuższy
niż
rok.
W latach 2014-2016 zauważa się tendencję zwyżkową, lepsza koniunktura w branży mogła
spowodować ponowne zakupy samochodów przez te firmy. Kolejne załamanie linii trendu
zauważa się w 2017 r. Wpływ na tę sytuację mogą mieć ostatnie zmiany zachodzące
w Europie w dyskutowanym zakresie.
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Rys. 4.4. Liczba polskich przedsiębiorstw międzynarodowego transportu drogowego (z podziałem
na liczbę samochodów) w 2017 r. [228]
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Rys. 4.5. Liczba firm nieposiadających pojazdów w latach 2007-2017 [228]

Dzisiejsza sytuacja ekonomiczna nie jest łatwa dla przewoźników, istotnym warunkiem
sprostania „ostrej” konkurencji jest posiadanie nowoczesnego taboru. Aby pozostać
konkurencyjnym na rynku europejskim firmy transportowe muszą inwestować w
nowoczesny tabor samochodowy [161]. Rozwój nowoczesnego parku samochodowego
potwierdza fakt, że duża konkurencyjność polskich przewoźników na rynku
międzynarodowym wynika nie tylko z konkurencji cenowej, ale także jakościowej. W
strukturze środków transportu polskich przewoźników międzynarodowych dominują
pojazdy duże o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 20 000 kg (tab. 4.5 i rys. 4.6).
Tab. 4.5. Struktura taboru w polskim międzynarodowym transporcie rzeczy według dopuszczalnej
masy całkowitej pojazdów w 2017 r. [228]
Dopuszczalna masa
całkowita (dmc)
1000–6000 kg
6000–20 000 kg
Ponad 20 000 kg
Razem

Liczba pojazdów

Udział względny

46 364
12 021
205 661
264 049

17,5%
4,5%
78%
100%
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Rys. 4.6. Struktura taboru polskiego transportu międzynarodowego w 2017 r. (podział według
dopuszczalnej masy całkowitej) [228]

Flota polskiego międzynarodowego transportu drogowego to pojazdy nowoczesne;
z najnowszych danych wynika, że ponad 90% stanowią pojazdy posiadające co najmniej
normę ekologiczną Euro IV. Najliczniejszą grupę pojazdów stanowią te spełniające normę
emisji spalin Euro V – 42%. Taki stan rzeczy świadczy o tym, że polskie firmy
transportowe dysponują pojazdami ciężarowymi najnowszej generacji i dostosowały się do
wymogów polityki transportowej UE w zakresie zmniejszenia zanieczyszczeń spalin. Dla
porównania w 2013 r. najliczniejszą grupę pojazdów stanowiły pojazdy spełniające normę
emisji spalin Euro III (42%).
Przewoźnicy wymieniając park samochodowy na nowszy, nie tylko korzystnie
wpływają na środowisko, ale także zmniejszają swoje koszty eksploatacji pojazdów z
tytułu opłat za użytkowanie infrastruktury drogowej [63]. Wysokość myta w większości
krajów europejskich zależy od klasy emisji spalin (normy Euro), liczby osi pojazdu oraz
długości płatnego odcinka przejazdu. W Niemczech, zgodnie z ustawą o pobieraniu myta
na drogach federalnych, pojazdy z nowoczesnymi technologiami zmniejszania emisji
zanieczyszczających składników spalin płacą za przejazd mniej (tab. 4.6).
Niezwykle istotnym elementem związanym z prowadzeniem działalności transportowej
jest problematyka dotycząca kosztów. Określenie wielkości i struktury kosztów
ponoszonych przez przewoźników jest skomplikowane, należy wziąć pod uwagę wydatki
oczywiste: koszty paliwa, wynagrodzenie i diety kierowców, opłaty za użytkowanie
infrastruktury, trzeba także uwzględnić amortyzację. Koszt ten jest trudny do kalkulacji
przy braku możliwości jednoznacznej odpowiedzi na pytanie jak długo dany pojazd
znajduje
się
u przedsiębiorcy w cyklu eksploatacyjnym. Co więcej ważnymi są tu też koszty
administracyjne, ubezpieczeń, usług remontowych.
Tab. 4.6. Wysokość opłat za przejazd drogą federalną na terenie Niemiec w 2019 r. [221]
Klasa emisji spalin
Euro VI
Euro V
Euro IV
Euro III
Euro II, Euro I, Euro 0

Liczba osi
do 3
od 4
do 3
od 3
do 3
od 4
do 3
od 4
do 3

Stawka w euro/km
0,173
0,187
0,184
0,198
0,194
0,208
0,226
0,240
0,247
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od 4

0,261

Istotnym elementem, który komplikuje kalkulację kosztów w stosunku do stawki
przewozowej jest zmienna w czasie i zależna od miejsca nabycia cena paliwa (ceny ON w
Europie znacznie się zmieniają. W maju 2018 r. średnia cena oleju napędowego w
Luksemburgu wynosiła 1,08 euro/dm3, natomiast już we Włoszech cena ta wyniosła
średnio 1,50 euro/dm3) [249]. Poza wyżej wymienionymi trudnościami z samą kalkulacją
istnieje jeszcze jeden problem, a mianowicie koszt podstawienia samochodu, czyli puste
przebiegi pomiędzy miejscem rozładunku, a załadunku [106].
Opierając się na badaniach przeprowadzonych przez Instytut Transportu
Samochodowego w 2017 r. w odniesieniu do przedsiębiorstw zajmujących się transportem
międzynarodowym w relacjach z rynkami innych krajów UE dynamika zmian średnich
kosztów
1 wozokilometra przebiegu samochodów ciężarowych zwiększyła się w latach 2009-2016
około 129% (z 2,99 zł/wozokm do 3,85 zł/wozokm). Zwiększenie to spowodowane było
przede wszystkim zwiększającymi się kosztami zakupu paliwa, zwiększeniem
wynagrodzeń kierowców, a także wzrostem kosztów korzystania z dróg. Koszty paliwa
zwiększyły się w tym czasie o około 33%, koszty opłat drogowych wzrosły o przeszło
120%, a koszty wynagrodzenia kierowców, delegacji kierowców i ponoszone przez
pracodawcę koszty ubezpieczenia społecznego kierowców – zwiększyły się o około 66%
[87]. Strukturę rodzajową średnio ważonego kosztu 1 wozokilometra przebiegu w 2016 r.
w przedsiębiorstwach wykonujących usługi transportowe na terenie innych krajów UE
przedstawiono na rys. 4.7.
W prognozach przedstawionych przez J. Burnewicza w Strategii Rozwoju Transportu
w 2012 r. perspektywy dla transportu drogowego są dobre. Opracowana w 2012 r.
prognoza na 2030 r. zakłada zwiększenie pracy przewozowej transportu samochodowego
ogółem do 352,0 – 381,1 mld tkm (zwiększenie od 21% do 40% w porównaniu z
podawaną przez GUS wielkością ogółem pracy przewozowej transportu ciężarowego w
2016 r.) [6, 87].
Wraz z rozwojem zarobkowych przewozów drogowych rozwijają się także firmy
wykorzystujące przewozy na potrzeby własne. Na dzień 31 grudnia 2018 r. Biuro ds.
Transportu Międzynarodowego liczbę firm wykonujących przewozy na potrzeby własne
określa na 5875, co oznacza ponad 50-procentowe zwiększenie w stosunku do stanu z
2006 r. (tab. 4.7).
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Rys. 4.7. Struktura rodzajowa średniego ważonego kosztu 1 wozokilometra przebiegu w badanych
przedsiębiorstwach przewozów międzynarodowych w 2016 r. (tabor uniwersalny o dopuszczalnej
masie całkowitej ponad 12 000 kg) [87]
Tab. 4.7. Liczba firm w międzynarodowym transporcie drogowym wykonujących przewozy na
potrzeby własne w latach 2006-2018 [228]
Lata
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Zaświadczenia
4497
6812
8131
6920
6717
7413
7190
7463
7 474
7 026
6718
6244
5875

Wypisy (pojazdy)
10 327
13 596
15 055
15 454
15 772
15 965
15 339
15 826
15 787
16 452
16 568
16 388
15 819

Tabor jakim dysponują firmy wykonujące przewozy na potrzeby własne stanowi ok.
8,1% taboru jakim dysponują międzynarodowi przewoźnicy ogółem, co stanowi istotną
konkurencję dla transportu zarobkowego. Coraz więcej firm posiadających zezwolenia na
potrzeby własne wykonuje przewozy czysto komercyjne. Ma to wpływ na zmniejszenie
liczby zleceń dostępnych na rynku transportowym. Istotnym jest fakt, że przewoźnicy
posiadający zezwolenia na przewozy na potrzeby własne mają pokrycie kosztów w cenie
wytworzenia produktu, nawet wtedy, gdy pojazd przemieści się bez ładunku [8]. Od 2014
do 2017 r. liczba zezwoleń zmniejszyła o 1230 sztuk, jednak liczba pojazdów zwiększyła
się o 601 sztuk.
Powodem takiego stanu rzeczy była najprawdopodobniej rezygnacja z własnego
transportu przez część firm na rzecz transportu obcego lub upadłość firmy. Jednocześnie
pozostałe firmy prawdopodobnie decydowały się na zakup kolejnych środków transportu
samochodowego.
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Charakteryzując transport samochodowy ładunków pod względem rozmieszczenia
przestrzennego okazuje się, że największa liczba firm trudniących się transportem
międzynarodowym ma swoje siedzibę w województwie mazowieckim, zaś najmniej w
warmińsko-mazurskim [83].
W 2017 r. transportem samochodowym. przewieziono w Polsce 1747,3 mln ton
ładunków, tj. o 13% więcej niż w 2016 r. (w 2016 r. nastąpił wzrost w porównaniu z rokiem
2015 o 2,7%) i wykonano pracę przewozową w tonokilometrach większą o ok. 15%. Udział
transportu zarobkowego w ogólnych przewozach wyniósł 63,2%. W 2016 r. wielkość
przewozów ładunków transportem samochodowym w Polsce wyrażona w tonokilometrach
stanowiła 14,7% w ogólnych przewozach w Unii Europejskiej, co lokuje Polskę wśród 28
krajów Unii Europejskiej na drugiej pozycji, zaraz za Niemcami, a przed Hiszpanią i
Francją. W przewozach międzynarodowych Polska miała jeszcze większy udział – ponad
25% i znajdowała się na pierwszej pozycji przed Hiszpanią, Niemcami i Francją [191].
Rynek usług transportowych ulega nieustannym przeobrażeniom. Zwiększa skłonność
do pozbywania się magazynów, a także wykorzystywania zewnętrznych usługodawców do
zarządzania towarem i zapasami. Często firmy produkcyjne, nie rozwijają własnego działu
transportu z zapleczem administracyjno-technicznym, wygodniej jest korzystać z usług
przewoźników zewnętrznych. Zagraniczni przewoźnicy również wybierają polskich
dostawców w zakresie dystrybucji towarów na swoim krajowym rynku.
Międzynarodowe przewozy drogowe ładunków do krajów spoza UE
Od 1 maja 2004 r. polscy przewoźnicy drogowi mogą bez ograniczeń wykonywać
przewozy w następujących relacjach:
‒ dwustronnych między Polską a wszystkimi krajami unijnymi,
‒ w tranzycie przez terytoria 28 krajów UE,
‒ między poszczególnymi krajami UE.
Jedynym wymaganym dokumentem niezbędnym do wykonywania ww. przewozów jest
wypis z licencji wspólnotowej. Reguły wykonywania międzynarodowych przewozów
drogowych w UE mają także zastosowanie do Norwegii, Islandii i Lichtensteinu.
Wykonywanie przewozów drogowych ładunków poza kraje UE wymaga uzyskania
zezwolenia. Wyróżnia się zezwolenia tranzytowe, dwustronne oraz EKMT (zezwolenia
Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu). Polska zawarła umowy dwustronne o
międzynarodowych przewozach drogowych z następującymi państwami: Albanią,
Armenią, Białorusią, Jugosławią, Irakiem, Iranem, Jordanią, Kazachstanem, Kirgizją,
Macedonią, Mołdawią, Rosją, Syrią, Tunezją, Turcją, Ukrainą oraz Uzbekistanem [227].
Na mocy umów dwustronnych powołano komisje mieszane ds. międzynarodowych
przewozów drogowych, których zadaniem jest realizacja postanowień tych umów.
Posiedzenia Komisji Mieszanych odbywają się w zależności od potrzeb, naprzemiennie na
terytorium jednej z umawiających się stron. Komisje Mieszane czuwają nad realizacją
umów dwustronnych i podejmują decyzję w zakresie struktury i wielkości kontyngentów
zezwoleń na wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych osób i ładunków
oraz rozwiązują bieżące problemy powstałe podczas interpretacji zapisów umów o
międzynarodowych przewozach drogowych.
Przedsiębiorca wykonujący transport drogowy może być zwolniony z obowiązku
uzyskania zezwolenia, jeżeli umowy międzynarodowe, którymi Rzeczpospolita Polska jest
związana, tak stanowią. Przedsiębiorcy mogą także uzyskać w drodze decyzji
administracyjnej odrębne zwolnienia w przypadku wykonywania przewozów w ramach:
‒ pomocy humanitarnej,
‒ medycznej,
‒ w przypadku klęski żywiołowej.
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Aktualna sytuacja przewoźników wykonujących międzynarodowe, towarowe
przewozy drogowe
Utrzymująca się w ostatnich latach nadpodaż na rynku usług transportu drogowego
ładunków wymaga głębszej analizy. Za jedną z przyczyn autorka niniejszej rozprawy
uważa, przykładowo nie odzwierciedlające rzeczywistości dokumentowanie sytuacji
finansowej przewoźnika w trakcie ubiegania się o licencję wspólnotową lub kolejny wypis
z licencji. Sposób weryfikacji tego wymogu przez organy wydające zezwolenia i licencje
pozostawia wiele do życzenia.
Do 2012 r. w ponad 90% przypadków sytuacja finansowa była oceniana wyłącznie na
podstawie przedstawionego raz na 5 lat wyciągu z konta bankowego. Doprowadzało to do
sytuacji, w której przewoźnik przed złożeniem dokumentów do wydania licencji pożyczał
na jeden dzień wymaganą kwotę, wpłacał na swój rachunek bankowy, z banku uzyskiwał
potwierdzenie stanu rachunku, co wystarczało jako potwierdzenia zabezpieczenia
finansowego w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego.
Obecnie, pomimo zmiany przepisów unijnych, sposoby weryfikacji także nie pozwalają
na dokładną weryfikację sytuacji finansowej wnioskodawcy. I tak jako potwierdzenie
sytuacji finansowej przewoźnika przyjmowane są nie mające nic wspólnego z sytuacją
finansową produkty ubezpieczeniowe. Przykładowo w Towarzystwie Ubezpieczeniowym
Generali SA produkt taki ma nazwę Ubezpieczenie Transportowe przewoźnika związane
ze spełnieniem wymogu określonego w art. 7 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady 1071/2009 z 21 października 2009 r. Koszt wydania takiego
dokumentu zależy od liczby pojazdów zgłaszanych do licencji. Pierwszy pojazd 500 zł,
każdy
następny
250 zł (stan na luty 2019 r.). Istotny wpływ na taką sytuację na rynku ma problem
związany z kompetencjami zawodowymi i Certyfikatem Kompetencji Zawodowych. Dane
z Biura ds. Transportu Międzynarodowego umożliwiają ocenę, że znaczna część firm
dysponuje osobą zarządzającą transportem drogowym, która posiada odpowiedni certyfikat
kompetencji jedynie na papierze. Dla przykładu można tutaj wskazać swoisty rekord, w
ponad 100 firmach zgłoszono tego samego posiadacza certyfikatu kompetencji
zawodowych, jako osobę zarządzającą przedsiębiorstwem transportowym [231]. Było to
możliwe przed obowiązywaniem Pakietu Drogowego. Obecnie ograniczono liczbę firm
którym osoba posiadająca CKZ może go użyczyć do czterech, co też może budzić
zastrzeżenia. Spowodowało to jedynie zwiększenie ceny certyfikatu na „czarnym rynku”.
Sposób wykonywania zarządu dalej pozostawia wiele do życzenia.
Duży wpływ na obecny stan na rynku usług samochodowego transportu drogowego
ładunków jest krótkowzroczna polityka instytucji finansowych. Firmy świadczące usługi
leasingowe, nastawione na wyniki sprzedaży, zbyt swobodnie podchodzą do oceny sytuacji
finansowej leasingobiorców. Zjawisko to powoduje, iż kolejne pojazdy ciężkie trafiają na
europejski rynek do rąk przewoźników, którzy ze względu na niewystarczającą płynność
finansową (brak kapitału własnego, rezerw) nie są w stanie sprostać wymaganiom gry
rynkowej w tej branży. Zaburzenia popytu na usługi transportowe często powodują, iż
takie firmy przewozowe gotowe są oferować dumpingowe stawki frachtów jedynie po to,
aby pokryć przynajmniej raty leasingowe. Tego typu zachowania trudno określić jako
uczciwą konkurencję, a mają one istotny wpływ na polski i europejski rynek towarowych
przewozów drogowych.
Na zaburzenia konkurencyjności duży wpływ miała decyzja Ministerstwa Finansów
o podwyższeniu limitu paliwa wwożonego zza wschodniej granicy z 200 na 600 dm3.
Wartości te nie są obciążone cłem i akcyzą. Oczywiście z jednej strony pozwoliło to na
obniżenie kosztów działania około 2 tys. firm, które wykonują przewozy ładunków za
wschodnią granicę RP, ale też z drugiej strony umożliwiło wykonywanie usług
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transportowych
w kraju oraz na innych międzynarodowych kierunkach po zaniżonych kosztach.
Zachwianie równowagi pomiędzy popytem a podażą, wpływa na zmniejszenie cen
frachtów, co stanowi nieuczciwą konkurencję wobec większości firm przewozowych z
pozostałych rejonów Polski (nie wschodnich), które nie mają lub mają bardzo ograniczony
dostęp do paliwa z Rosji, czy Białorusi.
Kolejnym czynnikiem negatywnie wpływającym na konkurencyjność w branży
transportowej są unijne dopłaty do środków transportu dla rolników. Jak wynika z
obserwacji autorki niniejszej rozprawy, po przyznanym dofinansowaniu nikt nie kontroluje
dalszego wykorzystania zakupionego na preferencyjnych warunkach pojazdu. Rolnicy
nierzadko zakładają firmy transportowe i nie będąc obciążeni np. kosztami amortyzacji w
takim samym stopniu co inne firmy świadczące usługi transportowe, są w stanie
zaoferować dumpingowo małe stawki frachtów. Ma to negatywny wpływ na wysokość i
rentowność świadczonych usług [118].
Wskazane przykładowe okoliczności powodują, iż polscy przewoźnicy spotykają się
z oskarżeniami, że przy współpracy z polskimi władzami odpowiedzialni są za
destabilizację europejskiego rynku transportu drogowego. Z tego powodu, wielu
zagranicznych usługobiorców pod naciskiem własnych krajowych przewoźników,
odmawia
współpracy
z Polakami.
Wielkość kosztów uzyskania przychodu w transporcie drogowym, jak w żadnej innej
dziedzinie gospodarki narodowej, jest w dużej mierze oparta o daniny publiczne, takie jak:
‒ akcyza paliwowa,
‒ podatki od środków transportu,
‒ podatki od nieruchomości,
‒ opłaty środowiskowe,
‒ e-myto i inne.
Z pozoru podobnie taka sama sytuacja ma miejsce w innych krajach Unii Europejskiej,
jednak w nich część pobranych środków wraca do przedsiębiorstw transportowych w
postaci zwrotu części akcyzy (Niemcy), dopłat do szkoleń kierowców lub w postaci ulg
podatkowych przy zakupie nowych środków transportu (Niemcy, Francja) [118].

4.4. Funkcjonowanie europejskiego rynku towarowych
przewozów drogowych
Transport samochodowy w ostatnim czasie postrzegany jest jako przyczyna wielu
niedogodności i strat. Główne zarzuty względem tej gałęzi transportu to: duże
zanieczyszczenie środowiska, kongestie, duża liczba wypadków na drodze. Trudno jednak
przecenić korzyści jakie czerpie społeczeństwo właśnie z transportu drogowego, takie jak:
‒ rozwój europejskiej gospodarki dzięki zwiększającej się wymianie towarowej,
‒ podwyższanie standardu życia,
‒ rozwój międzynarodowego podziału pracy,
‒ rozwój produkcji, a co za tym idzie wzbogacenie oferty dla konsumenta,
‒ pobudzanie innowacji [210].
Pozostałe gałęzie transportu także generują wiele zewnętrznych korzyści, jednak
transport drogowy ze względu na swoją elastyczność i łatwość przystosowania się do
zróżnicowanych potrzeb bardzo skutecznie wspiera rozwój gospodarczy, dzięki czemu stał
się dominującą gałęzią na rynku.
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Środki transportu drogowego w UE
Regulacje techniczne dla transportu samochodowego Unii Europejskiej bazują w
większości na regulaminach opracowywanych przez Europejską Komisję Gospodarczą
ONZ. EKG ONZ ustanowiła kilkadziesiąt umów transportowych i konwencji. Te akty
prawne ustalają normy i regulacje w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska w
transporcie oraz w przypadku pojazdów silnikowych, przyczep i naczep harmonizację
przepisów krajowych [250].
W Europie dokonuje się podziału środków transportu ze względu na rodzaj pojazdu
(samochód lekki, ciężki itp.), dopuszczalną masę całkowitą oraz tzw. kategorię
homologacji:
‒ M – samochody osobowe i autobusy,
‒ N – samochody ciężarowe,
‒ O – przyczepy i naczepy.
Wymiary pojazdów drogowych oraz ich dopuszczalne masy są regulowane przez
Rozporządzenie Komisji 1230/2012 z 12 grudnia 2012 r. Zawiera ono wykaz dozwolonych
wymiarów oraz mas pojazdów do przewozów pasażerskich i towarowych w ich różnych
konfiguracjach. Dla pojazdów ciężarowych maksymalna długość pociągu towarowego
z jedną przyczepą wynosi 18,75 m, a jego masa z pełnym obciążeniem nie może być
większa niż 40 000 kg. Dla pojazdów przegubowych (ciągnik z naczepą) parametry te
wynoszą odpowiednio 16,5 m i także 40 000 kg. Proces zmian przepisów ciągle trwa.
Dąży się do zwiększenia możliwości przewozowych przez jedną jednostkę transportową,
co ma wpłynąć na zmniejszenie kosztów transportu w odniesieniu do 1 tkm [160]. Obecnie
najdłuższym zestawem drogowym (samochód z przyczepą) można dziś legalnie
transportować 38 europalet w jednej warstwie. Standardowy ciągnik siodłowy z naczepą o
długości 13,6 m przystosowany jest do załadunku 34 europalet.
W Wielkiej Brytanii, Belgii i Włoszech dopuszczone do ruchu są zestawy o
dopuszczalnej masie całkowitej 44 000 kg, w Holandii i Norwegii z kolei nawet do 50 000
kg. Najcięższe samochody ciężkie mogą jeździć po Finlandii (53 000 kg) i Szwecji (60 000
kg). Obecnie w Europie badanych jest kilka rozwiązań, ukierunkowanych na podniesienie
zdolności przewozowych, głównie przy wykorzystaniu użytkowanych już rodzajów
pojazdów. Do najważniejszych można zaliczyć:
‒ zwiększenie dopuszczalnej masy całkowitej zestawu z 40 000 kg do 44 000 kg,
a nawet 48 000 kg, przy zachowaniu nie zmienionej – obecnie dozwolonej przez
prawo długości, wynoszącej maksymalnie 16,5 m dla zestawu naczepowego
i 18,35/18,75 m dla zestawu z przyczepą,
‒ zwiększenie dopuszczalnej masy i długości zestawu: odpowiednio 60 000 kg i 25,25 m,
‒ zwiększenie długości zestawu do 25,25 m przy zwiększeniu dopuszczalnej masy
całkowitej do 48 000 kg
‒ zwiększenie wysokości zestawu o 10 cm przy pozostawieniu pozostałych ograniczeń
szerokości, długości i dopuszczalnej masy całkowitej.
Wprowadzenie na europejskie drogi zestawów niewydłużonych, ale o nieco większej
masie, wydaje się rozwiązaniem najprostszym, opartym na aktualnie eksploatowanych
środkach transportu (ciągnikach siodłowych i naczepach). Technicznie środki te są już dziś
przystosowane do większych obciążeń, a cały przyrost dopuszczalnej masy całkowitej
zestawu może być spożytkowany na zwiększenie ładowności, która zwiększyłaby się z
około 24 000–26 000 kg do 28 000–30 000 kg, czyli o 15%, przy zwiększeniu masy
zestawu
o 10%.
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Europejski System Modułowy
Dłuższe i o większej masie zestawy drogowe wpisują się w Europejski System
Modułowy (European Modularny System – EMS). W literaturze niemieckiej spotyka się
określenia EuroCombi, Megaliner lub Gigaliner. Pierwsze próby i wdrażanie tego systemu
przeprowadzono już w 1995 r., a do propagatorów od początku zaliczał się szwedzki
koncern Volvo Truck Corporation. System opiera się ona głównie na aktualnie
wykorzystywanych w Unii Europejskiej standardowych jednostkach transportowych w
postaci: podwozi 4×2, 6×2, 6×4 lub rzadziej 8×2/8×4 oraz 3-osiowych naczep o długości
13,6
m
i
2-,
3-osiowych, centralnoosiowych przyczep o długości do 7,82 m. Do tego dochodzą dwa
elementy niestandardowe: 2-osiowy wózek (tak zwany dolly) i specjalna 3-osiowa naczepa
mieszcząca z przodu kontener/nadwozie wymienne o długości 7,82 m, zaopatrzona z tyłu
w siodło do podczepienia kolejnej naczepy [126]. Z tych jednostek transportowych,
niczym z uniwersalnych modułów, można zbudować aż 5 konfiguracji pociągów
drogowych, w większości o masie maksymalnie 60 000 kg i mających 25,25 m długości.
Ograniczenia dotyczące masy i wymiarów pojazdów wynikają z dopuszczalnych
obciążeń dróg, geometrii dróg i skrzyżowań. Zwiększenie masy pojazdów
samochodowych wpływa negatywnie na zużycie nawierzchni dróg. Unia Europejska
dopuszcza możliwość ustalania przez poszczególne państwa członkowskie bardziej
restrykcyjnych norm, o ile nie naruszają one procedur zawartych w Dyrektywie 96/53.
Dotychczas z takiej możliwości skorzystało niewiele państw.
Dłuższe zestawy pojazdów o większej masie (Longer Heavier Vehicles – LHVs) nie są
dopuszczalne w ruchu międzynarodowym. Przykładem państw, gdzie dłuższe i o większej
masie pojazdy od lat można spotkać na drogach, są kraje skandynawskie.

Rys. 4.8. Długości pojazdów według Europejskiego Systemu Modułowego [153]

Kilka krajów członkowskich UE (np. Holandia, Dania i Niemcy) od kilku prowadzą
testy dotyczące użytkowania nietypowych pojazdów w ruchu krajowym. Zdarzają się
przypadki testów w ruchu międzynarodowym, jednak wymaga to uzyskania specjalnych
zezwoleń [17].
System EMS pozwala na to, aby pracę przewozową dotychczas wykonywaną przez trzy
zestawy pojazdów mogły wykonać dwa zestawy pojazdów w systemie modułowym, przy
zastosowaniu się do istniejących ograniczeń dopuszczalnych nacisków na osie.
Wprowadzenie EMS na terenie wszystkich krajów członkowskich UE przyczyni się do
znacznego zmniejszenia zatorów drogowych, a także zmniejszenia zużycia paliwa i emisji
związków szkodliwych spalin z pojazdów samochodowych [99]. Dodatkowo zmniejszą się
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koszty przedsiębiorstw transportowych, tempo degradacji nawierzchni asfaltowych,
zatłoczenie na drogach i zagrożenia wypadkowe.
Mając na celu wprowadzenie systemu modułowego konieczna będzie zmiana wymagań
dotyczących dotychczasowego projektowania infrastruktury drogowej. odpowiednio
dostosowane do zwiększonych wymiarów pojazdów.
Inicjatywa ESM wydaje się być w niedalekiej przyszłości konieczna do wprowadzenia,
wpłynie ona pozytywnie na spowolnienie tempa zwiększania się liczby pojazdów ciężkich
na europejskich drogach [99].
Struktura europejskiego rynku przewozów drogowych rzeczy
Towarowy transport drogowy jest głównym sposobem transportu lądowego w UE,
stanowi on ok. 76 % śródlądowej działalności transportowej (rys. 4.9). Ze względu na jego
najważniejsze zalety, a przede wszystkim wysoką elastyczność, rozwiniętą infrastrukturę
i możliwość dostawy bezpośredniej od dostawcy do odbiorcy tzw. door to door udział
transportu drogowego głównie z tych przyczyn pozostawał stabilny w ciągu ostatniej
dekady i z pewnością w kolejnej dekadzie ta sytuacja się nie zmieni.

Transport drogowy

17.90%

Transport wodny
śródlądowy

6.30%

Transport kolejowy
75.80%

Rys. 4.9. Struktura podziału transportu śródlądowego w EU-28 w 2015 r.; źródło: opracowanie
własne na podstawie danych z Eurostatu [237]

Przewóz [bln tonokm]

Unijny sektor transportu drogowego towarów nadal w pełni nie powrócił do stanu
sprzed zmniejszenia aktywności w następstwie kryzysu finansowego i gospodarczego
w latach 2008-2009. W 2015 r. aktywność transportu drogowego mierzona w
tonokilometrach, była wciąż o 8% mniejsza niż w 2007 r. i tylko nieznacznie powyżej
poziomu
w 2010 r. Od 2012 r. obserwuje się stałe zwiększenie w zakresie drogowego transportu
towarów (ponad 4%) – rys. 4.10 i 4.11.
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Rys. 4.10. Aktywność towarowego transportu drogowego w EU28 w latach 2005-2015 (w biliono
tonokm) [237]
Transport drogowy

Transport morski

Transport kolejowy

Transport wodny śródlądowy

Transport rurociągowy

Transport lotniczy

Przewóz ladunków [bln tonokm]

2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Lata

Rys. 4.11. Udział poszczególnych gałęzi transportu w przewozach ładunków w UE w latach 19952012 (w bilion tonokm) [237]

Dwie trzecie wszystkich wykonywanych przewozów stanowią przewozy krajowe
wykonywane przez pojazdy zarejestrowane w kraju, w którym odbywa się transport.
Krajowe przewozy wykonywane przez pojazdy zarejestrowane w innym państwie
członkowskim (tzw. kabotaż) stanowią tylko nieco ponad 1% ogólnej działalności
transportowej. Udział międzynarodowych przewozów zwiększył w ciągu ostatniej dekady,
od 30% wszystkich działań transportu drogowego w 2004 r. do 33% w 2012 r. (rys. 4.12).
Jest to oznaką coraz bardziej zintegrowanego jednolitego rynku w UE.
1%

krajowy
33%

międzynarodowy
bilateralny
kabotaż
67%

Rys. 4.12. Podział transportu drogowego w Unii Europejskiej w 2012 r. ze względu na typ
transportu [143]

W ramach transportu międzynarodowego cztery piąte wszystkich międzynarodowych
działań przewozowych jest wykonywanych przez pojazdy zarejestrowane albo w państwie
załadunku lub w państwie rozładunku. Jedna piąta przewozów wykonywana jest przez
pojazdy zarejestrowane w państwie trzecim, czyli tzw. przejazdy cross-handlowe (cross-
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trade) w porównaniu z około jedną ósmą w 2004 r. Udział przejazdów typu cross-trade
w latach 2004-2012 zwiększył z 4% do 7% [143]. Można więc stwierdzić, że przewozy
międzynarodowe typu cross-trade to najbardziej dynamicznie rozwijający się segment
przewozów drogowych w Unii Europejskiej.
Przewozy kabotażowe w latach 2004-2012 zwiększyły się o ok. 50%. Dostęp do rynku
kabotażowego jest ściśle regulowany, nowe kraje członkowskie uzyskują do niego dostęp
dopiero po okresie przejściowym; Polska uzyskała dostęp do rynku przewozów
kabotażowych po pięciu latach członkostwa w UE, czyli 1 maja 2009 r. W latach 20092012 nastąpił znaczny wzrost przewozów kabotażowych, a było to spowodowane
zakończeniem ograniczeń przejściowych dla państw, które przystąpiły do UE w 2004 r.
Na rysunkach 4.13 i 4.14 przedstawiono podział ryku kabotażowego w Unii
Europejskiej ze względu na kraj pochodzenia przewoźników i kraj wykonywania
przewozów.
Z poniższych rysunków wynika, że najaktywniejszymi przewoźnikami na tym rynku są
przewoźnicy z EU15 tzw. starej Unii Europejskiej. Wyjątkiem są tu przewoźnicy z Polski
stanowiący największą grupę, bo aż 21%. Druga istotna grupa przewoźników na tym rynku
to przewoźnicy z krajów Beneluxu, decydujący się na przewozy kabotażowe po państwach
sąsiedzkich głównie z powodu małych powierzchni terytorialnych swoich krajów. Z tego
właśnie powodu przewoźnicy starają się rozszerzać swoją działalność poza granice
swojego kraju. Najważniejsze rynki kabotażowe w Europie to te centralnie położone
(głównie Niemcy i Francja). Łącznie w tych dwóch państwach odbywa się ponad 2/3
przewozów kabotażowych w całej Unii Europejskiej.

Polska

21%

Holandia

33%

Luksemburg
Niemcy

12%

Hiszpania
Belgia

7%

10%
8%

pozostałe kraje

9%

Rys. 4.13. Podział rynku kabotażowego Unii Europejskiej – ze względu na kraj [136]
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Rys. 4.14. Podział rynku kabotażowego Unii Europejskiej – ze względu na kraj wykonywania
przewozów [237]

Transport na potrzeby własne stanowił w Unii Europejskiej 15% ogółu wykonanych
przewozów, znaczna większość, a więc 85% to przewozy zarobkowe.
Konflikt ukraińsko-rosyjski i wzajemne nakładanie na siebie sankcji przez świat
zachodni, niestabilna sytuacja na Ukrainie i zamieszki wojenne znacznie wpłynęły na
kondycję finansową wielu firm przewozowych. Przed rozpoczęciem konfliktu na polsko-ukraińskiej granicy podczas jednej zmiany odprawiano około 800 ciężarowych zestawów
samochodowych, w chwili obecnej ponad jedną trzecią mniej. Kryzys gospodarczy i
dewaluacja hrywny mają negatywny wpływ na eksport towarów na Ukrainę. Liczba
oferowanych frachtów zmalała, ceny zmniejszyły się. Przewoźnicy obawiają się także
napadów na pojazdy, wzmożonych kontroli, destabilizacji politycznej tego kraju [68].
Taka sytuacja spowodowała, że wiele firm transportowych zmieniła kierunek swojej
działalności ze wschodu na zachód Europy, co spowodowało jeszcze większą konkurencję
i tak już bardzo wzmożoną na tym rynku.
Zatrudnienie w sektorze transportu w Europie
W 2015 r. sektor transportu i logistyki w Europie (z uwzględnieniem działalności
pocztowej i kurierskiej) zatrudniał około 11,2 mln osób. W tym około 52% z pracowników
zatrudnionych było w obszarze transportu drogowego, 3% w transporcie morskim, 4%
w transporcie lotniczym i 25% w przedsiębiorstwach logistycznych (tu głownie czynności
związane z przeładunkiem, magazynowaniem i składowaniem towarów). Pozostałe 16% to
pracownicy zatrudnienia w sektorze usług pocztowych i działalności kurierskiej [43].
Sektor transportu oferuje szeroki wybór ofert pracy, jednak rozwój technologiczny
i społeczny, występujące dynamiczne zmiany rodzaju środków transportu, coraz bardziej
zaawansowanych technologicznie wymagają od pracowników ciągłego podnoszenia
kwalifikacji [44].
Wraz ze zwiększeniem się transgranicznego transportu, sektor transportu i logistyki
potrzebuje głównie pracowników z dobrą znajomością najlepiej kilku języków obcych,
znajomością prawa międzynarodowego. Liberalizacja rynku transportowego, jeden z
priorytetów polityki transportowej UE, zwiększyła konkurencyjność na tym rynku. Duża
konkurencyjność wpływa na jakość usług transportowych. Obecnie liczą się nie tylko
techniczne i ekonomiczne czynniki, ale także umiejętności społeczne, kwalifikacje miękkie
pracowników branży.
Poważnym problemem w sektorze transportu drogowego jest niedobór
wykwalifikowanego personelu, głównie kierowców zawodowych [219]. W ciągu ostatniej
dekady gwałtownie zwiększyło się zatrudnienie w branży transportu drogowego towarów,
tempo zwiększania zatrudnienia w tym sektorze było znacznie większe od średniego
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zwiększenia zatrudnienia w innych sektorach. Pomimo kryzysu gospodarczego,
spowolnienia gospodarek europejskich w wielu krajach UE zauważalny jest niedobór
wykwalifikowanych kierowców zawodowych. Na podstawie badań przeprowadzonych od
października 2018 r. do stycznia 2019 r. wśród członków IRU Collection and Analysis of
Data on the Structure of the Road Haulage Sector in the European Union,
stowarzyszonych organizacji w Europie szacuje się, niedobór kierowców na poziomie 21%
w sektorze transportu towarowego:
‒ w Niemczech mówi się o 30% niedoborze kierowców,
‒ w Szwajcarii prognozuje się zapotrzebowanie na 25 000 nowych kierowców w ciągu
10 lat,
‒ w Belgii 36% operatorów transportowych ma trudności z zatrudnieniem kierowców,
‒ w Wielkiej Brytanii niedobór kierowców zwiększa się dziennie o 50 stanowisk,
‒ we Francji w związku ze starzeniem się populacji kierowców zawodowych oczekuje
się, że 20% siły roboczej będzie musiała być zastąpiona w ciągu 10 lat [222].
Przyczyn związanych z tym stanem rzeczy można upatrywać się w wielu aspektach:
demograficznym, socjoekonomicznym, atrakcyjności pracy, kwalifikacji zawodowych.
Problem jest duży i dotyczy większości państw europejskich, także Polski.
Niektóre firmy transportowe przyznają się do zawyżania stawek i płacenia kierowcom
wyższych pensji w celu uniknięcia problemów z zatrudnieniem. Większość firm płacących
stawki rynkowe wykazuje niedobór lub częste zmiany pracowników. Z raportu firmy
AECOM i badań IRU wynika, że większość kierowców w Europie ma średnio między 44
a 50 lat [222].
W przyszłości transport wymagać więc będzie poszerzenia bazy rekrutacyjnej
kierowców. Powinny zostać podjęte zintegrowane, instytucjonalne działania w całej Unii
Europejskiej mające na celu poprawę wizerunku branży transportu drogowego. Konieczna
jest zmiana nastawienia w branży, by zawód kierowcy stał się bardziej atrakcyjny także dla
kobiet. Kobieta za kierownicą samochodu ciężkiego to wciąż rzadkość. Z danych i
informacji przedstawionych przez niezależną organizację Skills for Logistics z 2008 r.
wynikało, że w Wielkiej Brytanii wśród ponad 300 tys. kierowców samochodów ciężkich,
kobiety stanowiły mniej niż 1%.
W 2006 r. w Wielkiej Brytanii szacowało się, że brakuje 46 000 kierowców, z tego
powodu organizacja Skills for Logistics, działając równolegle do branży transportowej,
wystosowała szeroki apel, mający na celu przyciągnięcie młodych ludzi, a także kobiet do
zawodu kierowcy. W Szwecji odsetek kobiet kierowców wynosi niespełna 4%.
Wizerunek zawodu kierowcy zawodowego należałoby poprawić, tak aby uczynić go
bardziej atrakcyjnym dla większej liczby potencjalnych pracowników. Należy zachęcać
zainteresowanych poprzez środki takie jak:
‒ ułatwianie dostępu do kształcenia zawodowego,
‒ możliwość wewnętrznej mobilności ze stanowisk biurowych, magazynowych,
‒ zmniejszenie kosztu uzyskania kwalifikacji zawodowych. Powinno istnieć
odpowiednie wsparcie, po stronie zarówno firm transportowych, jak i instytucji
publicznych.
Podział kosztów w przedsiębiorstwach transportowych
Wśród typowych kosztów w statystycznej firmie transportowej można wyróżnić:
‒ koszty zakupu paliwa,
‒ koszty administracyjne i wynagrodzenia pracowników,
‒ podatki i opłaty,
‒ koszty finansowania,
‒ inne koszty, takie jak amortyzacja i konserwacja pojazdów.
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Podział kosztów [%]

W raporcie Collection and Analysis of Data on the Structure of the Road Haulage
Sector in the European Union, sporządzonym na podstawie badań przeprowadzonych
wśród europejskich firm przewozowych przedstawiono odpowiedzi firm dotyczące
struktury kosztów w podziale na poszczególne państwa członkowskie (rys. 4.15).
Wynagrodzenia kierowców stanowią największe koszty w przedsiębiorstwach duńskich
(56%), niemieckich (48%) oraz holenderskich (47%). Paliwo stanowi po 38% ogólnych
kosztów w firmach polskich i portugalskich, co w porównaniu z firmami z Francji, gdzie
paliwo to tylko 24% kosztów daje różnicę aż 14 punktów procentowych.
Analiza wynagrodzeń kierowców w poszczególnych krajach UE jest trudna do zbadania
i określenia ze względu na krajowe różnice w budowaniu systemów płacowych,
minimalnego wynagrodzenia za pracę i innych czynników. Poniżej przedstawiono dane
raportu firmy AECOM, które powstały na podstawie wywiadów z kierowcami z
poszczególnych krajów (tab. 4.8).
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Rys. 4.15. Podział kosztów w firmach transportowych w wybranych krajach UE [25]

Tab. 4.8. Średnie wynagrodzenie kierowców zawodowych w poszczególnych państwach
członkowskich UE [25, 71, 237]
Państwo
Bułgaria
Francja
Hiszpania
Holandia
Niemcy
Polska
Wielka Brytania
Włochy

Stawka godzinowa
5–6 euro
10 euro
5–10 euro
9,80–12,50 euro do 24 euro
10–12,5 euro
4–5 euro
12 funtów
11–12 euro

Miesięczne wynagrodzenie
1000–1200 euro
1800–2500 euro
1000–2000 euro
2000–3000 euro
2000–3000 euro
1000–1200 euro
2000–2300 funtów
2250 euro

Wiele zachodnich firm transportowych w celu obniżenia kosztów pracy zatrudnia
kierowców z Europy Wschodniej, którzy mają mniejsze wymagania płacowe, co można
wywnioskować z tab. 4.8, biorąc pod uwagę patrząc kierowców z Polski i Bułgarii.
Koszty paliwa w zależności od kraju członkowskiego stanowią od 1/4 do 1/3
całkowitych kosztów przedsiębiorstw transportowych. W poszczególnych krajach
członkowskich ceny oleju napędowego znacznie różnią się między sobą (tab. 4.9).
Na cenę detaliczną paliw silnikowych w Polsce składają się: kwotowy podatek
akcyzowy według stawki określonej dla danego rodzaju paliwa, który nie jest zależny od
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jego ceny, kwota opłaty paliwowej oraz podatek VAT. Pozostałe składniki cen paliw
wynikają m.in. z kosztów surowców, produkcji i marży nakładanej przez producentów i
podmioty dokonujące obrotu tymi paliwami.
Istotnym elementem wpływającym na różnice w cenie paliw wśród państw
członkowskich są opłaty dodatkowe w tych państwach. Niektóre państwa członkowskie
dysponują większymi zdolnościami przerobu ropy naftowej, co wpływa na większą
kontrolę nad kosztami cen oleju napędowego. Unia Europejska dąży do harmonizacji
przepisów. Powstała Dyrektywa Rady 2003/96/WE z 27 października 2003 r. w sprawie
restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania
produktów energetycznych i energii elektrycznej [32]. Dyrektywa ustanawia minimalny
poziom podatku od wyrobów energetycznych wykorzystywanych jako paliwo silnikowe.
Jednakże państwa członkowskie mogą swobodnie ustalać własne krajowe stawki podatku
[143]. Koszty paliwa są najtańsze na Litwie i w Luksemburgu, największe w Norwegii,
Wielkiej
Brytanii
i Włoszech. Wyraźna różnica w cenie może spowodować niekorzystne warunki
konkurencji, pojazdy tankujące paliwo w krajach, gdzie jest ono tańsze mogą zyskać
przewagę kosztową nad konkurentami sięgającą nawet do 10–15%.
Tab. 4.9. Ceny oleju napędowego w krajach niektórych krajach członkowskich UE w 19 tygodniu
2019 r. [222]
Kraj
Austria
Belgia
Bułgaria
Chorwacja
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Litwa
Luksemburg
Łotwa
Niemcy
Norwegia
Polska
Portugalia
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Szwecja
Wielka Brytania
Włochy

Waluta
EUR
EUR
BGL
HRK
CZK
DKK
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
NOK
PLN
EUR
RON
EUR
EUR
SEK
GBP
EUR

Koszt oleju napędowego
1,240
1,560
2,32
10,06
31,70
9,99
1,375
1,455
1,498
1,388
1,273
1,482
1,350
1,125
1,143
1,244
1,293
16,01
5,18
1,464
5,66
1,260
1,290
16,34
1,350
1,560

Największe natężenie pojazdów ciężarowych na stacjach benzynowych w zachodniej
części Unii Europejskiej występuje w Luksemburgu, gdzie paliwo jest najtańsze. Duży
wpływ na cenę ma tu wysokość podatku VAT, który wynosi w Luksemburgu tylko 15%
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oraz położenie tego kraju jako kraju tranzytowego między krajami skandynawskimi
i Niemcami a Francją, Hiszpanią i Portugalią.
Producenci samochodów ciężarowych także oferują coraz lepsze rozwiązania dla
pojazdów poruszających się na trasach długodystansowych, montowane są dodatkowe
zbiorniki paliwa, produkowane obecnie ciągniki siodłowe wyposażane są w zbiorniki
nawet o objętości 1500 dm3. Przy średnim zużyciu paliwa zestawu drogowego około 31–
32 dm3/100 km po jednokrotnym zatankowaniu samochodu ciężarowego do pełna można
przejechać ponad 4,5 tys. km. Analizując ceny oleju napędowego bez podatków i opłat
dodatkowych okazuje się, że najtańsze paliwo jest na Malcie, a najdroższe w Szwecji (tab.
4.10). Procentowy udział kosztów paliwa, nie wliczając podatku VAT, przedstawiono na
rys. 4.16. Pozostałe koszty występujące w przedsiębiorstwach transportowych to głównie
koszty związane z eksploatacją pojazdów, ubezpieczeniem OC i AC, opłatami drogowymi,
amortyzacją oraz utratą wartości rynkowej taboru, a także koszty finansowania (leasingu,
kredytów) [157].
Tab. 4.10. Ceny oleju napędowego w wybranych krajach bez podatków i opłat w euro/1000 dm3 na
dzień 12.05.2019 r. (http://ec.europa.eu/energy/observatory/oil/bulletin_en.htm)
Kraj
Austria
Belgia
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Niemcy
Grecja
Węgry
Irlandia

Cena (euro/1000 dm3)
622,03
687,28
615,67
676,92
650,34
609,69
723,26
661,17
694,92
622,41
620,36
717,28
661,82
597,97

Kraj
Włochy
Łotwa
Litwa
Luksemburg
Malta
Holandia
Polska
Portugalia
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Hiszpania
Szwecja
Wielka Brytania

Cena (euro/1000 dm3)
627,74
640,92
630,58
641,92
569,97
650,03
637,84
649,28
652,35
662,35
582,71
660,74
787,90
642,20

Rys. 4.16. Opłaty paliwowe jako procent ceny paliwa w Unii Europejskiej [25]
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Praca przewozowa [mld tkm]

Prognoza rozwoju transportu samochodowego ładunków w Europie
Głównymi wyznacznikami trendów w transporcie są:
‒ globalizacja,
‒ dostępność energii,
‒ oddziaływanie na klimat,
‒ zmiany demograficzne [8].
Wymienione czynniki istotnie wpływają na przewidywania prognostyczne dotyczące
tego działu gospodarki. Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne, zmniejszające się
koszty, liberalizacja oraz likwidacja barier handlowych przyczyniły się do przyspieszenia
procesu globalizacji. Podstawą globalnego przyspieszenia jest kompleksowa i dobrze
zorganizowana wymiana towarów i informacji. Należy zatem oczekiwać, że w
najbliższych latach wolumen przewozów towarowych w Unii Europejskiej będzie
zwiększał się.
Według raportu EU Transport GHG: Routes to 2050 II, z września 2012 r.
prognozowana dynamika wzrostu pracy przewozowej ciężarowego transportu drogowego
w 27 krajach unijnych w latach 2010-2030 wyniesie około 130%, z 1940,6 mld tkm do
2517,3 mld tkm [50] (rys. 4.17).
3000
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Rys. 4.17. Prognoza zwiększenia pracy przewozowej do 2030 r. w 27 krajach UE [8]

Prognozy raportu zakładają utrzymanie się udziału transportu drogowego w pracy
przewozowej do 2030 r. na poziomie 77–78% pracy przewozowej całego transportu
lądowego w krajach UE. Prognozuje się dalsze zmniejszenie transportochłonności
gospodarki unijnej. W 2005 r. wynosiła ona 0,225 tkm w odniesieniu do 0,5 euro PKB, w
2030 r. przewiduje się, że wyniesie ona 0,199 tkm w relacji do 0,5 euro PKB.
Przewidywane jest także zmniejszenie elastyczności popytu na przewozy ładunkowe w
odniesieniu
do
PKB
z 0,92 do nawet 0,72.
Dynamicznie zmieniająca się w ostatnich latach w UE sytuacja ekonomiczna i
społeczna m.in. zwiększenie bezrobocia, spowolnienie gospodarcze, stanowią przesłanki
pozwalające stwierdzić, że prognozy zakładające względnie wysoką dynamikę w
najbliższych latach mogą się nie sprawdzić. Dodatkowo hamująco na rozwój transportu
drogowego wpływają czynniki polityki ekologicznej UE, której celem jest drastyczne
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Około 20% CO2 w UE pochodzi z transportu
drogowego, przy czym za 25% odpowiadają pojazdy ciężkie [79]. Aktualna sytuacja w
sektorze transportu samochodowego nie jest zadawalająca, obserwuje się nadmiar podaży
środków transportu samochodowego w stosunku do popytu na przewozy, co skutkuje
zaniżaniem stawek transportowych i wypieraniem z rynku niewielkich, często rodzinnych
firm transportowych.
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W całej Europie w transporcie drogowym przeważają firmy z sektora MŚP, słabe
kapitałowo i organizacyjnie. W Europie ważne jest zapewnienie sprawiedliwego i
spójnego stosowania przepisów. Obecnie występują duże różnice, jeśli chodzi o
egzekwowanie przepisów na tym bardzo konkurencyjnym rynku. Część przewoźników
działa na pograniczu prawa, maksymalnie wykorzystując ładowność lub nawet świadomie
zezwalając na załadunki, które znacznie przekraczają dozwolone normy w celu
maksymalizacji korzyści.
Kontrole drogowe wykazują, że nawet 1/3 kontrolowanych pojazdów jest przeciążona,
co powoduje uszkodzenia dróg i stanowi naruszenie bezpieczeństwa. Badania naukowe
i innowacyjność są kluczem do utrzymania konkurencyjności w sektorze. Dla ułatwienia
rozwoju potrzebne są stosowne uregulowania prawne, aktualizacja przepisów dotyczących
masy i wymiarów pojazdów oraz skuteczniejsze kontrole pozwalające na zwiększenie
efektywności sektora.
Rola transportu drogowego będzie zróżnicowana w zależności od prognozowanego
okresu. W ciągu najbliższych 15 lat rola transportu drogowego będzie utrzymywać się na
podobnym poziomie, w następnym okresie prawdopodobnie ulegnie zmniejszeniu.
Zasadniczymi przyczynami tej tendencji będzie prawdopodobnie rozwój transportu
intermodalnego, w którym znajdą miejsce przewozy kolejowe przy znacznych
prędkościach, a także powiązanie sieci transportowej z rozmieszczeniem miejsc produkcji i
odbioru [8].
W ciągu kolejnych dekad prognozuje się rozwinięcie drogowego transportu pomiędzy
Europą i Azją, odnowienie tzw. Jedwabnego Szlaku. Wymaga to znacznych (drogich)
ulepszeń infrastruktury i usunięcia regulacyjnych i instytucjonalnych barier [42].
Ocenia się, że dzięki transportowi samochodowemu czas podróży do Chin z Europy
skróci się co najmniej o dwa tygodnie w stosunku do transportu morskiego [194]. Tymniemniej jednak zagrożenie w ww. rozwiązaniach transportu drogowego może stanowić
ograniczenie w nim polskiego uczestnictwa.

4.5. Środki transportowe polskich przewoźników,
ich nowoczesność i ekologiczność
Producenci pojazdów użytkowych są zmuszani do progresywnego zmniejszania emisji
substancji szkodliwych spalin z pojazdów, tzn. tlenku węgla, dwutlenku węgla,
węglowodorów, tlenków azotu, oraz masy i liczby cząstek stałych. Na przestrzenni lat
zmniejszenie emisji tych substancji wyniosło przykładowo, porównanie normy Euro 0 i
Euro VI, dla tlenków azotu 97%, tlenku węgla 88% węglowodorów 95%, masy cząstek
stałych 97%. Przemysł motoryzacyjny nieustannie stara się sprostać stawianym mu
ekologicznym wymaganiom i produkuje pojazdy coraz to mniej szkodzące środowisku
naturalnemu. Współczesny 40-tonowy zestaw drogowy (ciągnik siodłowy + naczepa)
zużywa
przeciętnie
o 60% mniej oleju napędowego niż jego odpowiednik o mniejszej dopuszczalnej masie
całkowitej i ładowności, w połowie lat 60. XX w. [56].
Duża konkurencyjność polskich przewoźników międzynarodowych wynika, nie tylko
z niskokosztowej przewagi konkurencyjnej, ale także z jakości świadczonych przez nich
usług, czego przykładem jest rozwój nowoczesnego taboru w strukturze eksploatowanych
pojazdów. Na koniec 2017 r. polscy przewoźnicy międzynarodowi ładunków posiadali 218
547 pojazdów ciężkich. Pojazdy zgodne z obowiązującymi normami emisji Euro V i Euro
VI stanowiły 77% (w 2016 r. 69,1%) całego parku pojazdów tych przedsiębiorstw [251]

S t r o n a | 76

(rys. 4.18). W 2018 roku zarejestrowano 22 167 ciągników siodłowych, co stanowiło
zwiększenie w stosunku do roku poprzedniego o 5,2%. Najczęściej kupowane w 2018 roku
były ciągniki siodłowe marki DAF (rys. 4.19).
Euro I; Euro II;
795 4160; 2%

Euro 0; 839

Euro III;
26348; 12%
Euro IV;
18968; 9%

Euro VI;
75577; 35%

EURO V,
91860, 42%

Rys. 4.18. Liczba i udział procentowy w rynku pojazdów ciężkich w Polsce w zależności od
standardów ekologicznych [251]
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16%

MAN; 4194;
19%
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18%

Rys. 4.19. Nowe rejestracje ciągników siodłowych w 2018 roku w Polsce, udział procentowy
w rynku [251]

W segmencie naczep o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 3500 kg w 2018 i 2017 r.
najwięcej nowych rejestracji dokonano w podgrupie platformy/skrzynie (obejmuje ona
głownie naczepy kurtynowe i skrzyniowo-plandekowe) [251]. Ich udział w rynku wyniósł
57%. Polscy przewoźnicy posiadają najwięcej naczep kurtynowych marek Krone, Schmitz
Cargobull i Wielton (rys. 4.20).
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Rys. 4.20. Rejestracja naczep o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 3500 kg – podrodzaje w latach 2018-2019 [251]

Jednym z kluczowych problemów świata jest zbyt duże oparcie motoryzacji na
paliwach pochodzących z ropy naftowej. Uzależnienie od krajów eksportujących ropę,
zwiększająca się cena za baryłkę ropy wpływają na poszukiwania nowych rozwiązań, w
tym zastosowania jako źródła energii innych, alternatywnych paliw: gazu, wodoru,
biopaliw, elektryczności, jak też odnawialnych źródeł energii (energia wiatru, wodna,
geotermalna, biomasy).
Jest to możliwość, która może pomóc w ograniczeniu zużycia takich paliw, jak benzyna
czy olej napędowy. Ważnym argumentem jest również kwestia skażenia środowiska. Przy
eksploatacji samochodów z silnikiem spalinowym następuje emisja: tlenku węgla (CO),
dwutlenku węgla (CO2) węglowodorów (HC), tlenków azotu (NOx), czy liczby (PN)
i masy cząstek (PM) stałych. Gazy cieplarniane zapobiegają wydostawania się
promieniowania podczerwonego z Ziemi, pochłaniając je i oddając do atmosfery. Efektem
takiego działania jest zwiększanie się temperatury powierzchni Ziemi [53]. Emisja tego
typu zanieczyszczeń nie występuje lokalnie przy eksploatacji samochodu elektrycznego
czy z napędem wodorowym w postaci ogniw paliwowych, chociaż w obu przypadkach ma
miejsce w tzw. cyklu istnienia. Odpowiedzialność społeczeństwa w kwestii ochrony
środowiska jest jednym z argumentów branych pod uwagę przy rozpatrywaniu zakupu
samochodu elektrycznego czy wyposażonego w ogniwa paliwowe.
Podczas spotkania 19 lutego 2019 r. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej
wypracowały pierwsze w historii UE limity emisji dwutlenku węgla dla samochodów
ciężkich. W stosunku do obecnych wartości mają one zostać zmniejszone do 2025 r.
o 15%, a do 2030 r. aż o 30%. Oznacza to, że posiadanie samochodów ciężkich
emitujących więcej CO2 będzie musiało być rekompensowane przez obecność w ofercie,
pojazdów o małym zużyciu paliwa i małej emisji CO2 czy wręcz pojazdów bezemisyjnych
[36].
Postęp w rozwoju silników spalinowych, nie jest raczej w stanie sprostać
zasygnalizowanym wyzwaniom. Stąd też konieczna jest kontynuacja prac nad rozwojem
alternatywnych źródeł napędu, w tym także ich łączenia z tradycyjnymi silnikami
spalinowymi [54].
Nowoczesne paliwa alternatywne, takie jak biometan i wodór, znajdują coraz większe
zastosowanie w transporcie drogowym. Biometan i wodór znajdują obecnie zastosowanie
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w transporcie miejskim w których coraz powszechniejsza jest elektryfikacja. Ogniwa
paliwowe umożliwiają zasięg samochodów osobowych już obecnie na odległość ok. 700
km. Bardzo ważnym działaniem jest budowa dla elektryfikacji i wodoryzacji transportu
samochodowego, w tym transportu ciężkiego, odpowiedniej infrastruktury, której zarówno
w Polsce jak i w Europie brakuje [55]. Dotyczy to także metanizacji transportu
samochodowego, szczególnie w Polsce.
Zdaniem ACEA założenia UE są jednak zdecydowanie zbyt wymagające, nie wzięto
pod uwagę możliwości technologicznych przemysłu motoryzacyjnego. Obawy
producentów samochodów ciężkich dotyczą także niewielkiej infrastruktury do ładowania
pojazdów elektrycznych i uzupełniania paliwa samochodów wodorowych. Obecnie w całej
UE znajduje się np. zaledwie 155 stacji LNG, potrzeby szacowane są na co przynajmniej
tysiąc. Stacji CNG jest w Europie jest około 5 tys. [138]. W Polsce liczba stacji CNG i
LNG nie przekracza obecnie 30. Brak jest stacji napełniania wodorem pojazdów
wyposażonych
w ogniwa paliwowe, chociaż w Europie było ich ok. 150 na koniec 2017 r. Na koniec
marca br. w Polsce było natomiast 646 stacji ładowania pojazdów elektrycznych z czego
33% stanowiły stacje ładowania wyposażone w tzw. szybkie ładowarki. Prowadzone są
testy elektrycznych samochodów ciężkich wyposażonych w akumulatory lub ogniwa
paliwowe poruszających się po zelektryfikowanych autostradach.
Wśród polskich przewoźników zwiększa się zainteresowanie zakupem samochodów
ciężkich wykorzystujących paliwa alternatywne. Najpopularniejsze na chwile obecną są
ciągniki siodłowe zasilane LNG. Niemiecki rząd oferuje rodzimym przewoźnikom dopłaty
12 tys. euro do samochodów ciężkich z silnikami napędzanymi LNG, 8 tys. euro na pojazd
ciężki zasilany CNG oraz zwolnienie z myta tych pojazdów o dmc powyżej 7,5 tony do
końca 2020 r.
Firma Iveco w 2018 r. wyprodukowała i wydała do użytkowania przewoźnikom w
Europie ok. 3 tys. samochodów ciężkich zasilanych LNG. Do kwietnia 2019 r. w Polsce
z firmy Iveco odebrano 35 takich pojazdów. Producenci oferują pojazdy z silnikami z
zapłonem iskrowym zasilane gazem (np. Scania, Iveco, Volvo Trucks), które uprawniają
do zerowej stawki niemieckiego myta. Przy wyborze samochodów z silnikami zasilanymi
gazem przewoźnicy decydują się na pojazdy o jak największym zasięgu, na chwilę obecną
największy zasięg gwarantują Iveco (np. model NP 460) oraz Scania (np. model R410
LNG), które mogą na jednym tankowaniu LNG pokonać ok. 1600 km [139].
Powszechnie stosowany jest już napęd hybrydowy (silnik spalinowy plus elektryczny)
w samochodach lekkich, rozwijany jest w samochodach ciężkich. Niestety na chwilę
obecną żaden polski przewoźnik międzynarodowy ładunków nie dysponuje samochodem
ciężkim z tym napędem. Prace nad rozwojem tego segmentu wciąż trwają, specjaliści
podkreślają, że testowane są ciężkie pojazdy hybrydowe wodorowo-elektryczne. W maju
2019 r. w Chinach nowa marka Yuan Cheng zaprezentowała niespotykane dotąd w
Europie rozwiązanie, długodystansowy ciągnik siodłowy z silnikiem zasilanym alkoholem
metylowym [219].
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5. Analiza konkurencyjności na rynku transportu
drogowego
5.1. Konkurencja a konkurencyjność
Współcześnie działające przedsiębiorstwa napotykają na coraz trudniejsze i bardziej
skomplikowane warunki rozwoju. Zaliczamy do nich głównie: wzrost agresywności,
szybkość zmian, dynamiczne procesy globalizacyjne, nasilenie konkurencji a także
„ekspresowy” postęp technologiczny. Dla odniesienia sukcesu przedsiębiorstwo musi
skutecznie spożytkować posiadane zasoby finansowe, rzeczowe, a także kwalifikacje
zatrudnianego personelu oraz systematycznie analizować otoczenie w którym funkcjonuje.
Wszystko to sprawia, że przedsiębiorstwa np. transportowe w procesie rozwoju podlegają
ciągłej ewolucji, dostosowują funkcje, cele i zadania czy metody organizacji i zarządzania
do zmieniających się warunków działalności gospodarczej [57].
Podstawowym mechanizmem ekonomicznym gospodarki rynkowej jest konkurencja.
Jej idea sprowadza się do rywalizacji grup bądź jednostek o osiągnięcie tego samego celu.
Procesy konkurencyjne pojawiają się w chwili, gdy zasoby są ograniczone w stosunku do
zapotrzebowania. Głównym problemem konkurencji rynkowej jest ograniczona wielkości
popytu na dobra. Z ekonomicznego punktu widzenia konkurencja ma na celu
maksymalizowanie przez podmioty gospodarcze przychodu ze sprzedaży lub korzyści z
zakupu produktów i usług. Oznacza ona rywalizację o źródła zaopatrzenia w środki
produkcji i kapitał pracowniczy a przede wszystkim rynki zbytu.
Działania przedsiębiorstw, w branży TSL, zmierzają do pozyskania rynku i zwiększenia
na nim swojego udziału. Globalizacja gospodarki i postępujący proces integracji tworzą
nową jakość i natężenie procesów konkurencyjnych, a także nasilają zainteresowanie
konkurencyjnością wśród ekonomistów, praktyków biznesu i kreatorów polityki
gospodarczej.
Współczesne rozumienie konkurencyjności nie jest jednorodne, w badaniach
wykorzystuje się wiele koncepcji ekonomicznych, które tworzą pewne ogólne ramy
odniesienia dla rozwoju teorii konkurencyjności. Złożoność zagadnienia znajduje wyraz w
mnogości opinii na temat istoty konkurencyjności i przejawia się już na etapie
definiowania
pojęcia.
Zdefiniowanie pojęcia konkurencyjność wiąże się z dużą trudnością, świadczyć o tym
może fakt, że w 1999 r. samych definicji tego pojęcia wyodrębniano ponad 400 [199].
Wielu autorów dyskutując o konkurencyjności nie definiuje tego pojęcia. Nieostrość
pojęcia konkurencyjności to główny problem wśród ekonomistów zajmujących się tą
problematyką. Nawet taki znawca tematu jak M. Porter w swojej publikacji The
competitive advantage of nations nie definiuje konkurencyjności wprost pomimo, że
wielokrotnie tego pojęcia używa [135].
Tak znacząca liczba definicji konkurencyjności wynika przede wszystkim z trzech
kwestii:
‒ konkurencyjność bywa rozpatrywana często na jednym z trzech poziomów bytu
gospodarczego: mikro (przedsiębiorstwo), mezo (sektor, branża, gałąź bądź region),
makro (państwo) [125],
‒ pojęcie konkurencyjności jest wyprowadzane z co najmniej trzech teorii
ekonomicznych: teorii handlu międzynarodowego, teorii wzrostu gospodarczego i
mikroekonomii [215],
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‒ istnieje kilka podziałów konkurencyjności; podziały te tworzą kolejne jej definicje, w
ten sposób powstały pojęcia np. konkurencyjności cenowej i nie cenowej.
Termin konkurencja pochodzi od łacińskiego wyrażenia concurrere, które oznacza biec
razem. Merytoryczny sens tego pojęcia jest nieco inny i sprowadza się do
współzawodnictwa między rywalami. W tym znaczeniu zjawisko konkurencji ma wymiar
historyczny. Występuje ono w wielu dziedzinach życia społecznego, gospodarczego,
politycznego, kulturalnego, artystycznego czy też sportowego.
Geneza pojęcia konkurencyjności w ekonomii sięga lat 70. XX w. Amerykańscy
ekonomiści na tle walki handlowej pomiędzy firmami z USA i Japonii podejmowali
pierwsze próby określania stopnia konkurencyjności rywalizujących ze sobą gospodarek
[125].
Konkurencja jest zjawiskiem charakteryzującym pewne rodzaje relacji między
podmiotami, które tym zjawiskiem zostały objęte. Relacje te polegają na konkurowaniu.
Aby skutecznie konkurować, to znaczy mimo przeszkód tworzonych przez konkurentów
osiągać swoje cele, trzeba być konkurencyjnym [170].
Konkurencyjność powinna być zawsze przedstawiana jako zjawisko względne,
wartościujące, z jasno określonym polem walki konkurencyjnej. Tworzenie potencjału
konkurencyjności przez firmy, aby była ona skuteczna, powinno być procesem ciągłym,
uwzględniającym zmiany w otoczeniu rynkowym.
Poglądy dotyczące podejścia do konkurencji w najważniejszych nurtach
ekonomicznych, w szczególności ekonomii klasycznej, teoriach neoklasycznych, nurcie
keynesowskim, szkole harvardzkiej i austriackiej, ekonomii ewolucyjnej, w tym idee J.
Schumpetera oraz współczesne teorie z obszaru ekonomii branży omówiono poniżej. Ze
względu na charakter niniejszej rozprawy pominięto niektóre nurty ekonomiczne.
Pojęcie rywalizacji i konkurowania było przedmiotem zainteresowań już myślicieli
Oświecenia. Dokonaniem największych klasyków teorii ekonomii – A. Smitha, D.
Ricardo, J.S. Milla, T. Malthusa – jest nadanie terminu konkurencji znaczenia naukowego
[103].
Ekonomia klasyczna
Według twórców ekonomii klasycznej, głównie A. Smitha konkurencja jest
podstawowym mechanizmem gospodarki rynkowej, traktowana jest jako proces, w wyniku
którego ceny osiągają naturalny poziom. Konkurencja w ekonomii klasycznej definiowana
jest jako dynamiczny proces, który umożliwia każdemu podmiotowi nabywanie
potrzebnych mu dóbr, w efekcie konkurencja staje się mechanizmem, który niczym
„niewidzialna dłoń” zapewnia optymalną alokację zasobów w gospodarce [165].
Ekonomiści klasyczni opowiadali się za wolną konkurencją, która nie może powstać
samoistnie, potrzebne jest do tego wsparcie ze strony państwa. Przy braku odpowiedniego
nadzoru przedsiębiorcy będą zawsze wystawieni na pokusę ograniczenia konkurencji [37].
A. Smith w swojej publikacji odnosił się do nieprawidłowo regulowanej konkurencji,
miał na myśli „przepisy wyłączności cechowej i handlu wewnętrznego”. Odnosił się do
gildii i przepisów licencyjnych w różnych miastach Europy, negatywnie wypowiadał się na
temat przyznawania przez państwo ekskluzywnych przywilejów:
„Monopol, który zapewniono jakiejś osobie lub spółce handlowej, ma ten sam skutek,
co tajemnica handlowa (…). Monopoliści, utrzymując stale niedostateczną podaż na rynku
(…) mogą zbywać swoje towary po cenie o wiele wyższej od naturalnej (…) cenie wolnej
konkurencji (…). Wyłączne przywileje cechowe, przepisy o terminowaniu w rzemiośle
i wszystkie w ogóle ustawy, które w poszczególnych zawodach ograniczają konkurencję do
mniejszej liczby osób niż ta, jaka by mogła do niej wejść, wszystko to zmierza, choć
w mniejszym stopniu, do tego samego celu. Są to pewnego rodzaju rozszerzone monopole,
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które mogą często utrzymywać (…) cenę rynkową poszczególnych towarów powyżej ceny
naturalnej (…). Podobnie wybujałe ceny rynkowe mogą się utrzymywać dopóty, dopóki
działają przepisy, które je wywołują [165]”.
Ekonomia neoklasyczna
Klasycy w swoich rozważaniach głównie koncentrowali się na postrzeganiu
konkurencji jako określonej siły, która wywołuje pewne konsekwencje dla
przedsiębiorców,
co w rezultacie wpływa na ustalania ceny naturalnej. Szkoła neoklasyczna wprowadziła
zupełnie inną koncepcję konkurencji. Neoklasycy traktowali konkurencję jako pewien stan
układu, strukturę rynkową [37]. Taki sposób odnoszenia się do zjawiska konkurencji
zapoczątkował w swojej pracy A.A. Cournot (Badania nad matematycznymi podstawami
teorii bogactw, 1838). Wyróżniał on różne modele konkurowania w zależności od formy
rynku oraz liczby sprzedających, funkcjonujących na tym rynku [111].
A. Marshall, definiował pojęcie konkurencyjności podobnie. W swojej książce Zasady
ekonomiki definiował i omawiał pojecie konkurencji doskonałej, która odpowiadała
koncepcji wolnego rynku w wyobrażeniu Smitha. Konkurencja doskonała zakładała wiele
podmiotów na rynku, wysoki stopień jednorodności towarów, swobodę dołączenia do
rynku jak i jego opuszczenie, maksymalizację zysku jako nadrzędny cel przedsiębiorstwa.
Marshall uzupełnił ten zbiór o dwa dodatkowe wyrażenia świadczące o doskonałej
mobilności i podzielności czynników produkcji oraz doskonałej wiedzy podmiotów
rynkowych na temat stanu rynku. Idea konkurencji doskonałej, która nie do końca nie
znajdowała odzwierciedlenie w rzeczywistości, spotykała się z krytyką.
W latach 20. XX w. bardziej krytycznie zaczęto odnosić się do konkurencji doskonałej
zaczęto analizować struktury rynkowe, które znajdowały się pomiędzy konkurencją
doskonałą a czystym monopolem. Terminy funkcjonujące obecnie opisujące pośrednie
formy rynku to konkurencja monopolistyczna i oligopol. Przedsiębiorcy zauważyli, że
zmniejszanie liczby konkurentów, skoncentrowanie podaży i/lub popytu stwarza większe
prawdopodobieństwo maksymalizacji zysku.
Twórcy współczesnej teorii konkurencji E. Chamberlin i J. Robinson twierdzą, że
w praktyce gospodarczej nie jest spotykany czysty monopol, jak i konkurencja doskonała,
rzeczywistość gospodarcza znajduje się zawsze pomiędzy tymi dwoma pojęciami [146].
W wyniku tych rozważań zostały wprowadzone dwa nowe pojęcia tj. konkurencja
monopolistyczna i konkurencja niedoskonała. Z analiz niedoskonałej konkurencji wynika
wiele krytycznych wniosków zdaniem E. Chamberlina i J. Robinsona:
‒ konkurencja niedoskonała wpływa na niepełne wykorzystanie możliwości
produkcyjnych,
‒ osiągniecie trwałego stanu równowagi jest trudne,
‒ dochód narodowy nie jest dzielony sprawiedliwie, ponieważ w warunkach
konkurencji niedoskonałej zmonopolizowane czynniki produkcji (kapitał) uzyskują
przewagę nad czynnikami nie zmonopolizowanymi (praca) [146].
Reprezentanci neoklasycyzmu przestali traktować konkurencję jako rywalizację
podmiotów rynkowych, a zaczęli rozpatrywać ją przez pryzmat stanu i formy rynku.
Szkoła harwardzka
J.M. Clark przedstawiciel szkoły harwardzkiej, który w 1923 r. przedstawił koncepcję
tzw. workable competition, czyli konkurencji zdolnej do działania, przewagi wynikającej
z innowacji, jako konkurencji efektywnej i konkurencji defensywnej.
Rynek powinien charakteryzować się występowaniem dużej liczby przedsiębiorstw,
zróżnicowaniem produktów, występowaniem substytutów, niepewnością działań
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przeciwników oraz możliwością wejścia na rynek nowych przedsiębiorstw. Na rynku nie
powinno stosować się nieuczciwych praktyk, dyskryminacji i zmowy cenowej. Kolejny
znany przedstawiciel szkoły harwardzkiej J. Bain jako pierwszy zasugerował, że branżach
charakteryzujących się wysokim skoncentrowaniem niski poziom cen utrudnia wejście na
rynek potencjalnym konkurentom [105]. Przedstawiciele tego nurtu uważali, że wysoki
stopień koncentracji kapitału, prowadzi do ograniczeń konkurencji, co z kolei prowadzi do
[137]:
‒ braku efektywności dystrybucyjnej, wzrastają ceny dóbr dostarczanych przez duże,
silne firmy, co prowadzi do uzyskiwania przez nie ponadnormalnych zysków,
‒ braku efektywności alokacyjnej, zdolności produkcje firm nie są w pełni
wykorzystywane,
‒ braku efektywności produkcyjnej, firmy nie muszą zmniejszać kosztów, co w
konsekwencji prowadzi do zastoju innowacyjnego.
Zwolennicy szkoły harwardzkiej za podstawową strukturę rynku uznali oligopol, który
powinien być specjalnie chroniony [175].
Neoklasyczną teorię zachowania rynkowego opracował W. Anderson, opierała się ona
na [148]:
‒ teorii ryków kwestionowanych,
‒ monopolu (czystym, absolutnym, warunkowym),
‒ oligopolu (duopol i kartele).
Szkoła neoklasyczna dzięki analizie marginalnej przyczyniła się w znacznym stopniu
do rozwoju i formalizacji teorii konkurencji i wykorzystania modelu konkurencji
doskonałej jako punktu odniesienia w dążeniu do równowagi ogólnej i kształtowania
stanów równowagi cząstkowej, kontynuując dorobek klasyczny. Efektem tego było
udoskonalenie modeli rynkowych oraz rozwój struktury branży. Samo pojęcie konkurencja
przestało być utożsamiane z procesem rywalizacji, a zaczęło oznaczać stan rynku [97].
Keynesizm
J.M. Keyns twierdził, że konkurencja niedoskonała jest jedyną formą konkurencji. Jego
dzieło Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza (1936) spowodowało
ekonomiczny przewrót. Odrzucił on prymat wolnej konkurencji i liberalnej polityki
handlowej. Konkurencja nie oddziałuje pozytywnie na rynek, na osiągnięcie równowagi
rynkowej, dlatego uzasadniona jest konieczność aktywnej roli rządu w gospodarce [46].
Wpływ na przyjęcie idei Keynesa miał Wielki Kryzys, który wstrząsnął gospodarką
światową w latach trzydziestych XX w. Zdaniem wielu współczesnych, kryzys obnażył
nieskuteczność polityki opartej na ekonomii klasycznej. J.M. Keynes stworzył nowy
kierunek w ekonomii, nazywany keynesizmem.
Szkoła austriacka
Przedstawiciele szkoły austriackiej uznali konkurencję za dynamiczny proces, który
z biegiem czasu prowadzi do zmniejszenia zysków. Podmioty rynkowe działają w
niepewnych, zmieniających się warunkach. Ekonomistą, którego poglądy wywarły istotny
wpływ na kształt współczesnej ekonomii, a który bywa zaliczany do grupy austriackiej,
jest
J. Schumpeter. Utożsamia on ideę przedsiębiorczości z motorem napędowym zarówno
konkurencji, jak i rozwoju gospodarczego. Przedsiębiorcą określany jest jako jednostka
indywidualna podejmująca ryzyko związane z wprowadzaniem innowacyjnych towarów
i technologii. Wzorujący się na poglądach Schumpetera, I. Kirzner stwierdził: Działalność
przedsiębiorcy jest zawsze konkurencyjna, a aktywność konkurencyjna – zawsze ma
charakter przedsiębiorczy [111].

S t r o n a | 83

Ekonomia ewolucyjna
Ewolucjoniści utożsamiają konkurencję na rynku z dynamiczną walką o przetrwanie.
Odrzucają przyjęte wcześniej założenia, że konkurencja doskonała to byt nierealistyczny,
przedsiębiorca nie dąży wyłącznie do maksymalizacji korzyści finansowych. Przeważa
pogląd, że warunkiem niezbędnym do utrzymania się na rynku są dążenia do osiągnięcia
zysku satysfakcjonującego, nie maksymalnego [103].
Warunkiem umożliwiającym chwilową przewagę nad innymi przedsiębiorcami jest
zachowanie wolnego dostępu do rynku. Wszelkie bariery dostępowe wpływają negatywnie
na proces konkurencji, ograniczają ją. B.D. Henderson opierając się na darwinowskiej
teorii konkurowania między gatunkami w swoim pracy The Academy of Competition
dowodził, że na rynku przetrwają jedynie najsilniejsi, potrafiący najlepiej konkurować [7].
Teoria gier
Za twórców teorii gier uważa się J. von Neumanna i O. Morgensterna. W 1944 r.
wspólnie wydali pracę Teoria gier i zachowanie ekonomiczne, w której określili podstawy
tej teorii. Teoria ta skupia się na analizie i przewidywaniu działania uczestników gry, przy
założeniu, że podejmują oni racjonalne decyzje, prowadzące do maksymalizacji zysków,
oraz znają reguły gry. Podkreślali oni grę o sumie zerowej pomiędzy dwoma
konkurującymi przedsiębiorstwami (wygrana jednego podmiotu równoważna jest z
porażką drugiego). Bazując na przekonaniu, że firmy raczej są skłonne do aktywnej
rywalizacji aniżeli do współpracy teoria gier poszukuje optymalnych rozwiązań (strategii
działania) dla każdego z konkurentów [109].
Menedżerskie podejście do konkurencji
Rzeczywistość biznesowa potrzebuje rozpatrywania konkurencji z punktu widzenia
przedsiębiorstw, które zmuszone są do funkcjonowania i działania w konkurencyjnym
środowisku. Dotychczasowe poglądy w większości miały charakter teoretyczny.
Firmy rywalizując z krajowymi i zagranicznymi konkurentami konkurują o nabywców
oraz czynniki wytwórcze. Nowe podejście do konkurencji koncentruje się na walce między
przedsiębiorstwami o zdobycie relatywnej przewagi w zasobach, które pozwolą osiągnąć
konkurencyjną przewagę na rynku, i w efekcie tego, lepszą pozycję finansową (nie chodzi
tylko o maksymalizację zysków) [111].
W literaturze można spotkać się z wieloma różnymi spodobam i podejściami
dotyczącymi konkurencji. Istnieje wiele szkół naukowych. Poglądy części z nich podano
powyżej.
Podsumowując przegląd zaprezentowanych teorii, można stwierdzić, że każda z nich
niesie treści przydatne dla konkurencyjności firmy w otaczającej ją rzeczywistości
gospodarczej. W wyniku obserwacji zachowań rynkowych przedsiębiorstw najczęściej
zauważane są podejmowane przez firmy działania rywalizacyjne, które mają na celu
wyparcie konkurenta. Najczęściej stosowane praktyki to: wojny cenowe, przejęcia i fuzje,
czy też stosowanie agresywnej reklamy.
Konkurencja to nieustanne porównywanie się przedsiębiorstw na wielu płaszczyznach.
Konkurowanie jest procesem, w którym podmioty rynkowe starają się przedstawiać oferty
bardziej korzystne od ofert swoich konkurentów, w celu zawarcia korzystnej transakcji
[47]. Szczegółowe analizy konkurencji stanowią zatem podstawę strategicznego
planowania i działania firm, dla których najważniejsze okazują się być koncepcje o
charakterze interdyscyplinarnym. Ich wspólną myślą jest opracowanie strategii działania
umożliwiającej zbudowanie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej, innymi słowy, aby
móc konkurować, trzeba być konkurencyjnym.
Współczesna teoria konkurencji jest efektem długotrwałej ewolucji stosunków
rynkowych. W czasach, kiedy za punkt wyjścia analizy ekonomicznej uznawano wyłącznie
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panowanie konkurencji doskonałej, a monopol uznawano jedynie za abstrakcyjny wyjątek,
pojęcie teorii konkurencji wydawało się zbędne, niepotrzebne. Postęp nauki, coraz to
bardziej wnikliwe analizy procesów rynkowych wpłynęły na zaistnienie konieczności
ukształtowania się teorii konkurencji.
Pojawiła się potrzeba rozwijania wiedzy na temat charakteru rynku, kształtowania się
równowagi i cen, zachowań w poszczególnych sytuacjach rynkowych oraz na temat
konkurencyjnych zachowań podmiotów rynkowych [148].

5.2. Przegląd definicji konkurencyjności i budowanie
przewagi konkurencyjnej
Analizując definicje konkurencyjności należy stwierdzić, że żadna z nich nie otrzymała
pozytywnej akceptacji ze strony wszystkich ekonomistów zajmujących się tym
problemem. Jedną z definicji zjawiska konkurencji przedstawia M. J. Stankiewicz, który
podaje, że „konkurencją nazywane będzie zjawisko, którego uczestnicy rywalizują między
sobą
w dążeniach do analogicznych celów, co oznacza, że działania podejmowane przez jednych
dla osiągania określonych celów, utrudniają (a nawet niekiedy uniemożliwiają) osiąganie
takich samych celów przez innych” [168].
A. Noga określa ją jako „akt lub proces działania jednostek dążących do takich
korzyści, o które w tym samym czasie, przy tych samych warunkach i regułach ubiegają się
inni”. Zgodnie z przytoczoną definicją przedsiębiorcy powinni dążyć do wyeliminowania
konkurentów i pozyskania ich klientów [122]. J. Burnewicz definiuje konkurencyjność
jako zdolność do przeciwstawiania się konkurencji [41].
Analizując konkurencyjność na poziomie mikro można spotkać różne definicje
mikrokonkurencyjności (konkurencyjności przedsiębiorstw). M. Nowakowski opisuje ją
jako „zdolność przedsiębiorstwa do sprostania konkurencji ze strony innych podmiotów,
utrzymywania i powiększania udziałów rynkowych oraz osiągania w związku z tym
odpowiednich zysków” [13]. W opinii innych badaczy mikrokonkurencyjność definiowana
jest jako zaspokojenie potrzeb konsumenta bardziej efektywnie niż w przypadku innych
podmiotów na rynku [40].
Szerzej o konkurencyjności na poziomie mikro traktuje definicja przyjęta w brytyjskich
publikacjach rządowych (tzw. white papers). Rozpatrywana jest jako „zdolność
przedsiębiorstwa do oferowania właściwych towarów i usług o odpowiedniej jakości cenie
i we właściwym czasie” [40, 48].
Mikrokonkurencyjność związana jest zatem głównie z jakością towaru i kosztami, które
przekładają się na odpowiedni poziom efektywności i zyskowności sprzedaży. Zyski ze
sprzedaży implikują określony udział przedsiębiorstw na danym rynku.
Rzadziej definiowanym pojęciem jest mezokonkurencyjność. Przez S. Flejterskiego,
określona jest jako „zdolność do projektowania i sprzedawania towarów danej branży,
gałęzi lub działu, których ceny, jakość i inne walory są bardziej atrakcyjne od
odpowiednich cech towarów oferowanych przez konkurentów” [48]. Pojęcie
mezokonkurencyjności jako kategorii pośredniej między mikro i makropoziomem może
być wykorzystywane (poza gałęzią, branżą, działem) do analizy konkurencyjności
regionów [2].
M. Porter uważa, że właśnie na tym poziomie rozważań, trzeba się koncentrować aby
zrozumieć konkurencyjność, wyznacznik efektywności i stopę wzrostu. Aby dokładnie
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zanalizować konkurencyjność trzeba skoncentrować się nie na gospodarce narodowej jako
całości, ale na jej konkretnych sektorach i segmentach [136].
Konkurencyjność często odnoszona jest do rynku międzynarodowego, czyli gospodarki
otwartej. Na rynku globalnym występuje dany kraj, przedsiębiorstwo, marki i towary.
Istnieje pogląd, że o sukcesie na rynku globalnym decyduje wcześniej wygrana walka
konkurencyjna na rynku lokalnym, regionalnym i krajowym [136]. M. Porter twierdził, że
to firmy nie narody konkurują na rynkach światowych, doceniał jednak rolę otoczenia w
którym działają firmy, powodującego, że konkurencyjność w skali makro jest czymś
więcej niż tylko prostą sumą konkurencyjności krajowych podmiotów [125].
We współczesnym świecie współdziałanie płaszczyzn mikro i makro jest warunkiem
niezbędnym dla osiągnięcia sukcesu danego kraju. Otoczenie, w którym działa
przedsiębiorstwo współtworzy sukces danego kraju [112]. „Relacje między
mikrokonkurencyjnością a makrokonkurencyjnością można ująć w sposób podobny jak
relacje między ogólną równowagą systemu a równowagą jego elementów. Poziom
konkurencyjności na wyższym szczeblu jest co prawda determinowany przez poziom
konkurencyjności szczebli niższych, ale nie w sposób prosty, np. w postaci sumy
konkurencyjności cząstkowych” [216].
Ponieważ w istocie rzeczy to sukces narodowych przedsiębiorstw przekłada się na
powodzenie gospodarki jako całości, krajowe firmy, które decydują się na
internacjonalizację swojej działalności, muszą być do tego kroku odpowiednio
przygotowane tzn. powinny zostać „zahartowane” na konkurencję już na rynku krajowym.
B. Jedliński wskazuje, że większość badaczy zgodnie stwierdza, że konkurencyjność
gospodarki całego kraju wywodzi się z konkurencyjności ogółu przedsiębiorstw
funkcjonujących w danym kraju [75]. Postrzeganie konkurencyjności ponadnarodowej
gospodarki, różni się od postrzegania konkurencyjności na szczeblu przedsiębiorstwa.
Najstarsze definicje makrokonkurencyjności odwoływały się najczęściej do wyników
danego kraju w wymianie międzynarodowej i określają ją jako „zdolność do utrzymania
wysokiego tempa krajowego popytu bez pogarszania bilansu obrotów bieżących, na rynku
międzynarodowym konkurencyjność wyraża się akceptacją wyrobów danego kraju i
powiększeniem jego udziałów w rynkach eksportowych” [214]. Jednak konkurencyjności
gospodarki nie można utożsamiać tylko z dodatnim saldem bilansu handlowego, a więc nie
można sprowadzać jej do procesów związanych z wymianą międzynarodową [215].
Z definicji przyjętej przez OECD wynika, że makrokonkurencyjność to zdolność do
sprostania konkurencji międzynarodowej, a więc realizowania znaczącego eksportu przy
utrzymaniu wysokiego poziomu popytu wewnętrznego, bez pogarszania salda rachunku
obrotów bieżących [104]. Wysoki poziom konkurencyjności całych gospodarek i regionów
jest jednym z najważniejszych zadań obecnej gospodarki i opisujących ją teorii
ekonomicznych.
Autorzy zajmujący się zjawiskiem makrokonkurencyjności jeszcze inaczej ją definiują
ze względu na odniesienie się do niej. J. Bossak biorąc pod uwagę wzrost i rozwój
gospodarczy, rozumie ją jako „zdolność gospodarki do szybkiego i zrównoważonego
rozwoju, zgodnego z ewolucją międzynarodowego układu gospodarczego” [16].
Obecnie kołem napędowym gospodarki są innowacje, traci na znaczeniu wyposażenie
kraju w czynniki produkcji, rośnie znaczenie naszpikowanej innowacjami gospodarki,
stosowanych nowoczesnych technologii i wykwalifikowanej siły roboczej [125].
Nowoczesne technologie, w tym Internet dają nowe okazje do osiągania wcześniej
nieznanych przewag konkurencyjnych. Ważnym zadaniem dla przedsiębiorstw jest
poszukiwanie i ciągłe pogłębianie wiedzy, a przede wszystkim umiejętność wykorzystania
tej wiedzy w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej i wyrobienia sobie odpowiedniej
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pozycji na rynku. Wiedza za pośrednictwem technologii informacyjno-komunikacyjnych
stała się czynnikiem wszechogarniającym [115].
Obecnie za najbardziej konkurencyjne państwa uważa się te, które osiągają dobre
wyniki w wymianie międzynarodowej, wysoki poziom wzrostu gospodarczego, co
przekłada się na zwiększający się dobrobyt i standard życia przeciętnego obywatela.
M.E. Porter twierdzi, że konkurencyjność zakorzeniona jest w podstawach
mikroekonomicznych kraju, w zaawansowaniu działań strategicznych przedsiębiorstw oraz
jakości otoczenia biznesu, w którym podmioty te ze sobą konkurują. Dlaczego niektóre
kraje lub regiony są bardziej zamożne niż inne? Jakie warunki umożliwiają zarówno
globalnym korporacjom, jak i małym lokalnym przedsiębiorcom możliwość rozwoju?
Szukając odpowiedzi na sformułowane pytanie, dlaczego jeden kraj jest bardziej
konkurencyjny od drugiego coraz częściej wskazuje się na różnice w zastosowanej
technice i technologii produkcji. Tradycyjne teorie ekonomiczne nie dają odpowiedzi na to
co dzieje się w dzisiejszej globalnej gospodarce. Konkurencyjność jest jednym ze
sposobów, aby osiągnąć zrównoważony wzrost liczby miejsc pracy, poprawę płac i
podniesienie standardu życia.
W raporcie The Global Competitiveness Index 2017-2018 dotyczącym
konkurencyjności gospodarek państwowych na świecie wyróżniono 12 filarów
konkurencyjności [253]: środowisko prawne, instytucjonalne kraju, infrastrukturę,
środowisko makroekonomiczne, zdrowie i podstawowe wykształcenie, wykształcenie
wyższe i szkolenia, efektywność rynku towarów, wydajność rynku pracy, rozwój rynku
finansowego, możliwości technologiczne, wielkość rynku, złożoność biznesu oraz
innowacje.
W raporcie za najbardziej konkurencyjny kraj uznano Szwajcarię, Polska uplasowała się
na 39 pozycji. Najgorzej ocenione filary polskiej konkurencyjności to: innowacyjność,
złożoność biznesu, otoczenie prawno-instytucjonalne i infrastruktura. Najlepiej oceniono
zdrowie i wykształcenie podstawowe, wielkość rynku i wykształcenie wyższe i szkolenia
[253]. Podstawowym podmiotem badań jest też konkurencyjność przedsiębiorstw.
Konkurencyjność między firmami jest najważniejszym przejawem wolnego rynku oraz
wyznacznikiem rozwoju gospodarczego [70]. Występowanie konkurencji pomiędzy
dwoma podmiotami wyrażającymi chęć do konkurowania na rynku determinuje istnienie
konkurencyjności. Konkurencyjność jako właściwość podmiotu, określa jego pozycję
konkurencyjną na rynku, która z kolei wyznacza przewagę konkurencyjną. Na rysunku 5.1
przedstawiono zależność między konkurencją a konkurencyjnością.
KONKURENCJA

PROCES RYNKOWY

KONURENCYJNOŚĆ
POZYCJA KONKURENCYJNA
konkurencyjność wynikowa

WŁAŚCIWOŚĆ PODMIOTU

PRZEWAGA KONKURENCYJNA
konkurencyjność czynnikowa
Rys. 5.1. Zależność pomiędzy konkurencją a konkurencyjnością [1]

Konkurencyjność można rozpatrywać jako czynnikową, oznaczającą długofalową
zdolność przedsiębiorstwa do sprostania konkurencji oraz wynikową, czyli określającą
pozycję konkurencyjną [12].
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Ogół przedstawionych powyżej definicji konkurencyjności można sprowadzić do
dwóch aspektów. Po pierwsze definicje wyróżniają aspekty teoretyczne, które opisują
istotę i cechy konkurencyjności, po drugie zawierają w sobie podejście praktyczne,
pragmatyczne wskazując na potrzeby analityczne i badawcze [20]. Konkurencyjność
przedsiębiorstwa zależy od konkurencyjności regionu, a także od konkurencyjności całej
gospodarki kraju, w którym to przedsiębiorstwo funkcjonuje. Konkurencyjność na
odpowiednich poziomach jest od siebie zależna i wzajemnie ze sobą koreluje (rys. 5.2).
Kraj wysokokonkurencyjny, w którym rozwiązania systemowe ograniczają tendencje
monopolistyczne firm, stymulują konkurencję wewnętrzną i zewnętrzną, stwarza dobre
podstawy dla funkcjonowania przedsiębiorstw. Nie jest możliwe oddzielenie
konkurencyjności firm i państw, to działania regulacyjne państw stwarzają środowisko dla
biznesu.
Konkurencyjność przedsiębiorstw transportu drogowego to zdolność skutecznego i
korzystnego ekonomicznie osiągania celów związanych ze świadczeniem usług
transportowych, przy wykorzystaniu czynników decydujących o zdolności do
konkurowania.
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KONKURENCYJNOŚĆ GOSPODARKI
KONKURENCYJNOŚĆ REGIONU
KONKURENCYJNOŚĆ
PRZEDSIĘBIORSTWA

Rys. 5.2. Płaszczyzny i zależności konkurencyjne [20]

Budowanie przewagi konkurencyjnej
Firmy uczestniczą w procesach konkurencji w celu zwiększania rynkowych efektów
działania (może to być zysk, udział w rynku czy też chęć osiągnięcia pozycji lidera). Firmy
mają obecnie trudne zadanie wejścia na już przepełniony rynek i pozyskanie klientów.
Wymaga to od nich nie tylko konkurencyjności, ale także innowacyjności. Osiągnięcie
przewagi konkurencyjnej pozwala przedsiębiorstwu na większą swobodę w działaniach
dążących do osiągnięcia założonych wcześniej celów [61].
Koncepcja przewagi konkurencyjnej według M.E. Portera jest sercem działań
przedsiębiorstw na konkurencyjnych rynkach [134]. Porter twierdzi, że przewaga to wynik
wprowadzania zmian polegających na [7]:
‒ innowacjach i nowej technologii oraz ciągłym udoskonalaniu procesów,
‒ analizie nowych potrzeb nabywców,
‒ pozyskiwaniu nabywców z nowych segmentów,
‒ optymalizacji kosztów i szybkiej reakcji na zmiany kosztów,
‒ szybkie reagowanie na politykę państwa i nowe regulacje prawne.
Uważa również, że to dzięki posiadanym zasobom firma buduje przewagę
konkurencyjną, ważną rolę przypisuje także kanałom dystrybucji (dostawcom, nabywcom i
pośrednikom handlowym) oraz rozwojowi firmy poza granice kraju, wejściu na rynki
międzynarodowe, a nawet realizacji strategii na arenie międzynarodowej.
Każde przedsiębiorstwo chcąc zbudować silną i trwałą pozycję na rynku powinno
koncentrować się przede wszystkim na:
‒ posiadanych zasobach i kompetencjach,
‒ skutecznym wdrażaniu strategii konkurencji,
‒ kreowaniu instrumentów konkurowania.
Konkurencyjność odgrywa dużą rolę w procesie kształtowania pozycji przedsiębiorstw
na rynku. Jest ona właściwością, która powinna co najmniej być brana pod uwagę, a nawet
determinować procesy formułowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa [124]. Firmy,
które wykorzystują w opracowywaniu strategii analizę własnej konkurencyjności oraz
istniejące (rynkowe i pozarynkowe) warunki ograniczające rozwój, mają szanse na
skuteczne wejście na rynek, jak również na efektywną i konkurencyjną na nim działalność
[1].
Na konkurencyjność przedsiębiorstw, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności
wpływają określone czynniki zewnętrzne. Zalicza się do nich przede wszystkim:
‒ strukturę przemysłu i handlu,
‒ dostępność wykwalifikowanej siły roboczej,
‒ osiągalność materiałów i komponentów,
‒ poziom rozwoju infrastruktury,
‒ rozwój innowacji i technologii,
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‒ warunki finansowe i ekonomiczne,
‒ kierunki polityki gospodarczej,
‒ współpracę organów państwa z sektorem prywatnym,
‒ międzynarodowe stosunki handlowe [128].
Ponadto uznaje się, że dominujący wpływ na poziom konkurencyjności podmiotów
gospodarczych oprócz czynników zewnętrznych mają także czynniki wewnętrzne, do
których zaliczyć można przede wszystkim:
‒ kształtowanie wielkości produkcji,
‒ charakter własności przedsiębiorstwa,
‒ kapitał ludzki firmy,
‒ zmniejszanie poziomu kosztów własnych,
‒ zwiększanie jakości wytwarzanych produktów lub świadczonych usług,
‒ oferowanie nowych typów produktów i rodzajów usług [168].
Nie bez znaczenia dla zdolności przedsiębiorstw do konkurowania jest system
interwencji państwa. Przyjęte przez państwo metody i instrumenty interwencji powinny
tylko wspomagać działania mechanizmów samoregulujących właściwych gospodarce
rynkowej.
Ograniczenia przedsiębiorstw w zakresie walki konkurencyjnej są głównie związane z:
‒ czynnikami wewnętrznymi (np. zasoby majątkowe firmy, technologia, poziom
kosztów),
‒ rynkowymi czynnikami zewnętrznymi (np. sytuacja na rynku, stopień przejrzystości,
mobilność podmiotów rynkowych),
‒ pozarynkowymi czynnikami zewnętrznymi (np. ograniczone zasoby naturalne,
zmiany prawa).
Dokonując przeglądu literatury polskiej i zagranicznej z zakresu badań nad zjawiskiem
przewagi konkurencyjnej możemy wyróżnić głównie trzy podejścia:
‒ budowanie przewagi w oparciu o źródła zewnętrzne,
‒ budowanie przewagi w oparciu o źródła wewnętrzne,
‒ łącznie źródeł zewnętrznych i wewnętrznych.
Obecnie dominujące jest podejście, że firmy działające w dzisiejszych czasach
odznaczających się turbulentnymi oraz wysoce konkurencyjnymi realiami rynkowymi są w
stanie budować swoją pozycję w postaci sekwencji krótkookresowych przewag
konkurencyjnych. Największą szansę na sukces rynkowy mając więc tylko te podmioty,
które działają szybko i w optymalny sposób potrafią dostosować się do zmian
zachodzących na rynku.
Strategia konkurencji według M.E. Portera jest podejmowaniem przez
przedsiębiorstwo, firmę, ataku lub obrony, których celem jest [159]:
‒ utrzymanie pozycji w danym sektorze (branży),
‒ skuteczne radzenie sobie z pięcioma siłami konkurencji, tj. wejście nowych
konkurentów, siła przetargowa dostawców, siła przetargowa nabywców, zagrożenie
ze strony substytutów oraz rywalizacja pomiędzy firmami funkcjonującymi w
sektorze,
‒ uzyskanie wyższej stopy zysku.
Kluczowym elementem otoczenia firmy jest sektor, a natężenie konkurencji w nim jest
zależne od wymienionych pięciu sił. Oddziaływanie każdej z tych sił różni się w
zależności od rodzaju sektora gospodarki i stopnia jego dojrzałości w kraju, w którym
występuje. Wszystkie siły wyznaczają natężenie konkurencji w danej gałęzi oraz jej
rentowność. Intensywność działania tych sił jest różna w poszczególnych gałęziach i może
zmienić
się
w miarę rozwoju gałęzi. W rezultacie niektóre gałęzie w sposób naturalny są bardziej
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zyskowne aniżeli inne [164]. Analiza pięciu sił Portera pozwala na identyfikację silnych
i słabych stron przedsiębiorstwa. Wiedza ta umożliwia firmie precyzyjnie określić strategię
konkurencji.
M.E. Porter przedstawia trzy rodzaje strategii konkurencji, które można zastosować
pojedynczo lub w dowolnych kombinacjach:
‒ strategię przywództwa kosztowego,
‒ strategię dyferencjacji,
‒ strategię niszy rynkowej.
Przewaga konkurencyjna może wynikać zarówno z jednego źródła (jest to przewaga
skoncentrowana), jak i z wielu źródeł (wtedy jest to przewaga rozproszona). Pierwsza
z nich polega na zdobyciu wiodącej pozycji w sektorze pod względem kosztów
całkowitych. Przedsiębiorstwo, realizując tę strategię, stara się przedstawić ofertę
produktów wytwarzanych po niższych kosztach w porównaniu z konkurentami, ale co
najmniej równie atrakcyjnych dla odbiorcy. Pozwala mu to oferować niższe ceny niż
konkurenci lub osiągać wyższe marże przy podobnym poziomie cen, a otrzymaną dzięki
temu nadwyżkę dochodów wykorzystać do umocnienia swojego potencjału
konkurencyjnego.
Wymagana przy tym ścisła kontrola kosztów bezpośrednich i ogólnych wiąże się ze
stałą analizą efektywności wykorzystania technologii, doboru surowców i materiałów,
wykorzystania zdolności produkcyjnych, organizacji firmy, kwalifikacji pracowników,
skuteczności działań w obszarze sprzedaży, obsługi klientów, reklamy czy działalności
B+R.
Strategia zróżnicowania polega z kolei na zaoferowaniu przez firmę czegoś, co w całym
sektorze uznawane jest za unikatowe, innymi słowy – na znalezieniu takich atrybutów,
które wpłyną na postrzeganie firmy, jako wnoszącej nową jakość na rynek.
Sposobami zróżnicowania mogą być m.in.: wzór wyrobu lub marka, technologia, cechy
wyrobu, obsługa posprzedażna, sieć sprzedaży, przy czym najlepiej jest, gdy firma
różnicuje swoją ofertę pod kilkoma względami. Wybór strategii dyferencjacji wiąże się z
koniecznością ponoszenia przez przedsiębiorstwo dodatkowych kosztów, które znajdują
odzwierciedlenie w postaci wyższych cen w porównaniu z konkurentami.
Trzecia z omawianych strategii polega na koncentracji działalności przedsiębiorstwa na
stosunkowo wąskim obszarze, tj. na określonej grupie odbiorców, określonym
asortymencie produktów czy też określonym rynku geograficznym. Dzięki wąskiej
specjalizacji firma może sprawniej i skuteczniej od konkurentów obsłużyć wybrany
segment rynku, tj. lepiej zaspokoić potrzeby tego segmentu lub zapewnić niższe koszty
jego obsługi, lub też spełnić obie te funkcje. Firma, która potrafi się skoncentrować na
stosunkowo wąskim obszarze działania, może uzyskać wyższe zyski niż przeciętnie w
sektorze[33].
K. Obłój akcentuje związek między przewagą konkurencyjną a wartością
przedsiębiorstwa. Zwraca uwagę na procesy kształtujące zjawisko przewagi
konkurencyjnej, w tym znaczeniu wyróżnia cztery podstawowe typy przewagi
konkurencyjnej [124]:
‒ pozycję naturalną (monopolistyczną),
‒ specyfikę relacji między ceną a jakością,
‒ system obsługi zwiększający koszt zmiany,
‒ system obsługi budujący wysokie bariery wejścia.
Przewaga naturalna dotyczy przede wszystkim sytuacji, w której firma działa na
zasadach monopolu którego źródłem są czynniki takie jak lokalizacja, dostęp do zasobów
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czy też patentów lub regulacji prawnych8. Odpowiednie umiejscowienie firmy może
spowodować, że już na samym początku działalności zyska ona przewagę nad
konkurencją. Przykładem mogą tu być sklepy osiedlowe, które budują zwycięską strategię
rynkową właśnie na lokalizacji. Natomiast funkcjonujące w Chinach firmy odzieżowe
opierają swoją strategię konkurencji na łatwym dostępie do zasobów jakim jest tania siła
robocza w tym kraju.
Relacja ceny do jakości może dotyczyć przewagi kosztowo-cenowej lub przewagi
jakościowej. Przewaga kosztowa charakteryzuje się tym, że przedsiębiorstwo oferuje bez
obniżenia jakości dany produkt czy usługę po mniejszej cenie od konkurencji. Przewaga
jakościowa polega na tym, że przedsiębiorstwo w oparciu o lepsze jakościowo oferowane
produkty bądź usługi, zwiększa swoją dochodowość stosując większe ceny9. Ogromną
zaletą przewagi zróżnicowania jest to, że firmy stosujące ten typ przewagi konkurencyjnej
bazują na jakości swoich produktów, co powinno być priorytetem każdej firmy.
Uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej poprzez system obsługi bazuje na nawiązaniu
stałej, bliskiej współpracy pomiędzy dostawcą i odbiorcą. Podmioty współdziałają ze sobą,
wspólnie rozwiązują problemy. Siłą takiej strategii jest budowanie lojalności klientów
i długotrwała współpraca oparta na zaufaniu i ciągłym monitorowaniu zmieniających się
potrzeb odbiorców.
Jako ostatni rodzaj przewagi konkurencyjnej K. Obłój wymienia przewagę barier
wejścia, w której nie każda przedsiębiorstwo może rozpocząć działalność na danym rynku,
w danej branży. Bariery wejścia dzieli się na: formalno-prawne, technologiczne,
finansowe, operacyjne i geograficzne10.
W określaniu konkurencyjności przedsiębiorstwa warto zwrócić uwagę w jakim
otoczeniu ono funkcjonuje. Konkurencja na poszczególnych rynkach może zbliżać się do
jednego z czterech podstawowych modeli:
‒ konkurencji doskonałej,
‒ konkurencji polipolistycznej,
‒ konkurencji oligopolistycznej,
‒ konkurencji monopolistycznej,
‒ monopolu [77].
H. Simon z kolei wyróżnia dziewięć form rynku na podstawie kryterium dotyczącego
liczby potencjalnych nabywców produktów, towarów bądź usług i liczby potencjalnych
oferentów (tab. 5.1).
Tab. 5.1. Klasyfikacja form rynku [61]
Potencjalny
nabywca
8

9

10

Jeden

Oferent
Nieliczni

Wielu

Dawniej regulacjami prawnymi zapewniającymi przewagę naturalną były monopole państwowe, obecnie
są to głównie patenty i certyfikaty, dzięki którym firmy (np. IBM, Philips czy Siemens) kontrolują
niektóre procesy technologiczne czy charakterystyki procesów na całym świecie.
Dobrym przykładem zastosowania przewagi jakościowej jest firma General Motors. Na początku XX w.
firma stała na skraju bankructwa i nie mogła wygrać konkurencji z firmą Ford. Jednak w latach 20. XX w.
dyrektor tej firmy A. Sloan stworzył innowacyjną, jak na tamte czasy, strategię. Sloan ograniczył
produkcję swojej firmy do 5 modeli samochodów. Kluczowe jednak było to, że każdy z tych 5 modeli był
jednocześnie najdroższym i najsprawniejszym samochodem w niższej kategorii cenowej, a zarazem
najtańszym
i najprostszym samochodem w wyższym przedziale cen. Dzięki temu General Motors stworzył samochody
droższe, ale lepsze jakościowo od Forda i w ten sposób pokonał swojego konkurenta.
Przykładami firm stosujących taką strategię mogą być firmy, które zdominowały światowe rynki niszowe,
np. Hauni (rynek maszyn do szybkiego zawijania papierosów) czy Oticon (rynek przyrządów
wspomagania słuchu).
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Jeden
Nieliczni
Wielu

monopol bilateralny
ograniczony monopol
po stronie podaży
monopol po stronie
podaży

ograniczony monopol
po stronie popytu
oligopol bilateralny

monopol po stronie
popytu
oligopol po stronie
popytu

oligopol po stronie
podaży

polipol

Podstawowe cztery, wyżej wymienione struktury rynku wyodrębnia się głównie na
podstawie liczby sprzedawców, stopnia homogeniczności rynku, barier wejścia i wyjścia
z rynku oraz zdolności kontroli ceny przez jedno przedsiębiorstwo, co przedstawiono
w tab. 5.2.
Tab. 5.2. Podstawowe cechy struktur rynkowych występujących w gospodarce [58]
Struktury rynku
Cechy

konkurencja
doskonała

konkurencja
monopolistyczna

oligopol

monopol

wielu

wielu

kilku

jeden

częściowo
zindywidualiz
owany
duży

Bariery wejścia

niskie lub brak

zróżnicowany
w niewielki sposób,
bliskie substytuty
ograniczony
stosunkowo niskie
lub brak

unikatowy brak
substytutów

Wpływ na cenę

standaryzowany
(często
identyczny)
brak

duże

bardzo duże

Liczba
sprzedawców
Produkt

Metody
konkurowania

głównie
konkurencja
cenowa

bardzo duży

podobnie jak
konkurencja
w konkurencji
pozacenowa oparta monopolistycz
na promocji, jakości,
nej, także
brak konkurencji
udogodnieniach w
przez
sprzedaży, itp.
różnicowanie
produktu

Gałąź doskonale konkurencyjna składa się z wielu konkurentów, oferujących ten sam
produkt lub usługę. Nie występuje tu zróżnicowanie produktu, więc cena jest taka sama dla
wszystkich konkurujących firm. Żaden z konkurentów nie reklamuje swoich wyrobów,
chyba że reklama może wykreować różnicę w postrzeganiu towaru przez klientów.
Sprzedawcy osiągają różne stopy zysku w stopniu, w jakim uda się im zmniejszyć koszty
produkcji i dystrybucji [91].
Konkurencję oligopolistyczną charakteryzuje obecność kilku przedsiębiorstw
produkujących ten sam lub nieznacznie zróżnicowany produkt. Zróżnicowanie to może
dotyczyć jakości, szczególnych cech, stylu czy też serwisu. Kiedy firma produkuje ten sam
produkt nie może ustalić ceny swoich wyrobów na poziomie wyższym od rynkowego,
chyba że jest w stanie zróżnicować poziom swoich usług. Wtedy stara się zostać liderem w
jednym
z wymienionych wyżej elementów, co ma na celu przyciągnąć klientów, dla których to
właśnie ten element jest istotny. Wejście na ten rynek nowych graczy i nawiązanie
skutecznej konkurencji wymaga dużych kapitałów.
Konkurencja monopolistyczna to rynek na którym działa wielu producentów, którzy są
w stanie zróżnicować całkowicie lub częściowo swoją ofertę rynkową. Wielu konkurentów
koncentruje się na wybranym segmencie rynku, na którym są w stanie najlepiej zaspokajać
oczekiwania klienta, za co naliczają też odpowiednio wyższą cenę [87].

S t r o n a | 93

Konkurencja występująca na tym rynku nie ma cenowego charakteru. Firmy konkurują
takimi instrumentami jak: jakość, reklama, promocja, znak firmowy, opakowanie czy
zmiana wizerunku wyrobu. Każda firma, do pewnego stopnia, może wpływać na wielkość
swego udziału w rynku, zmieniając stosunek własnych cen do cen konkurentów. Wejście
na rynek jest tutaj trudniejsze niż w modelu konkurencji doskonałej, ponieważ wymaga
większego kapitału i nakładów na skuteczną reklamę i promocję dla pozyskania klientów.
Pojęcie monopolu, pomimo bogatej literatury na ten temat, nie doczekało się prostej
definicji. Monopol jest tożsamy z wyłącznym prawem (formalnym lub faktycznym
przywilejem) do produkcji czegoś lub handlu czymś, przysługującym osobie, grupie osób,
przedsiębiorstwu lub państwu. Monopolizacja określonej gałęzi może wynikać z przyczyn
technologicznych. Bywa też skutkiem rozwiązań prawnych i administracyjnych.
Monopolistą według definicji J. Robinson jest pojedynczy producent działający
w każdych warunkach, nie wykluczając nawet konkurencji doskonałej [144]. Wielka
oryginalność tej koncepcji przyczyniła się do zupełnego braku jej akceptacji. Wśród wielu
prób zdefiniowania monopolu najbardziej trafna wydaje się być definicja M. Friedmana.
Wyjaśnia on genezę słowa oraz definiuje monopol jako sytuację, w której pojedynczy
podmiot lub przedsiębiorstwo posiada wystarczającą kontrolę nad wybranym produktem
lub usługą, żeby w znaczący sposób wpływać na sposoby wejścia w posiadanie produktu
lub usługi przez pojedynczych konsumentów.
Monopol charakteryzuje się brakiem konkurencji dóbr i usług oraz brakiem widocznych
substytutów na rynku. Monopolista nie musi obawiać się konkurencji, ponieważ chronią
go ekonomiczne i techniczne bariery wejścia. Dla przykładu, w Polsce na początku lat 90.
XX w. Telekomunikacja Polska S.A. była monopolistą na rynku usług
telekomunikacyjnych.
W literaturze przedmiotu definiowany jest czysty monopol, występuje on wtedy, gdy
w danym kraju lub rejonie jedna firma oferuje całą produkcję określonych produktów lub
usług Taka sytuacja może powstać np. na skutek określonych w państwie aktów prawnych,
patentu czy licencji. W takiej sytuacji monopolista dążąc do maksymalizacji zysku może
ustalić bardzo wysoką cenę oferując słaby jakościowo zakres usług, brak bliskich
substytutów zmusza odbiorców do zakupu takich produktów czy usług.
Gdy wystąpiłoby takie zagrożenie monopolista mógłby zainwestować w poprawę usług
lub technologię, co działałoby jak bariera wejścia dla potencjalnych konkurentów. Często
taki monopol poddany jest regulacji rządowej, w takim przypadku oczekuje się od niego
ustalenia niższych cen i poszerzenia skali produkcji w imię dobra społecznego.
M.J. Stankiewicz konkurencję przedsiębiorstw rozpatruje według następujących
kryteriów [161]:
‒ arena konkurencji,
‒ podmioty konkurencji,
‒ przedmiot konkurencji,
‒ zakres (zasięg) konkurencji,
‒ charakter konkurencji,
‒ intensywność konkurencji.
Areną konkurencji nazywana jest przestrzeń, w której zachodzi zjawisko konkurencji
między określonymi podmiotami. Według tego kryterium można podzielić konkurencję na
rynkową i pozarynkową. Pierwsza z nich ma miejsce między uczestnikami rynku po
stronie popytu i po stronie podaży. Oznacza to, że konkurują między sobą podmioty
zgłaszające popyt i między sobą podmioty podaży. Konkurencja rynkowa nie zachodzi
między kupującymi a sprzedającymi [204].
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Kryterium podmiotu pozwala wyróżnić konkurencję między blokami państw,
państwami, przedsiębiorstwami, a także poszczególnymi działami czy nawet osobami
wewnątrz firmy [168]. Przedmiot konkurencji określa, o co toczy się konkurencja.
Zasięg konkurencji określa granicę obszaru działalności przedsiębiorstwa. Wyróżnia
się:
‒ zakres gałęziowy,
‒ zakres asortymentowy,
‒ zakres segmentu rynku,
‒ zakres pionowy,
‒ zakres geograficzny,
‒ zakres kompetencji [168].
Podsumowując w odniesieniu do charakteru konkurencji można wyróżnić konkurencję
doskonałą oraz konkurencję niedoskonałą. Konkurencja doskonała spotykana jest jedynie
w teorii. W praktyce gospodarczej spotkać możemy jedynie różnego rodzaju odmiany
konkurencji niedoskonałej.
Intensywności konkurencji odnosi się uczestniczenia przedsiębiorstw w procesach
dostosowawczych rynku. Wyraża się ją za pomocą:
‒ stopnia zależności przedsiębiorcy od zachowań konkurencji,
‒ możliwości wywierania przez przedsiębiorcę wpływu na postępowanie konkurentów
[211].
Przedsiębiorstwa niekonkurencyjne, niezdolne do tworzenia wartości co najmniej na
normalnym poziomie, są zmuszone do upadku. Najważniejszym zadaniem w zarządzaniu
przedsiębiorstwem jest zapewnienie mu konkurencyjności na odpowiednim poziomie.
Procesy prowadzące do tego celu nie mogą być spontaniczne i przypadkowe, muszą być
systematycznie planowane, wdrażane i kontrolowane. Coraz ważniejsza staje się strategia
konkurencji rozumiana jako kompleksowe, długofalowe koncepcje tworzenia względnie
trwałej przewagi nad wszystkimi uczestnikami otoczenia konkurencyjnego.
Reasumując, należy zauważyć, że nowe teorie i badania zmierzają do bardziej
kompleksowego spojrzenia na konkurencyjność, wykraczającego poza ramy
konkurencyjności rozumianej wyłącznie jako cecha podmiotów rynkowych. Kształtowanie
na wysokim poziomie konkurencyjności firm, branż, całych gospodarek, a także regionów
jest uznawane za jedno z najważniejszych wyzwań współczesnej gospodarki.

5.3. Konkurencyjność na rynku usług towarowego
transportu drogowego
Charakterystyka rynku, warunki funkcjonowania
Ostatnie dziesięciolecie charakteryzuje się znacznym zwiększeniem światowego handlu
oraz jednocześnie zwiększeniem znaczenia drogowego transportu towarowego. Usługi
transportowe są częścią gospodarki warunkującą postęp ekonomiczny, społeczny jak i
kulturalny, pozostają w stałym, ścisłym związku z przemianami społeczno-gospodarczymi
[49]. Usługowy rynek transportu drogowego towarów w Polsce i w UE jest rynkiem
złożonym i tylko w części ujętym w dostępnych statystykach. Charakteryzuje się dużą
liczebnością podmiotów po stronie podaży i popytu, intensywną konkurencją, a także
rozbudowanym systemem regulacji prawnych [148].
W przewozach ładunków możemy wyróżnić usługi transportowe tych ładunków
świadczone przez:
‒ przewoźników krajowych na rzecz wewnątrzkrajowych usług logistycznych,
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‒
‒
‒
‒

przewoźników zagranicznych na rzecz wewnątrzkrajowych usług logistycznych,
przewoźników krajowych na rzecz polskiego handlu zagranicznego,
przewoźników zagranicznych na rzecz polskiego handlu zagranicznego,
przewoźników krajowych na rzecz ładunków obcych (kabotaż w innych krajach,
cross-trade, tranzyt),
‒ pomocnicze usługi transportu samochodowego (głównie spedycja i logistyka
samochodowa) [132].
Podaż na rynku TSL stanowią firmy świadczące tego typu usługi, popyt stanowią
usługobiorcy wysyłający i odbierający towary będące przedmiotem wymiany handlowej.
O charakterze na rynku transportowym świadczą oferowane usługi i ich specyfikacja. Poza
cechami wspólnymi dla wszystkich tzw. małych firm [6], czyli prostymi formami
organizacyjnymi i niesformalizowanymi działaniami, małe przedsiębiorstwa działające w
tej branży oferują głównie proste usługi transportowe, które polegają na odpłatnym
przewozie towaru z miejsca nadania do miejsca odbioru [156].
W obliczu ciągłych zmian, niepewności gospodarczej na wielu rynkach, często
zmieniających się regulacji prawnych, a także coraz bardziej wymagających klientów,
oczekujących coraz bardziej zindywidualizowanej obsługi, firmy powiększają wachlarz
oferowanych przez nie usług.
Niektóre z przedsiębiorstw transportowych działających w Polsce świadczą oprócz
podstawowych usług transportowych, polegających na przyjęciu zlecenia transportowego
bądź spedycyjnego i wykonaniu przewozu przy użyciu dostępnych środków
transportowych, także usługi tzw. pośrednictwa przy przewozie rzeczy, polegające niestety
głównie na tzw. odsprzedawaniu zlecenia innej firmie transportowej [80].
Firmy przewozowe i spedycyjne przyjmując do przewozu ładunek przyjmują wiele
różnie nazwanych zleceń, często nie zdając sobie sprawy, że ich treść nie odpowiada
zakresowi usługi, która powinna być wykonana. W przypadku zaistnienia szkody pojawia
się wiele komplikacji przy ustaleniu podmiotu odpowiedzialnego za rekompensatę szkody.
Jest to częsta praktyka stosowana przez wiele firm działających w branży TSL.
Pośrednictwo przy przewozie rzeczy wymaga od przedsiębiorstwa posiadania licencji
na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie. Uzyskać
taką licencję może każda firma, niekoniecznie posiadająca uprawnienia do wykonywania
transportu pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 3500 kg. W związku z
powyższym na rynku pojawiło się wiele firm zarabiających na tzw. odsprzedawaniu zleceń
innym przewoźnikom.
Nie należy mylić pośrednictwa przy przewozie rzeczy z usługami spedycyjnymi.
Pośrednictwo przy przewozie to tylko jeden z wielu elementów usługi spedycyjnej, która
polega na organizowaniu procesu przemieszczenia ładunków od nadawcy do odbiorcy
wraz ze sporządzeniem odpowiedniej dokumentacji. Na ogół spedytorzy nie wykonują
tylko jednej, konkretnej usługi, ale stają się organizatorem całego procesu transportowego,
na który najczęściej składa się [73]:
‒ dobranie odpowiedniego środka transportu,
‒ sporządzenie dokumentacji transportowej,
‒ odbiór towaru od nadawcy,
‒ organizacja przewozu wraz z przeładunkami,
‒ kontrola ładunku podczas transportu,
‒ obsługa ewentualnych reklamacji.
Wraz z wyodrębnieniem się działalności spedycyjnej pojawia się kwestia usługowego
reprezentowania celów klienta nadającego towar, który przy organizacji procesu
transportowego całkowicie polega na doświadczeniu spedytora [94]. Duże rozproszenie
przewoźników powoduje brak występowania powiązań organizacyjnych między
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podmiotami, co zapewnia im samodzielność decyzyjną w wyborze środka transportu,
klienta czy też ceny przewozu. Ta samodzielność decyzyjna może rodzić skutki o
charakterze negatywnym [8].
Firmy działające na rynku mają wybiórcze rozpoznanie otoczenia mikro, znajomość
otoczenia makro jest natomiast znikoma, co jest problemem dla rynku usług
transportowych, o takim wymiarze geopolitycznym jak Wspólnota Europejska [8].
Przewoźnicy z sektora MŚP z powodu często słabej kondycji finansowej i
organizacyjnej nie są w stanie sprostać wzrastającym wymaganiom na rynku, w zakresie
jakości, bezpieczeństwa, ekologii oraz czasu realizacji dostaw. W takiej sytuacji część firm
wypada
z rynku, w ich miejsce wciąż wchodzą nowe, niestety często także niedostosowane do
panujących uwarunkowań ekonomicznych.
Ekonomiczna ocena MŚP, wskaźniki kondycji finansowej (płynności, rentowności,
aktywności i zadłużenia) nie przedstawiają się pomyślnie. Problemem są znaczne
opóźnienia w płatnościach, sięgające nawet 30 dni, sytuacji, w której terminy płatności w
transporcie są już bardzo wydłużone. Standardowo wynoszą około 90 dni. Problem taki
zgłaszało 20% firm transportowych [212].
Najczęściej eksploatowanym taborem w branży towarowego transportu drogowego jest
tabor uniwersalny (ciągnik siodłowy wraz z naczepą typu plandeka, kurtyna). Przewożone
są różne rodzaje ładunków jakie można na taki tabor załadować, struktura rodzajowa
przewożonych ładunków nie jest znana, nie prowadzi się takich statystyk.
Firmy specjalizujące się w przewozach określonych ładunków, jak paliwa, szybko
psująca się żywność, ładunki ponadgabarytowe, materiały budowlane np. cement stanowią
niespełna 8% wszystkich firm ogółem. Świadczenie takich usług wymaga posiadania
wysoko wyspecjalizowanego taboru (cystern, chłodni, platform, czy też cementowozów),
który jest droższy od pojazdów uniwersalnych.
Konkurencja w przewozach ładunków
Duży popyt na przewozy ładunków środkami transportu samochodowego spowodował
szybki wzrost konkurencji na tym rynku. Omawiając konkurencyjność na towarowym
rynku transportu drogowego należy zwrócić uwagę na główne cechy charakteryzujące ten
rynek, są to: niematerialny charakter oferowanych usług, wysokie koszty stałe w procesie
wytwarzania usług przemieszczania, mała elastyczność cenowa popytu na przewozy
wobec zmian dochodów i cen za usługi, sezonowość oraz duże zróżnicowanie popytu i
podaży oraz brak równowagi rynkowej.
Ze względu na stopień konkurencji, chcąc określić model rynku na jakim w dzisiejszych
realiach działają mikroprzedsiębiorstwa zarobkowego transportu drogowego ładunków
autorka niniejszej rozprawy skłania się ku polipolowi. Na rynku tym występuje bardzo
duża liczba przedsiębiorstw, proponowana usługa jest raczej usługą standardową,
jednorodną. Wejście i wyjście z rynku, dzięki przepisom liberalizującym ten dostęp jest
dość łatwe, a firmy mają znikomy wpływ na poziom i zmiany cen.
Intensywny wzrost konkurencji, zwiększająca się podaż na rynku skutkuje
pogarszaniem się wyniku finansowego prowadzonej działalności wielu przewoźników. Na
wynik finansowy przedsiębiorstw mają dodatkowo wpływ: zmiany kursu wymiany walut
(EUR/PLN)11 i zmiany cen oleju napędowego. Jednocześnie w UE wzmacniany jest
fiskalizm wobec branży transportowej, podatki w UE głównie VAT i akcyza stanowią
obecnie około 50% ceny jednostkowej paliwa [148]. Coraz większe koszty w
11

Stawki frachtowe w transporcie międzynarodowym w większości przypadków wyrażane są w euro.
Deprecjacja złotego, wzrost kursu euro wywiera pozytywny wpływ na wynik finansowy przedsiębiorstw
transportowych.
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przedsiębiorstwach transportowych stanowią opłaty za korzystanie z infrastruktury
drogowej.
Zgodnie z Dyrektywą 2006/38 niezbędnym elementem zrównoważonego rozwoju jest
internacjonalizacja kosztów zewnętrznych, wprowadzona w postaci sprawiedliwego
systemu pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury, w myśl zasady: użytkownik i
zanieczyszczający płaci [45]. Wprowadzone opłaty znacznie podnoszą koszty, przychody,
ze względu na bardzo intensywną konkurencję oraz wspomniane powyżej odsprzedawanie
ładunków często maleją lub pozostają na tym samym poziomie. Więksi operatorzy mogą
zwyżką kosztów obciążyć usługobiorców, drobnych przewoźników, koszty te dotyczą ich
bezpośrednio.
Sytuacja przedsiębiorstw trudniących się przewozem ładunków jest raczej trudna i
złożona: zmniejsza się ilość przewożonych ładunków całościowych, zwiększa się ilość
przewoźników, nasila się konkurencja, wzrastają koszty operacyjne, pojawiają się
zagrożenia ze strony rynków wschodnich, istnieje natomiast konieczność
podporządkowania się założeniom wspólnej polityki transportowej UE.
W zachodnich krajach Unii Europejskiej wykształcona jest pewna kultura konkurencji
wobec rodzimych przewoźników, polega ona na utrzymywaniu umownego minimalnego
poziomu cen. Na polskim rynku transportu ciężarowego dochodzi do wyniszczającej się
konkurencji odbywającej się poprzez zaniżanie cen za usługi przewozowe, nawet poniżej
własnych kosztów. W Instytucie Transportu Samochodowego przeprowadzono badania
dotyczące kształtowania się średnich jednostkowych kosztów w przedsiębiorstwach
transportu samochodowego. Badania te miały na celu umożliwić polskim przewoźnikom
ocenę własnej pozycji konkurencyjnej na rynku przewozów, pomóc w opracowaniu
własnej strategii firmy, dostosowanej do zachodzących zmian w bliższym i w dalszym
otoczeniu. Według ekspertów ITS koszty jednego wozokilometra w transporcie
międzynarodowym w UE w I połowie 2014 r. kształtowały się na poziomie około 3,70 zł.
Z doświadczenia wynikającego z pracy w branży transportowej można stwierdzić, że wiele
firm świadczy swoje usługi na granicy opłacalności, zarabiając jedynie kilka groszy na
kilometrze. W sytuacji, w której znaczna większość polskich firm transportowych posiada
do 4 zestawów transportowych zyski z działalności wielu firm są bardzo małe (rys. 5.3).
Opracowanie ITS ma być powtarzane cyklicznie, w celu uświadomienia działającym na
rynku mikroprzedsiębiorcom, jak w rzeczywistości kształtują się koszty w transporcie jako
podpowiedź do negocjacji cenowej z klientami.
Badania przedstawiają też ważący argument w przypadku rozważania w środowisku
polityków i naukowców kwestii dotyczących ustaleń wysokości cen minimalnych na
usługi transportowe, poniżej których nie wolno „schodzić” w walce o klienta12.
Monitorowanie kosztów w transporcie ciężarowym, od wielu lat jest przedmiotem prac
takich jednostek badawczych w UE, jak np. Panteia NEA w Holandii, czy Comité National
Routier (CNR) we Francji [84, 202].

12

Z. Kordel i J. Waśkiewicz w swojej publikacji przedstawiają bardzo podobne rozwiązanie pisząc, że:
dzisiejsza sytuacja na rynku transportu samochodowego wskazuje na dość rozregulowaną sytuację w
zakresie cen za usługo przewozowe, bowiem z jednej strony występują sztywne, punktowe instrumenty
ekonomiczne wpływające na poziom kosztów w przedsiębiorstwach transportu samochodowego, z drugiej
strony są ceny, których poziom określa dumpingowa konkurencja (...). Powstaje więc pytanie, czy w
aktualnych warunkach nie należałoby rozważać zagadnienia uregulowania cen na rynku transportowym w
przewozach ładunków chociażby w postaci cen minimalnych [84].
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Rys. 5.3. Średnie ważone koszty rodzajowe 1 wozokilometra przebiegu w badanych
przedsiębiorstwach obsługujących rynki innych krajów UE w latach 2009-2013 i w I półroczu
2014 r. (tabor uniwersalny o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 12 000 kg)
[zł/wozokm] [203]

W wyniku powyższych rozważań zasadne wydaje się utworzenie w Polsce instytucji,
która zajmowałaby się monitorowaniem rynku w zakresie „zdrowej konkurencji” i
minimalnych kosztów. Taka jednostka wspólnie z istniejącymi już służbami nadzoru
powinna mieć możliwość interwencji w przypadku wykonywania przewozów poniżej
kosztów.
W sytuacji, kiedy przewozy dumpingowe nie są zjawiskiem marginalnym i zaczynają
realnie zagrażać kondycji finansowej pozostałych przewoźników, coraz więcej podmiotów
działających na rynku opowiada się za zwiększeniem regulacyjnej roli państwa. Takie
rozwiązanie dałoby początek do budowy rynku transportowego opartego na jakościowej
strategii konkurencji. Dotychczas każda próba nawet informacyjnego ustalania i ogłaszania
minimalnej stawki frachtowej na granicy opłacalności napotykała sprzeciw organów
administracji państwowej [208].
Wysoki poziom konkurencji na rynku skutkuje nie tylko zmniejszaniem marży,
wydłużają się też terminy płatności, przewoźnicy niekiedy kosztem nieprzestrzegania
czasu pracy kierowcy oferują krótszy czas realizacji usługi licząc, że w ten sposób
„podratują” firmowy budżet. Zjawiska te mogą doprowadzić do zmniejszenia rentowności
firm transportowych, zagrożeń związanych z warunkami pracy zatrudnionych
pracowników, jakością stanu technicznego posiadanych pojazdów, co z kolei może
doprowadzić do zmniejszenia bezpieczeństwa na drogach. Powstaje więc pytanie z
wykorzystaniem jakich instrumentów mogą konkurować firmy działające na tym jakże
trudnym rynku.
Źródła przewagi konkurencyjnej w działalności usługowej wynikają głównie z
charakteru wymiany handlowej na rynku. Przedsiębiorstwa mogą konkurować między
sobą
w wielu obszarach. Na rynku transportu drogowego sytuacja podlega ciągłym zmianom:
zwiększają się wymagania klientów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, w dobie
ogólnogospodarczego kryzysu (odnoszącego się w pewnym stopniu również polskiej
gospodarki, ale przede wszystkim gospodarek polskich kontrahentów). Pogłębiają się
naciski na zmniejszanie stawek przewozowych. Na rynku panuje też duża konkurencja –
ze strony przewoźników z różnych krajów. Wszystko to wymaga przyjęcia dość
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elastycznej strategii funkcjonowania, która musi opierać się na odpowiednich czynnikach
świadczących
o przewadze konkurencyjnej oraz być dopasowana do niejednorodnych warunków
rynkowych występujących w różnych obszarach aktywności przedsiębiorstw.
Spośród czynników kształtujących konkurencyjność kluczową rolę odgrywa
innowacyjność, czyli zdolność do wprowadzania na rynek nowych lub udoskonalonych
produktów (wyrobów lub usług), nowych lub udoskonalonych procesów, nowych metod
organizacyjnych lub marketingowych. Za przedsiębiorstwo innowacyjne uważa się firmę,
która w trzyletnim okresie czasu wprowadziła na rynek co najmniej jedno
unowocześnienie technologiczne [255]. Podniesienie poziomu innowacyjności w skali
makro i mikro zostało wpisane zarówno do Strategii Lizbońskiej, jak i Strategii „Europa
2020”, jako kluczowy czynnik wzrostu gospodarczego Unii Europejskiej. Działalność
innowacyjna traktowana jest jako ważny element zrównoważonego rozwoju [15, 96].
Innowacyjność w sferze usług transportowych może odnosić się zarówno do usługi jako
produktu, procesu jej świadczenia, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, jak i
relacji z otoczeniem [90].
Najmniejszy odsetek przedsiębiorstw innowacyjnych odnotowuje się w transporcie
lądowym. Przedsiębiorstwa transportu drogowego, w przypadku każdego rodzaju
innowacji, charakteryzują się małym poziomem innowacyjności, znacznie poniżej średniej
dla innych sektorów gospodarki. Nie korzystają też ze wsparcia wspólnotowego, które jest
i było możliwe do uzyskania przez firmy transportowe, na inwestycje w zakresie nowych
technologii i innowacji13. Rozdrobnienie rynku, mało wykwalifikowany personel pracujący
w firmach transportowych MŚP wpływa na brak zainteresowania funduszami
strukturalnymi głównie w powodu skomplikowanych procedur urzędowych. Firmy te
natomiast mogłyby starać się o wsparcie finansowe przykładowo w zakresie:
‒ instalacji nowych technologii informatycznych,
‒ instalacji systemów GPS w pojazdach,
‒ budowy czy rozbudowy magazynów.
Strategie rozwoju i utrzymania się na rynku usług transportowych większości firm na
nim działających można określić jako strategie średnio lub krótkoterminowe. Zakładają
one jedynie działania na przetrwanie, w znacznej większości nie mają sprecyzowanych
planów długoterminowych oraz sposobów działania w przypadku zaistnienia zakłóceń
rynkowych.
Przedsiębiorcy, zdając sobie sprawę z coraz większej rywalizacji w branży
transportowej oraz z ciągle wzrastających kosztów, stale poszukują rezerw i oszczędności.
Jednym ze sposobów jest ograniczenie pustych lub niepełnych przewozów. Idealnym
narzędziem, które można wykorzystać w tym celu jest wykorzystanie dostępnych
internetowych giełd transportowych, które wspomagają proces zarządzania frachtami oraz
wykorzystanie możliwości kabotażu.
Giełda transportowa określana również jako giełda frachtów i przestrzeni ładunkowych,
to wirtualny rynek przeznaczony głównie dla spedytorów i przewoźników. Dzięki
możliwości zgłaszania nadmiarowych lub brakujących ofert przewozowych i
ładunkowych, osiągają oni optymalne wykorzystanie objętości ładunkowej [140]. Dostęp
do giełd transportowych jest także możliwy dla firm produkcyjnych, które w ten sposób są
w stanie znacząco zmniejszyć koszty transportu wytworzonych produktów.
Giełdy transportowe składają się głównie z dwóch podstawowych elementów:

13

Z punktu widzenia przedsiębiorstw transportowych znacząca była możliwość finansowania, z programu
PHARE 2001, zakupu środków transportowych do 1 maja 2004 r. w wysokości do 50 000 euro. Następna
edycja programu PHARE 2002 uniemożliwiała juz firmom transportowym zakup środków transportu.
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‒ giełda ładunków, która obejmuje oferty transportowe (wolne ładunki do
przewiezienia),
‒ giełda pojazdów, która gromadzi informacje dotyczące wolnych środków
transportowych (o wolnych przestrzeniach ładunkowych) [59].
Do najpopularniejszych występujących na rynku giełd transportowych zalicza się:
‒ TimoCom Truck & Cargo,
‒ Europejska Giełda Transportowa TRANS.eu,
‒ Teleroute.
Popularność giełd frachtowych w naturalny sposób zwiększyła konkurencyjność
w transporcie drogowym. Zwiększenie liczby aktywnych podmiotów odbiło się na
wysokości stawek za 1 km, zwłaszcza w transporcie krajowym [218]. W transporcie
drogowym zauważalna jest sezonowość popytu na usługi transportowe i można wskazać
miesiące,
w których występuje mniejsze zapotrzebowanie na transport głównie w styczniu, lutym
oraz w okres wakacji, czyli lipcu i sierpniu. Miesiące te charakteryzują się małym
przychodem w porównaniu do innych miesięcy oraz większym „uspokojeniem” na rynku.
W miesiącach kiedy wzrasta popyt na przewozy, potrzebna jest większa liczba
samochodów ciężarowych i firma sama nie jest w stanie w 100% zaspokoić popytu. W
większości przypadków firmy transportowe wspierają się wtedy samochodami
podnajmowanymi od innych przewoźników. W takich sytuacjach firmy najczęściej
wystawiają ładunki na giełdę transportową. Przykładowy interfejs pokazujący okno
wprowadzania ładunku na giełdę transportową TimoCom Truck & Cargo został
przedstawiony na rys. 5.4 Po zgłoszeniu się przewoźnika zainteresowanego ładunkiem,
wynegocjowaniu ceny, jest on weryfikowany, sprawdzane są dokumenty oraz aktualna
polisa ubezpieczeniowa.
Można skorzystać z działu windykacji giełdy, który udziela wiarygodnej informacji na
temat danej firmy, podejmującej lub wystawiającej ładunek. Giełdy transportowe
rozwiązują umowy z firmami, które mają dłuższe problemy z płatnościami. Na koniec
zostaje sporządzone zlecenie, a „ładunek sprzedany” po umownej cenie. Przeważnie 10%
ze stawki zapłaconej przez klienta zostaje potrącone na rzecz działań spedycyjnych.

Rys. 5.4. Interfejs wprowadzania ładunku na giełdę TimoCom Truck & Cargo; źródło: Timocom
Truck & Cargo
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W obecnej sytuacji rynkowej, często zaniżanych cenach za usługi transportowe bardziej
opłacalne jest podnajmowanie zleceń innym przewoźnikom. W branży popularne stają się
praktyki tzw. potocznie „przeklejania ładunków” z giełd TimoCom Truck & Cargo oraz
Teleroute na najpopularniejszą giełdę wśród polskich przewoźników Trans.eu. Spedytorzy
wykorzystując znajomość języków obcych biorą zlecenia od zagranicznych firm
transportowych lub spedycyjnych, po czym sprzedają je z zyskiem innym firmom
transportowym, których pracownicy nie znają języków obcych. Na takich praktykach
firmy osiągają znaczne przychody, często przekraczające zdroworozsądkowe podejście.
Skoro jednak są w stanie znaleźć przewoźników, którzy są w stanie wykonać usługę za
zaniżoną stawkę, wykorzystują nadarzającą się możliwość zarobku.
Terminowość i efektywność dostaw stanowi kolejny ważny problem występujący na
rynku polskich i europejskich przewozów drogowych [166]. Dotrzymywanie
uzgodnionego terminu dostawy jest bardzo istotnym czynnikiem dla odbiorców usług, tak
samo jak kwestie uszkodzeń towarów lub opakowań. Ładunek może ulec uszkodzeniu
zarówno podczas załadunku, rozładunku jaki samego transportu.
Proces konkurencji na rynku transportowym dotyczy głównie zapewnienia wysokiej
jakości usług. Świadczenie takich usług niemalże gwarantuje przedsiębiorstwu utrzymanie
długoterminowej przewagi konkurencyjnej oraz stwarza nowe możliwości, jak np. wejście
na nowe rynki. Do głównych instrumentów konkurencji na towarowym samochodowym
rynku transportu drogowego należą [148]:
‒ ceny,
‒ dostępność i różnorodność oferowanych przez przewoźników usług,
‒ przepustowość i moce przeładunkowe,
‒ oferowany tabor samochodowy (dobry stan techniczny, ładowność samochodu, jego
rodzaj oraz dodatkowe wyposażenie),
‒ spełnianie ograniczeń środowiskowych,
‒ dystrybucja usług,
‒ reklama i promocja,
‒ pracownicy (komunikatywność, nastawienie na rozwiązanie problemu, kompetencje,
elastyczność i tempo pracy),
‒ proces świadczenia usług,
‒ wizerunek i wiarygodność przedsiębiorstwa.
Oceniając sytuację polskiego transportu drogowego ładunków z perspektywy procesów
integracyjnych i koncentracyjnych w gospodarce UE, należy stwierdzić, że nie jest on
generalnie gotowy do współuczestniczenia w realizacji nowoczesnych łańcuchów dostaw.
Jego zbytnie rozdrobnienie, słabość organizacyjna i finansowa, a także niedostateczna
wiedza wśród przewoźników na temat współczesnych tendencji rozwojowych,
nowoczesnych systemów zarządzania nie daje podstaw do stwierdzenia, że polskie
przedsiębiorstwa transportu drogowego ładunków będą potrafiły skutecznie włączyć się w
proces globalizacji, a także aktywnie kształtować i realizować zadania współczesnych
łańcuchów dostaw. Jednoznacznie można stwierdzić, że konieczne jest dążenie do tego,
żeby polscy przewoźnicy mogli uczestniczyć, a także kształtować europejskie systemy
logistyczne przy partnerskiej współpracy z największymi światowymi operatorami
logistycznymi, co pozwoli na efektywną realizację zgłaszanych przez odbiorców potrzeb.
Globalizacja w branży TSL zmierza do zmniejszenia kosztów oraz uproszczenia,
schematyzacji sposobów podejmowania decyzji, co w konsekwencji prowadzi do
uzyskania przez przedsiębiorstwo konkurencyjnej pozycji na danym rynku. Na
współczesnym rynku każdy podmiot gospodarczy, produkcyjny, handlowo-usługowy, czy
też transportowy, musi podejmować działania których efektem będzie zmiana w
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dotychczasowym sposobie zarządzania procesami gospodarczymi w firmie, zmierzając do
ekspansji czy też umocnienia swojej dotychczasowej pozycji rynkowej.
Globalizacja sprzyja tworzeniu się dużych przedsiębiorstw, a także organizacji
gospodarczych, biorąc pod uwagę rynek transportu drogowego powstawaniu dużych
operatorów logistycznych. Małe
przedsiębiorstwa
przejawiają
bardzo
małe
zainteresowanie konsolidacją firm, czy też tworzeniem klastrów transportowych. Jest to
zapewne spowodowane brakiem wiedzy o korzyściach płynących z takiej transformacji
oraz małą znajomością reguł gry ekonomicznej [8].
Aby polskie przedsiębiorstwa transportu drogowego ładunków mogły stać się dużymi
operatorami logistycznymi, skutecznie konkurującymi na rynku transportowym Unii
Europejskiej, powinny spełniać określone warunki. Do warunków tych zaliczyć można
m.in.:
‒ rozeznanie się i zrozumienie przez polskich przewoźników istoty przemian
gospodarczych zachodzących na współczesnym rynku,
‒ podjęcie działań zmierzających do tworzenia dużych przedsiębiorstw,
‒ stworzenie przez odpowiednie organy państwowe warunków sprzyjających
powstawaniu tego typu przedsiębiorstw.
W przeciwnym razie polski transport samochodowy w Unii Europejskiej będzie spełniał
wyłącznie funkcję wykonawczą, polegająca na samym wykonaniu usługi transportowej,
przewozie z miejsca A do miejsca B i nie będzie uczestniczył w korzyściach
ekonomicznych, które wynikają z procesów koncentracji i konsolidacji na współczesnym
rynku gospodarczym [201].
Według dostępnych analiz wnioskować można, że wciąż będzie zwiększał się popyt na
usługi z branży TSL, jednak istnieje ryzyko, że nasilająca się konkurencja między
producentami wywoła nacisk na przewoźników i operatorów logistycznych, aby dalej
zmniejszali ceny świadczonych usług. Nasilanie się zjawiska konkurencji wiąże się z
zwiększającymi się wymaganiami wobec przewoźników - zwłaszcza chodzi tu o
wymagania jakościowe [98].
W pojęciu konkurencyjności mieści się też zdolność elastycznego reagowania na
zmieniające się potrzeby rynkowe, szybkość dostosowywania się i wprowadzania zmian,
zmniejszanie niepotrzebnych kosztów.
MŚP działające w branży transportowej w Polsce borykają się z wieloma problemami,
przede wszystkim nie posiadają rezerw finansowych, dostęp do kredytów jest też
utrudniony, ponieważ często firmy te nie dysponują odpowiednio dużym majątkiem pod
zastaw.
Przepisy regulujące funkcjonowanie transportu nie rozróżniają wymagań w zależności
od wielkości firmy. Mikroprzedsiębiorca nie dysponuje odpowiednio wykwalifikowaną
kadrą do załatwiania wszystkie spraw w urzędach i z kontrahentami. Do tego dochodzą
częste zmiany przepisów, za którymi zaledwie nadążają wyspecjalizowane kadry dużych
przedsiębiorstw.
Mikro i małe przedsiębiorstwa transportowe mają słabą pozycję w negocjacjach z
dużymi firmami, często muszą zgadzać się na narzucane im małe ceny za przewóz oraz na
wydłużane terminy płatności. Trudna sytuacja mikroprzedsiębiorstw dotyczy zarówno
przedsiębiorstw prowadzących transport krajowy, jak i międzynarodowy. Szansą dla tych
firm jest wzrost konkurencyjności poprzez poprawę efektywności funkcjonowania. Na
chwilę obecną większość przedsiębiorstw jest nastawiona na strategię przywództwa
kosztowego, wybierając głównie strategię niszy rynkowej.
Dobre rozpoznanie teoretycznych zagadnień związanych z konkurencją,
konkurencyjnością i przewagą konkurencyjną, odnoszących się także do transportu
drogowego, przedstawione w podrozdziałach 5.1 i 5.2 niniejszej rozprawy umożliwiają
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lepsze zrozumienie zasad dostosowywania się. Także w odniesieniu do wprowadzania
zmian i minimalizacji kosztów w międzynarodowej, bardzo konkurencyjnej działalności
transportowej.
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6. Metodyka badań
Realizacja postawionych przez autorkę w niniejszej rozprawie doktorskiej badawczego
celu głównego w postaci: zbadania konkurencyjności polskich przewoźników drogowych
ładunków na rynku UE, zbadania i przeanalizowania czynników mających wpływ na tą
konkurencyjność oraz ujęcie modelowe tej konkurencyjności i celów cząstkowych, jak też
weryfikacja głównej hipotezy badawczej: zmiany na rynku przewozów samochodowych
ładunków w Unii Europejskiej wpływają na konkurencyjność polskich przewoźników
drogowych, stymulując różnego rodzaju działania w tym obszarze oraz hipotez
pomocniczych
wymagały
przeprowadzenia
badań
empirycznych.
Rezultaty
przeprowadzonej weryfikacji empirycznej będą prezentowane rozdziale 7 niniejszej
rozprawy doktorskiej.
W badaniu wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Do analizy
konkurencyjności przedsiębiorstw transportu drogowego opracowano tradycyjny
i elektroniczny kwestionariusz ankiety. Elektroniczny kwestionariusz badawczy został
przygotowany w chmurze dysku Google, powiązanego z kontem Gmail. Kwestionariusz
zawierał pytania w języku angielskim.
W badaniu zastosowano losową technikę doboru próby [173]. Badanie miało zasięg
unijny, zostało zrealizowane na przełomie marca–czerwca 2017 r.
W celu rekrutacji podmiotów do badania autorka rozprawy stworzyła w oparciu o dane
z dostępnej jej giełdy transportowej Timocom bazę losowo wybranych 1200
przedsiębiorstw zagranicznych. Na skrzynki elektroniczne firm z utworzonej wcześniej
bazy wysłano e-maile z prośbą o wypełnienie załączonego kwestionariusza ankiety, odzew
był znikomy, zareagowało 8 firm.
Konieczne było wprowadzenie zmian w losowym sposobie prowadzenia badań.
Wykorzystano wywiady telefoniczne przeprowadzone za pomocą techniki CATI
(Computer Assisted Telephone Interwieving) [72] oraz rozmowy za pomocą komunikatora
giełdy transportowej Trans.eu oraz Timocom. Następnie do przedstawicieli podmiotów,
którzy w rozmowie bezpośredniej wyrazili chęć udziału w badaniu, za pomocą techniki
CAWI (Computer Assisted Web Interview) rozesłano ponownie e-maile z odnośnikiem do
strony internetowej, na której znajdował się interaktywny kwestionariusz oraz dodatkowo
załączony kwestionariusz w programie MS Word [78]. W efekcie końcowym uzyskano
odpowiedzi od 256 podmiotów, a wskaźnik zwrotu wyniósł 21%.
Zamiarem autorki było uzyskanie jak największej liczby odpowiedzi, w wyniku
poprzednich doświadczeń związanych z prowadzeniem badań z branży TSL, a także
znajomości dynamiki pracy od strony zawodowej istotne było, aby kwestionariusz nie był
obszerny, a wypełnienie go zajmowało jak najmniej czasu.
Kwestionariusz składał się z 8 pytań (4 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru
i 4 pytań otwartych). Pytania zamknięte dotyczyły częstotliwości współpracy z polskimi
przedsiębiorcami, formy współpracy, profesjonalizmu polskich przewoźników a także
opinii dotyczącej poszczególnych czynników wpływających na konkurencyjność polskich
przewoźników. Opinie o polskich przewoźnikach przedstawiono w pięciostopniowej skali
Likerta [154]. Zastosowanie skali Likerta jest powszechnie stosowane w prowadzonych
badaniach naukowych [76]. Skala pięciostopniowa, w porównaniu ze skalą
siedmiostopniową jest bardziej przyjazna dla respondenta, co znajduje potwierdzenie w
literaturze naukowej [205]. Badany odpowiada precyzyjniej, kiedy ma do wyboru mniejszą
liczbę możliwych odpowiedzi.
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Sporządzono listy kilku stwierdzeń dla każdego podejmowanego zagadnienia
pozwalające zweryfikować ich występowanie. Wszystkim stwierdzeniom przypisano
identyczną kafeterię odpowiedzi, co uczyniło je zestawem skal porządkowych. Każde
stwierdzenie respondent oceniał według stopnia zgodności ze swoim zdaniem.
Do sprawdzenia istotności różnic w opiniach na temat polskich przewoźników w
firmach ze „starej” i „nowej” Unii użyto testu Manna-Whitneya w przypadku porównania
w dwóch grupach. Test ten pozwala na testowanie różnic między dwoma niezależnymi
zbiorami, przyporządkowując grupy oraz nadając im odpowiednie rangi [154]. Został on
zastosowany mając na uwadze właściwości, które odpowiadają charakterowi
przeprowadzonego przez autorkę rozprawy. Hipoteza zerowa testu zakłada, że dwie
losowo wybrane próby pochodzą z populacji o takich samych rozkładach. Jeśli
prawdopodobieństwo testowe p przekracza założony poziom istotności  = 0,05, to brak
podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. Jeśli natomiast p < , to hipotezę zerową
odrzuca się i przyjmuje się hipotezę alternatywną, która zakłada, że rozkład zmiennej w
obu grupach różni się.
Do sprawdzenia zależności między zmiennymi jakościowymi zastosowano test chikwadrat Pearsona NW. Test ten jest jednym z najstarszych testów statystycznych. Jest
testem uniwersalnym, można go stosować zarówno do weryfikacji hipotez o rozkładzie
ciągłym, jak i dyskretnym, do hipotez prostych, jak i złożonych, wymaga on próby co
najmniej 100 podmiotów [173]. Za istotną statystycznie przyjęto wartość p < 0,05.
Do porównania proporcji, wcześniej pogrupowanych w kategorie odpowiedzi otwartych
występujących w dwóch grupach firm reprezentujących „starą” Unię i „nową” Unię
zastosowano test istotności różnic dla dwóch wskaźników struktury (test proporcji).
Hipoteza zerowa testu zakłada, że proporcje w obu grupach są jednakowe. Jeśli
prawdopodobieństwo testowe p przekracza założony poziom istotności  = 0,05, to brak
podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. Jeśli natomiast p < , to hipotezę zerową
odrzuca się i przyjmuje się hipotezę alternatywną, zakładającą że proporcje w obu grupach
różnią się.
Rzetelność kwestionariusza została sprawdzona dla wszystkich pytań zamkniętych
oparciu o test Alfa Cronbacha. Jeżeli α < 0,5 uznaje się rzetelność jako nieakceptowaną.
Wszystkie obliczenia statystyczne przeprowadzono z wykorzystaniem pakietu
statystycznego STATISTICA 10 PL.
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7. Wyniki badań
7.1. Analiza ankietowych wyników badań
Polska jest liderem rynku przewozów towarowych w UE. Na podstawie danych ZMPD
pod koniec 2018 r. udział polskich przewoźników w obsłudze przewozów
międzynarodowych w Unii Europejskiej wyniósł 31%. Wykonujemy niespełna jedną
trzecią wszystkich międzynarodowych kursów zestawów drogowych (ciągnik siodłowy +
naczepa), na co składa się niespełna 235 tys. samochodów ciężkich. Polskie pojazdy
stanowią ok. 13% tego typu pojazdów, za które płaci się myto na niemieckich drogach. Co
czwarty samochód ciężki w terminalu w Calais zarejestrowany jest w Polsce, a także co
trzeci na belgijskich drogach. W oparciu o badania przeprowadzone przez Grupę Volvo na
Słowacji 38,4% samochodów ciężkich spotykanych na drogach należy do polskich
przewoźników. W Wielkiej Brytanii niespełna 22%. Polska to jedyny kraj, który znajduje
się w pierwszej piątce w każdym z krajów Unii Europejskiej, pod względem pochodzenia
przewoźników drogowych.
Mając na uwadze powyższe dane autorka rozprawy postanowiła dokonać analizy
zagranicznych firm transportowych, spedycyjnych, operatorów logistycznych w kierunku
wydania opinii na temat polskich przewoźników. Badania zostały przeprowadzone w
trudnym dla branży okresie związanym z wprowadzaniem przez poszczególne państwa
„starej” UE płac minimalnych (np. Milog w Niemczech, Loi Macron we Francji).
Powszechnie utarła się opinia, że wprowadzanie nowych przepisów jest reakcją na polską
dominację na drogach. W badaniu zapytano zagraniczne firmy, jaki mają do tego stosunek.
Badania przeprowadzono w okresie stycznia–maja 2017 r. Wybór próby badawczej był
jak podano wcześniej – losowy. Kwestionariusz ankietowy opracowano i skierowano do
zagranicznych przedsiębiorstw spedycyjnych, logistycznych i transportowych,
działających na terenie Unii Europejskiej, korzystających z usług polskich przewoźników.
Kwestionariusz skierowano do 1200 podmiotów. Uzyskano odpowiedzi od 256
przedsiębiorstw. W grupie przedsiębiorstw, które wyraziły zgodę na udział w badaniu,
znalazły się zarówno oddziały największych firm działających w branży TSL w Europie i
na świecie (takie jak Raben, Schenker, Dachser, XPO Logistics, CH Robinson i inne), jak
również mniejsze przedsiębiorstwa. Uzyskane wyniki jako materiał źródłowy stanowią
część badawczą niniejszej pracy.
Dziewiętnaście ankiet, ze względu na to, że posiadały braki danych w pytaniach
otwartych, zostało odrzuconych. Do analizy statystycznej uwzględniono ankiety z 237 firm
z 19 krajów reprezentujących kraje „starej” i „nowej” Unii, co wobec przeprowadzonej
kalkulacji doboru liczebności próby (przy błędzie maksymalnym 6%), ww. liczbę firm
w próbie uznano za na potrzeby prowadzonych badań. Zgodnie z niniejszą kalkulacją
doboru liczebności próby, w tym przypadku powinno uwzględnić się przynajmniej 218
firm.
Podobnie uznano, że próba jest wystarczająca m.in. ze względu na udział w badaniach
firm poddanych ankietyzacji, zarówno dużych i małych, z większości krajów „starej”
i „nowej” UE. W przeprowadzonym rozpoznaniu w oparciu o dostępną autorce rozprawy
literaturę, nie natrafiono na kompleksową, jak najbardziej aktualną, charakterystykę firm
zagranicznych TSL.
Skomplikowana całościowa ocena charakterystycznych, wielorakich cech tego rodzaju
firm TSL, poufność niektórych danych, niejednokrotnie ich brak czy niepewność,
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długotrwałość i kosztowność koniecznych ocen spowodowały, że statystycznej
reprezentatywności pozyskanej próby obecnie nie dyskutowano.
Po analizie struktury firm, które znalazły się w próbie, faktu ich rozpoznawalności
w większości przypadków na rynku firm TSL wydaje się, że wyniki mogą być użyteczne
dla badania konkurencyjności polskich przewoźników drogowych ładunków na tym rynku.
Istotnym wydał się fakt podzielenia respondentów na „starą” i „nową” Unię Europejską,
a także przeanalizowanie i porównanie wyników w tym aspekcie. Większość firm
reprezentowała kraje „starej” Unii” – 78,9% firm. Pozostałe firmy reprezentowały państwa
„nowej” Unii – 21,1% firm (rys. 7.1).

„nowa” UE
21.1%

„stara” UE
78.9%

Rys. 7.1. Ankietowane firmy z podziałem na „starą” i „nową” Unię Europejską
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Rys. 7.2. Firmy poddane ankietyzacji w poszczególnych krajach z podziałem na państwa „starej”
i „nowej” Unii Europejskiej

Ankietę wypełniły firmy z 19 krajów Unii Europejskiej, najwięcej przedsiębiorstw
reprezentowało: Niemcy – 13,9% firm, Francję – 10,5% firm oraz Holandię – 8,4% firm.
Częstotliwość współpracy z polskimi przewoźnikami
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Większość badanych firm bardzo często współpracuje z polskimi przewoźnikami –
64,1% firm. Firm, które współpracują często było 26,6%, a 8,9% firm – niezbyt często.
Tylko jedna firma podała, że nigdy nie współpracowała z polskimi przewoźnikami (rys. 7.3).
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Rys. 7.3. Częstość współpracy ankietowanych firm z polskimi przewoźnikami

Ze względu na to, że tylko jedna firma nigdy nie współpracowała z polskimi
przewoźnikami do dalszej analizy autorka rozprawy utworzyła 3 grupy częstości
współpracy:
‒ rzadko – 22 firmy, które niezbyt często współpracowały lub nigdy nie
współpracowały z polskimi przewoźnikami,
‒ często – 63 firmy, które często współpracowały z polskimi przewoźnikami,
‒ bardzo często – 152 firmy, które bardzo często współpracowały z polskimi
przewoźnikami.

Częstość [%]

Forma współpracy z polskimi przewoźnikami
Z badania wynikło, że większość zagranicznych firm współpracuje z polskimi
przewoźnikami na zasadzie jednorazowych zleceń – 72,6% firm. Tylko dla 13,1% firm
współpraca ta oparta jest tylko na terminowych kontraktach. Pozostałe firmy opierają się
na obu rodzajach współpracy (jednorazowych zleceniach jak i terminowych kontraktach) –
14,3% firm (rys. 7.4).
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Rys. 7.4. Forma współpracy z polskimi przewoźnikami

Profesjonalność polskich przewoźników
Większość firm uważa polskie firmy za profesjonalnych partnerów – 74,3% firm.
Niespełna 1/4 firm (21,5%) uważa, że polskie firmy są profesjonalnymi partnerami tylko
czasami, a 2,1% firm uważa, że w ogóle nie są profesjonalnymi partnerami. Pozostałe
firmy nie wyraziły zdania na ten temat (rys. 7.5).
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Ze względu na to, że po 5 firm podało odpowiedź „nie” oraz „nie wiem” do dalszej
analizy autorka utworzyła 2 grupy opinii o polskich firmach transportowych jako
profesjonalnych partnerach:
‒ tak – 176 firm, które uważają że polskie firmy są profesjonalnymi partnerami,
‒ czasami/nie – 61 firm, które uważają, że polskie firmy nie są profesjonalnymi
partnerami lub są nimi czasami lub w ogóle nie mają zdania na ten temat.
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Rys. 7.5. Polskie firmy transportowe jako profesjonalni partnerzy

Opinie na temat polskich przewoźników
W kwestionariuszu poproszono respondentów o ocenę 10 aspektów mających istotny
wpływ na konkurencyjność polskich firm. Wyniki można opisać w pięciostopniowej skali
Likerta (dwa stwierdzenia negatywne, jedno stwierdzenie neutralne, dwa stwierdzenia
pozytywne), przypisując każdej odpowiedzi ocenę punktową od 1 do 5 (tab. 7.1):
‒ bardzo źle: 1 pkt,
‒ źle: 2 pkt,
‒ w miarę dobrze: 3 pkt,
‒ dobrze: 4 pkt,
‒ bardzo dobrze: 5 pkt.
Tab. 7.1. Liczebności i częstość występowania firm ze względu na opinię o polskich
przewoźnikach
Opinie
Konkurencyjność cen
Umiejętności kierowcy
Umiejętności językowe
kierowcy
Stan samochodu, naczepy
i wyposażenie dodatkowe
Współpraca z personelem
Opinia o przewoźniku
Wysokość emisji spalin
samochodu (norma EURO)
Wysokość sumy
ubezpieczenia OCP
Niezawodność odbioru
towaru i dostawy
Całkowity czas przejazdu

n
2
3

%
0,8
1,3

n
9
9

%
3,8
3,8

W miarę
dobrze
n
%
67 28,3
96 40,5

27

11,4

111

46,8

74

31,2

23

9,7

2

0,8

1

0,4

11

4,6

93

39,2

110

46,4

22

9,3

3
2

1,3
0,8

17
18

7,2
7,6

85
91

35,9
38,4

106
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44,7
50,6

26
6

11,0
2,5

0

0,0

17

7,2

94

39,7

112

47,3

14

5,9

2

0,8

15

6,3
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51,1
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6,3

2

0,8

15

6,3
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36,3
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49,4

17

7,2

0

0,0

5

2,1

64

27,0
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Źle

n
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%
52,3
46,0
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n
%
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20
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Dla lepszego zobrazowania uzyskanych wyników przedstawionych w tab. 7.1 wyniki
przedstawiono na rys. 7.6.
Większość aspektów oceniono przez badane firmy pozytywnie. Najwyżej oceniono:
‒ całkowity czas przejazdu – średnia 3,85 ±0,70 pkt,
‒ konkurencyjność cen – średnia 3,76 ±0,78 pkt.
W wyniku przeprowadzonego badania, zarzuty stawiane polskim przewoźnikom przez
innych przewoźników europejskich, dotyczące zaniżania stawek za transport mogą okazać
się zasadne. Wysokie oceny za całkowity czas przejazdu potwierdzają, że polscy
przewoźnicy są solidni i pracowici i wykonują swoją pracę na czas.
Największym problemem okazała się znajomość języków obcych przez kierowców
zatrudnianych przez polskie firmy transportowe (średnia 2,42). Na rysunku 7.7 jest to
„najsłabsze ogniwo” polskich firm transportowych. Podczas przeprowadzonych przez
autorkę rozmów telefonicznych wiele firm odnosiło negatywnie do tego aspektu. Niestety
podczas większości przeprowadzonych rozmów pojawiały się opinie, że także dysponenci,
pracownicy biurowi zatrudniani przez polskich przewoźników nie znają języków obcych,
porozumiewają się głównie mailowo przy pomocy internetowych tłumaczy. Warto byłoby
doradzić przewoźnikom, aby wprowadzali darmowe kursy językowe dla swoich
pracowników, ponieważ trudności komunikacyjne mogą prowadzić do wielu problemów,
utrudniają pracę, a także kreują niekorzystny wizerunek u kontrahentów.
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Rys. 7.6. Opinia o polskich przewoźnikach – częstość odpowiedzi

Podczas analizy przeprowadzonych badań autorce wydało się istotne przedstawienie
zależności pomiędzy odpowiedziami przedstawicieli reprezentujących firmy ze „starej”
i „nowej” Unii Europejskiej.
Częstość współpracy z polskimi przewoźnikami w firmach ze „starej” i „nowej” Unii
Europejskiej
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Między firmami „starej” i „nowej” Unii, a częstością współpracy z polskimi
przewoźnikami występuje istotna statystycznie (bliska granicy istotności) zależność (test
chi-kwadrat Pearsona: p = 0,0439). Oznacza to, że częstość współpracy z polskimi
przewoźnikami zależy od tego z którego państwa wywodzą się badane firmy (tab. 7.2).
Wśród firm, które rzadko współpracują z polskimi przewoźnikami, większy jest odsetek
firm z krajów reprezentujących „nową” Unię niż firm z krajów reprezentujących „starą”
Unię Europejską. Świadczy o tym fakt, iż w oparciu o dokonaną wieloletnią obserwacją
rynku związaną z pracą zawodową autorki niniejszej rozprawy, większość operatorów
usług logistycznych zlecających wykonanie przewozu ma swoją siedzibę w krajach
„starej” UE. Przedsiębiorstwa pochodzące z krajów „nowej” Unii Europejskiej są w
większości wykonawcami tych usług.
3,76

Konkurencyjność cen

3,57

Umiejętności kierow cy
2,42

Umiejętności językow e kierow cy
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Rys. 7.7. Średnie opinie firm o polskich przewoźnikach w 5-stopniowej skali Likerta
Tab. 7.2. Liczebności i częstości firm ze „starej” i „nowej” Unii ze względu na częstość
współpracy z polskimi przewoźnikami oraz wynik zastosowanego testu chi-kwadrat Pearsona
„stara” UE
n = 187

„nowa” UE
n = 50

n

%

n

%

Rzadko

13

7,0

9

18,0

Często

49

26,2

14

28,0

Bardzo często

125

66,8

27

54,0

Częstość współpracy
z polskimi
przewoźnikami

* istotny statystycznie, p < 0,05.

Test chi-kwadrat Pearsona
2

df

p

6,25

2

0,0439*
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Wśród firm, które często współpracują z polskimi przewoźnikami nieznacznie większy
jest odsetek firm z krajów reprezentujących „nową” Unię niż firm z krajów
reprezentujących „starą” Unię Europejską. Wśród firm, które bardzo często współpracują z
polskimi przewoźnikami większy jest odsetek firm z krajów reprezentujących „starą” Unię
niż firm z krajów reprezentujących „nową” Unię (rys.7.8).
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Rys. 7.8. Częstość współpracy z polskimi przewoźnikami wśród firm ze „starej” i „nowej” Unii

Forma współpracy z polskimi przewoźnikami w firmach ze „starej” i „nowej” Unii
Europejskiej
Sprawdzono także, czy występuje zależność pomiędzy formą współpracy, a krajem
pochodzenia badanej firmy. Wyniki analiz przedstawiono poniżej (tab. 7.3). Analiza
wyników wykazuje, że pomiędzy firmami ze „starej” i „nowej” Unii, a formą współpracy z
polskimi przewoźnikami nie występuje istotna statystycznie zależność (test chi-kwadrat
Pearsona: p > 0,05). Oznacza to, że rodzaj współpracy z polskimi przewoźnikami nie
zależy od tego czy firmy te reprezentują „starą” czy „nową” Unię Europejską. Na rysunku
7.9 przedstawiono rodzaj współpracy z polskimi przewoźnikami ze „starej” i „nowej” Unii
Europejskiej.
Tab. 7.3. Liczebności i częstości występowania firm ze „starej” i „nowej” Unii ze względu na formę
współpracy z polskimi przewoźnikami oraz wynik zastosowanego testu chi-kwadrat Pearsona
„stara” UE
n = 187

„nowa” UE
|n = 50

n

%

n

%

Jednorazowe zlecenia

134

71,7

38

76,0

Terminowe kontrakty

26

13,9

5

10,0

Oba

27

14,4

7

14,0

Rodzaj współpracy
z polskimi
przewoźnikami

Test chi-kwadrat Pearsona
2

df

p

0,57

2

0,7530
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Rys. 7.9. Rodzaj współpracy z polskimi przewoźnikami w firmach ze „starej” i „n owej” Unii
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Opinie o polskich firmach transportowych jako profesjonalnych partnerach w
firmach ze „starej” i „nowej” Unii
Kolejne pytanie dotyczyło ogólnej opinii dotyczącej profesjonalizmu polskich firm
transportowych, czy w tej kwestii istotna była zależność od kraju pochodzenia badanego
państwa? Wyniki analizy przedstawiono w tab. 7.4 i na rys. 7.10.
Tab. 7.4. Liczebności i częstości firm ze „starej” i „nowej” Unii Europejskiej ze względu na opinię
o polskich firmach transportowych jako profesjonalnych partnerach oraz wynik zastosowanego
testu chi-kwadrat Pearsona
„Stara” UE
n = 187

„Nowa” UE
n=0

n

%

n

%

Tak

142

75,9

34

68,0

Czasami/ nie

45

24,1

16

32,0

Polskie firmy
transportowe jako
profesjonalni partnerzy

Test chi-kwadrat Pearsona
2

df

p

1,30

1

0,2542

Między firmami reprezentującymi „starą” i „nową” Unię, a opinią o polskich firmach
transportowych jako profesjonalnych partnerach nie występuje istotna statystycznie
zależność (test chi-kwadrat Pearsona: p > 0,05). Oznacza to, że opinia o polskich firmach
transportowych jako profesjonalnych partnerach nie zależy od kraju pochodzenia badanej
firmy.
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Rys. 7.10. Polskie firmy transportowe jako profesjonalni partnerzy w firmach ze „starej” i „nowej”
Unii

Opinie na temat polskich przewoźników w firmach ze „starej” i „nowej” Unii
W tablicy 7.5 przedstawiono średnie wraz z odchyleniami standardowymi dla opinii na
temat polskich przewoźników ze „starej” i „nowej” UE w skali od 1 do 5 oraz
zastosowanego testu Manna-Whitneya.
Istotne statystycznie różnice na temat polskich przewoźników w firmach wystąpiły dla
dwóch czynników „Konkurencyjność cen” (test Manna-Whitneya: p = 0,0032) oraz
„Umiejętności językowe kierowcy” (test Manna-Whitneya: p = 0,0032).
Firmy reprezentujące kraje „starej” Unii Europejskiej lepiej oceniły konkurencyjność
cen polskich przewoźników niż firmy reprezentujące kraje „nowej” Unii. Co może
potwierdzić powszechną opinię dotyczącą bogatej „starej” UE i biedniejszej „nowej” UE.
Średnia ocen firm z Zachodniej Europy dotycząca konkurencyjności cen oferowanych
przez polskie przedsiębiorstwa i wynosiła 3,96 pkt na 5 pkt, czyli zdecydowanie większa
liczba przebadanych firm oceniła oferowane przez polskich przewoźników ceny jako
korzystne i bardzo korzystne.
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Tab. 7.5. Średnie wraz z odchyleniem standardowym dla opinii na temat polskich przewoźników
w firmach ze „starej” i „nowej” Unii w skali 1-5 oraz wyniki zastosowanego testu Manna-Whitneya
„stara” UE
n = 187
Odch.
Średnia
std.
3,96
0,69

Opinie
Konkurencyjność cen

„nowa” UE
n = 50
Odch.
Średnia
std.
3,40
0,97

Test MannaWhitneya
Z

P

2,94

0,0032*

Umiejętności kierowcy

3,56

0,76

3,58

0,73

–0,33

0,7422

Umiejętności językowe kierowcy

2,34

0,79

2,70

0,99

–2,36

0,0181*

Stan samochodu, naczepy
i wyposażenie dodatkowe

3,62

0,73

3,50

0,79

0,70

0,4856

Współpraca z personelem

3,59

0,83

3,50

0,81

0,67

0,5052

Opinia o przewoźniku

3,45

0,70

3,52

0,74

–0,90

0,3681

Wysokość emisji spalin
samochodu (norma EURO)

3,50

0,71

3,58

0,73

–0,84

0,3986

Wysokość sumy
ubezpieczenia OCP

3,52

0,76

3,68

0,65

–1,09

0,2769

Niezawodność odbioru
towaru i dostawy

3,56

0,77

3,56

0,70

0,30

0,7628
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Rys. 7.11. Średnie dla opinii na temat polskich przewoźników w firmach ze „starej” i „nowej” Unii
Europejskiej w skali od 1 do 5
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Test porównań wielokrotnych wykazał istotną różnicę tylko między częstością
współpracy „rzadko”, a „bardzo często”. Firmy, które bardzo często współpracują z
polskimi przewoźnikami lepiej oceniły konkurencyjność cen polskich przewoźników niż
firmy, które rzadko współpracują z polskimi przewoźnikami. Firmy reprezentujące kraje
„starej” UE gorzej (2,34 pkt na 5) oceniły umiejętności językowe kierowców niż firmy
reprezentujące kraje „nowej” Unii (2,70 pkt na 5). Dla pozostałych opinii brak istotnych
statystycznie różnic między firmami reprezentującymi „starą” i „nową” Unię (p > 0,05).
Graficznie przedstawiono uzyskane wyniki na rys. 7.11.
Rzetelność kwestionariusza sprawdzono dla pytań zamkniętych (1–4). Współczynnik
Alfa Cronbacha wyniósł 0,713. Oznacza to, że kwestionariusz jest rzetelny.
W kwestionariuszu zastosowano 4 pytania otwarte, zapytano badane firmy o
najmocniejsze i najsłabsze strony polskich przewoźników, o opinię co mogłoby przyczynić
się do zwiększenia konkurencyjności przez polskie przedsiębiorstwa transportowe.
Ostatnie pytanie dotyczyło zagrożeń jakie niesie za sobą obecność polskich przewoźników
na rodzimym rynku transportowym firmy badanej. Dla łatwiejszej analizy odpowiedzi na
pytania otwarte pogrupowano w kategorie.
1. Jakie Pani/Pana zdaniem są najmocniejsze strony polskich firm transportowych?
Firmy, które nie miały zdania na temat najmocniejszych stron polskich firm
transportowych stanowiły 5,9% przebadanych firm. Pozostałe firmy podawały różne
odpowiedzi. Najmocniejszymi stronami polskich firm transportowych okazały się być:
‒ mała cena usług – uważa tak 56,5% firm,
‒ dostępność firm, jak i kierowców – uważa tak 19,4% firm,
‒ elastyczność kierowców – uważa tak 8,4% firm,
‒ wysoka jakość obsługi – uważa tak 7,6% firm,
‒ szybki czas tranzytu oraz punktualność – uważa tak 5,9% firm,
‒ profesjonalizm – uważa tak 5,5% firm.
Wśród udzielonych odpowiedzi można znaleźć następujące:
„Dobra cena, załadunki i rozładunki o czasie, WSPANIAŁA współpraca”
„Konkurencyjne ceny, dostępność”
„Stosunek ceny do jakości obsługi. Tańsza cena za normalne rozwiązania jakościowe”
„Nie narzekają na czas oczekiwania, nie trzeba im dopłacać za godziny postoju na
załadunkach i rozładunkach”
„Na rynku jest ogromna liczba polskich przewoźników, a ceny są bardzo
konkurencyjne”
"Jest ich dużo! Jeśli potrzebujesz ciężarówki, zawsze ją znajdziesz”
„Są tani i wszędzie w Europie”
„Mają mniej podatków niż my, więc mogą pracować taniej, ich Państwo im dopłaca,
dlatego mają takie ceny”
Według większości przebadanych podmiotów najmocniejszą stroną polskich
przewoźników jest oferowanie korzystnych cen za świadczone usługi. Respondenci
wskazują też często na niewiedzę polskich przewoźników o możliwości ubiegania się o
dodatkową zapłatę za zbyt długie oczekiwanie na załadunek lub rozładunek towaru.
Zdaniem autorki rozprawy w najbliższych latach, z powodu wprowadzanych płac
minimalnych w większości krajów Zachodniej Europy, ta sytuacja będzie musiała się
zmienić, polscy przewoźnicy, aby utrzymać się na rynku będą musieli podnieść stawki za
świadczone usługi transportowe. Niepodważalnym atutem polskich przewoźników jest
także dostępność ich samochodów ciężkich w całej Europie, co możemy znaleźć w
cytowanych powyżej odpowiedziach.
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W tab. 7.6 przedstawiono liczebności i częstości odpowiedzi firm na pytanie „Jakie
Pani/Pana zdaniem są najmocniejsze strony polskich firm transportowych?”
Również w tym przypadku autorka postanowiła sprawdzić zależność pomiędzy
podawanymi odpowiedziami, a krajem pochodzenia firmy odpowiadającej na pytanie: czy
niska cena uznana za największy atut polskich przewoźników była wskazywana głównie
przez firmy reprezentujące „starą” Unię. Wyniki przedstawiono w tab. 7.7.
Tab. 7.6. Liczebności i częstości odpowiedzi firm na pytanie „Jakie Pani/Pana zdaniem są
najmocniejsze strony polskich firm transportowych?”
Najmocniejsze strony polskich firm transportowych
Cena (niska )
Dostępność
Elastyczność
Jakość obsługi
Czas tranzytu / punktualność
Profesjonalizm
Komunikacja/ informowanie
Odpowiedzialni
Pracowici
Dobre pojazdy, sprzęt, wyposażenie
Umiejętności kierowców
Kontakty
Dobra współpraca
Godni zaufania
Rozwiązują sami problemy
Lokalizacja / kraj tranzytowy
Cierpliwi
Pomocni
Znajomość języków
Nie mam zdania

n
134
46
20
18
14
13
10
9
8
8
8
4
4
3
3
3
2
2
1
14

%
56,5
19,4
8,4
7,6
5,9
5,5
4,2
3,8
3,4
3,4
3,4
1,7
1,7
1,3
1,3
1,3
0,8
0,8
0,4
5,9

Tab. 7.7. Porównanie wybranych najmocniejszych stron polskich firm transportowych w firmach
reprezentujących „starą” i „nową” Unię oraz wynik testu istotności różnic między dwoma
wskaźnikami struktury
Najmocniejsze strony polskich firm
transportowych
cena (niska )
dostępność
elastyczność
jakość obsługi
czas tranzytu / punktualność
profesjonalizm

„stara” UE
n = 187
n
105
31
19
17
14
10

%
56,1
16,6
10,2
9,1
7,5
5,3

„nowa” UE
n = 50
n
29
15
1
1
0
3

%
58,0
30,0
2,0
2,0
0,0
6,0

Test
proporcji
p
0,8098
0,0334*
0,0643
0,0924
0,0459*
0,8464

* istotny statystycznie, p < 0,05.

Stwierdzono, że nie ma zależności w odpowiedziach, jeżeli chodzi o cenę (firmy
reprezentujące „starą” UE 56,1%, firmy reprezentujące „nową” Unię 58%). Firmy
reprezentujące „starą” Unię Europejską częściej natomiast niż firmy reprezentujące
„nową” Unię wskazywały na elastyczność, jakość obsługi, czas tranzytu jako mocne strony
polskich firm transportowych. W przypadku czasu tranzytu różnica ta jest istotna
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statystycznie
(p = 0,0459).
Firmy reprezentujące „nową” UE częściej niż firmy reprezentujące „starą” Unię
wskazywały na dostępność jako mocną stronę polskich firm transportowych. Różnica ta
jest istotna statystycznie (p = 0,0334) – tab. 7.7 oraz rys. 7.12.
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Rys. 7.12. Porównanie wybranych najmocniejszych stron polskich firm transportowych w firmach
reprezentujących „starą” i „nową” Unię

2. Jakie Pani/Pana zdaniem są najsłabsze strony polskich firm transportowych?
Jedenaście i osiemdziesiątych setnych procenta firm nie miało zdania na temat
najsłabszych stron polskich firm transportowych. Pozostałe firmy podawały różne
odpowiedzi. Najsłabszymi stronami polskich firm transportowych okazały się być (tab.
7.8):
‒ nieznajomość języków obcych – uważa tak 44,30% firm,
‒ słaba komunikacja i przepływ informacji – uważa tak 10,50% firm,
‒ słaby wizerunek kierowców – uważa tak 7,20% firm.
Okazuje się, że najsłabszą stroną polskich przewoźników jest personel. Wśród
odpowiedzi możemy znaleźć takie opinie:
„Zdecydowanie potrzebny jest większy nacisk na satysfakcję i profesjonalne
wykształcenie pracowników (przede wszystkim języki obce) - jeśli pracownik jest szczęśliwy
w swojej pracy, będzie skuteczniejszy i będzie powodował mniej błędów i
niedoskonałości.”
„Powinni zatrudniać kierowców, którzy mówią co najmniej kilka słów po angielsku. To
może być bardzo pomocne przy załadunku / rozładunku.”
„Nie znają języków w biurze i kierowcy, bez translatora zero kontaktu”
„Poprawcie zdolności językowe planistów, spedytorów i kierowców”
„Potrzebne szkolenia językowe dla kierowców”.
Pomimo zwiększającej się na całym świecie tendencji do nauki języka angielskiego,
w Polsce nadal wiele osób nie potrafi komunikować się w tym języku. Wielki deficyt
kierowców z prawem jazdy kategorii C+E na rynku europejskim może tłumaczyć fakt, że
przedsiębiorcy zatrudniając pracownika na to stanowisko kierowcy międzynarodowego nie
biorą pod uwagę stopnia jego znajomości języków obcych. Niezrozumiałym wydaje się
być natomiast nieznajomość języków obcych przez planistów i spedytorów w firmie
zajmującej się transportem międzynarodowym, świadczącej usługi na rzecz wielu
zagranicznych kontrahentów.
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W tab. 7.9 oraz na rys. 7.13 przedstawiono porównanie wybranych najsłabszych stron
polskich firm transportowych w firmach reprezentujących „starą” i „nową” Unię oraz
wynik testu istotności różnic między dwoma wskaźnikami struktury.
Tab. 7.8. Liczebności i częstości odpowiedzi firm na pytanie „Jakie Pani/Pana zdaniem są
najsłabsze strony polskich firm transportowych?”
Najsłabsze strony polskich firm transportowych
Nieznajomość języków
Słaba komunikacja, przepływ informacji
Słaby wizerunek kierowcy
Mało wiarygodni
Nieelastyczność
Firmy pracują za krótko (do 16:00)
Nie nawiązują długotrwałych relacji
Długi czas tranzytu / niepunktualność
Brak szczerości / kłamią
Niska cena
Wysoka cena
Słabe umiejętności kierowców
Nieodpowiedni stan samochodu, sprzętu, wyposażenia
Brak profesjonalizmu
Mało odpowiedzialni
Nie pracują w święta
Nieodpowiednia reputacja
Niska jakość obsługi
Nie chcą powiększać firmy
Brak pozycjonowania pojazdu
Nie wszędzie chcą jeździć
Unikanie ciężkiej pracy
Mała dostępność (za mało ciężarówek)
Nieznajomość rynku
Wahanie cen
Nie mam zdania

n
105
25
17
10
9
9
8
8
7
7
7
7
7
6
5
5
5
3
1
1
1
1
1
1
0
28

%
44,3
10,5
7,2
4,2
3,8
3,8
3,4
3,4
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
2,5
2,1
2,1
2,1
1,3
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,0
11,8

Tab. 7.9. Porównanie wybranych najsłabszych stron polskich firm transportowych w firmach
reprezentujących „starą” i „nową” Unię oraz wynik testu istotności różnic między dwoma
wskaźnikami struktury
Najsłabsze strony polskich firm
transportowych
Nieznajomość języków
Słaba komunikacja, przepływ informacji
Słaby wizerunek kierowcy

„Stara” UE
n = 187

„Nowa” UE
n = 50

n
88
21
16

n
17
4
1

%
47,1
11,2
8,6

%
34,0
8,0
2,0

Test
proporcji
p
0,0977
0,5125
0,1089

Firmy reprezentujące „starą” Unię częściej niż firmy reprezentujące „nową” Unię
wskazywały na nieznajomość języków, słabą komunikację i przepływ informacji oraz
słaby wizerunek kierowcy jako słabe strony polskich firm transportowych. Jednak różnice
te nie są istotne statystycznie (p > 0,05).
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Rys. 7.13. Porównanie wybranych najsłabszych stron polskich firm transportowych w firmach
reprezentujących „starą” i „nową” Unię Europejską

3. Co Pani/Pana zdaniem powinni zrobić polscy przewoźnicy, aby być bardziej
konkurencyjni na rynku i lepiej sprostać pańskim wymaganiom?
Firmy, które nie wyraziły swojej opinii na temat tego, co powinni zrobić polscy
przewoźnicy, aby być bardziej konkurencyjnymi na rynku i lepiej sprostać ich
oczekiwaniom, stanowiły 10,1%, 8,9% firm uważa, że nic nie powinni zrobić, gdyż są już
wystarczająco konkurencyjni. Pozostałe firmy podawały różne odpowiedzi. Polscy
przewoźnicy, aby być bardziej konkurencyjni na rynku powinni przede wszystkim:
‒ nauczyć kierowców (jak i personel) języka obcego – 31,2% firm,
‒ poprawić komunikację i przepływ informacji – 11,4% firm,
‒ obniżyć cenę usług – 9,7% firm,
‒ zwiększyć jakość obsługi – 8,9% firm,
‒ wprowadzić nowszy tabor samochodowy, sprzęt i wyposażenie – 7,6% firm.
Wśród powtarzających się odpowiedzi można wyróżnić:
„Myślę, że robią świetną robotę, ale jedna rzecz, którą mogliby zrobić lepiej, jest
nauczenie kierowców mówienia po angielsku, co uczyni ich bardziej atrakcyjnymi na
rynku”
„Szkolenia dla kierowców i personelu z obsługi klienta i językowe”
„Poprawa komunikacji ogólnej. Jest to podstawa wszystkiego”
„Większa dostępność planistów. Zwykle po 16:00 trudno jest dotrzeć do osób z biura”
„Pracujcie na relacjach / wielkość, to muszą być większe firmy”
Polskie firmy transportowe, chcąc stać się bardziej konkurencyjnymi na europejskim
rynku powinny przede wszystkim podnieść znajomość języków obcych przez swoich
pracowników (np. wprowadzając obowiązkowe kursy językowe).
Firmy powinny także zastanowić się nad wprowadzeniem pracy zmianowej lub
wprowadzeniu telefonicznego numeru interwencyjnego, działającego poza normalnymi
godzinami pracy biura. Wielu badanych zwróciło uwagę, że firmy pracują zbyt krótko:
„Kończą pracę o 15:00 i nie można się już dodzwonić”, „Za krótko otwarte firmy, po
16:00 większość firm nie jest dostępna”.
Sukces firmy to bardzo często kwestia relacji międzyludzkich. Warto byłoby także
polepszyć ogólne zdolności komunikacyjne pracowników. Aby poprawić wyniki
przedsiębiorstwa i zwiększyć jego konkurencyjność na rynku, należy zaangażować w
działania firmy cały zespół oraz przekonać jego członków, że można zdziałać więcej
razem niż osobno. Co jest zadziwiające trzecią co do częstości odpowiedzią była kwestia
dotycząca ceny, około 10% respondentów odpowiedziało, że zmniejszenie cen za usługi

S t r o n a | 121

transportowe wpłynie korzystnie na pozycję konkurencyjną polskich przedsiębiorstw (tab.
7.10).
Tablica 7.10. Liczebności i częstości odpowiedzi firm na pytanie „Co Pani/Pana zdaniem powinni
zrobić polscy przewoźnicy, aby być bardziej konkurencyjni na rynku i lepiej sprostać pańskim
wymaganiom?”
Co Pani/Pana zdaniem powinni zrobić polscy przewoźnicy, aby
być bardziej konkurencyjni na rynku i lepiej sprostać pańskim
wymaganiom?
Nauczyć kierowców (jak i personel biurowy) języka obcego
Poprawić komunikację w biurze, przekazywanie informacji
Obniżyć cenę usług
Zwiększyć jakość obsługi
Nowszy tabor samochodowy, sprzęt i wyposażenie
Wydłużyć czas pracy firmy
Prawdomówność
Wyszkolić personel
Zwiększyć profesjonalizm
Kierowcy powinni być bardziej elastyczni
Poprawić umiejętności kierowców
Zwiększyć liczbę pojazdów
Popracować nad punktualności
Poprawić wizerunek kierowców (wygląd, zachowanie)
Zwiększyć cenę usług
Zwiększyć dostępność (jeździć do większej liczby krajów)
Wprowadzić pozycjonowania pojazdu (GPS)
Połączyć się w duże firmy
Nic, są już konkurencyjni
Nie mam zdania

n

%

74
27
23
21
18
11
9
9
8
7
7
7
7
6
4
4
4
2
21
24

31,2
11,4
9,7
8,9
7,6
4,6
3,8
3,8
3,4
3,0
3,0
3,0
3,0
2,5
1,7
1,7
1,7
0,8
8,9
10,1

Firmy reprezentujące „starą” Unię częściej niż firmy reprezentujące „nową” Unię
wskazywały na naukę języka obcego u kierowców, zmniejszenie ceny usługi oraz
wprowadzenie nowszego taboru samochodowego, sprzętu i wyposażenia. Jednak różnice
te nie są istotne statystycznie. Firmy reprezentujące „nową” Unię częściej niż firmy
reprezentujące „starą” Unię wskazywały na poprawę komunikacji i przekazywanie
informacji oraz zwiększenie jakości obsługi. Jednak różnice, te nie są istotne statystycznie
(p > 0,05) – rys. 7.14.
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Rys. 7.14. Porównanie wybranych czynników mających poprawić konkurencyjność polskich
przewoźników na rynku w firmach reprezentujących „starą” i „nową” Unię

4. Czy uważa Pan/Pani, że polscy przewoźnicy zagrażają rodzimym przewoźnikom
z Pana/Pani kraju?
Ostatnie pytanie dotyczyło opinii badanych na temat zagrożenia idącego za obecnością
polskich przewoźników na rodzimym rynku transportowym firmy badanej. Powszechne
w Europie w ostatnich latach stało się stwierdzenie, że zaniżanie cen, a nawet dumping
cenowy stosowany przez polskie firmy zagraża przewoźnikom z Europy Zachodniej,
często prowadzi do bankructwa zagranicznych firm transportowych. Autorka rozprawy
sprawdziła jak do tej kwestii odniosą się badane firmy (tab. 7.11).
Tab. 7.11. Tabela liczebności i częstości odpowiedzi firm na pytanie „Czy uważa Pan/Pani, że
polscy przewoźnicy zagrażają rodzimym przewoźnikom z Pana/Pani kraju?”
Czy uważa Pan/Pani, że polscy przewoźnicy zagrażają
rodzimym przewoźnikom z Pana/Pani kraju?
Tak
Tak i nie
Nie
Nie mam zdania

n

%

79
13
134
11

33,3
5,5
56,5
4,6

Wyniki okazały się zaskakujące. Ponad połowa firm uważa, że polscy przewoźnicy nie
zagrażają rodzimym przewoźnikom – 56,5% firm. Natomiast 33,3% firm jest odmiennego
zdania, a 5,5% firm jest niezdecydowanych – uważa, że tak i nie. Pozostałe firmy nie
miały zdania na niniejszy temat – 4,6% firm. Dla lepszego zobrazowania wyniki
przedstawiono na rys. 7.15.
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Rys. 7.15. Czy uważa Pan/Pani, że polscy przewoźnicy zagrażają rodzimym przewoźnikom z
Pana/Pani kraju?

Między firmami ze „starej” i „nowej” Unii a odpowiedziami na pytanie „Czy uważa
Pan/Pani, że polscy przewoźnicy zagrażają rodzimym przewoźnikom z Pana/Pani kraju?”
nie występuje istotna statystycznie zależność (test chi-kwadrat NW: p > 0,05). Odpowiedzi
firm reprezentujących „starą” i „nową” Unię są podobne.
W części odpowiedzi na ww. pytanie zawarta była szczegółowa analiza. Odpowiedzi
były zwięzłe– tak lub nie, w część jednak odpowiedzi wyjaśniono, dlaczego taki jest stan
rzeczy. Z odpowiedzi wybrano te, które pojawiały się najczęściej.
„Nie, choć ciężko jest konkurować z ich niskimi cenami, ale mamy regulacje dotyczące
kabotażu…”
„Moim zdaniem wręcz przeciwnie, zwiększają wydajność naszych przewoźników,
możemy żyć w pudełku przez długi czas, ale polscy przewoźnicy zmuszają
zachodnioeuropejskie firmy transportowe do kreatywności, rozwoju i uczenia się
funkcjonowania na globalnym rynku”
„Nie, w dalszym ciągu do wyboru mamy tańszych przewoźników: czeskich, rumuńskich,
litewskich….”
„Obecnie to nie polskie firmy zagrażają niemieckiej branży transportowej, ponieważ
ceny nie są znacznie niższe niż ceny niemieckie. Firmy z Rumunii, Bułgarii, ... są tańsze.
Ale mają też jeszcze mniejszą jakość”
„Nie, pracują w większości na międzynarodowym rynku, nie naszym wewnętrznym”
„Nie, to my decydujemy komu dajemy ładunki”
„Nie, dopiero kiedy nie ma niemieckich przewoźników szukamy innych”
„Tak, klienci nie chcą już płacić wyższych cen”
„Tak, ale to takie błędne koło bo nasi klienci chcą też płacić małe ceny i nie chcą płacić
więcej”
„Tak zagrażają francuskiemu rynkowi, nawet jeśli respektują prawo Macrona. Ale to
Europa i globalizacja”
W tab. 7.12 i na rys. 7.16 przedstawiono wyniki odpowiedzi na pytanie „Czy uważa
Pan/Pani, że polscy przewoźnicy zagrażają rodzimym przewoźnikom z Pana/Pani kraju?”
Tab. 7.12. Odpowiedzi firm ze „starej” i „nowej” Unii na pytanie „Czy uważa Pan/Pani, że polscy
przewoźnicy zagrażają rodzimym przewoźnikom z Pana/Pani kraju?” oraz wynik testu chi-kwadrat
NW
Czy uważa Pan/Pani, że
polscy przewoźnicy
zagrażają rodzimym
przewoźnikom z Pana/Pani

„stara” UE
n = 187

„nowa” UE
n = 50

Test chi-kwadrat NW

n

n

2

%

%

df

p
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Rys. 7.16. Odpowiedzi firm ze „starej” i „nowej” Unii na pytanie „Czy uważa Pan/Pani, że polscy
przewoźnicy zagrażają rodzimym przewoźnikom z Pana/Pani kraju?”

Jak można zauważyć w zamieszczonych odpowiedziach powyżej wiele firm
odpowiadało, że polscy przewoźnicy nie zagrażają wewnętrznemu transportowi w ich
kraju i że do ochrony wewnętrznego rynku transportowego służą przepisy dotyczące
kabotażu. Wiele firm wskazywało, iż na rynku większym zagrożeniem są inne
wschodnioeuropejskie firmy z Rumunii, Bułgarii, Litwy i Czech. Niektóre firmy
zaznaczały także, że korzystają z usług zagranicznych przewoźników tylko w przypadku
braku przewoźników rodzimych, co pozwala im kontrolować sytuację na krajowym rynku
transportowym.
Wśród firm, które uważają, że polscy przewoźnicy zagrażają ich rodzimemu rynkowi
często pojawiały się także uwagi dotyczące preferencji klientów, którzy jak wiadomo chcą
płacić jak najniższe ceny i niechętnie chcą je zwiększać.

7.2. Ujęcie modelowe konkurencyjności polskich
przewoźników drogowych ładunków na współczesnym
rynku UE – po weryfikacji
Wobec przeobrażeń w kryteriach funkcjonowania oraz zwiększającej się konkurencji
w sektorze międzynarodowego drogowego transportu ładunków, przedsiębiorstwo, chcąc
odnieść sukces rynkowy powinno być zorientowane na rynek, a swoje strategie budować
w oparciu o zidentyfikowane wcześniej potrzeby swoich odbiorców.
W dostępnej literaturze brak jest pozycji przedstawiających modele konkurencyjności
usług transportowych w odniesieniu do drogowego transportu międzynarodowego
ładunków. Większość dostępnych prac uwzględnia jedynie kryteria oceny jakości usług
transportowych czy logistycznych lub dotyczą one ogólnie zarządzania jakością usług
logistycznych.
Wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw mają czynniki oraz otoczenie zewnętrzne,
na które w większości firma nie ma bezpośredniego wpływu. Otoczenie w jakim
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funkcjonuje przedsiębiorstwo generuje szanse rozwoju przedsiębiorstwa, ale także niesie
ze sobą różnego rodzaju zagrożenia. Czynniki składowe otoczenia mają swoisty wpływ na
funkcjonowanie firmy, który wchodzi z nimi w specyficzne relacje.
Na część czynników przewoźnik nie ma wpływu, natomiast pozostałe czynniki osoby
zarządzające przedsiębiorstwem mogą starać się wykorzystać z korzyścią dla firmy.
Polskie przedsiębiorstwa transportowe działające na rynku europejskim reagują na zmiany
otoczenia w zróżnicowany sposób. Postawy polskich przedsiębiorstw transportowych
wobec zmian podzielić możemy na: zachowawcze, biernie reagujące, kreatywne. Na
podstawie wieloletnich doświadczeń pracy w branży oraz analizy środowiska
transportowego stwierdzić można, że większość przewoźników reprezentuje stan
zachowawczy. Tylko nieliczne firmy poszukują nowych, innowacyjnych rozwiązań np.
organizacyjnych. Jedyną zmianą na jaką decyduje się większość firm jest wymiana taboru
na nowocześniejszy.
Do zagrożeń i barier dla funkcjonowania europejskiego rynku transportu drogowego
zaliczyć można regulacje prawne i wyzwania unijnego rynku międzynarodowych,
drogowych przewozów ładunków. Unijny rynek transportowy zmaga się ostatnio z
problemami związanymi ze zwiększeniem biurokratyzacji i kosztów działania, a także z
utrzymującym się niedoborem kierowców zawodowych. Do czynników zewnętrznych
mogących mieć mocny wpływ na konkurencyjność przewoźników zaliczono:
‒ zmiany w przewozach ładunków w UE wobec możliwych zmian jej struktury (np.
Brexit),
‒ zmiany w preferencjach odbiorców usług,
‒ zmiany techniczne i technologiczne,
‒ zmiany konkurencji na rynku.
Siłą przedsiębiorstwa jest jego otoczenie wewnętrzne, w zakresie umiejętności
interpretacji zachowań podmiotów z mikrootoczenia i zjawisk z makrootoczenia oraz
szybkości reakcji na nie. Autorka niniejszej rozprawy czynniki wewnętrzne, zależne i
istotnie wpływające na konkurencyjność przedsiębiorstwa specjalizującego się w zakresie
drogowego transportu ładunków podzieliła na dwie główne grupy: jakościowe i kosztowe.
Podczas przeprowadzonych badań zidentyfikowano następujące czynniki:
‒ koszty usług, jedna z podstawowych kategorii decydujących o procesach
zachodzących na rynku, czynnik ten nie okazał się być kluczowy,
‒ jakość świadczonych usług transportowych, do najważniejszych zaliczono:
✓ kwalifikacje pracowników i przepływ informacji,
✓ zdolność do budowania długotrwałych relacji biznesowych,
✓ nowoczesność taboru i dodatkowego wyposażenia technicznego,
✓ ekologiczność,
✓ niezawodność i terminowość dostaw,
✓ potencjał przedsiębiorstwa.
Obecnie, w celu upraktycznienia podejmuje się próby połączenia teoretycznych modeli
z badaniami empirycznymi, mając na uwadze potrzebę praktycznego testowania rozważań
wynikających z teorii. Zdaniem K. Koźmińskiego modele są dobrym instrumentem
poznawczym, ilustrują rzeczywistość oraz wprowadzają pojęciowy porządek do złożonego
otoczenia gospodarczego [85, 92]. W rozprawie w celu przedstawienia pozycji
konkurencyjnej polskich przewoźników drogowych ładunków na współczesnym rynku
unijnym zaproponowano ujęcie modelowe (rys. 3.1). Zaproponowane ujęcie modelowe
poddano weryfikacji w oparciu o badania empiryczne przeprowadzone na grupie 237
zagranicznych przedsiębiorstw z branży TSL bezpośrednio współpracujących z polskimi
przewoźnikami. W wyniku weryfikacji uzyskano potwierdzenie rzetelności
zaproponowanego wcześniej ujęcia modelowego. Badania empiryczne autorki niniejszej
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rozprawy wskazały na potrzeby odbiorców usług transportowych. Na podstawie
odpowiedzi respondentów określono które czynniki konkurencyjności polskich
przewoźników oceniane są pozytywnie, a które negatywnie.
W wyniku przeprowadzonych badań większość wybranych czynników mających
wpływ na konkurencyjność polskich przewoźników międzynarodowych na rynku unijnym
została oceniona pozytywnie (rys. 7.17). W tak konkurencyjnym otoczeniu, polskie firmy
transportu drogowego ładunków potrafią skutecznie konkurować na europejskim rynku.
Niskie koszty świadczonych usług są ważnym czynnikiem, istotnie wpływającym na
proces wyboru przewoźnika przez zleceniobiorcę, nie okazał się to być jednak czynnik
kluczowy.
W wyniku przeprowadzonych badań respondenci bardziej cenili sobie wysoką jakość
świadczonych usług. Większość czynników wpływających na jakość usługi została
oceniona pozytywnie.
Dwa czynniki zostały przez większość respondentów ocenione negatywnie. Pierwszy,
to kwalifikacje pracowników i przepływ informacji. Na podstawie analizy odpowiedzi
uzyskanych w badaniu empirycznym ustalono, że zagraniczni odbiorcy usług nisko
oceniają znajomość języków obcych przez pracowników biurowych i kierowców
zawodowych zatrudnianych w Polsce. Firmy transportowe powinny nadawać większą
wagę podnoszeniu znajomości języków obcych zatrudnianych pracowników. Proponuje się
wprowadzenie obowiązkowych kursów językowych jako inwestycję w kapitał ludzki. W
tym aspekcie przepływ informacji budzi też pewne zastrzeżenia.
Drugi oceniony negatywnie czynnik to zdolność do budowania długotrwałych relacji
biznesowych. Okazało się, że polscy przewoźnicy niechętnie nawiązują długofalową
współpracę z zagranicznymi przedsiębiorstwami. Zaleca się polskim przewoźnikom
budowanie długotrwałych relacji biznesowych z innymi firmami z branży, co może okazać
się podstawą tworzenia mocniejszej przewagi konkurencyjnej i realizowania zwycięskich
strategii rynkowych.
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Rys. 7.17. Ujęcie modelowe konkurencyjności polskich przewoźników drogowych ładunków na
współczesnym rynku UE – po weryfikacji

Przyjęta forma ujęcia modelowego oraz zaproponowane rozwiązania wydają się być
łatwe do wdrożenia i uniwersalne. W ocenie autorki niniejszej rozprawy istnieje
możliwość zastosowania zaproponowanego ujęcia modelowego przez niemalże każde
przedsiębiorstwo transportowe w celu poprawy swojej sytuacji konkurencyjnej na rynku
unijnym.
Zaproponowane ujęcie modelowe zostało przez autorkę zwalidowane na grupie 12
polskich przedsiębiorstw międzynarodowego transportu ładunków. Proces walidacji został
przeprowadzony w czerwcu 2019 r. za pomocą wywiadów telefonicznych. Walidację
modelu przeprowadzono po niespełna 2 latach od zakończenia badań pierwotnych.
Wszystkie walidowane firmy potwierdziły aktualność modelu. Podmioty biorące udział w
walidacji, podobnie jak ankietowani wskazały, że czynnikami istotnie wpływającymi na
konkurencyjność ich przedsiębiorstw, a wymagającymi poprawy są:
‒ umiejętności językowe pracowników (12 przedsiębiorstw wskazało na problemy
językowe kierowców, a jedynie 5 podmiotów odniosło to także do pracowników
biurowych),
‒ budowanie długotrwałych relacji biznesowych (11 przedsiębiorstw potwierdziło, iż
nie nawiązuje długotrwałych kontraktów, ze względu na ich nieopłacalność).
Dynamicznie zmieniająca się sytuacja na unijnym rynku transportowym, zawirowania
polityczne, mogą przyczynić się do tego, że konkurencyjność polskich przewoźników
najprawdopodobniej zmniejszy się w nadchodzących latach.
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8. Wnioski i kierunki dalszych badań
8.1. Podsumowanie
Niniejsza rozprawa doktorska poświęcona została międzynarodowej konkurencyjności
polskiej branży transportu drogowego ładunków w Unii Europejskiej. Służyła realizacji
celów o charakterze poznawczym i aplikacyjnym. Na wartość poznawczą rozprawy składa
się przede wszystkim ocena stanu międzynarodowej konkurencyjności polskiej branży
transportowej ładunków oraz scharakteryzowanie czynników, które determinują poziom
wspomnianej konkurencyjności.
Europejski rynek transportu drogowego ładunków cechuje obecnie brak stabilności.
Wynika to między innymi z wprowadzanych ostatnio uregulowań prawnych lub zmian
interpretacyjnych dotychczasowych przepisów w krajach UE. Wpływa to negatywnie na
działalność przewoźników z państw Europy Środkowo-Wschodniej.
Wprowadzane zmiany mają istotny wpływ na sektor transportu drogowego UE.
Zaliczyć do nich należy opisane szerzej w dysertacji wprowadzenie wymogu płacy
minimalnej dla pracowników delegowanych, ograniczenia kabotażu, brak możliwości
odbierania tygodniowego odpoczynku regularnego w pojeździe. W dysertacji
przedstawione zostały też wyzwania europejskiego rynku przewozów drogowych
ładunków: Brexit, wymogi dotyczące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, Pakiet
Mobilności. Wszystko to czyni działalność polskich podmiotów coraz trudniejszą.
Rozważania empiryczne poprzedzono analizą rozwoju rynku transportu drogowego
w Polsce i Unii Europejskiej na tle przemian gospodarczo-politycznych i prawnych,
przeprowadzono badania wśród zagranicznych odbiorców usług świadczonych przez
polskich przewoźników. Rezultatem przeprowadzonych w rozprawie teoretycznych analiz
było zebranie i uporządkowanie prezentowanych w literaturze przedmiotu rodzajów
przewag konkurencyjnych, wskazanie czynników, które powszechnie uznawane są za
wyróżniające elementy składowe strategii konkurowania przedsiębiorstw zorientowanych
na osiąganie przewagi konkurencyjnej na konkretnych rynkach.
Dzięki przeprowadzonej analizie wyników badań zidentyfikowano kluczowe czynniki
konkurencyjności, zachowania konkurencyjne, a także dokonano oceny wpływu tych
zachowań na osiąganie przewagi konkurencyjnej na omawianym rynku.

8.2. Ważniejsze wnioski z badań własnych
W oparciu o analizę wyników przeprowadzonych badań autorka rozprawy zrealizowała
cel główny rozprawy w postaci zbadania konkurencyjności polskich przewoźników
drogowych ładunków na rynku UE, zbadania i przeanalizowania czynników mających
wpływ na tą konkurencyjność oraz zaproponowała ujęcie modelowe tej konkurencyjności.
Odniosła się też do ujętych w rozprawie celów szczegółowych i je zrealizowała. Ww.
ujęcie modelowe pozytywnie zweryfikowała na grupie 237 zagranicznych przedsiębiorstw
z branży TSL bezpośrednio współpracujących z polskimi przewoźnikami. Zaproponowane
ujęcie modelowe zostało też przez autorkę rozprawy pozytywnie zweryfikowane, a także
zwalidowane na grupie 12 polskich przedsiębiorstw transportu międzynarodowego
ładunków. Metody badawcze zastosowane w rozprawie miały charakter komplementarny,
podyktowane było to założeniem przekrojowego, poglądowego charakteru prowadzonych
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rozważań. Osiągnięte wyniki badań oraz wyprowadzone dzięki nim wnioski pozwoliły
stwierdzić, że cele rozważań empirycznych zostały zrealizowane.
W efekcie przeprowadzonych rozważań teoretycznych i badań empirycznych
pozytywnie zweryfikowano hipotezę główną rozprawy, potwierdzając, że zmiany na rynku
przewozów drogowych ładunków w Unii Europejskiej istotnie wpływają na
konkurencyjność polskich przewoźników drogowych, stymulując różnego rodzaju
działania w tym obszarze.
Analizując sytuację na rynku transportu drogowego w Polsce można zauważyć, że
przedsiębiorstwa transportowe zaczynają zauważać potrzebę przebudowy swoich strategii
działania. Nieuniknione jest bardziej dogłębne zrozumienie przez polskich przewoźników
podstawowych praw ekonomii oraz odbieranie europejskiego rynku przewozów jako
materii ograniczonej w rozwoju zarówno podażowym jaki i popytowym.
Weryfikacji poddano także hipotezy szczegółowe.
Hipoteza pomocnicza pierwsza, stanowiąca przypuszczenie, że przewaga
konkurencyjna polskich przewoźników przewozów drogowych ładunków spowodowana
jest wyłącznie niską ceną świadczonych usług, została zweryfikowana negatywnie.
Okazało się, że cena jest ważnym czynnikiem, wpływającym na proces wyboru
przewoźnika przez zleceniobiorcę, nie jest ona jednak czynnikiem kluczowym. W wyniku
przeprowadzonych badań respondenci mimo wszystko bardzo cenili sobie wysoką jakość
świadczonych usług.
Hipoteza pomocnicza druga w której zakładano, że polscy przewoźnicy dysponują
nowoczesnym, ekologicznym taborem oraz wykonują zlecenia w sposób profesjonalny i
niezawodny, została potwierdzona pozytywnie.
Hipoteza pomocnicza trzecia, w której założono, że poziom kompetencji kadry
biurowej zatrudnianej przez polskich przewoźników jest bardzo wysoki i w pełni
odpowiada stawianym wymogom, została zweryfikowana negatywnie. Na podstawie
analizy odpowiedzi uzyskanych w badaniu ankietowym ustalono, że zagraniczni odbiorcy
usług nisko oceniają znajomość języków obcych przez pracowników biurowych, a także
zwracają uwagę na niski poziom komunikacji oraz powolny przepływ informacji
niezwykle istotny w tej branży.
Hipotezę pomocniczą czwartą zakładającą, że znajomość języków obcych przez
kierowców zawodowych zatrudnianych przez polskich przewoźników jest
niewystarczająca, zweryfikowano pozytywnie. Najgorzej ocenionym czynnikiem
wpływającym na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw była właśnie znajomość
języków obcych przez kierowców zawodowych. Zwrócono jednak szczególna uwagę na
umiejętności kierowcy jako kierującego zestawem pojazdów jak również dbałość o
dokumentację i przebieg procesu dostawy.
Firmy transportowe powinny nadawać większą wagę podnoszeniu znajomości języków
obcych zatrudnianych pracowników (zarówno pracowników biurowych jak i kierowców
zawodowych). Proponuje się wprowadzenie obowiązkowych kursów językowych jako
inwestycję w kapitał ludzki.
Hipotezę pomocniczą piątą, która stanowiła, że polscy przewoźnicy niechętnie
nawiązują długofalową współpracę z zagranicznymi przedsiębiorstwami, zweryfikowano
pozytywnie. Zaleca się polskim przewoźnikom budowanie długotrwałych relacji
biznesowych
z innymi firmami z branży, co może okazać się podstawą tworzenia przewagi
konkurencyjnej i realizowania zwycięskich strategii rynkowych.
W opinii przedstawicieli zagranicznych firm TSL działających na rynku unijnym,
polskie firmy drogowego transportu ładunków nie stanowią istotnego zagrożenia dla tego
rodzaju rodzimych firm na ich rynkach. Tego typu stwierdzenie wydaje się być
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wystarczającą odpowiedzią na protekcjonistyczne zachowania rządów większości krajów
Zachodniej Europy, a mianowicie wprowadzanie płac minimalnych. Zdaniem autorki
niniejszej rozprawy, potrzebne jest przeprowadzenie pogłębionych badań w tym zakresie
oraz przedstawienie wynikających z nich wniosków na forum europejskim.
W świetle przeprowadzonych rozważań należy się spodziewać, że najbliższe lata
przyniosą zmiany w strategiach konkurencyjności na rynku usług transportu drogowego
ładunków. Niezaprzeczalnie model konkurencji firm transportowych przeistoczy się z
„walki niskokosztowej” w „walkę jakościową”, która będzie musiała być prowadzona w
warunkach konieczności trzymania dyscypliny kosztowej.
Większe znaczenie na rynku będą odgrywały firmy, które będą otwarte na innowacje,
co oczywiście będzie musiało być uwarunkowane możliwością pozyskania środków
finansowych na rozwój, a także poziomem wykształcenia zatrudnianej kadry.
Wprowadzone
w Unii Europejskiej nowe wymagania dotyczące ochrony środowiska, w szczególności
zmniejszenie emisji spalin do atmosfery, to kolejne wyzwanie dla firm transportowych.
Wpłynie to na konieczność wymiany taboru na nowy, bardziej ekologiczny, ale też
angażujący większe nakłady finansowe. W takiej sytuacji, potrzebne jest wparcie rządu i
samorządów, inaczej przypadki przenoszenia firm przewozowych z Polski np. do Niemiec,
gdzie rząd wspiera finansowo firmy innowacyjne, ekologiczne, będą częstsze.
W najbliższych kilku latach, zdaniem autorki rozprawy, przewoźnicy konkurujący na
rynku usług transportowych będą starali się uzyskać przewagę konkurencyjną koncentrując
się głównie na umiejętności szybkiego wyprzedzania konkurencji. Patrząc na
rozdrobnienie polskiego rynku międzynarodowych przewozów drogowych dobrym
rozwiązaniem mogłoby być działanie w ramach koalicji (alianse, fuzje, przejęcia).

8.3. Proponowane kierunki dalszych badań
Autorka rozprawy jest zdania, że należałoby kontynuować badania w zakresie
konkurencyjności polskich międzynarodowych przewoźników drogowych ładunków i
aktualizować je przez badania empiryczne, co w przyszłości mogłoby doprowadzić do
stworzenia modelu konkurencyjności polskich przewoźników drogowych ładunków w
Unii Europejskiej. Zmiany zewnętrzne, przede wszystkim regulacje prawne w ramach Unii
Europejskiej, a także możliwe zmiany regulacji wewnątrz kraju mogą znacząco wpłynąć
na czynniki przekładające się na przewagę konkurencyjną polskich przewoźników.
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Summary
The competitiveness of Polish road freight hauliers on the European market
Competition is one of the features of a market economy. The continuous competition of
traders in order to achieve the same goal (profit maximizing), is a necessary factor in the
success or failure of a company. While choosing a transport service provider, companies
can be guided by different criteria and take various factors into account. The importance of
individual criteria and factors may depend on the market position of a given company, its
strategy, and the environment in which it operates. Polish road haulage carriers undertake
various types of activities in order to achieve their competitive advantage over other market participants by offering a specific range of services, price levels and innovative IT solutions.
The aim of this doctoral dissertation is to consider the possibility of increasing the competitiveness of Polish carriers and to develop a model approach to the competitiveness of
Polish road haulage carriers on the EU market. Based on data from empirical studies conducted among the direct EU recipients of transport services provided by Polish carriers of
road transport of cargo, an analysis was made which determines the choice of a Polish
company as a partner for transport service and which shortcomings are noticed. The proposed model approach to the competitiveness of Polish road hauliers on the EU market has
been verified by surveys among the above-mentioned recipients of transport services and
validated on the basis of empirical research conducted among Polish carriers of international road freight transport.
The author of the dissertation presents the essence of competition as an economic phenomenon and possible actions and strategies that can enable international road transport
companies to compete effectively on the European Union market.

