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WSTĘP
1. Wybór tematu
Niniejsza rozprawa podejmuje problematykę możliwości rozwoju sektora śródlądowego
transportu wodnego w Unii Europejskiej, w kontekście zapisów Białych Ksiąg z 2001 r. oraz
2011 r. dotyczących przeniesienia części pracy przewozowej dotychczas realizowanej przez
transport drogowy na pozostałe gałęzie transportu. Rozwój frachtu rzecznego powinien być
rozumiany nie tylko jako zwiększenie realizowanej pracy przewozowej (w mln tkm), lecz
przede wszystkim jako wzrost jego znaczenia w miksie transportowym na poziomie Unii
Europejskiej. A także tych krajów, gdzie rozwój tej gałęzi transportu jest uzasadniony
ekonomicznie oraz środowiskowo, tj. nie będzie się przyczyniał do pogorszenia stanu
środowiska naturalnego, a zwłaszcza nie będzie wywierał nadmiernej presji na zasoby wodne.
Podjęcie powyższego tematu przez autora niniejszej rozprawy jest wynikiem trzech
podstawowych motywatorów.
Pierwszym jest wyraźna zmiana priorytetów rozwojowych dla unijnej (wspólnotowej)
polityki transportowej, wskazanych w Białej Księdze z 2011 r. Ambitne cele dotyczące
zmniejszenia, na poziomie unijnym, negatywnego wpływu na środowisko sektora transportu są
możliwe poprzez szersze niż dotychczas wsparcie oraz promocję sektora śródlądowego
transportu wodnego. Oznacza to wyzwanie dotyczące wdrożenia skutecznego wsparcia tego
sektora oraz rozwoju innowacji w procesach logistycznych, zmniejszających ich presję
na środowisko.
Kolejną przesłanką są zmiany zachodzące w krajowej polityce transportowej. Chociaż
w tym wypadku możemy mówić zarówno o inspiracji unijnymi priorytetami, a także – nową
polityką ekonomiczną wdrażaną od 2015 r. (Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz
Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju). Dotychczasowym priorytetem inwestycyjnym
był sektor transportu drogowego. Teraz następuje zwiększenie skali inwestycji w pozostałe
gałęzie transportu. Wymaga to zatem dokonania analizy najskuteczniejszych systemów
wsparcia. Jest to konieczne, gdyż sama infrastruktura transportowa, chociaż stanowi podstawę
dla rozwoju branży, nie będzie wystarczająca do zmiany przyzwyczajeń klientów oraz
organizatorów transportu.
Wreszcie trzecią przesłanką jest zidentyfikowana luka badawcza, którą należy uzupełnić
celem zwiększenia skuteczności całego systemu transportowego, zarówno na poziomie
krajowym jak i unijnym. Rosnąca skala komodalności procesów transportowych, wymusza
konieczność właściwego opisania teoretycznych aspektów zarządzania poszczególnymi
gałęziami transportu. Tymczasem sektor śródlądowego transportu wodnego wyraźnie odstaje
na tym polu od pozostałych gałęzi transportu (zarówno morskich jak i lądowych). Obniża
to zatem potencjalną efektywność (w rozumieniu ekonomicznym) procesów logistycznych
realizowanych przez analizowany sektor.
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2. Identyfikacja luki badawczej
Autor identyfikuje lukę badawczą, które może potencjalnie wpływać na skuteczność
realizacji procesów transportowych sensu largo przez cały sektor transportu lądowego,
a pośrednio – również morskiego. W obliczu wymuszania komodalności całego procesu
transportowego stanowi to ważne wyzwanie dla systemu transportowego.
Po pierwsze, brak jest badań porównawczych dotyczących systemu zarządzania sektorem
śródlądowego transportu wodnego. W szczególności dotyczy to projektów badawczych
prowadzonych na poziomie unijnym oraz równocześnie Państw Członkowskich UE.
Prowadzone prace ograniczają się albo do wybranego kraju lub też dotyczą całej Unii.
Po drugie, prowadzone rozważania teoretyczne dotyczące sektora śródlądowego transportu
wodnego mają najczęściej charakter przyczynkarski. Badania dotyczą kluczowych, aczkolwiek
często oderwanych od siebie, aspektach funkcjonalnych poszczególnych elementów
lub podmiotów systemu. Dotyczy to zwłaszcza zagadnień inżynierskich w obszarze systemów
napędowych oraz nośników energetycznych, problematyki zarządczej ekonomicznej
w obszarze skuteczności przyjętych modeli biznesowych przez przedsiębiorstwa sektora,
wdrażania prawodawstwa unijnego lub też zagadnień ekonomicznych w dotyczących mitygacji
negatywnego wpływu na środowisko naturalne przez politykę transportową.
Po trzecie, struktura sektora podmiotów gospodarczych sektorach, w ramach którego
na szczeblu zarówno unijnym jak i krajowym, występuje niewielka liczba średnich
(i pojedynczych dużych) przedsiębiorstw. Oznacza to wymóg uwzględniania trudności
w kooperacji mikroprzedsiębiorstw. Dotyczy to zwłaszcza tworzenia komodalnej oferty
transportowej, z uwagi na nierównowagę potencjałów między podmiotami sektora
a przedstawicielami pozostałych gałęzi transportu.
Po czwarte, sektor śródlądowego transportu wodnego pozostaje często nieuwzględniany
w projektach badawczych dotyczących transportu multimodalnego. To zmniejsza jego szansa
uczestniczenia w komodalnych procesach transportowych, które są silnie promowane
w polityce ekonomicznej i transportowej wdrażanej na poziomie unijnym oraz krajowym.
Po piąte, ważnym aspektem pozostaje konieczność stworzenia modeli uwzgledniających
wielobranżowe wykorzystywanie zasobów wodnych. Szczególnie istotnym ograniczeniem
pozostaje dla ich gospodarczego zastosowania kwestia zmian klimatycznych. Dodatkowo
obecny kierunek unijnych strategii transportowych wymusza zmniejszenie presji
środowiskowej przez sektor transportu. Oznacza to zarówno zmniejszenie skali emisji,
jak również sięgniecie po nowe, bardziej ekologiczne i odnawialne źródła energii dla środków
transportu.

3. Problem badawczy, cel rozprawy i hipoteza badawcza
Zidentyfikowany przez autora problem badawczy dotyczy zagadnienia przewag
konkurencyjnych (komparatywnych) przedsiębiorstw sektora śródlądowego transportu
wodnego. Zarówno podmiotów aktywnych w ramach tradycyjnych (konkurencyjnych)
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jak i komodalnych łańcuchów transportu. Tym samym poszukiwane są czynniki zapewniające
podwyższenie konkurencyjności, zwłaszcza względem sektora transportu drogowego.
𝑷𝒓𝒐𝒃𝒍𝒆𝒎
[
]
𝒃𝒂𝒅𝒂𝒘𝒄𝒛𝒚

Czy system zarządzania sektorem śródlądowego transportu wodnego
przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności podmiotów
transportowych sektora?

Tak zdefiniowany problem badawczy wynika po pierwsze ze zmiany dotychczasowego
paradygmatu polityk transportowych (na poziomie krajowym jak i unijnym). Poszukiwane
są nowe mechanizmy (lub powrót do zarzuconych rozwiązań), które pomogą zmniejszyć presję
antropogeniczną generowaną przez sektor transportu (w tym także sektora śródlądowego
transportu wodnego) na środowisko naturalne. Współczesne drogi wodne wykorzystywane
są również w innych niż transportowe procesach gospodarczych oraz ekologiczno –
środowiskowych. Warto wyróżnić m.in. wykorzystanie cieków wodnych do produkcji energii
elektrycznej, lub ich rolnicze czy turystyczne wykorzystanie. Natomiast w obszarze
ekologiczno – środowiskowym, drogi wodne pozostają naturalnym obszarem życia dla fauny
i flory.
Ponadto zbyt szybki rozwój transportu drogowego doprowadził do wysokiego poziomu
kongestii transportowej (tj. chronicznego poziomu natężenia ruchu) na terenach aglomeracji
miejskich. Jej poziom osiągnął taki poziom, iż wpływa on negatywnie zarówno na procesy
gospodarcze (koszty opóźnień) jak również społeczne (obniżenie jakości życia). Sektor
śródlądowego transportu wodnego może przyczynić się do zmniejszenia zarówno samej
kongestii jak również poziomu emisyjności procesów transportowych, co może przyczynić się
do mitygacji zmian klimatycznych.
Równocześnie można zauważyć, iż podmioty sektora transportu wodnego śródlądowe
wykazują się wysoką efektywnością kosztową dla wybranych rodzajów ładunków (a pośrednio
także towarów). Ten trend wzmacniany jest przez rozpowszechniane rozwiązań techniczno –
technologicznych w obszarze telekomunikacji, które zwiększają potencjał i zdolność
przedsiębiorstw sektora do tworzenia konkurencyjnej oferty transportowej, również
o charakterze komodalnym. Wskazuje to na rosnąca zdolność przedsiębiorstw sektora
do tworzenia efektywnych aliansów wewnątrz / między gałęziowych. Wymusza to aby poza
analizą na poziomie przedsiębiorstwa, dokonać także mapowania całego systemu zarządzania
sektorem śródlądowego transportu wodnego.
Tym samym, podstawowym celem niniejszej rozprawy jest próba budowy
wielopoziomowego model systemu zarządzania sektorem śródlądowego transportu wodnego.
Dotyczy to zarówno identyfikacji poszczególnych elementów (podmiotów, funkcji, relacji)
ww. systemu jak również wykorzystywanych na poziomie unijnym oraz krajowym
mechanizmów wdrożeniowych. Stanowi to pierwszy w krok w dalszych pracach
nad działaniami optymalizacyjnymi dla systemu zarządzania sektorem śródlądowego
transportu wodnego, zarówno na poziomie krajowym jak i unijnym.
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𝑪𝒆𝒍
[
]
𝒑𝒓𝒂𝒄𝒚

Odwzorowanie
obecnego
(aktualnego,
rzeczywistego)
wielopoziomowego modelu systemu zarządzania sektorem
śródlądowego transportu wodnego

Tak określonemu celowi, przyporządkowane są również trzy cele cząstkowe. Poprzez ich
opracowanie, możliwe będzie skuteczna realizacja celu głównemu pracy.
𝐶𝑒𝑙
[𝑐𝑧ą𝑠𝑡𝑘𝑜𝑤𝑦 ]
𝑛𝑟 1

Identyfikacja podmiotów (prywatnych i publicznych) oraz łączących
je relacji (współzależności) w ramach wielopoziomowego systemu
zarządzania sektorem śródlądowego transportu wodnego

𝐶𝑒𝑙
[𝑐𝑧ą𝑠𝑡𝑘𝑜𝑤𝑦 ]
𝑛𝑟 2

Odtworzenie wielopoziomowej struktury podmiotów publicznych
i prywatnych zarówno w ramach systemu zarządzania sektorem
śródlądowego transportu wodnego, jak również pozostających w jego
bezpośrednim otoczeniu

𝐶𝑒𝑙
[𝑐𝑧ą𝑠𝑡𝑘𝑜𝑤𝑦 ]
𝑛𝑟 3

Identyfikacja podmiotów (prywatnych i publicznych ) w ramach
sektora śródlądowego transportu wodnego jak również pozostałych
gałęzi transportu lądowego niezbędnych do zapewnienia
komodalnego procesu transportowego sensu largo.

Tak zdefiniowany cel główny oraz cele cząstkowe wynikają bezpośrednio z przyjętych
założeń dla dysertacji odnośnie wielopoziomowego systemu zarządzania sektorem
śródlądowego transportu wodnego. Poniżej przedstawiono treść pięciu przyjętych założeń,
które stanowią podstawę dociekań naukowych nt. modelu.

𝑍𝑎ł𝑜𝑧𝑒𝑛𝑖𝑒
[
]
𝑛𝑟 1

System zarządzania sektorem śródlądowego transportu wodnego
musi uwzględniać trzy poziomy koordynacji, tj. (1) poziom
wewnątrzkrajowych, (2) poziom między Państwami Członkowski UE
oraz (3) poziom unijnym.

𝑍𝑎ł𝑜𝑧𝑒𝑛𝑖𝑒
[
]
𝑛𝑟 2

Wśród podmiotów tworzących system zarządzania sektorem
śródlądowego transportu wodnego, głównym beneficjentem muszą
być przedsiębiorstwa transportowe. Przy czym ostatecznym
beneficjentem pozostanie podmiot zlecający usługę transportową.

𝑍𝑎ł𝑜𝑧𝑒𝑛𝑖𝑒
[
]
𝑛𝑟 3

Dla zapewnienia skuteczności operacyjnej, system zarządzania
sektorem śródlądowego transportu wodnego, infrastruktura
transportowa (liniowa oraz punktowa), tak samo jak infrastruktura
logistyczna (punktowa) musi spełniać określony minimalny wymóg
jakości i przepustowości.
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𝑍𝑎ł𝑜𝑧𝑒𝑛𝑖𝑒
[
]
𝑛𝑟 4

Skuteczność strategiczną można osiągnięć (w przypadku podmiotów
podsystemu zarządzania) jedynie w przypadku prowadzenia dialogu
z interesariuszami sektora śródlądowego transportu wodnego.

𝑍𝑎ł𝑜𝑧𝑒𝑛𝑖𝑒
[
]
𝑛𝑟 5

System zarządzania sektorem śródlądowego transportu wodnego
musi uwzględniać w ramach procesu decyzyjnego wszystkie wymogi
środowiskowe, wynikające z ustawodawstwa unijnego i krajowego.

Efektywne wsparcie sektora śródlądowego transportu wodnego, wdrażane w ramach
systemu zarządzania sektorem, powinno być realizowano na poziomie Państwa
Członkowskiego, a także na poziomie Unii Europejskiej. Koordynowanie polityk
ekonomicznych powinno wzmocnić ich skuteczność, poprzez efektów synergicznych (w tym
wykorzystanie tzw. europejskiej wartości dodanej1) dla wybranych projektów inwestycyjnych.
Podobnie jak w przypadku pozostałych polityk sektorowych, w obrębie unijnej
(wspólnotowej) polityki transportowej następuje nie tylko harmonizacja wykorzystywanych
mechanizmów i systemów wsparcia, ale również ich powolne ujednolicenie. Niezbędne jest
zbadanie sposobu w jaki sposób inicjatywy realizowane na poziomie unijnym wzmacniają
oddziaływanie polityk krajowych wspierających wybraną gałąź transportu. Zwłaszcza, czy
można zaobserwować ich podobną efektywność w Państwach Członkowskich, rozwijających
sektor śródlądowego transportu wodnego, również z wykorzystaniem polityk krajowych.
Uwzględniając tak zdefiniowany problem badawczy oraz cel rozprawy (jak również ww.
założenia dla niniejszego opracowanie), hipoteza badawcza została sformułowana
w następujący sposób:

𝑯𝒊𝒑𝒐𝒕𝒆𝒛𝒂
[
]
𝒃𝒂𝒅𝒂𝒘𝒄𝒛𝒂

Możliwość rozwoju systemu zarządzania sektora śródlądowego
transportu wodnego w krajach unijnych (w tym w Polsce) wymaga
wielopoziomowej koordynacji instrumentów wdrożeniowych ze strony
zarówno Państw Członkowskich UE oraz Unii Europejskiej.

Weryfikacja głównego twierdzenia będzie dokonana poprzez sformułowanie poniższych
trzech hipotez o charakterze pomocniczym:

𝐻𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑧𝑎
[𝑝𝑜𝑚𝑜𝑐𝑧𝑛𝑖𝑎 ]
𝑛𝑟 1

1

Dotychczasowy model systemu zarządzania sektorem śródlądowego
transportu wodnego wspiera realizację celów polityki transportowej
Unii Europejskiej, dotyczących przeniesienia (części) pracy
przewozowej z sektora transportu drogowego na rzecz pozostałych
gałęzi (zwłaszcza transportu rzecznego), wskazanych w Białych
Księgach z 2001 r. i 2011 r.

Commission Staff Working Paper – The added value of the EU budget – Accompanying the document:
Commission Communication A budget for Europe 2020, SEC (2011) 867 final, European Commission,
Brussels 2011.
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𝐻𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑧𝑎
[𝑝𝑜𝑚𝑜𝑐𝑧𝑛𝑖𝑎 ]
𝑛𝑟 2

Jakość (w tym przepustowość) i dostępność transportowej
infrastruktury liniowej i punktowej jest wymogiem skuteczności
polityk ekonomicznych (wsparcia) sektora śródlądowego transportu
wodnego na poziomie krajowym lub unijnym (wspólnotowym)

𝐻𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑧𝑎
[𝑝𝑜𝑚𝑜𝑐𝑧𝑛𝑖𝑎 ]
𝑛𝑟 3

Harmonizacja instrumentów wdrażania (wsparcia) systemu
zarządzania sektorem śródlądowego transportu wodnego na poziomie
krajowym, między państwami członkowskimi i między Państwami
Członkowskimi a Unią Europejską zwiększa skuteczność
podejmowanych interwencji

Dla stwierdzenia poprawności tak sformułowanych hipotez (zarówno głównej – badawczej
oraz pomocniczych), wykorzystane zostaną wnioski, które wypływają z:
− przeprowadzonego, w rozdziale I, przeglądu literatury przedmiotu, definiującej cechy
i właściwości sektora śródlądowego transportu wodnego,
− dokonanej, w rozdziale II i III, analizy danych statystycznych, opisujących podstawowe
parametry ekonomiczne sektora śródlądowego transportu wodnego w Unii Europejskiej
i Polsce, jak również udział tej gałęzi w unijnym oraz krajowym systemie transportowym,
− przeprowadzonym, w rozdziale IV, przeglądzie decyzji biznesowych podejmowanych
przez przedsiębiorstwa na poziomie unijnym oraz krajowym, w tym z wykorzystaniem
studiów wypadków,
− dokonanej, w rozdziale VI i VII, oceny dotychczas wykorzystywanych instrumentów
i planowanych interwencji, wdrażających system zarządzania sektorem śródlądowego
transportu wodnego, zarówno na szczeblu wspólnotowym, jak również w przypadku
wybranych Państw Członkowskich UE (w tym w Polsce).

4. Przedmiot i metody badań
Aby doprowadzić do weryfikacji zdefiniowanej hipotezy badawczej oraz towarzyszącym
jej hipotezom pomocniczym gromadzenie materiałów oraz danych można wyraźnie podzielić
na trzy etapy:
− na poziomie teoretycznym wykorzystano materiały źródłowe oraz przeprowadzono badanie
literaturowe. Celem prowadzonej analizy było zdefiniowane najważniejszych cech sektora,
które rzutują na możliwość efektywnego stosowania przez władze publiczne
zróżnicowanych narzędzi interwencji,
− na poziomie empirycznym wykorzystano dane wtórne i pierwotne dotyczące sektora
śródlądowego transportu wodnego w ujęciu zarówno ogólnoeuropejskim, jak również
na przykładzie wybranych makroregionów transportowych.
− na poziomie analitycznym wykorzystano zasady i metody statystyki opisowej
do uporządkowania zebranego materiału faktograficznego. Wykorzystanie mechanizmu
6

porównań szeregów czasowych oraz zmiennych dynamicznych umożliwiło
przeprowadzenie
analizy prawidłowości
zachodzących
wskutek
wdrażania
zidentyfikowanych interwencji publicznych na analizowany sektor. W toku badań
szczególną zmienną był terytorialny zasięg prowadzonych interwencji.

5. Struktura pracy
Rozprawa składa się z wstępu, ośmiu rozdziałów, składających się z podrozdziałów oraz
podsumowania.
Rozdział pierwszy rozprawy, przedstawia podstawowe informacje na temat specyfiki
sektora śródlądowego transportu wodnego. Uwzględniono w nim zagadnienia dotyczące
infrastruktury sektora, cech specyficznych tej gałęzi jak również dokonano porównania
z pozostałymi gałęziami transportu lądowego.
Rozdział drugi opisuję metodologię oraz metody i techniki badawcze używane w całej
rozprawie. Lista wykorzystanych metod i technik jest szeroka z uwagi na konieczność
poprawnego odwzorowania wielopoziomowego systemu zarządzania analizowanego sektora.
Trzeci i czwarty rozdział rozprawy, przedstawiają dane liczbowe dotyczące sektora
śródlądowego transportu wodnego na poziomie unijnym oraz krajowym. Przedstawiono
główne szlaki wodne, charakterystykę obsługiwanych ładunków oraz podstawowych
interesariuszy systemu zarządzania sektorem śródlądowego transportu wodnego.
Piąty rozdział prezentuje przedsiębiorstwa sektora na poziomie unijnym oraz krajowym.
Zawiera on dane statystyczne oraz wyniku desk researchu w obszarze wybranych polityk
rozwojowych wdrażanych przez przedsiębiorstwo. W rozdziale opisano wyniki ankiety
przeprowadzonej wśród przedsiębiorstw sektora (krajowych). Zaprezentowano także wyniki
czterech studiów przypadku nt. faktycznie prowadzonej polityki rozwojowej na przykładzie
średnich i dużych przedsiębiorstw sektora (z Polski, Francji, Bułgarii oraz Rumunii).
Szósty i siódmy rozdział pokazują system zarządzania sektorem śródlądowego transportu
wodnego na poziomie odpowiednio unijnym oraz krajowym. Przygotowana analiza systemu
pokazuje zarówno podmioty (w tym również podstawowych interesariuszy) jak i mechanizmy
wdrożeniowego (polityki ekonomiczne oraz inne rozwiązania). W rozdziałach zawarto również
ocenę skuteczności ww. systemu zarządzania, na podstawie zdefiniowanych przez autora
mierników.
Rozdział ósmy pokazuje natomiast pełen model (wielopoziomowy) systemu zarządzania
sektorem śródlądowego transportu wodnego. Uwzględniono w nim wszystkie poziomy
zarządcze (od globalnego, przez krajowy po poziom przedsiębiorstw). Zwarto ponadto opisy
wszystkich podmiotów go tworzących. Zdefiniowano trzy podstawowo funkcje systemu
(zarządcza, informacyjna, wdrożeniowa) oraz podstawowy proces, który jest przez niego
obsługiwano. Rozdział zawiera ponadto opis podsystemów tworzących sektor śródlądowego
transportu wodnego. W obszarze mechanizmów wdrożeniowych, zdefiniowano zestaw
rozwiązań, które charakteryzują się wysokim potencjałem do zwiększenia skuteczności całego
systemu. Wskazano potencjalne obszary dalszych badań i rozważań naukowych.
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ROZDZIAŁ I. ŚRÓDLĄDOWY
W ŚWIETLE LITERATURY
1.1.

TRANSPORT

WODNY

Infrastruktura sektora śródlądowego transportu wodnego

1.1.1. Drogi wodne
Podstawowym pojęciem, które najsilniej definiuje możliwości oraz cechy unikalne
śródlądowego transportu wodnego, jest droga wodna. Jak podkreślają m.in. F. Gronowski
i H. Salmonowicz2, S. Orlewicz3, J. Kulczyk i J. Winter4 czy wreszcie K. Wojewódzka-Król
i R. Rolbiecki5 ma ona centralne znaczenie we wdrażaniu kompleksowej gospodarki wodnej.
Droga wodna to, zgodnie z definicją zaproponowaną w Słowniku statystyki transportu6:
rzeka, kanał, jezioro lub inny odcinek wodny, który dzięki cechom naturalnym lub wynikającym
z działalności człowieka nadaje się do żeglugi. Wskazuje to, iż podstawową cechą
charakteryzującą drogę wodną jest jej żeglowność, tj. możliwość prowadzenia żeglugi
wykorzystując w tym celu możliwości transportowe oferowane przez zróżnicowane jednostki
floty śródlądowej, tj. statki (barki, promy, pchacze oraz inne środki transportu). Warto
podkreślić, iż nie jest ważny rodzaj drogi wodnej (tj. czy jest to ciek naturalny – rzeka bądź
jezioro, czy też ma ona charakter sztuczny – kanał).
Natomiast zgodnie z polskimi ustawami: z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne oraz z dnia
21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, przez drogę wodną należy rozumieć wody
powierzchniowe, na których, z uwagi na warunki hydrologiczne oraz istniejące urządzenia
wodne, możliwy jest przewóz osób i towarów statkami żeglugi śródlądowej.
Zarówno na poziomie międzynarodowych i wspólnotowym, a także krajowym, mamy do
czynienia z jasnym podkreśleniem jedynego, aczkolwiek koniecznego, warunku dla spełnienia
przez dowolną drogę wodną, tj. możliwości uprawiania na niej żeglugi.

2

3

4

5

6

F. Gronowski, H. Salmonowicz, Żegluga śródlądowa w życiu gospodarczym kraju, w: System śródlądowego
transportu wodnego w Polsce, red. J. Ciekot, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1987, s. 110.
S. Orlewicz, Droga wodna a statek, w: System śródlądowego transportu wodnego w Polsce, red. J. Ciekot,
Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1987, s. 140 – 143.
J. Kulczyk, J. Winter, Śródlądowy transport wodny, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej,
Wrocław 2003, s. 38 – 40.
K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, Śródlądowy transport wodny - Funkcjonowanie i rozwój, Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014, s. 48 – 53.
Ilustrowany słownik statystyk transportu, Europejska Komisja Gospodarcza, Eurostat, ITF (Międzynarodowe
Forum Transportu), Wydanie czwarte, 2009, s. 76.
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Drogi wodne stanowią część międzynarodowych korytarzy transportowych, jak skazują
m.in. A. Wielądką7 oraz K. Wojewódzka-Król8.
Dodatkowym wyróżnikiem jest również specjalny status o charakterze prawnym – drogi
wodne są wyróżnione w regionalnych, krajowych lub międzynarodowych aktach prawnych.
Jak wskazują m.in. J. Kulczyk i J. Winter9, drogi wodne możemy podzielić na:
− naturalne, tj. rzeki swobodnie płynące oraz jeziora żeglowne,
− sztuczne, tj. kanały, zbiorniki, skanalizowane bądź uregulowane odcinki rzek.
Rzeki swobodnie płynące, wraz ze swoimi dorzeczami, stanowią podstawę większości
współczesnych systemów transportu śródlądowego. W przypadku Unii Europejskiej – rzeki
żeglowne w większości przypadków nie mają charakteru skanalizowanego bądź
uregulowanego10. Zdolności transportowe rzek swobodnie płynące są silnie zdeterminowane
przez właściwości geologiczne dorzecza. Gdy obszar dorzecza charakteryzuje się niskim
współczynnikiem retencji wody, jego obszar będzie niewielki. W przypadku przeciwnym,
dorzecza może zajmować znaczną powierzchnię.
Wielkość dorzecza determinuje gęstość samej sieci rzecznej, tj. potencjalną zdolność
przewozową. Podobnie rodzaj podłoża determinuje również zdolność do przyjmowania spływu
wód deszczowych przez poszczególne dopływy i przekazywania ich do rzeki głównej. Dwa
podstawowe rodzaje dorzecza, tj. zwarte oraz gęste prezentuje poniższy rysunek.
Jak wskazał m.in. L. Tołkacz11, europejskie rzeki charakteryzują się w większości średnimi
natężeniami przepływu wody. Taka ilość wody wymusza, aby przekrój rzeki posiadał
odpowiednie parametry głębokości, zwłaszcza w jej środkowym oraz dolnym biegu. Aby
zapewnić odpowiednie warunki żeglowne, stosuje się ingerencję w naturalny bieg rzeki, aby
zapewnić m.in. relatywnie niezmienny stan wody bądź prędkość nurtu rzeki. Podstawowym
zabiegiem jest pogłębianie (bagrowanie). Niemniej jak wskazuje m.in. Cz. Stepnowski12,
A. Arkuszewski, W. Przyłęcki, A. Symonowicz i A. Żylicz13 czy J. Kulczyk & J. Winter14, jest
to często rozwiązanie nietrwałe. Warunki charakteryzujące rzekę15 wymuszają częste
powtarzanie tego zabiegu, co zmniejsza jego efektywność kosztową16.
7

8

9
10

11

12

13

14
15

16

A. Wielądek, Korytarze transportowe [w:] Współczesne technologie transportowe, red. L. Mindur, M. Mindur,
J. Perenc, A. Wielądek, Instytut Technologii Eksploatacji, Warszawa – Radom 2002, s. 388 – 401.
K. Wojewódzka-Król, Rozwój infrastruktury transportu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot
1999, s. 70 – 73.
J. Kulczyk, J. Winter, Śródlądowy transport wodny, op. cit., s. 246.
Wyjątek stanowią cztery kraje o ponadprzeciętnym udziale sztucznych dróg wodnych w całości wodnej sieci
transportowej: Holandia (ok. 77%), Francja (ok. 66%), Włochy (ok. 61%) oraz Belgia (ok. 58%).
L Tołkacz, Infrastruktura transportu wodnego – Tom I – Infrastruktura transportu śródlądowego,
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin 2010, s. 16.
C. Stepnowski, Komunikacja wodna w planowaniu miast, Instytut Urbanistyki i Architektury, Warszawa 1950,
s. 2.
A. Arkuszewski, W. Przyłęcki, A. Symonowicz, A. Żylicz, Eksploatacja dróg wodnych, Wydawnictwo
Arkady, Warszawa 1971, s. 25 – 38.
J. Kulczyk, J. Winter, Śródlądowy transport wodny, op. cit., s. 137 – 151; 271 – 274.
Zwłaszcza w przypadku gdy ruchy rumowiska przekraczają poziom bezpośrednio ograniczający warunki do
prowadzenia żeglugi, a także relatywnie ograniczonych ruchach rumowiska.
M. Wolkowotsch, géographie de transport. Librairie Armand Colin, Paris 1973, s. 55 – 56.
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Rysunek 1. Porównanie dorzeczy o zróżnicowanym stopniu rozwinięcia

Objaśnienia do schematu:
a) dorzecze Sanu (Polska); b) dorzecze Turii (Hiszpania).
Źródło: W. Wszelański, Drogi wodne śródlądowe. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 1990 za:
L Tołkacz, Infrastruktura transportu wodnego – Tom I – Infrastruktura transportu śródlądowego,
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin 2010, s. 15.

Gdy bagrowanie jest niewystarczające stosuje podejmowane są działania prowadzące do
regulacji rzeki. Regulacja rzeki przyczynia się do:
− zapewnienia minimalnej głębokości tranzytowej niezbędnej dla regularnej żeglugi;
− ukształtowania szlaku żeglownego, zapewniając jednolite warunki na jego długości;
zapewnienia swobodnego przemieszczania się rumowiska unoszonego i wleczonego.
Regulacja rzeki może przybrać postać wyprostowania i pogłębienia koryta, likwidacja
występujących na niej wysp, wybudowanie obwałowań oraz stworzenie ostróg, (zwężających
koryto) a także umocnienie brzegów. Udana regulacja pozwala uzyskać głębokość uznawaną
za żeglowną, a także regularnie ukształtowany szlak żeglowny. Jak wskazują m.in.
E. Dziewałtowicz17 bądź H. Galińska i K. Wojewódzka-Król18, uzyskany tak nowy szlak
żeglowny ma charakter mniej kręty dzięki czemu skróceniu ulega ewentualna droga statku.
Oprócz zmiany warunków nawigacyjnych, regulacja rzeki doprowadza do znacznych
zmian warunków hydromorfologicznych, zarówno samego cieku wodnego jak również jego
bezpośredniego otoczenia. Dotyczy to zwłaszcza zmniejszenia wilgotności, wynikającego
z przyspieszonego przemieszczania się wody, które może przyczyniać się do zmiany w składzie
fauny i flory. W najbardziej skrajnych przypadkach może to prowadzić do zastąpienia
pierwotnych organizmów przez zupełnie nowe formy, natomiast w wariantach pośrednich
znaczne zmniejszenie pierwotnych populacji.
17

18

E. Dziewałtowicz, Zakres, organizacja i technologia robót utrzymaniowych na Odrze, [w:] System
śródlądowego transportu wodnego w Polsce, red. J. Ciekot, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej,
Wrocław 1987, s. 105 – 110.
H. Galińska, K. Wojewódzka-Król, Technologia śródlądowego transportu wodnego, Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1992, s. 100 – 120.
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Działania regulacyjne nie zmieniają pierwotnego, naturalnego, charakteru danej rzeki.
Pomimo wybudowania szeregu instalacji i budowli, które częściowo wyprostują koryto oraz
zmniejszą jego przekrój, w dalszym ciągu występować będą znaczne różnice w głębokościach
nurtu, bądź też pojawianiem się przemiałów w wyniku nadmiernych opadów oraz pracy nurtu
rzeki. Dodatkowo, jak wskazuje m.in. Cz. Stepnowski19, H. Galińska i K. Wojewódzka-Król20,
J. Kulczyk i J. Winter21 lub K. Wojewódzka-Król i R. Rolbiecki22, istnieje szereg technik na
zapobieżenie takim sytuacjom - niemniej mają one charakter krótkotrwały. Muszą być
powtarzane przy każdym wystąpieniu stanów nadzwyczajnych.
Rozwiązaniem o bardziej stałym charakterze jest kanalizacja danej rzeki. Jej efektem
powinno być przekształcenie rzeki w drogę wodną posiadającą określone parametry,
tj. głębokość tranzytową, prędkość spadku wody oraz szerokość szlaku żeglownego i łuków
jego zakrętów. Prowadzi to do osiągnięcia wymaganych wskaźników efektywności
ekonomicznej żeglugi śródlądowej. Warto przy tym pamiętać, iż kanalizacja (zestopniowanie)
jest najbardziej radykalnym rozwiązaniem technicznym polepszającym warunki nawigacyjne.
Kanalizacja jest osiągania poprzez ustanowienie szeregu budowli piętrzących w poprzek
rzeki, tzw. stopniom wodnym (jazów). Ich wybudowanie prowadzi do podniesienia poziomu
wody bezpośrednio przed danym stopniem, tzw. tzw. wody górnej, a także wystąpieniem wody
z dotychczasowego koryta rzeki (koryta pierwotnego), oraz powstanie obszaru zalewowego
(cofki). Pokazano to na poniższym rysunku.
Rysunek 2. Schemat działania stopnia wodnego

Źródło: Tołkacz L.: Infrastruktura transportu wodnego – Tom I – Infrastruktura transportu śródlądowego.
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin 2010, s. 27.

Jak wskazują m.in. K. Woś23 24, E. Kuciaba, T. Kwarciński, D. Milewski i E. Załoga25,
mogą pełnić równocześnie funkcje w systemach energetycznych i transportowych.

19
20
21
22
23

24

25

C. Stepnowski, Komunikacja wodna…, op. cit., s. 6.
H. Galińska, K. Wojewódzka-Król, Technologia śródlądowego…, op. cit., s. 100 – 120.
J. Kulczyk, J. Winter, Śródlądowy transport wodny, op. cit., s. 271 – 274.
K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, Śródlądowy transport wodny…, op. cit., s. 54 – 55.
K. Woś, Kierunki aktywizacji działalności żeglugi śródlądowej w rejonie ujścia Odry w warunkach integracji
Polski z Unią Europejską, Oficyna Wydawnicza „Sadyba”, Warszawa 2005.
K. Woś, Możliwości zwiększenia gospodarczego wykorzystania rzeki Odry na przykładzie granicznego i
dolnego odcinka, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług”, 2010, nr.
49, s. 225 – 239.
E. Kuciaba, T. Kwarciński, D. Milewski, E. Załoga, Społeczne i ekonomiczne znaczenie transportu
regionalnego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki”, 2013,
nr. 24, s. 12.
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Pierwsze rodzaj stopni wodnych, tj. energetyczne, tworzone są na rzekach o odpowiednich
parametrach prędkości przepływu wody, aby uzyskać tą drogą energię elektryczną. Jest to
zresztą jedno z podstawowych źródeł energii odnawialnej. Dwa pozostałe rodzaje stopni,
tj. transportowe oraz mieszane, wznoszone są dla osiągnięcia poprawy parametrów żeglugi na
drogach wodnych.
Dodatkowo w większości przypadków kanalizacji rzek żeglownych następuje poprzez
wzniesienie szeregu stopni wodnych, tak aby utworzyły, tzw. kaskadę. Dzięki temu zapewniona
będzie ciągłość żeglugową na danej rzece. Gęstość stopni wodnych determinują dwa czynniki:
cechy morfologiczne podłoża oraz oczekiwana do osiągnięcia głębokość tranzytowa. Należy
pamiętać, iż kanalizacja wymuszą uzupełnienie stopni wodnych o dwie instalacje, tj. jazy
i śluzy26.
Podstawowym elementem sztucznej infrastruktury liniowej śródlądowego transportu
wodnego są kanały żeglugowe. Ich celem jest uzupełnienie bądź skorygowanie naturalnej sieci
dróg wodnych, poprzez zwiększenie ich gęstości. Literatura przedmiotu wyróżnia szereg
klasyfikacji kanałów. Najpełniejsza spośród nich została zaprezentowana poniżej.
Rysunek 3. Rodzaje kanałów

Źródło: Opracowanie własne.

Kanały łączące mają za zadanie powiązać ze sobą dwie drogi wodne, przy czym:
− kanały wododziałowe, łączą ze sobą dwa obszary żeglugowe, przy czym najczęściej będą
to dorzecza dwóch rzek, często znajdujące się na różnym poziomie;
− kanały dojazdowe mają za zadanie powiązać ze sobą drogę wodną oraz obszar gospodarczy,
który korzysta z usług frachtu wodnego śródlądowego. Następuje przybliżenie między
potencjalnym popytem na usługi żeglugi śródlądowej, a potencjalną podażą ww. usług.
Kanały boczne dzielimy na:
− kanały skracające, których rolą jest zmniejszenie odległości w ramach danej drogi wodnej;

26

Zob. więcej: s. 15.
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− kanały objazdowe mają natomiast za zadanie zapewnienie sprawnego ominięcia
naturalnych przeszkód występujących na danej rzece, które w znaczny sposób albo
pogarszają warunki żeglowne na danym odcinku szlaku żeglownego, albo uniemożliwiają
jakąkolwiek żeglugę regularną.
Głównym zadaniem tzw. kanałów podwodnych jest polepszenie parametrów żeglugowych
szlaku wodnego, który przebiega przez jeziora bądź inne masy wodne, jak np. zalewy, które są
płytsze od wpadających do nich, bądź wypływających z nich rzek. Powstają one poprzez
pogłębienie wybrane fragmentu danego obszaru wodnego aby nadać mu odpowiednią
głębokość całkowitą, spełniającą wybrane standardy żeglugowe.
Jak podkreślają m.in. L. Hofman i W. Rydzkowski27, J. Kulczyk i J. Winter28,
K. Wojewódzka-Król29, K. Wojewódzka-Król i R. Rolbiecki30, K. Wojewódzka-Król
i E. Załoga31, czy wreszcie J.-P. Rodrigue i T. Notteboom32 do zapewnienia żeglugi niezbędne
są również zróżnicowane urządzenia hydrotechniczne oraz elementy infrastruktury liniowej
oraz punktowej. Kluczowym elementem infrastruktury jest port śródlądowy33, tj punkt
powiązania danego szlaku żeglugi śródlądowej z pozostałymi gałęziami transportu lądowego,
morskiego, a w szczególnych przypadkach – również lotniczego.
Zgodnie z rezolucją 92/2 Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu34, na terenie
Europy kontynentalnej oraz terytorium Federacji Rosyjskiej stosowana jest siedmiopunktowa
klasyfikacja dróg wodnych. Podział został dokonany z uwagi na możliwości transportowe
poszczególnych rodzajów dróg wodnych. Uwzględniono w nim zarówno wymiary statku
żeglownego (m.in. zanurzenie, tonaż, długość) jak również głębokość toru wodnego.
Poszczególne kategorie klasyfikacji odnoszą się także do wymogów technicznych
i transportowych dla elementów infrastruktury punktowej. Rezolucja stwierdzała, iż klasy I-IV
odpowiadają drogom wodnym o charakterze lokalnym / regionalnym, natomiast klasy V – VII
odpowiadają drogom wodnym o charakterze krajowym / międzynarodowym.
Klasyfikacja zaproponowana w 1992 r. została uzupełniona w 2004 r. w drodze uchwały
Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, która do dwóch podstawowych kategorii dróg
wodnych, tj. regionalnych oraz międzynarodowych, dodała kategorię dróg rekreacyjnych.
W poniższej tabeli przedstawiono dokładną klasyfikację poszczególnych klas dróg
wodnych.

27

28
29
30
31
32

33
34

L. Hofman, W. Rydzkowski, Ekonomika śródlądowego transportu wodnego, Wydawnictwa Komunikacji
i Łączności, Warszawa 1987, s. 16 – 25.
J. Kulczyk, J. Winter, Śródlądowy transport wodny, op. cit., s. 319 – 373.
K. Wojewódzka-Król, Rozwój infrastruktury transportu, op cit., s. 23 – 36.
K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, Śródlądowy transport wodny…, op. cit., s. 54 – 64.
K. Wojewódzka-Król, E. Załoga, Transport - nowe wyzwania, PWN, Warszawa 2016, s. 176 – 188.
J.-P. Rodrigue, T. Notteboom, Port Regionalization: Towards a New Phase in Port Development, [w:]
“Maritime Policy and Management”, 2005, nr 32 (3), s. 297 – 313.
Zob. więcej: s. 16.
Rezolucja nr 92/2 Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu (EKMT), 11-12 sierpień 1992 r.
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Tabela 1. Klasyfikacja dróg wodnych w Europie kontynentalnej oraz na terytorium
Federacji Europejskiej
Wymogi dla danej klasy drogi wodnej
Klasa

Tonaż
(t)

Długość
maksymalna
(m)

Szerokość
maksymalna
(m)

Zanurzenie
maksymalne
(m)

Prześwit pod
mostami
(m)

Drogi wodne o znaczeniu rekreacyjnym / turystycznym
5,5
2,00
0,50
2,00

RA

Wielkość statku

„Open boat”

RB

9,5

3,00

1,00

3,25

„Cabin cruiser”

RC

15,0

4,00

1,50

4,00

„Motor yacht”

RD

15,0

4,00

2,10

30,00

„Sailing boat”

Drogi wodne o znaczeniu regionalnym
I

250–400

38,5

5,05

1,80–2,20

3,70

„Péniche”

II

400–650

50,0–55,0

6,60

2,50

3,70–4,70

Euro-barge

III

650–1 000

67,0–80,0

8,20

2,50

4,70

„Gustav Koenigs”

IV
Va
Vb
VIa
VIb

1 000–1 500
1 500–3 000
3 200–6 000
3 200–6 000

Drogi wodne o znaczeniu międzynarodowym
80,0–85,0
9,50
2,50
4,50; 6,70
95.0–110,0
11,40
2.50–4,50
4,95; 6,70; 8,80
172.0–185,0
11,40
2.50–4,50
4,95; 6,70; 8,80
95.0–110,0
22,80
2.50–4,50
6,70; 8,80

„Johann Welker”
„Large Rhine”
1×2 convoy
2×1 convoy

6 400–12 000
185.0–195,0
22,80
2.50–4,50
6,70; 8,80
2×2 convoy
9 600–18 000
270,0–280,0
22,80
2.50–4,50
8,80
2×3 convoy
VIc
9 600–18 000
195,0–200,0
33,00–34,20
2,50–4,50
8,80
3×2 convoy
14 500–27 000
285,0
33,00–34,20
2,50–4,50
8,80
3×3 convoy
VII
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: rezolucja nr 92/2 Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu
(11-12 sierpień 1992 r.) oraz rezolucja nr 72 Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (12 październik 2012 r.).

1.1.2. Wybrane elementy infrastruktury dróg wodnych
Jednym z podstawowych elementów infrastruktury dróg wodnych są śluzy. Ich
usytuowanie na szlaku żeglownym umożliwiają statkom pokonywanie różnic w wysokości
występujących przy danym stopniu wodnym. Pozwalają one na wykorzystywanie całej
długości danego szlaku żeglownego do celów transportowych bądź turystycznych. Jak
wskazuje m.in. L. Tolkacz35, śluzy wykorzystywane są do pokonywania różnic wysokości
stopnia wodne dochodzących w niektórych przypadkach nawet do 50 m.
Najpopularniejszym typem śluzy jest tzw. śluza komorowa. Składa się ona z komory
przechwytującej masy wody oraz dwóch wrót zatrzymujących masy wody w środku. Ważnym
elementem śluzy jest system pomp oraz zaworów pozwalający napełnić bądź opróżnić wodę
z komory śluzowej. Ważnym parametrem charakteryzującym efektywność konstrukcji jest jej
wielkość (będą funkcją wielkości jednostek transportowych). Obsługa dużych śluz (napełnianie
i opróżnianie), wymaga znacznych ilości czasu, co wpływa na szybkość obsługi transportu.
Często stosuje się modułową budowę śluz, tj. korzystających z więcej niż jednego kompletu
wrót komorowych. W wypadku śluz obsługujących duże różnice poziomów wody między
35

L Tołkacz, Infrastruktura transportu wodnego…, op. cit., s. 46.
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stanem górnym i dolnym, tworzy się ciągi powiązanych ze sobą śluz (tzw. schodkami
śluzowymi). Odpowiednio dobrana liczba urządzeń umożliwia pokonanie statkom żeglugi
śródlądowej tej samej wysokości między górnym a dolnym poziomie wody stopnia wodnego.
Schemat ich działania prezentuje Rysunek 4.
Rysunek 4. Przykład działania systemu śluz modułowych

Źródło: Tołkacz L.: Infrastruktura transportu wodnego – Tom I – Infrastruktura transportu śródlądowego.
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin 2010, str. 42.

Takie rozwiązanie, jak wskazuje L. Mindur36, może stanowić ciekawy obiekt
hydrotechniczny ze znacznym potencjałem turystycznym oraz marketingowym. Przykładem
takiego rozwiązania w Europie jest droga wodna Skien – Telemark.
Czasem nie jest możliwe wykorzystanie śluz, z uwagi na różnice w poziomie wody bądź
też niezbędny do poniesienia wydatek energetyczny. Wtedy rozwiązaniem stają się podnośnie
i pochylnie. Ich głównym elementem jest ruchoma komora śluzowa, która przemieszcza się
w pionie (podnośnia) bądź też ukośnie (pochylnia). Zarówno podnośnie jak i ukośnie
wykorzystują systemy hydrauliczne oraz mechaniczne do transportu statków żeglownych
między dwoma poziomami wody w danym stopniu wodnym.

36

L. Mindur, Marketing usług transportowych, [w:] Współczesne technologie transportowe, red. L. Mindur,
M. Mindur, J. Perenc, A. Wielądek, Instytut Technologii Eksploatacji, Warszawa – Radom 2002, s. 307 – 309.
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Rysunek 5. Przykład działania systemu podnośni

Podnośnia mechaniczna
1. - statek; 2. - komora; 3, 5 – wrota; 4. – przeciwwaga; 5., 6., 7. – stanowiska dolne i górne
Źródło: Tołkacz L.: Infrastruktura transportu wodnego – Tom I – Infrastruktura transportu śródlądowego.
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin 2010, s. 46.

Rysunek 6. Przykład działania systemu pochylni

Podnośnia – układ podłużny
Podnośnia – układ poprzeczny
1. – statek 2. – komora 3.- zamknięcie komory 4. – klin poziomujący 5. – wózki i tory 6. – wrota stanowiska
górnego 7. – awanport stanowiska górnego
Źródło: Tołkacz L.: Infrastruktura transportu wodnego – Tom I – Infrastruktura transportu śródlądowego.
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin 2010, r. 46.

1.1.3. Port w żegludze śródlądowej
Porty oraz przystanie śródlądowe stanowią najbardziej widoczny element infrastruktury
sektora transportu śródlądowego. Stanowią one równocześnie najważniejszy element
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infrastruktury punktowej każdego szlaku żeglownego37. W ujęciu systemowym, należy je
uznawać za punkty wejścia i wyjścia dla potoków ładunku. Nie umożliwiają one dokonywania
samego transportu towarów bądź pasażerów daną droga wodna, jednak to właśnie na jego
terenie dochodzi do generowania największej części wartości dodanej we frachcie
śródlądowym. Przez wartość dodana należy rozumieć: konfekcjonowanie towaru, jego
pakowanie bądź rozpakowywanie, a także inne standardowe czynności i funkcje pełnione przez
węzły każdego towarowego systemu logistycznego, tj. szeroko rozumiana gospodarka
magazynowa, spedycja, przetwarzanie towarów oraz usługi celne a także ubezpieczeniowe.
Szersze ujęcie tej tematyki zaproponowali m.in. L. Mindur38, T. Notteboom i J.-P. Rodrigue39,
W. Rydzkowski i R. Rolbiecki40, J. Miklińska41, czy wreszcie M. Rahimi, A. Asef - Vazari
i R. Harrison42.
Porty morsko-rzeczne, rzeczne oraz przystanie śródlądowe stanowią element infrastruktury
leżący na styku między drogą wodną oraz stałym lądem. Umożliwiają powiązanie frachtu
rzecznego z transportem drogowym oraz kolejowym. Jak podkreślają m.in. T. Gooley43,
S.J. Leitner & R. Harrison44, czy J.-P. Rodrigue45, porty (w tym również śródlądowe oraz
morsko-rzeczne) pełnią rolę platform transportowych, obsługując zarówno handel krajowy jak
i międzynarodowy. Dodatkowo niektóre obszary portowe powiązane są także funkcjonalnie
z siecią rurociągów, portem morskim bądź transportem lotniczym.
Porty śródlądowe pełnią współcześnie szereg funkcji w systemie śródlądowego transportu
wodnego. Podstawowe funkcje zdefiniowali m.in. H. Galińska i K. Wojewódzka-Król46, S.J.
Leitner & R. Harrison47, W. Rydzkowski i R. Rolbiecki48, M. Rahimi, A. Asef-Vaziri,

37
38

39
40

41

42

43

44

45

46
47
48

M. Wolkowotsch, géographie de transport. Librairie Armand Colin, Paris 1973, s. 72 – 74.
L. Mindur, [w:] Współczesne technologie transportowe, red. L. Mindur, M. Mindur, J. Perenc, A. Wielądek,
Instytut Technologii Eksploatacji, Warszawa – Radom 2002, s. 327.
J.-P. Rodrigue, T. Notteboom, Port Regionalization…, op. cit., s. 300 – 305.
W. Rydzkowski, R. Rolbiecki, Możliwości rozwoju portów śródlądowych w Polsce jako centrów logistycznych,
[w:] „LogForum”, 2005, nr. 1 (2), s. 10.
J. Miklińska, Rozwój koncepcji usługowej działalności logistycznej, w: Logistyka. Infrastruktura techniczna
na świecie. Zarys teorii praktyki, red. M. Mindur, Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, (strony 41-72).
Warszawa – Radom 2008, s. 41 – 72.
M. Rahimi, A. Asef-Vaziri, R. Harrison, M. Vaughn-Cooke, K. Salamati, M. Conrad, Integrating Inland Ports
into the Intermodal Goods Movement System for Ports of Los Angeles and Long Beach. METRANS
Transportation Center, Los Angeles 2008, s. 19 – 20.
T. Gooley, How Freight Gateways Put It All Together, [w:] “Logistics Management”, 1997, October, s. 46 –
48.
S. Leitner, R. Harrison, The identification and classification of inland ports, Center for Transportation
Research, The University of Texas at Austin, Austin 2001, s. 5 – 12.
J.-P. Rodrigue, The Containerization of Commodities: Integrating Inland Ports with Gateways and Corridors
in Western Canada, Hofstra University, Long Island, New York, The Van Horne Institute, s. 43 – 49.
H. Galińska, K. Wojewódzka-Król, Technologia śródlądowego…, op. cit., s. 77 – 79.
S. Leitner, R. Harrison, The identification…, op. cit., s. 41 – 52.
W. Rydzkowski, R. Rolbiecki, Możliwości rozwoju…, op. cit., s. 2 – 8.
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R. Harrison, M. Vaughn-Cooke, K. Salamati i M. Conrad49, T. Kwarciński50
opracowanie TIOGA Group52 Możemy wyróżnić m.in.:

51

jak również

− funkcję transportową – związaną bezpośrednio z dokonywaniem operacji wyładunku
i załadunku towarów, zarówno w obrębie jednego środka transportu, jak również wielu oraz
co należy podkreślić z wykorzystaniem obszarów magazynowych portów;
− funkcji logistyczną – związaną z realizacją dodatkowych usług zarówno dla ostatecznych
odbiorców towarów jak również podmiotów zaangażowanych w świadczenie usług
transportowych;
− funkcje techniczne oraz wsparcia dla jednostek żeglugi śródlądowej – związane
z zapewnieniem bezpieczeństwa jednostkom żeglownym w okresach obniżonych
warunków hydrologicznych bądź też skrajnych warunków meteorologicznych;
− funkcje handlowe – związanej z umożliwieniem prowadzenia wymiany towarowopieniężnej z odległymi partnerami gospodarczymi. Warto podkreślić, iż literatura
przedmiotu podkreśla często, iż jest to najstarsza funkcja wszystkich portów, tj. zarówno
morskich jak i rzecznych;
− funkcji przemysłowe – związane z możliwością lokowania nowych przedsiębiorstw na
terenie portu;
− funkcje miasto- i regiono- twórcze– związane z wpływem portów śródlądowych na
dynamikę rozwoju bezpośrednio z nim sąsiadujących obszarów zurbanizowanych oraz
obszarów funkcjonalnych.
Śródlądowe porty wodne można podzielić wykorzystując szereg klasyfikacji, o których
wspominają m.in. H. Galińska i K. Wojewódzka-Król53, S.J. Leitner i R. Harrison54, J. Kulczyk
i J. Winter55, czy wreszcie K. Wojewódzka-Król i R. Rolbiecki56. Spośród nich można
wyróżnić następuje rodzaje podziału:
− rodzaj drogi wodnej, przy której znajduje się dany port – wyróżniamy zatem porty rzeczne,
jeziorowe, kanałowe oraz rzeczno-morskie;

49

50

51

52

53
54
55
56

M. Rahimi, A. Asef-Vaziri, R. Harrison, M. Vaughn-Cooke, K. Salamati, M. Conrad, Integrating Inland…,
op. cit., s. 10 – 15.
T. Kwarciński, Dostępność transportowa jako czynnik kształtujący efektywność i konkurencyjność regionu,
[w:] Efektywność transportu w teorii i w praktyce, red. M. Michałowska, Akademia Ekonomiczna
w Katowicach, Katowice 2010, s. 171 – 184.
T. Kwarciński, The Effects of Transport Infrastructure Development in Regional Scope, [w:] “Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki”, 2012, nr. 17, s. 39-49.
Inland Port Feasability Study, The Tioga Group Inc., Railroad Industries Inc., Iteris, Los Angeles 2008, s. 38
– 43.
H. Galińska, K. Wojewódzka-Król, Technologia śródlądowego…, op. cit., s. 77 – 79.
S. Leitner, R. Harrison, The identification…, op. cit., s. 41 – 52.
J. Kulczyk, J. Winter, Śródlądowy transport…, op. cit., s. 374 – 376.
K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, Transport wodny…, op. cit., s. 102 – 105.
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− lokalizacja względem obsługiwanej drogi wodnej – wyróżniamy porty zlokalizowane
w łożysku drogi wodnej, porty, którego nabrzeża tworzą tzw. baseny portowe oraz tzw.
konfiguracje mieszane;
− dostępność do portu oraz jego infrastruktury- wyróżniamy porty publiczne (komunalne,
samorządowe) oraz prywatne;
− pełnione przez port funkcje – wyróżniamy te koncentrujące się na obsłudze transportu
pasażerskiego, towarowego oraz mieszane. Dodatkowo można mówić o portach
realizujących funkcje zawodowe (m.in. rybackie, stoczniowe) oraz pozostałe (m.in.
sportowe, wypoczynkowe);
− zasięg oddziaływania portu – można mówić o zasięgu lokalnym, krajowym oraz
europejskim;
− wielkość obsługiwanego ruchu – zasadniczo można wyróżnić porty przez wielkość
realizowanej pracy przewozowej, masę obsłużonych towarów lub przyjętych pasażerów.
Przy masie obsłużonych towarów rozróżniamy trzy grupy: małe (do 100 tys. ton), średnie
(do 500 tys. ton) oraz duże (powyżej 500 tys. ton).
Analizując obszar każdego portu, możemy podzielić na dwa nierozerwalnie powiązane ze
sobą obszary funkcjonalne:
− akwatorium, tj. obszar wodny należący do danego portu śródlądowego. Samo akwatorium
składa się m.in. z redy57, awanportu58, kanałów wjazdowych59 a także basenów
portowych60;
− terytorium, tj. obszar lądowy należący do danego portu śródlądowego.
Powierzchnia obu tych obszarów stanowi realną powierzchnię obszaru funkcjonalnego
danego port.
Podstawowym elementami infrastruktury portu towarowego są nadbrzeża przeładunkowe.
Przy czym ich wielkość, tj. długość, powinna być odpowiednia do obsługiwanego ruchu
towarowego. W szczególności długość nadbrzeży przeładunkowych powinna uwzględniać
wielkość barek oraz innych statków żeglownych obsługiwanych przez dany port. Tym samym
powinna uwzględnić odpowiednią liczbę stanowisk cumowniczych, odpowiednich do
wielkości obsługiwanego ruchu towarowego oraz jego specyfiki.

57
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59

60

Reda to obszar zewnętrzny akwatorium, w którym występują warunki dla kotwiczenia oraz postoju (podczas
oczekiwania na wejście do portu) przez jednostek pływających.
Awanport, inaczej przedporcie, to obszar pomiędzy redą a nadbrzeżami. Bywa często wykorzystywany jako
miejsce zatrzymania dla jednostek wspomagających ruch statków żeglugi śródlądowej.
Kanały wjazdowe służą jako połączenie między awanportem a poszczególnymi basenami portowymi. Mogą
mieć charakter zarówno naturalny (m.in. ujściowe odcinki rzek), jak i sztuczny (m.in. krótkie kanały żeglowne,
uregulowane lub skanałowane odcinków rzek).
Baseny portowe są stanowiskami dla postoju statków żeglugi śródlądowej. Sposób organizacji postoju
jednostek pływających jest funkcją wielkości o rodzaju obsługiwanego ruchu przez dany port śródlądowy.
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Aby port mógł pełnić funkcje przeładunkowe niezbędne jest posiadanie przez niego
odpowiedniej infrastruktury technicznej. Wyróżnia się dwa rodzaje infrastruktury
przeładunkowej:
− bezpośrednie, tj. narządzenia i instrumenty służące do przeładunku towarów bądź
kontenerów między dwoma statkami żeglownymi;
− pośrednie, tj. służące do załadunku bądź rozładunku między statkiem żeglownym a stałym
lądem. Oznacza to, iż przeładunek pośredni wymaga bardziej rozbudowanej infrastruktury,
tj. placów przeładunkowych, magazynów towarowych oraz infrastruktury transportu
wewnętrznego.
W przypadku większości portów śródlądowych podstawową infrastrukturą przeładunkową
są żurawie oraz suwnice. W przypadku portów wyspecjalizowanych niezbędne jest posiadanie
odpowiedniej infrastruktury uwzględniającej specyfikę obsługiwanego potoku ładunków.

1.2.

Cechy specyficzne charakteryzujące śródlądowy transport wodny

Każdą z gałęzi transportu (zarówno wodnego, lądowego oraz lotniczego), charakteryzuje
szereg unikalnych właściwości. Stanowią one o unikalnych przewagach komparatywnych
danej formy transportu.
Jak wskazuje m.in. Cz. Stepnowki61, I. Hejduk62,L. Hofman i W. Rydzkowski63,
S. Orlewicz64, J. Kulczyk & J. Winter65, W. Paprocki & J. Pieriegud66, L. Mindur67,
Z. Radmilović & V. Maraš68, czy wreszcie K. Wojewódzka-Król i R. Rolbiecki69, wśród
najistotniejszych cech specyficznych śródlądowego transportu wodnego, należy zaliczyć cechy
związane z:
− odległością przestrzenną, tj.:
o dostępność;
o zgodność układu dróg z ciągami ładunkowymi;
o współczynnik wydłużenia;
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Cz. Stenpkowski, Komunikacja w…, op. cit., s. 1-10.
I. Hejduk, Kierunki zmian systemu transportowego kraju na tle uwarunkowań rozwoju gospodarki polskiej,
Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1986.
L. Hofman, W. Rydzkowski, Ekonomika transportu…, op. cit., s. 153 – 170.
S. Orlewicz, Droga wodna a statek, [w:] System śródlądowego transportu wodnego w Polsce, red. J. Ciekot,
Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1987, s. 131 – 144.
J. Kulczyk, J. Winter, Sródlądowy tranport…, op. cit.
W. Paprocki, J. Pieriegud, Perspektywy rozwoju polskiej żeglugi śródlądowej w rozszerzonej Unii
Europejskiej, [w:] „Problemy Ekonomiki Transportu”, 2004, nr. 1, s. 57-69.
L. Mindur, Współczesne tendencje i kierunku rozwoju wodnego transportu śródlądowego, w: Rola
śródlądowego transportu wodnego w rozwoju regionów Unii Europejskiej, red. J. Kulczyk, T. Nowakowski,
CL Consulting i Logistyka - Oficyna Wydawnicza NDiO, Wrocław 2008, s. 45 – 60.
Z. Radmilović, V. Maraš, Role of Danube inland navigation in Europe, [w:] “International Journal for Traffic
and Transport Engineering”, 2011, nr. 1 (1), s. 28 – 40.
K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, Transport wodny…, op. cit., s. 11.
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− czas transportu, tj.:
o szybkość techniczną;
o sezonowość;
− przedmiot przewozu, tj.:
o ładowność;
o masowość;
o stopień bezpieczeństwa przewozu.
− ekonomiką transportu.

1.2.1. Odległość przestrzenna
Śródlądowy transport wodny, jest o wiele bardziej uzależniony od dostępu do odpowiedniej
infrastruktury transportowej niż pozostałe gałęzie transportu lądowego (a zwłaszcza transport
drogowy). Wskazują tak m.in. A. Arkuszewski, W. Przyłęcki, A. Symonowicz & A, Żylicz70,
E. Teichmanowa71, K. Woś72 czy wreszcie E. Załoga73. Dodatkowo możliwość budowy
i rozbudowy infrastruktury transportowej sektora żeglugi śródlądowej jest zdeterminowana
przez rzeźbę terenu oraz warunki geologiczne i naturalne, o wiele silniej niż w przypadku
pozostałych rodzajów transportu lądowego.
Wskazuje to na silniejsze ograniczenie dostępności tej gałęzi transportu do obszarów
znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie już istniejących dróg wodnych. Jak wskazuje
m.in. raport PINE74, jest to strategiczne wyzwanie dla tej gałęzi transportu, rzutujące na
możliwość dostosowania się do potrzeb transportowych zgłaszanych przez potencjalnych oraz
dotychczasowych klientów tej gałęzi transportu. Może to negatywnie wpływać na
konkurencyjność sektora, również na obszarach o odpowiednio rozwiniętej infrastrukturze
liniowej i punktowej, o czym wspomina, m.in. T. Kwierciński75, Z. Kłos-Adamkiewicz,
G. Kondraciuk-Gabryś, J. Perenc & E. Załoga76 czy B. Pawłowska77.
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A. Arkuszewski, W. Przyłęcki, A. Symonowicz, A. Żylicz, Eksploatacja dróg…, op. cit..
E. Teichmanowa, Polityka transportowa: EWG – RWPG – Polska, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa 1989.
K. Woś, Warunki funkcjonowania żeglugi śródlądowej w Polsce, [w:] „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki”, 2009, nr. 7, s. 267 – 276.
E. Załoga, Trendy w transporcie lądowym Unii Europejskiej, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2013.
Buck Consultants International, ProgTrans, VBD European Development Centre for Inland and Coastal
Navigation, via donau, Prospects of Inland navigation within the enlarged Europe (PINE), Buck Consultants
International BV (BCI), Nijmegen 2004, s. 2 – 3.
T. Kwierciński, Uwarunkowania rozwoju dostępności usług transportowych w regionie, „Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki”, 2012, nr. 16, s. 103 – 111.
Z. Kłos-Adamkiewicz, G. Kondraciuk-Gabryś, J. Perenc, E. Załoga, Preferencje użytkowników transportu
w świetle badań rynkowych, [w:] „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu
i Logistyki”, 2013, nr. 24, s. 105 – 148.
B. Pawłowska, Analiza czynników kształtujących popyt na usługi transportowe w Unii Europejskiej, „Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki”, 2015, nr. 30, s. 87 – 104.
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Niemniej - z uwagi na historyczne wykorzystanie transportu śródlądowego w trakcie
europejskiej rewolucji przemysłowej a także we wcześniejszych okresach wzmożonego
rozwoju społeczno-gospodarczego, większość współczesnych centrów gospodarczych
zlokalizowana jest nad drogami wodnymi. Stanowi to istotną bazę dla potencjału
transportowego tej gałęzi, zwłaszcza jako dopełnienia transportu morskiego. Tym samym
mimo relatywnej niskiej dostępności terytorialnej śródlądowego transportu wodnego, popyt na
usługi frachtu śródlądowego ma charakter stały. Niemniej – możliwe są jego sezonowe zmiany,
wynikające z naturalnych cech cyklu produkcyjnego, a także – zmian w żeglowności szlaków
transportowych.
Analizując cechy szczególne charakteryzujące śródlądowy transport wodny należy zwrócić
uwagę na tzw. współczynnik wydłużenia, tj. wskaźnik obrazujący wpływ trasy transportu na
czas niezbędny do dotarcia na miejsce docelowe przesyłki. Z uwagi na kręty bieg rzek,
niewielką gęstość sieci dróg wodnych, oraz konieczność zachowania naturalnych walorów
cieków wodnych, transport wodny charakteryzuje się niezmiernie zróżnicowanym
współczynnikiem wydłużenia na poszczególnych trasach. Tabela 2 pokazuje przykładowe
współczynniki wydłużenia drogi wodnej dla najważniejszych relacji transportowych w krajach
Europy Zachodniej.
Tabela 2. Współczynnik wydłużenia drogi wodnej dla wybranych połączeń wodnych
w krajach Europy Zachodniej
Lp.

Relacja

Długość drogi (km)

Odległość liniowa (km)

Współczynnik wydłużenia
drogi wodnej

1
Bazylea-Emmerlich
682
489
139
2
Bazylea – Maisz
327
278
117
3
Berlin - Hammburg
325
256
137
4
Duisburg – Hamburg
89
78
113
5
Minden – Berlin
360
310
116
6
Bazylea – Mannheim
258
225
114
Źródło: T. Lijewski: Geografia transportu Polski, PWE, Warszawa 1977, str. 44, za: K. Wojewódzka-Król, R.
Rolbiecki: Śródlądowy transport wodny – Funkcjonowanie i rozwój, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk 2014, s. 14.

Instrumentami pozwalającymi na istotne obniżenie współczynnika wydłużenia są działania
inwestycyjne skierowane na ulepszenie jakości dróg wodnych. Poprzez odpowiednią regulację
danego cieku wodnego, w tym jego kanalizację, można osiągnąć skrócenie czasu transportu,
a także zmniejszenie kosztów jednostkowych. Jednym ze stosowanych rozwiązań jest budowa
nowych kanałów żeglownych na obszarach o szczególnie silnym popycie na usługi transportu
rzecznego.
Przykładem historycznym dla takiego działania jest budowa w latach 70. i 80. XX wieku
w Rumunii kanału Cernavoda-Konstanca. Wg. H. Blankman’a78, jego budowa skróciła
odległość między Morzem Czarnym a portami naddunajskimi o ponad 240 km. Natomiast

78

H. Blankman, Doanu-Scharzmeer-Kanal, „Zeitschrift fur Binnenschoffahrt”, 1985, nr 2.
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współczesnym przykładem jest projektowany kanał Seine-Nord Europe. Jak wskazują Voies
Naviguables de France79 miałby on polepszyć jakość dróg wodnych między Francją,
Luksemburgiem, Belgią oraz (docelowo) również Niemcami.
Należy mieć przy tym na uwadze, iż z uwagi na rozwój frachtu rzecznego na
skanalizowanych szlakach wodnych bądź wybranych szlakach naturalnych, współczynnik
wydłużenia nie odgrywa współcześnie znacznej roli. Klasycznymi przykładami są m.in. Belgia,
Holandia oraz Francja, gdzie udział kanałów żeglownych wśród dróg wodnych jest niezwykle
wysoki, tj. przekraczający 50%. Poniższa Tabela 3 pokazuje udział sztucznych dróg wodnych
w wybranych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej.
Tabela 3. Drogi wodne w wybranych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej
w 2014 r.
Państwo
Członkowskie
Unii Europejskiej

Drogi wodne

Kanały

Jeziora i
rzeki żeglowne

Gęstość
Długość
Gęstość
Długość
Gęstość
Długość
(km/1000km2)
(km) (km/1000km2) (km) (km/1000km2) (km)

Austria
4
350
0
0
Belgia
50
1 516
29
875
Bułgaria
4
470
0
0
Chorwacja
18
1 017
0
0
Czechy
9
676
0
39
Francja
13
8 501
8
5 607
Holandia
147
6 108
113
4 712
Luksemburg
14
37
0
0
Niemcy
22
7 728
6
2 163
Polska
12
3 659
1
344
Rumunia
7
1 779
1
132
Słowacja
4
173
1
39
Węgry
20
1 844
2
173
Wielka Brytania
4
1 050
1
159
Włochy
5
1 562
3
950
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat [tran_r_net].

4
21
4
18
8
4
34
14
16
11
7
3
18
4
2

350
641
470
1 017
637
2 894
1 396
37
5 565
3 315
1 647
134
1 671
891
612

Udział
sztucznych
dróg wodnych
%
0,0
57,7
0,0
0,0
5,8
66,0
77,1
0,0
28,0
9,4
7,4
22,5
9,4
15,1
60,8

1.2.2. Czas transportu
Wyzwaniami stojącymi przed frachtem śródlądowym są niska średnia prędkość
wykonywanej pracy transportowej, a także wysoka sezonowość tej gałęzi transportu.
Ograniczenia przepustowości infrastruktury technicznej (punktowej) oraz liniowej,
powodują niższe prędkości techniczne niż w przypadku pojazdów drogowych oraz kolei.
Związane jest to m.in. z wolnym nurtem rzeki bądź dróg wodnych, a także koniecznością
korzystania z śluz komorowych bądź pochylni aby pokonać niektóre wzniesienia.
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https://www.canal-seine-nord-europe.fr/ (dostęp: 05-10-2017).
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Jak wskazują dane Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu80 oraz przykłady
podane m.in. przez Z. Radmilović i V. Maraš81, średnia prędkość przewozowa osiągania przez
śródlądowy transport wodny wynosi między 10 a 12 km/h, czyli wolniej niż średnia prędkość
transportu drogowe (między 30 a 40 km/h) bądź też transportu kolejowego (między 20 a 30
km/h). Przy czym jak wskazuje w swoim opracowaniu z 1950 r. Cz. Stepnowski, szybkość
techniczna pociągu towarowego kolei żelaznej jest ok. 5 razy większa od prędkości na drogach
wodnych82. Widać zatem zauważalną poprawę tego współczynnika dla śródlądowego
transportu wodnego.
Z uwagi na zjawisko kongestii transportowej, średnia prędkość handlowa w przypadku
transportu drogowego spada do ok. połowy wartości prędkości przewozowej, a w przypadku
transportu kolejowego osiąga wartość ok. 18 km/h. Tymczasem w przypadku śródlądowego
transportu wodnego prędkość transportowa jest praktycznie równa średniej prędkości
handlowej. Mimo niewielkiej różnicy między średnią prędkością przewozową, a średnią
prędkością handlową, drogą śródlądowego transportu wodnego nie mogą być przewożone
towary nietrwałe, a także produkty szybko ulegające zepsuciu, bądź też silnie wrażliwe na
zmienne warunki atmosferyczne.
We współczesnej logistyce, czas przewozu danego dobra nie jest jedynym elementem na
podstawie, którego dokonywany jest wybór sposobu jego transportu. Jak wskazuje m.in.
M. Mindur, L. Mindur, J. Perenc i A. Wielądek83, M. Mindur84, H. Dyrhauge85, J. Pieregud86,
coraz ważniejsze miejsce w procesie decyzyjnym zajmują również terminowość dostaw oraz
bezpieczeństwo. Śródlądowy transport wodny może skutecznie konkurować z pozostałymi
lądowymi gałęziami transportu, właśnie dzięki wysokiej terminowości dostaw, a także
możliwości zapewnienia ich wysokiego bezpieczeństwa. Wynika to m.in. z faktu, iż kongestia
transportowa dotykająca fracht drogowy, w przypadku frachtu wodnego jest zjawiskiem
nieistniejącym. Podobnie zresztą jak straty czasu wynikające z czynności manewrowych
w przypadku frachtu kolejowego.
Sezonowość to czynnik ograniczający zarówno popyt na usługi śródlądowego transportu
wodnego, ale również zdolności podażowe podmiotów działających w tym sektorze. Należy
podkreślić, iż fracht wodny jest o wiele bardziej podatny na warunki atmosferyczne niż fracht
drogowy bądź kolejowy. Jak wskazują dane Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu87
niemożliwe do przewidzenia warunki atmosferyczne wpływają bezpośrednio na warunki

80

81
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84
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European Conference of Transport Ministers, Strengthening Inland Waterway Transport Pan-european
Co-operation For Progress, OECD, Paris 2005, s. 120.
Z. Radmilović, V. Maraš, Role of Danube…, op. cit., s. 34 – 35.
Cz. Stepnowski, Komunikacja wodna…, op. cit., s. 3.
M. Mindur, L. Mindur, J. Perenc, A. Wielądek, Współczesne technologie…, op. cit.
M. Mindur, Wzajemne relacje między gospodarką a transportem, [w:] „LogForum”, 2005, nr. 1 (12).
H. Dyrhauge, Explaining the development of EU Railway Policy: Insights from New Institutionalism, “Political
Perspectives”, 2008, nr. 2 (2).
J. Pieregud, Nowy wymiar mobilności a oczekiwania pasażerów, [w:] „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki”, 2012, nr. 19, s. 151 – 164.
European Conference of Transport Ministers, Strengthening Inland…, op. cit., s. 119 – 120.
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przewozowe tej gałęzi transportu. Zmieniająca się w trakcie roku kalendarzowego głębokość
szlaków żeglownych, jak również częstotliwość występowania susz bądź powodzi, wpływa na
możliwości transportowe dróg wodnych. Warunki atmosferyczne oraz pogodowe tworzą
przerwy w nawigacji na poszczególnych szlakach żeglownych. Warto przy tym pamiętać, iż
dostępność poszczególnych dróg wodnych dla transportu rzecznego jest zróżnicowania – np.
Ren może być wykorzystywany jako element łańcucha logistycznego przez ok. 95% roku,
podczas gdy Dunaj jedynie przez 70% roku. Monitoring warunków żeglugowych zapewnia
m.in. Centralna Komisja ds. Żeglugi na Renie (CC-NR)88.

1.2.3. Tabor
Jednym z podstawowych wyróżników frachtu wodnego jest ładowność wykorzystywanego
transportu towarowego. Tabela 4, pokazuje przewagę frachtu śródlądowego nad
samochodowym transportem lądowym, w zakresie możliwości transportowych. Jak wskazują
K. Wojewódzka-Król i R. Rolbiecki89, barka 1200 tonowa może przewieźć tyle samo ładunków
co 40-wagonowy pociąg lub 60 samochodów ciężarowych. Barka 1500 tonowa może przewieść
jednorazowo 90 TEU, podczas gdy w transporcie samochodowym potrzeba do tego zadania 7090 samochodów ciężarowych.
Tabela 4. Porównanie możliwości przewozowych wybranych rodzajów barek rzecznych oraz
transportu drogowego.
Rodzaj środka transportu

Wymiary
Długość Szerokość Głębokość Ładowność TEU

Równoważna
liczba TIRów

38,5
5,05
2,2
350 ton
Nd
14 sztuk
Mała barka
67
8,2
2,5
900 ton
Nd
36 sztuk
Duża barka
63
7
2,5
Nd
32
32 sztuk
Mały kontenerowiec
110
11,4
3
Nd
470
470 sztuk
Duży kontenerowiec
110
11,4
3,5
3 000 ton
Nd
120 sztuk
Tankowiec
Źródło: Opracowanie własne na podstawie - DE BINNENVAART: Een vervoerswijze die werk. Europese
Gemeenschappen, Brussels 2003, s. 4.

Oprócz, zdecydowanie większej niż w przypadku pozostałych dwóch rodzajów transportu
lądowego, ładowności narzędzi transportowych, w żegludze śródlądowej możliwe jest
tworzenie zestawów transportowych składających się z kilku barek. Przy czym możliwość
formowania dużych zestawów transportowych jest zależna od możliwości technicznych
i transportowych infrastruktury liniowej i punktowej.
Ponadto należy pamiętać, iż barki żeglowne wykorzystywane w transporcie towarów
charakteryzują się o wiele wyższym współczynnikiem przestrzenności, niż tabor transportowy
wykorzystywany w pozostałych gałęziach transportu.
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http://www.inland-navigation.org/ (dostęp 10-07-2017).
K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, Transport wodny…, op. cit., s. 16.
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1.3.

Śródlądowy transport wodny na tle pozostałych gałęzi transportu

1.3.1. Analiza SWOT sektora śródlądowego transportu wodnego
W opublikowanym w 2011 r. raporcie przygotowanym na zlecenie Komisji90 zawarto
rozbudowaną analizę SWOT sektora śródlądowego transportu wodnego. Chociaż niektóre
z uwag w niej zawartych wydają się być dyskusyjne, warto niemniej przyjrzeć się niektórym
przybliżonym poniżej zapisom.
Tabela 5, charakteryzuje najważniejsze czynniki definiujące potencjał strony podażowej
sektora śródlądowego transportu wodnego.
Tabela 5. Analiza SWOT (strona podażowa)
Silne strony
Czynniki wewnętrzne

1.
2.
3.

Słabe strony

Wystarczająca wielkość floty (w szczególności
dużych jednostek);
Odpowiedni zapas możliwości transportowych
dróg śródlądowych;
Duża liczba przedsiębiorców działających na
rynku (duże możliwości dostosowania oferty do
popytu).

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Długa żywotność zarówno barek jak również ich
napędu;
Wzrastający
wiek
pracowników,
brak
odnawialności kadr;
Wysoka fragmentaryzacja rynku;
Niskie stopy zwrotu z działalności podstawowej;
Niski stopień wykorzystania systemów ICT (TIK);
Braki
w
podstawowej
transportowej
infrastrukturze liniowej.

Zagrożenia
1.
1. Konflikty w zakresie wykorzystania przestrzeni
(m.in.
mieszkalnictwo
w
atrakcyjnych
nadrzecznych/nadwodnych lokalizacjach);
2.
2. Ekologia (tworzenie nowych rezerwatów
przyrody);
3. Internacjonalizacja kosztów infrastruktury sektora
3.
śródlądowego transportu wodnego;
4. Potencjalny długookresowy wpływ zmian
klimatycznych na poziom wody.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: CE Delft, MDS Transmodal, NEA, PLANCO, Via Donau, Medium
and Long Term Perspectives of Inland Waterway Transport in the European Union, CE Delft, Zoetermeer 2011,
Aneks, s. 5.
Czynniki zewnętrzne

Szanse
Znaczna liczba programów inwestycyjnych, które
mogą
wesprzeć
realizację
projektów
infrastrukturalnych;
Rozwój polityk krajowych oraz unijnych mających
na celu rozwój strony podażowej śródlądowego
transportu wodnego;
Wysoki
stopień
internalizacji
kosztów
zewnętrznych sektora.

Należy podkreślić, iż wśród silnych stron sektora wymieniono zarówno wielkość floty
transportowej, jak również znacznej liczby podmiotów aktywnych w sektorze, co wymusza
jego wewnętrzną konkurencyjność. Jednocześnie te dwie charakterystyki nie zawsze stanowią
przeciwwagę zarówno dla wieku jednostek pływających (wysoka dekapitalizacja oraz
amortyzacja środków transportu), jak również bardzo silnego rozdrobnienia sektora, które
uniemożliwia często odpowiednią akumulację kapitału na rzecz projektów inwestycyjnych
wspierających konkurencyjność poszczególnych podmiotów.
Dodatkowo, sektor śródlądowego transportu wodnego jest również wystawiony na
działanie czynników zewnętrznych, wpływających na podaż jego usług. Należy zatem z jednej
strony podkreślić szansę jaką stanowią dla niego krajowe i europejskie programy,
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CE Delft, MDS Transmodal, NEA, PLANCO, Via Donau, Medium and Long Term Perspectives of Inland
Waterway Transport in the European Union, CE Delft, Zoetermeer 2011.
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wspierającego konkurencyjność „zielonych” gałęzi transportu. Z drugiej zaś – wyzwaniem
mogą stać się konflikty dotyczące realizacji nowych inwestycji liniowych sektora. Mogą one
konkurować z innymi sposobami zagospodarowania przestrzeni, a także – użytkowania
zasobów wodnych, w szczególności – dla przemysłu, rolnictwa, rekreacji oraz w niektórych
wypadkach – również dla ludności. Wskazuje to na dużą trudność w pobudzaniu i realizacji
nowych inwestycji w zakresie infrastruktury liniowej sektora.
Podobnie jak w przypadku strony podażowej, również w tym wypadku szereg
potencjalnych silnych stron bądź zewnętrznych szans jest neutralizowanych przez zewnętrzne
zagrożenia jak również strukturalne wyzwania charakteryzujące sektor.
Tabela 6. Analiza SWOT (strona popytowa)

Czynniki wewnętrzne

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Silne strony
Bardzo niskie koszty frachtu towarowego;
Wysoka jakość transportu;
Niska emisja CO2;
Występuje zapas możliwości transportowych;
Występuje zapas możliwości wykorzystania
infrastruktury;
Wysoki udział w pracy transportowej realizowanej
w tzw. tradycyjnych sektorach;
Bardzo wysokie wskaźniki bezpieczeństwa
transportu;
Wysoki poziom innowacyjności;
Brak podatków akcyzowych w transporcie
międzynarodowym.

Szanse

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Słabe strony
Wiele dróg oraz miast jest oddalonych od
infrastruktury śródlądowego transportu wodnego;
Słaba rozpoznawalność branży;
Zmieniające się poziomy wody stanowią
zagrożenie dla regularnych przewozów
towarowych;
Uzależnienie od kilku sektorów oraz klientów;
Niska prędkość operacyjna;
Niski poziom integracji w ramach transportu doortoo-door;
Ogranicza wiedza nt. nowoczesnych metod
marketingowych oraz zarządczych;
Wysoka fragmentaryzacja sektora, a przez to
niska odporność na zewnętrzne szoki
gospodarcze.
Zagrożenia

1.

Czynniki zewnętrzne

Wzrastające zapotrzebowanie na niskoemisyjny 1. Utrata rynku wskutek polityk energetycznych (np.
transport;
zmniejszenie się potrzeb transportu dla węgla
2. Wysoki poziom kongestii transportu drogowego;
oraz pozostałych nieodnawialnych nośników
3. Ograniczony potencjał wzrostu towarowych
energetycznych);
przewozów kolejowych;
2. Wysoka zmienność cen ropy negatywnie wpływa
4. Rozwój nowych rynków np.: transport odpadów,
na gałęzie gospodarki, które korzystają z usług
LNG, palet czy kontenerów;
frachtu rzecznego;
5. Zwiększenie się świadomości nt. kwestii ekologii i 3. Ograniczone wsparcie polityczne dla sektora
bezpieczeństwa transportu;
śródlądowego transportu wodnego;
6. Zwiększenie się liczby terminali kontenerowych;
4. Dalsza liberalizacja rynku transportu drogowego;
7. Zwiększenie skali współpracy gałęzi transportu w 5. Rozwój technik transportu drogowego (m.in.
ciągach logistycznych;
transport klasy 3TEU);
8. Wzrost światowego handlu, w szczególności 6. Brak dostępu do finansowania komercyjnego
morskiego transportu kontenerów;
projektów inwestycyjnych podmiotów branży.
9. Rozwój infrastruktury w ramach „mega projektów”
(kanał Seine – Schelde).
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: CE Delft, MDS Transmodal, NEA, PLANCO, Via Donau, Medium
and Long Term Perspectives of Inland Waterway Transport in the European Union, CE Delft, Zoetermeer 2011,
Aneks, s. 6.

Należy tutaj zwłaszcza podkreślić, wpływ zewnętrznych czynników zmniejszających
atrakcyjność kosztową sektora względem pozostałych gałęzi transportu lądowego, w zwłaszcza
w odniesieniu do zacieśniania się polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Wpływa to zarówno
bezpośrednio na zdolność konkurencyjną sektora (wymuszając, często kosztowne,
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dostosowanie emisji środków transportu do aktualnych norm) jak również pośrednio, poprzez
ograniczenie wielkości rynku transportowego niektórych, tradycyjnych rodzajów towaru,
transportowanych drogą frachtu rzecznego (zwłaszcza węgla kamiennego).
Natomiast dokonując porównać sektora śródlądowego transportu wodnego z pozostałymi
rodzajami transportu, należy mieć na uwadze już zdefiniowane cechy specyficzne
charakteryzujące fracht śródlądowy. W szczególności zaś należy pamiętać o naturalnych
źródłach przewag konkurencyjnych oferowanych przez poszczególne gałęzie transportu.
Tabela 7. Porównanie czterech gałęzi transportu
Charakterystyka

Śródlądowy
transport wodny

Wielkość sieci

EU15: 30 000 km
EU25: 37 200 km

Prędkość handlowa

Towary masowe;
Towary płynne;
Towary
niebezpieczne
Duża,
uzależniona od
klasy szlaku
wodnego oraz
rodzaju statku
Od ok. 12 km/h

Punktualność

Wysoka

Źródła zakłóceń
częstotliwości
świadczenia usługi
transportowej

Zjawiska
pogodowe – niski
stan wody,
zlodowacenie

Bezpieczeństwo

Wysokie

Rodzaje
przewożonych
towarów
Wielkość
jednorazowego
transportu

Transport kolejowy
Całość

Transport
kombinowany

EU15: 156 000 km
EU25: 207 000 km

Transport drogowy

Transport
lotniczy

EU15: 51 000 km
(autostrad) + 270 000
dróg szybkiego ruchu

Nie dotyczy

Wszystkie
poza łatwo
gnijącymi

Kontenery;
Wkłady
wymienne

Wszystkie

Wszystkie poza
niebezpiecznymi

Duża,
uzależniona
od ładowności
wagonów

Zależna od
długości składu
pociągu

Do ok. 28 ton

Mała

29 km/h

31 km/h

Nie dotyczy

Zgodnie
z rozkładem

Gwarantowany czas
dostawy

Gwarantowany
czas dostawy

50-60 km/h
Wysoka
punktualność
transportu
nocnego

Zjawiska pogodowe;
Konflikty na linii pracodawcapracobiorcy

Często występująca
kongestia;
Zjawiska pogodowe;
Konflikty pracobiorcypracodawca
Duże problemy

Zjawiska
pogodowe;

Średnie
Ograniczone
Średnie / niskie – w zależności od
Zużycie energii
Niskie / najniższe
Wysokie
Wysokie
rodzaju napędu
Koszty całkowite
Średnie (przy średnim poziomie
Niskie / najniższe
Wysokie
Wysokie
(w tym zewnętrzne)
dotacji publicznych)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: PINE - Prospects of Inland Navigation within the enlarged Europe,
s. 3-4.

Dotyczy to zwłaszcza możliwości transportu poszczególnych rodzajów towarów jak
również jednorazowej wielkości możliwego do obsłużenia masy przewożonych towarów.
Możliwość obsługiwania danej kategorii towarowej jest również (przynajmniej częściowo)
zdeterminowana zarówno przez prędkość handlowa osiąganą przez środki transportu
obsługujące dana gałąź, jak również – punktualność.
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1.3.2. Wpływ sektora transportu na środowisko
Sektor transportu wywiera silny wpływ na środowisko naturalne, prowadząc do powstania
szeregu nieodwracalnych zmian w naturalnych ekosystemach. Współcześnie transport
odpowiada za znaczną część zanieczyszczeń wynikających z działania gospodarki.
Myśląc o wpływie sektora transportu na środowisko naturalne, powinno się zwłaszcza
analizować jego wpływ na trzy podstawowe obszary tematyczne:
− emisyjność (w zakresie pyłów) sektora transportu bądź konkretnej gałęzi;
− energochłonność sektora bądź wykorzystywanych w nim technologii i rozwiązań
transportowych;
− zdolność do generowania szkodliwych dźwięków.
Sektor transportu odpowiada za prawie całość emisji wybranych tlenków oraz
zanieczyszczeń powietrza generowanych we współczesnej gospodarce. Dane dla krajów
OECD, wskazują, iż sektor transportu odpowiada za prawie 50% emisji tlenku azotu oraz 75%
emisji tlenku węgla. W przypadku Państw Członkowskich UE, udział ten jest jeszcze wyższy
– odpowiednio 51% w przypadku tlenku azotu oraz 81% w przypadku tlenku węgla. Dokładne
dane prezentuje Tabela 8.
Tabela 8. Udział sektora transportu w emisji poszczególnych zanieczyszczeń
Emisja

Ameryka Północna

Kraje OECD (Europa)

Japonia

Kraje OECD

%

Tlenki azotu
47
51
39
Tlenek węgla
71
81
Bd
Tlenki siarki
4
3
9
Kurz
14
8
Bd
Wodorotlenek węgla
39
45
bd
Źródło: K. Buton, Transport economic, Edwar Elwar Publishin Limited, Cambridge 1994, s. 95.

48
75
3
13
40

Według danych Komisji Europejskiej91, sektor transportu jest odpowiedzialny za ok. ¼
emisji tzw. gazów cieplarnianych w UE-28. Wśród najbardziej emisyjnych sektorów należy
wymienić (w kolejności od najbardziej emisyjnych po najmniej emisyjne): sektor energetyczny,
sektor transportu, sektor przemysłowy, sektor budowlany, sektor rolniczy. Pozostałe sektory
odpowiadają za ok. 5% emisji tzw. gazów cieplarnianych do atmosfery. Wśród poszczególnych
gałęzi transportu, najbardziej emisyjnym sektorem jest transport drogowy (ok. 72,8%), a
następnie: transportu wodny (łącznie morski, morski przybrzeżny oraz śródlądowy wodny –
łącznie ok. 13,1% ), transport lotniczy (ok. 13,0%) oraz sektor transportu kolejowego (ok.
0,6%). Udział pozostałych rodzajów transportu to ok. 0,5%.
W opracowanych analitycznych sprzed 2000 roku, wskazywano, iż sektor żeglugi
śródlądowej charakteryzował się niższą emisją podstawowych grup zanieczyszczeń
91

https://ec.europa.eu/clima/policies/transport_en
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powietrza92 niż pozostałe rodzaje transportu. Takie wyniki podają m.in. L. Hofman93,
H. Gudmundsson’a94, Z. Zubrzycki95, INA(PIANC)96, B. Kampman, S. de Bruyn & E. den
Boer97, czy wreszcie M. Didier i R. Prud’homme98.
Obecnie, bardziej aktualne badania wskazują jednoznacznie, iż w szeregu przypadków,
żegluga śródlądowa może utracić swoją pozycję najmniej emisyjnej branży. Takie wyniki
zostały zaprezentowane przez E. den Boer’a, M. Otten’a i H. van Essen’a99 na rzecz Komisji
Europejskiej. Pokazuje ono potencjalne zmiany w emisyjności poszczególnych gałęzi
transportu, ze szczególnym uwzględnieniem skutków owych zmian dla sektora śródlądowego
transportu wodnego. Punktem wyjścia dla badania jest rok 2009, natomiast projekcja wyników
dotyczy roku 2020.
Wyniki badania wskazują jednoznacznie, iż sektor śródlądowego transportu wodnego100:
− w przypadku CO2 – jest mniej emisyjny niż transport drogowy, natomiast bardziej emisyjny
niż w przypadku transportu kolejowego (zarówno w przypadku zastosowania ciągnika
elektrycznego jak również spalinowego);
− w przypadku emisji SO2 – jest mniej emisyjny niż transport morski oraz drogowy. Fracht
śródlądowy jest niekonkurencyjny względem każdego rodzaju transportu kolejowego
(zarówno z elektrycznego jak również spalinowego);
− w przypadku emisji NOX – jest mniej emisyjny niż transport morski a także transport
drogowy. Fracht śródlądowy jest niekonkurencyjny względem każdego rodzaju transportu
kolejowego (zarówno z elektrycznego jak również spalinowego);
− w przypadku emisji PM2.5 – jest mniej emisyjny jedynie od transportu morskiego.
W przypadku transportu drogowego, konkurencyjny w zakresie wielkości emisji PM2.5 jest
jedynie żegluga śródlądowa wykorzystująca największe zestawy pchany. Natomiast
standardowy śródlądowy transport wodny na Renie jest zauważalnie bardziej emisyjny
w tym zakresie niż wszystkie rodzaje transportu, z wyłączeniem jedynie transportu
morskiego dóbr masowych.
92
93

94

95

96

97

98

99

100

W szczególności: CO2, SO2, NOX oraz PM2.5
L. Hofman, Śródlądowy transport wodny a środowisko naturalne. [w:] „Zagadnienia Transportu”, nr 1 / 2,
1978.
H. Gudmundsson, Indicators and performance measures for Transportation, Environment and Sustainability
in North America, Ministry of Environment and Energy - National Environmental Research Institute (NERI),
Aarhus 2001.
Z. Zubrzycki, Zagrożenie środowiska naturalnego przez śródlądowy transport wodny, Krajowa Konferencja
Oddziaływanie transportu na środowisko naturalne, Polska Akademia Nauk, Warszawa 1979.
Guidelines for Sustainable Inland Waterways and Navigation, International Navigation Association (PIANC),
Brussels 2003.
B. Kampman, S. de Bruyn, E. den Boer, Cost effectiveness of CO2 mitigation in transport: An outlook and
comparison with measures in other sectors, CE DELFT, Delft 2006.
M. Didier, R. Prud’homme, Infrastructures de transport, mobilité et croissance, La Documentation française,
Paris 2007.
E. den Boer, M. Otten, H. van Essen, Comparison of various transport modes on a EU scale with the STREAM
database, CE DELFT, Delft 2011.
E. den Boer, M. Otten, H. van Essen, op. cit., s. 97 – 98.
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Wyniki oryginalnego raportu z 2011 r. w zakresie potencjału sektora śródlądowego
transportu wodnego do zmniejszenia bądź utrzymywania poziomu emisyjności, zostały
w znacznej mierze potwierdzone przez drugą edycję badania, którą przeprowadzono
w 2016 r.101 Jedynym obszarem niskiej konkurencyjności sektora była emisja PM2.5
w przypadku zarówno transportu kontenerów jak również towarów masowych i drobnicowych.
W obu tych przypadkach niższą emisyjność odnotował zarówno transport kolejowy jak również
morski.102 Warto przy tym podkreślić, iż pozycja konkurencyjna sektora w przypadku
transportu kontenerów została zachowana.
Obecna konkurencyjność pod względem wielkości emisji poszczególnych zanieczyszczeń
powietrza sektora śródlądowego transportu wodnego nie jest do utrzymania w długim okresie.
Zarówno w przypadku zastosowania nowych rozwiązań technologicznych, a także wymiany
taboru transportowego. Średni wiek wykorzystywanego taboru w przypadku transportu
rzecznego jest wielokrotnie wyższy niż w przypadku transportu samochodowego bądź
kolejowego. Wynika to w znacznej mierze z bardzo długiego czasu amortyzacji środków
transportu w tej gałęzi, a także – niskiego ich zużycia w toku normalnej pracy przewozowej.
Wykres 1. Porównanie emisji zanieczyszczeń atmosferycznych przez poszczególne gałęzie
transportu lądowego (towary masowe)

Źródło: E. Boer, M. Hoen, H. van Essen, STREAM Freight transport 2016 Emissions of freight transport modes
– Version 2, CE DELFT, Delft 2017.

101

102

E. den Boer, M. Hoen, H. van Essen, STREAM Freight transport 2016 Emissions of freight transport modes –
Version 2, CE DELFT, Delft 2017.
E. Boer, M. Hoen, H. van Essen, STREAM Freight transport 2016…., op. cit., s. 15 – 18.
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Spośród lądowych gałęzi transportu, żegluga śródlądowa jest gałęzią o najniżej
energochłonności. Jak wskazują dane The Promotion Office for Inland Navigation in Flanders,
barka o pojemności ok. 1350 ton może przepłynąć dystans ok. 500 km, podczas gdy ciężarówka
z taką samą ilością paliwa może przebyć ok. 100 km. Tymczasem badania wykonane przez
Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg GmbH (ifeu) 103, wskazują, iż
efektywność śródlądowego transportu wodnego może być niższa: barka może przepłynąć
odległość jedynie ok. 370 km, (130 km niż w badaniu belgijskim). Tym samym przewaga
żeglugi śródlądowej nad transportem drogowym może zmniejszyć się z ok. 5 do ok. 3,7 raza.
Wielkość zużycia energii do wykonania pracy przewozowej, jest zależna od szeregu
czynników wśród których warto wyróżnić m.in.:
− gałąź transportu;
− infrastrukturę transportową (skala kongestii);
− rodzaj przewożonych ładunków (kontenery, towary masowe).
Jak pokazało badanie INE104, śródlądowy transport wodny był w ówczesnym czasie
całkowicie bezkonkurencyjny pod względem wielkości zużycia energii. Zużycie MJ na tkm
wynosiło w przypadku frachtu śródlądowego jedynie ok. 0,25 podczas gdy w przypadku
transportu drogowego wynosiło aż 0,8, a w przypadku transportu kolejowego ok. 0,4. Badanie
PLANCO i Bundesanstalt für Gewässerkunde105, wykazało, iż zużycie tzw. energii pierwotnej
przez poszczególne gałęzie transportu lądowego jest zróżnicowane.
Natomiast najnowsze badania zrealizowane przez CE Delft w 2011106 oraz 2016107 roku a
także przez konsorcjum Panteia, planco oraz via Donau108, wskazują jednoznacznie, iż sektor
śródlądowego transportu wodnego należy do gałęzi o najniższych potrzebach energetycznych.
Możliwość utrzymywania przewagi sektora śródlądowego transportu wodnego nad
pozostałymi gałęziami transportu lądowego w zakresie wielkości emisji, zależy od potencjału
wykorzystania nowych technologii. Przy czym to pozostałe gałęzie transportu (zwłaszcza
transport samochodowy) wykazują się większymi oszczędnościami zużycia nośników energii
niezbędnych do zapewnienia realizacji zleceń transportowych.
Oba ww. badania pokazują, iż możliwe było przyporządkowanie do transportu
samochodowego 47% emisji hałasu, a kolejne 37% do transportu kolejowego. Tymczasem
emisja hałasów i dźwięków przez śródlądowy transport wodny ma charakter pomijalny.

103
104
105

106
107
108

K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, Śródlądowy transport wodny…, op. cit., s. 20.
Water Transport. Environment…, op. cit., s. 2 – 8.
Economical and Ecological Comparison of Transport Modes: Road, Railways, Inland Waterways, PLANCO
Consulting GmbH, Bundesanstalt für Gewässerkunde (bfg), Essen 2007, s. 11 – 14.
E. den Boer, M. Otten, H. van Essen, Comparison of various…, op. cit., s. 21 – 31.
M. Otten, M. Hoen, E. den Boer, STREAM Goederenvervoer 2016…., op. cit., s. 21 – 37.
Contribution to impact assessment of measures for reducing emissions in inland navigation, Panteia, planco,
via Donau, Zoetermeer 2013, s. 43 – 67.
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1.3.3. Koszty zewnętrzne sektora śródlądowego transportu wodnego
Przez koszty zewnętrzne danej gałęzi transportu należy rozumieć uwzględnienie całościowe
następujących rodzajów wpływu109:
− bezpieczeństwa danej gałęzi transportu;
− dźwięków emitowanych przez daną gałąź transportu;
− emisję zanieczyszczeń powietrza przez daną gałąź transportu;
− zużycie terenu oraz zmiany środowiska przez infrastrukturę danej gałęzi transportu.
Badanie INA110 z 2009 r. pokazuje że, sektor śródlądowego transportu wodnego jest gałęzią
transportu o najniższym całkowitym koszcie zewnętrznym. Ważnym wyróżnikiem był również
najniższy koszt wypadków, a także tzw. gazów cieplarnianych. Takie wyniki sektor transportu
wodnego uzyskał we wszystkich trzech kategoriach, tj. wartości najniższej, najwyższej a także
średniej. Tym samym należy go uznać za najbardziej ekologiczny spośród lądowych gałęzi
transportu. Fracht rzeczny umożliwia transport ponadgabarytowych ładunków z zachowaniem
zarówno wysokiego stopnia bezpieczeństwa, jak również niskiego kosztu jednostkowego.
Wykres 2. Koszty zewnętrzne (2009)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Guidelines for Sustainable…, op. cit., str. 13.
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110

A. Wielądek, Koszty zewnętrzne transportu. [w:] Współczesne technologie transportowe, (red.) L. Mindur,
Politechnika Radomska, Warszawa 2002, s. 409 – 427.
Guidelines for Sustainable…, op. cit.
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Wykres 3. Koszty zewnętrzne transportu oraz infrastruktury (euro/1000 tkm)

Towary masowe

Kontenery
Źródło: CE Delft; MDS Transmodal; NEA; PLANCO; Via Donau, Medium and Long Term Perspectives of
Inland Waterway Transport in the European Union, Zoetermeer 2011, s. 57 – 58 (Annex).
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W kolejnym badaniu dotyczącym kosztów zewnętrznych, zrealizowanym przez
konsorcjum pod kierownictwem CE Delft w 2011 r.111, sektor transportu okazał się ponownie
liderem. Badanie wykorzystało dane datowane na 2009 r., a także rozszerzyło koszty
zewnętrzne o wartość kosztu utrzymania infrastruktury. Badanie zawierało również projekcję
wysokości kosztów zewnętrznych dla roku 2020. Dokładne wyniki zaprezentowano na
znajdujących się poniżej wykresach.
Analizując dane wynikające z duńskiego badania, warto podkreślić, iż o ile sumaryczne
koszty zewnętrzne (w tym również infrastrukturalne) były najniższe dla sektora śródlądowego
transportu wodnego, o tyle ta gałąź transportu nie była liderem we wszystkich kategoriach
kosztów.
Konieczne jest wyróżnienia kategorii kosztu samej infrastruktury, w której wypadku
zdecydowanym liderem okazał się być transport samochodowy. Wynika to z szeregu
czynników, wśród których należy przede wszystkim wymienić relatywnie niski koszt
wybudowania 1 km drogi, a także niski bezpośredni wpływ takiej budowy na środowisko
naturalne (nie uwzględniając kosztów zewnętrznych generowanych następnie przez drogowy
transport osoby oraz towarowy). Sektor transportu rzecznego, natomiast jest drugim sektorem
pod względem najniższego kosztu infrastruktury. Wynika to w znacznej mierze z długiego
czasu amortyzacji infrastruktury transportu rzecznego, a także relatywnie niewielkiej skali
ingerencji w środowisko naturalne.112
Tabela 9. Porównanie badań dotyczących kosztów zewnętrznych trzech gałęzi transportu
lądowego
Koszt zewnętrzne

Transport drogowy
Vito1

EC2

Planco3

Śródlądowy transport
wodny
Vito

EC

Planco

Transport kolejowy
Vito

EC

Planco

Wypadki
22,8 5,4
37,8
0,07
0
0,3
1,6
1,5
Hałas
4,4
2,1
7,4
<0,1
0
0
2,8
3,5
Zanieczyszczenie
9,1
8,7
29,1
5,4
3
4,2
0,4-9,46 4,3
Kongestia
5,4
5,5
1,2
x
x
0
x
0,2
Infrastruktura
1,9
2,5
0
0,7
1
0
0,2
2,9
Zajęcie terenu / obszaru
x
x
1,3
x
x
0
x
x
Zanieczyszczenie wód i gleb
x
x
8,6
x
x
0
x
x
Razem 43,5 24,1
85,4
6,2
5
4,5
7,1
12,3
1
Vereniging van Nederlandse Inland Terminal Operators (VITO);
2
Komisja Europejska;
3
PLANCO Consulting GmbH, Essen.
x – w badaniu nie uwzględniono danego parametru lub rodzaju kosztu zewnętrznego.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.binnenvaart.be/en/binnenvaartinfo/troeven.asp
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112

2,3
12,7
3,5
0
0
0,4
0
19

CE Delft; MDS Transmodal; NEA; PLANCO; Via Donau, Medium and Long Term Perspectives of Inland
Waterway Transport in the European Union, Zoetermeer 2011.
W większości Państw Członkowskich UE, gdzie udział transportu rzecznego jest znaczący w miksie
transportowym, przeważają naturalne cieki wodne (zarówno rzeki jak i jeziora żeglowne). Obszary
skanalizowane szlaków wodnych nie mają globalnie znaczącego udziału. Oczywiście w przypadku niektórych
Państw Członkowskich UE, jak np. Belgii bądź Holandii, udział odcinków skanalizowanych jest znacznie
powyżej unijnej średnie. Niemniej stanowią one pewien wyjątek.
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Analizy kosztów zewnętrznych poszczególnych gałęzi transportu dokonywane przez różne
instytucje publiczne oraz prywatne może prowadzić do zróżnicowanych wyników. Jest to efekt
przyjęcia zróżnicowanych metodologii. Poniższa prezentuje wyniki trzech badań dotyczących
porównania wielkości wpływu sektora śródlądowego transportu wodnego, transportu
samochodowego oraz transportu kolejowego na środowisko naturalne.
Pomimo różnic między poszczególnymi analizami, całokształt wpływu sektora
śródlądowego transportu wodnego na środowisko naturalne, należy uznać, iż jest on w znacznej
mierze niewielki. W przypadku dokonywania analiz między sektorowych, należy założyć, iż
fracht rzeczny będzie gałęzią transportu najbardziej konkurencyjną pod względem
całościowego wpływu na środowisko naturalne. Potwierdza to również ostatnia analiza
przygotowana przez CE Delft, Fraunhofer IML, TRT, Ecorys oraz Conlogic113 na potrzeby
Komisji Europejskiej.

1.4.

Pan-europejskie śródlądowe szlaki transportowe (AGN)

Europejskie
porozumienie
o
głównych
śródlądowych
drogach
wodnych
o międzynarodowym znaczeniu zostało przygotowane w 1996 r. przez Europejską Komisję
Gospodarczą ONZ, jako podstawa do ujednolicenia zasad funkcjonowania sektora transportu
rzecznego w Europie. Stronami porozumienia jest 22 państw europejskich114. Dopełnieniem
porozumienia jest tzw. Błękitna Księga. Zawiera ona zaktualizowaną listę szlaków
żeglownych, a także – listę braków infrastrukturalnych poszczególnych tras transportowych.
Natomiast wśród „wyzwań infrastrukturalnych” Błękitna Księga wyróżnia ich trzy
podstawowe kategorie: 115
− ograniczony prześwit mostów – umożliwi to większe obciążenie barek rzecznych oraz
zestawów pchanych towarami. Zwiększenie możliwości transportu barkami jednej
dodatkowej warstwy kontenerów może przyczynić się do zwiększenia maksymalnego
obciążenia 86 metrowej barki o 30 TEU,
− ograniczone wymiary/możliwości działania śluz – zwiększenie przepustowości śluz
przyczyni się do skrócenia czasu postoju barek rzecznych oraz zestawów pchanych.
Zwiększenie prędkości komercyjnej zwiększy efektywność kosztową transportu rzecznego,
− ograniczenie głębokości drogi wodnej – poprzez pogłębienie kanału żeglownego drogi
wodnej można w znacznym stopniu zwiększyć ekonomiczną efektywność transportu

113

114

115

Fact-finding study in support of the development of an EU strategy for freight transport logistics. Lot 3:
Introduction of a standardised carbon footprint methodology, CE Delft, Fraunhofer IML, TRT, Ecorys oraz
Conlogic, Delft 2014.
Porozumienie AGN zostało ratyfikowane przez: Austrię (2010), Białoruś (2008), Bośnię i Hercegowinę
(2008), Bułgarię (1999), Chorwację (1999), Czechy (1997), Węgry (1997), Włochy (2000), Luksemburg
(2000), Holandię (1998), Moldowę (1998), Polskę (2017), Rumunię (1999), Rosję (2002), Serbię (2014),
Słowację (1998), Szwajcarię (1997) oraz Ukrainę (2010). Porozumienie zostało podpisane, lecz nie
ratyfikowane, przez: Finlandię (1997), Francję (1997), Niemcy (1997), Grecję (1997).
CE Delft; MDS Transmodal; NEA; PLANCO; Via Donau, Medium and Long…, op. cit., s. 171 – 205.
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rzecznego. W szczególności głębokość kanału wpływa na możliwość realizacji transportu
niektórych rodzajów towarów, a także uprawnia masowy transport.
Należy przy tym podkreślić, iż są trzy główne przeszkody dla swobodnej żeglugi rzecznej
jakie wyróżniono w Błękitnej Księdze. Jednakże ze względu na ich wpływ na ekonomiczność
tego środka transportu, poszczególne państwa europejskiej powinni dołożyć wszelkich starań
aby je skutecznie zwalczać.
Rysunek 7. Szlaki AGN na terenie Europy

Poszczególne wewnątrz unijne (wewnątrz wspólnotowe) rzeczne korytarze transportowe
zmagają się z różnymi wyzwaniami o charakterze infrastrukturalnymi, a także tzw. „wąskimi
gardłami”. Jak wskazuje poniższa tabela istnieje wiele infrastrukturalnych przeszkód dla
pełnego rozwoju sektora śródlądowego transportu wodnego w Unii Europejskiej.
Dotychczasowa polityka transportowa UE, wprawdzie ujmowała ten sektor w swoich
dokumentach strategicznych, ale nie zapewniała odpowiedniego poziomu finansowania
w ramach poszczególnych instrumentów finansowych.
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Tabela 10. Wyzwania infrastrukturalne w obrębie głównych korytarzy transportowych
Korytarz transportowy

Wyzwania infrastrukturalne
Śluzy / jazy

Mosty

Limited draught

Wąskie gardła

Basen Renu
8
4
11
1
Wschód – Zachód
11
8
13
1
Wschód – Południe
4
9
21
10
Północ – Południe
22
14
16
2
Razem
45
35
61
14
Źródło: CE Delft; MDS Transmodal; NEA; PLANCO; Via Donau, Medium and Long…, op. cit., s. 185-193.

1.5.

Próba definicji wielopoziomowego systemu zarządzania sektorem
śródlądowego transportu wodnego

Tak jak każdy system zarządzania, również ten dotyczący sektora śródlądowego transportu
wodnego składa się z kilku podstawowych podsystemów. Przy czym należy wyraźnie
podkreślić, iż wielopoziomowy system zarządzania sektorem śródlądowego transportu
wodnego wyróżnia następujące poziomy zarządcze:
− Poziom I – globalny, na który składają się międzynarodowe normy prawne i techniczne,
jak również działanie przedsiębiorstw i klientów o zasięgu międzynarodowym. Należy
wyraźnie zaznaczyć, iż w przypadku sektora śródlądowego transportu wodnego, na
poziomie globalnym można odnaleźć również m.in. rozwiązania techniczne w rozumieniu
standardów jednostek transportowych bądź ich elementów (np. jednostki napędowe,
nośniki energii). Na poziomie I można zidentyfikować również siec współzależności
między między różnymi gałęziami transportu towarowego o zasięgu zarówno
kontynentalnym (m.in. wodny, drogowy, kolejowy, wodociągowy) jak również globalnym
(m.in. morski, lotniczy).
− Poziom II – unijny („kontynentalny”), na który składają się zasady wspierania wszystkich
podmiotów sektora śródlądowego transportu wodnego oraz mechanizmy dotyczące
zmniejszania negatywnej presji środowiskowej generowanej przez działanie zarówno
całego sektora transportu jak i poszczególnych gałęzi. Na poziomie II można
zidentyfikować również siec współzależności między rożnymi gałęziami transportu
towarowego o zasięgu zarówno kontynentalnym jak również globalnym.
− Poziom III – krajowy, na który składają się mechanizmy wdrożeniowe instrumentów
projektowanych na poziomie unijnym oraz krajowym, wraz z towarzyszącymi im
instytucjami publicznymi. W szczególności dotyczy to
− Poziom IV – regionalny, na który składają się przede wszystkim podmioty zarządzające
infrastrukturą liniową i punktową, niezbędną w zapewnieniu odpowiednich warunków
transportowych na poszczególnych drogach wodnych. Należy wyraźnie podkreślić,
iż w przypadku niektórych Państw Członkowskich UE, poziom regionalny może być
nieistniejący, z uwagi na strukturę administracyjną lub mechanizmy zarządzania obszarami
zlewni rzecznych.
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− Poziom V – przedsiębiorstwo sektora śródlądowego transportu wodnego, które
współpracuje z innymi podmiotami sektora, jak również pozostałych gałęzi transportu,
celem realizacji usługi transportowej.
Poniższy rysunek pokazuje dokładny schemat powiązań między poszczególnymi
poziomami organizacyjnymi systemu zarządzania sektorem śródlądowego transportu wodnego.
Rysunek 8. Schemat powiązań między poziomami systemu

Źródło: Opracowanie własne autora.

Poza pięcioma (czterema) podstawowymi poziomami systemu, może zidentyfikować jego
podstawowe podsystemy, tj.:
− podsystem infrastrukturalny, na który składają się przede wszystkim:
o infrastruktura linowa, tj. drogi wodne zarówno o charakterze naturalnym jak
i sztucznym. W tym obszarze znajdują się wszystkie szlaki wodne, które są
aktywnie wykorzystywane do świadczenia usług śródlądowego transportu
wodnego.
o infrastruktura punktowa niezbędna do wykonywania transportu (np. śluzy
i podnośnie mechaniczne), bądź zapewnienia odpowiedniego regularności
transportu (jazy, stopni wodne). W tym obszarze znajdują się wszystkie techniczne
urządzenia (zawierające w sobie mechanizmy jak również immobilne), które są
niezbędne dla zapewniania odpowiedniej przepustowości dróg wodnych.
− podsystem techniczny, na który składają się:
o środki transportu (tabor), na który składają się pchacze, barki z własnym napędem
oraz barki pchane lub ciągnione. W uzasadnionych wypadkach, można tutaj
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jednostki pomocnicze niezbędne do utrzymania przepustowości dróg wodnych (np.
lodołamacze).
o urządzenia techniczne (przeładunkowe) niezbędne przy załadunku, rozładunku
i przeładunku dokonywanym zarówno w portach (morskich, morsko –
śródlądowych lub śródlądowych).
o Urządzenia techniczne (transportowe) niezbędne przy dokonywaniu transportu
towaru wewnątrz portów (morskich, morsko – śródlądowych lub śródlądowych).
o Punkty i węzły transportowe, na które składają się przede wszystkim trzy rodzaje
portów, tj. morskie, morsko – śródlądowe oraz śródlądowe, wraz z ich powiązaniem
technicznym z pozostałymi gałęziami transport wewnątrzkontynentalnego. Ww.
powiązania dotyczą zwłaszcza par: transport śródlądowy wodny – transport morski;
transport śródlądowy wodny – transport drogowy; transport śródlądowy wodny –
transport kolejowy.
− podsystem ekologiczno – środowiskowy, na który składają się przede wszystkim obszary
zlewni, na których terenie położone są poszczególne szlaki wodne. W ich obszar
oddziaływania należy również uwzględnić naturalnie występujące na ich obszarze okazy
fauny i flory, a także te gatunki, których rozwój zdeterminowany jest bezpośrednio przez
dotychczasowy rozwój śródlądowego transportu wodnego. Wśród elementów składowych
niniejszego podsystemu należy również wymienić negatywne efekty zewnętrzne
generowane przez sektor śródlądowego transportu wodnego.
− podsystem organizacyjny, na który składają się przedsiębiorstwa oraz odbiorcy ich usług
transportowych, logistycznych i spedycyjnych. Przede wszystkim jednak na podsystem
organizacyjny składają się powiązania i schematy współpracy między poszczególnymi
podmiotami sektora – zarówno o charakterze pionowym i poziomym, jak również wewnątrz
jak i między – gałęziowe.
− podsystem prawny, na który składają się normy prawne dotyczące następujących
obszarów działalności:
o zasady rejestracji przedsiębiorstwa.
o standardy emisyjności jednostek transportowych.
o zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników.
o sposobów nawiązywania umów z klientami i kontrahentami.
o możliwych do zastosowania mechanizmów cenowych w kontaktach z klientami
usług transportowych.
o rozwiązania prawne sankcjonujące możliwości współpracy przedsiębiorstw
w ramach gałęzi oraz międzygałęziowo w celu świadczenia usługi transportowej.
− podsystem ekonomiczny, na który składają się prywatne (instytucje finansowe – zwłaszcza
podmioty bankowe, leasingowe oraz pośrednicy finansowi) i publiczne mechanizmy
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finansowania (dopłaty do kredytów, dotacje, gwarancje kredytowe i podobne instrumenty
przenoszenia ryzyka): infrastruktury sektora, przedsiębiorstw działających w ramach
sektora oraz instytucji wspierających działalność sektora. Ponadto w ramach niniejszego
podsystemu należy wymienić mechanizmy kształtowania taryf usług transportowych przez
przedsiębiorstwa świadczące fracht drogami śródlądowymi.
Poniższy rysunek pokazuje poszczególne elementy systemu zarządzania sektorem
śródlądowego transportu wodnego.
Rysunek 9. Schemat podsystemów systemu śródlądowego transportu wodnego

Źródło: Opracowanie własne autora.
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ROZDZIAŁ II.

METODYKA PRACY NAUKOWEJ

2.1. Metody i techniki badawcze zastosowane w rozprawie
Celem każdej pracy naukowej jest nie tylko proste opisanie otaczającej nas rzeczywistości
lub zachodzącej w nim zjawisk. Opracowanie powinno przede wszystkim doprowadzić do
rozwoju teoretycznych i praktycznych prawidłowości możliwych do dalszego zastosowania
zarówno w toku dalszych studiów jak również – w ujęciu praktycznym (gospodarczym,
społecznym czy zarządczym). Tym samym nie tylko gromadzenie informacji i danych oraz
przeprowadzanie właściwej ich klasyfikacji pozostaje w centrum zainteresowania każdego
naukowca. Jest to szczególne ważne w obliczu zyskujące na znaczeniu zjawiska inter–, multi–
i transdyscyplinarności116. Zjawisko to jest szczególnie zauważalne w dziedzinie nauk
społecznych, do których nalezą zarówno dyscyplinie ekonomia i finanse jak również
dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości117. Wymusza to ścisłe przestrzeganie metody
naukowej w toku prowadzenia każdego z etapów prac naukowych.
Właściwe metody i techniki badawcze są niezbędne zarówno dla prowadzenia badań
pierwotnych jak i wtórnych. Wpływają tym samym na możliwość poprawnego właściwego
sformułowania problemu badawczego. Adekwatność jego identyfikacji, opisania
i kwantyfikacji stanowić będzie bazę dla poprawnego zdefiniowania celu pracy, w tym
zwłaszcza zapewnienia poprawnego przeprowadzenia procesu prowadzącego do postawienia
hipotezy badawczej. Stanowią zatem niezbędny element każdego opracowania naukowego,
nadając właściwe ramy dla poszczególnych etapów badawczych. Ramy te wynikają
bezpośrednio z sekwencjonowania kolejnych czynności, których celem będzie poznanie
i opisanie:
− przedmiotu badań (struktury wielopoziomowego systemu zarządzania sektorem
śródlądowego transportu wodnego);
− struktury przedmiotu badań (w tym jego elementów składowych lub głównych czynników);
− otoczenia przedmiotu badań;
− sieci współzależności przedmiotu badań oraz jego otoczenia.
Właściwy dobór metod i technik badawczych rzutuje w bezpośredni sposób na jakość
uzyskanego efektu końcowego. Tym samym zachowanie właściwych metod naukowych,
w rozumieniu ich wzorcowego zastosowania oraz systematycznego wykorzystania jest
116

Zob. m.in.:
W. Czakon (red.), M. Komańda (red.), Interdyscyplinarność w naukach o zarządzaniu. Uniwersytet
Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2011.
2. K. Dudek, Sieci wiedzy. Teoria zarządzania między nauką a praktyką, Wydawnictwo universitat, Kraków
2018.
117
Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w
sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dziennik Ustaw, poz. 1818).
1.
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niezbędne dla przygotowania pracy, która spełnia warunki formalne i merytoryczne118
właściwe dla opracowania naukowego. Należy tutaj przypomnieć, iż niniejsze opracowanie
łączy w sobie zarówno komponent o charakterze teoretycznym jak również praktyczny, co
implikuje możliwość jej dalszego wdrożenia w ramach procesów gospodarczych zachodzących
w sektorze transportu. Tym samym, opracowanie wydaje się spełniać postulowany przez
pruskiego autora teorii filozoficznych I. Kanta wymóg dla wiedzy naukowej, o której mówił,
iż jest to dobra teoria razem z jej empirycznym potwierdzeniem.119
W trakcie przygotowywania niniejszej rozprawy doktorskiej wykorzystano następujące
metody badawcze (ich lista została przedstawiona w kolejności alfabetyczna):
− analiza i konstrukcja logiczna (wnioskowanie logiczne);
− analiza i krytyka piśmiennictwa (w tym źródeł archiwalnych, drukowanych i źródeł prawa);
− metoda ankietowa / reprezentacyjna (sondaż diagnostyczny);
− metoda historyczno – porównawcza;
− metoda monograficzna;
− metoda studium przypadku;
− metody graficzne;
− metody heurystyczne (metoda analizy scenariuszowej);
− metody pragmatyczne;
− metody statystyczne.
W trakcie przygotowywania niniejszej rozprawy doktorskiej wykorzystano następujące
techniki badawcze (ich lista została przedstawiona w kolejności alfabetyczna):
− analiza treści;
− ankietowanie;
− badanie dokumentów i materiałów;
− techniki statystyczne.

118

Zob. m.in.:
J. Apanowicz, Metodologia ogólna. Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2003.
S. Stachak, Podstawy metodologii nauk ekonomicznych. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.
W. Czakon, Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu. Oficyna Wolters Kluwers, Warszawa
2015.
119
Za:
1. H. Runowski, Zmiany w statusie nauk rolniczych w krajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej i związane z
tym zmiany w organizacji hodowli roślin. [w:] „Monografie i Rozprawy Naukowe IHAR”, nr 27, 2007, s. 718.
2. J. Chotkowski, Metodologiczne problemy empirycznych badań ekonomicznych. [w:] „Roczniki Nauk
Rolniczych, Seria G – Ekonomika Rolnictwa”, Tom 98, Zeszyt 2, 2001, s. 74 – 84.
1.
2.
3.
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Ww. metody badawcze zostały wykorzystane z różną intensywnością w poszczególnych
rozdziałach niniejszego opracowania. Poniższa tabela pokazuje, które z ww. metod i technik
badawczych zostały wykorzystane w poszczególnych rozdziałach dysertacji. Zasady doboru
poszczególnych metod i technik badawczych zaprezentowano na kolejnych stronach
niniejszego rozdziału.
Tabela 11. Wykorzystane metody i techniki badawcze w poszczególnych rozdziałach
opracowania
Kategoria
analiza i konstrukcja logiczna
analiza i krytyka piśmiennictwa
metoda ankietowa / reprezentacyjna
metoda historyczno-porównawcza
metoda monograficzna
metody graficzne
metody heurystyczne
metody statystyczne
Metoda studium przypadku
metody pragmatyczne
Analiza treści
Ankietowanie
Badanie dokumentów i materiałów
Techniki statystyczne
Źródło: Opracowanie własne.
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2.2. Uzasadnienie doboru metod i technik badawczych
Wyzwaniem dla każdego opracowania naukowego pozostaje nie tylko zastosowanie
odpowiednich metod i technik badawczych. Jest nim także, takie ich zastosowanie aby
równocześnie120:
− Zabezpieczyć obiektywność prowadzonych działań. W szczególności niezbędne jest takie
przygotowanie procedury badawczej, a także mechanizmów wnioskowania, aby
uniemożliwić aby subiektywne nastawienia osoby prowadzącej badanie, mogło przeważać
nad zgromadzonym materiałem analitycznym.
− Zapewnić faktyczną adekwatność opisu rzeczywistości oraz stanu faktycznego
współzależności dotykających badanego zjawiska. Dotyczy to zwłaszcza zabezpieczenia
całego procesu naukowego przed próbami zniekształcenia opisu analizowanego zjawiska.
120

Zob. m.in.:
1. E. Hajduk, Hipoteza w badaniach pedagogicznych. Poradnik dla studentów, wyd. 6 zm., Wyższa Szkoła
Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego, Zielona Góra 1998.
2. S. Palka, Metodologia, badania, praktyka pedagogiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk
2006.
3. M. Krajewski, Badania pedagogiczne (Pedagocical research). Wybór bibliograficzny druków zwartych,
czasopism pedagogiczno-przedmiotowych i witryn internetowych z wprowadzaniem. Szkoła Wyższa im. Pawła
Włodkowica w Płocku, Płock 2006.
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Dobór metod i technik badawczych, czy szerzej całego schematu postępowania
badawczego, powinien być podporządkowany założonemu celowi badawczego opracowania.
Warto przypomnieć, iż cel ten zdefiniowano w następujący sposób:
𝑷𝒓𝒐𝒃𝒍𝒆𝒎
[
]
𝒃𝒂𝒅𝒂𝒘𝒄𝒛𝒚

Czy system zarządzania sektorem śródlądowego transportu wodnego
przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności podmiotów
transportowych sektora?

Implikuje to konieczność wykorzystania następujących metod i technik badawczych, które
umożliwiają sprawdzenie faktycznego wpływu systemu zarządzania sektorem śródlądowego
transportu wodnego na podmioty sektora. Zasadne wydaje się wykorzystanie następujących
metod badawczych do osiągnięcia tego celu:
− analiza i konstrukcja logiczna (wnioskowanie logiczne);
− metoda ankietowa / reprezentacyjna (sondaż diagnostyczny);
− metoda historyczno – porównawcza;
− metody graficzne;
− metody i techniki heurystyczne;
− metody statystyczne.
Wykorzystanie ww. metod jest niezbędne dla wstępnego zdefiniowania elementów samego
systemu zarządzania analizowanym sektorem. Dodatkowo są one wykorzystywane także do
selekcji wskaźników dla obliczania miar konkurencyjności podmiotów gospodarczych.
Zagadnienia te poruszono m.in. w Rozdziale II, Rozdziale III oraz Rozdziale IV.
Równocześnie wybrane metody badawcze, mające pomóc w badaniu ww. zdefiniowanego
problemu badawczego, mają za zadanie położenie niezbędnych fundamentów teoretycznych
pod obrany cel pracy. Cel pracy powinien przyjąć postać umożliwiającą jego operacjonalizację.
W efekcie wykorzystania ww. metod badawczych sformułowano następujący cel pracy:
𝑪𝒆𝒍
[
]
𝒑𝒓𝒂𝒄𝒚

Odwzorowanie
obecnego
(aktualnego,
rzeczywistego)
wielopoziomowego modelu systemu zarządzania sektorem
śródlądowego transportu wodnego

Ww. cel pracy został uzupełniony o trzy cele cząstkowe, co implikuje konieczność
wykorzystania następujących metod i technik badawczych, które umożliwiają stworzyć model
wielopoziomowego systemu zarządzania sektorem śródlądowego transportu wodnego.
W szczególności niezbędne będzie uwzględnienie w ww. opisie:
− podmiotów go tworzących;
− zdefiniowania łączących je relacji;
− wskazanie systemu prawno–organizacyjnego wpływającego na skuteczność jego działania.
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Niezbędne jest zatem uwzględnienie również instrumentarium wpływu na poszczególne
tworzące ww. system podmioty przez instrumenty polityk publicznych w obszarze polityki
transportowej. Tym samym zasadne wydaje się wykorzystanie następujących metod
badawczych do osiągnięcia tego celu (lista metod przedstawiana jest w kolejności
alfabetycznej):
− analiza i konstrukcja logiczna (wnioskowanie logiczne);
− analiza i krytyka piśmiennictwa (w tym źródeł archiwalnych, drukowanych i źródeł prawa);
− metoda historyczno – porównawcza;
− metoda monograficzna;
− metody graficzne;
− metody pragmatyczne;
− metody statystyczne.
Wykorzystanie ww. metod badawczych jest niezbędne dla poprawnego sformułowania
hipotezy badawczej. Wynika to z roli, jaką pełni ona w systemie wiedzy naukowej. Należy
mieć świadomość, iż procesie pozyskiwania wiedzy naukowej, funkcja hipotezy badawczej jest
silnie powiązania z heurystyką. Mamy do czynienie nie tylko z definiowaniem
dotychczasowego stanu wiedzy, ale także próbą identyfikacji nowych obszarów badawczych
czy operacyjnych. Tym samym to na poziomie próby falsyfikacji założonej hipotezy badawczej
możemy udowodnić identyfikuję faktycznie nowego obszaru poznania. Dotychczas
zdefiniowany problem badawczy oraz przyjęty cel pracy prowadzą do zdefiniowana hipotezy
badawczej niniejszej rozprawy, której treść przypominam poniżej:

𝑯𝒊𝒑𝒐𝒕𝒆𝒛𝒂
[
]
𝒃𝒂𝒅𝒂𝒘𝒄𝒛𝒂

Możliwość rozwoju systemu zarządzania sektora śródlądowego
transportu wodnego w krajach unijnych (w tym w Polsce) wymaga
wielopoziomowej koordynacji instrumentów wdrożeniowych ze strony
zarówno Państw Członkowskich UE oraz Unii Europejskiej

Z uwagi na fakt, iż ww. hipoteza ma charakter ogólny, niezbędne okazało się zdefiniowanie
trzech hipotez o charakterze pomocniczym. Zostały one poddane procesowi próby falsyfikacji,
z wykorzystaniem następujących metod badawczych:
− analiza i konstrukcja logiczna (wnioskowanie logiczne);
− analiza i krytyka piśmiennictwa (w tym źródeł archiwalnych, drukowanych i źródeł prawa);
− metoda ankietowa / reprezentacyjna (sondaż diagnostyczny);
− metoda historyczno – porównawcza;
− metoda monograficzna;
− metody graficzne;
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− metody heurystyczne (metoda analizy scenariuszowej);
− metody pragmatyczne;
− metody statystyczne;
− metoda studium przypadku.
Na kolejnych strona rozdziału opisano założenia teoretyczne oraz przyjęte scenariusze
działań dla zastosowanych metod i technik badawczych.

2.3. Opis zastosowanych metod badawczych
2.3.1. Analiza i konstrukcja logiczna
Celem metoda badań logicznej argumentacji (inaczej analizy i konstrukcji logicznej) jest
przede wszystkim zidentyfikowanie podstawowych elementów danego problemu naukowego.
Następnie następuje indywidualne (osobne) badanie tak zidentyfikowanych elementów
składowych. Umożliwia to ostatecznie dokonanie holistycznego ujęcia badanego zagadnienia,
z wykorzystaniem zasad syntezy naukowej. Metoda analizy i konstrukcji logicznej
wykorzystuje podstawowe narzędzia logiki formalnej (porównanie, abstrahowanie
i uogólnienie). Niektórzy teoretycy metodologii nauki wskazują, iż metoda ta jest rodzajem
„myślowego eksperymentu”: (…) Mając dane wyjściowe i warunki ograniczające oraz znając
w zarysie cel badań, analizuje się zależności i związki zachodzące pomiędzy danymi
wyjściowymi w granicach określonych warunkami brzegowymi i konstruuje się ciąg logiczny
w celu rozwiązania danego problemu. Metoda analizy i konstrukcji logicznej jest swojego
rodzaju ciągiem procesu iteracyjnego, przy czym iteracje są korekcjami procesu logicznego,
jego sprzężeniem zwrotnym. (…) W analizach logicznej argumentacji posługujemy się oprócz
analizy i syntezy także indukcją, analogiami, kolekcjami argumentów i dedukcją oraz
redukcją.(…)121
Metoda analizy i konstrukcji logicznej (metoda wnioskowania logicznego) pozwala, na
podstawie posiadanych pełnych danych oraz znajomości celu badań, jak również warunków
ograniczających (brzegowych), dokonać analizę zależności i związków zachodzących
pomiędzy danymi wyjściowymi (stanem zastanym). Daje zatem sposobność do utworzenia
ciągu logicznego kierującego do stworzenia optymalnego rozwiązania danego problemu.
Metoda analizy i konstrukcji logicznej została wykorzystana na trzech etapach realizacji
rozprawy doktorskiej:
− Przygotowywania i formułowania problemu badawczego;
− Realizowania opisu wielopoziomowego
śródlądowego transportu wodnego;

modelu

systemu

zarządzania

− Identyfikacji dalszych obszarów badawczych.

121

J. Apanowicz, Metodologia ogólna. Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2003, 89-90.
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sektorem

2.3.2. Analiza i krytyka piśmiennictwa
Metoda analizy i krytyki piśmiennictwa realizowana jest przez badania danych, zapisanych
w dokumentach, zwłaszcza tych, które zostały wytworzone przez podmioty działające w danym
sektorze. Analizie poddawane są zatem opracowania naukowe, prawodawstwo i dokumentacja
wewnętrzna poszczególnych organizacji.
Metoda analizy i krytyki piśmiennictwa została wykorzystania na dwóch etapach realizacji
rozprawy doktorskiej:
− Wykazania celowości, oryginalności oraz tzw. nowego podejścia do sektora śródlądowego
transportu wodnego, którego wyłonienie, a następnie badanie jest celem niniejszej
rozprawy.
− Przeprowadzenia analizy porównawczej mechanizmów i rozwiązań wspierających sektor
śródlądowego transportu wodnego na poziomie unijnym oraz w poszczególnych Państwach
Członkowskich UE. Ta część badania ma szczególne znaczenie dla sprawdzenia skali
harmonizacji polityk wsparcia sektora realizowanych na poszczególnych poziomach
Wspólnoty.
Pozyskane w ten sposób informacje nt. systemów zarządzania na ww. poziomach pozwoliły
rozpoczęcie opisu wielopoziomowego systemu zarządzania sektorem transportu wodnego.

2.2.3. Metoda ankietowa / reprezentacyjna
Metoda ankietowa polega na statystycznym zbieraniu oraz uzupełnianiu istniejących już
danych oraz analizie dynamiki rozwoju badanego zagadnienia. Zgromadzone
i wyselekcjonowane informacje, odnoszące się do interesującego zakresu wiedzy, pozwalają
ustalić obręb występowania danego zjawiska oraz jego zakres jak również intensywność.
Metoda ta umożliwia analizę i weryfikację występujących istotnych procesów
w gromadzonych zbiorach na podstawie wybranych charakterystycznych prób statystycznych.
Ankieta została wykorzystana na dwóch etapach pracy nad modelem wsparcia sektora
śródlądowego transportu wodnego. Uczestnikami badania były podmioty sektora122 oraz jego
interesariusze123. Do przeprowadzenia obu badań wykorzystano dedykowaną stronę
internetową.
122

123

Za przedsiębiorstwa sektora uznano podmioty, których podstawowa działalność w dokumentach rejestrowych
dotyczyła śródlądowego transportu wodnego bądź usług dla niego niezbędnych, tj.:
− wg. klasyfikacji PKD 2007: H50.3 (Śródlądowy transport wodny pasażerski) H50.4 (Śródlądowy
transport wodny towarów), 52.22.B (Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy),
52.22.B (Przeładunek towarów w portach śródlądowych),
− wg. klasyfikacji NACE (rev. 2): H50.3 (Inland passenger water transport), H50.4 (Inland freight water
transport), H52.2.2 (Service activities incidental to water transportation), H52.2.4 (Cargo handling),
− wg. klasyfikacji SIC: 4412 (Deep sea foreign transport of freight), 4481 (Deep sea transportation exc. by
ferry), 4492 (Towing & tugboat services), 4449 (Water transportation of freight N.E.C.), 4489 (Water
transportation of passengers N.E.C.).
Za interesariuszy sektora uznano podmioty reprezentujące przedsiębiorstwa sektora (m.in. izby gospodarcze,
zrzeszenia przewoźników, pozostałe organizacje biznesowe) oraz administrację publiczną działającą
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2.3.4. Metoda historyczno–porównawcza
Metoda historyczno–porównawcza ma szerokie zastosowanie analityczne w pracach
naukowych. Jej podstawowym celem jest analizy przebiegu danego zjawiska lub procesu
społeczno–gospodarczego na przestrzeni określonego okresu czasu.
Metoda opiera się na wykorzystaniu zróżnicowanych źródeł danych, zarówno tych
o charakterze publicznym (np. dane statystyczne, opracowania naukowe) ale także –
prywatnych. Zróżnicowanie materiału źródłowego pozwala na ustalenie faktycznego przebiegu
historycznych zjawisk. Tym samym umożliwia konstruowanie faktów historycznych124, co
może, ale nie musi być przydatne w przypadku prowadzenia badań naukowych.
Metoda historyczno – porównawcza została wykorzystana na dwóch etapach realizacji
rozprawy doktorskiej:
− Analizy wpływu mechanizmów zarządczych wykorzystywanych w ramach
wielopoziomowego systemu zarządzania sektorem śródlądowego transportu wodnego.
− Analizy działania sektora śródlądowego transportu wodnego w poszczególnych Państw
Członkowskich UE.

2.3.5. Metoda monograficzna
Metoda monograficzna polega na opisie oraz starannej analizie wybranych jednostek
badanej zbiorowości statystycznej, tak aby opisać w sposób kompleksowy problem lub
zbiorowość. Ułatwia ona wielowymiarowe (oraz wielokryterialne) ujęcie jak również analizę
problemów które są powiązane z przedmiotem badania. Poza istotną charakterystyką liczbową
uwzględnia się również dane zebrane w postaci jakościowo-ilościowej.
Metoda monograficzna została wykorzystana do opisania sektora śródlądowego transportu
wodnego zarówno w całej Unii Europejskiej, jak również – wybranych Państw Członkowskich
UE125. Dodatkowo na bazie danych wtórnych zaprezentowano skuteczność dotychczas
wdrażanych mechanizmów systemu zarządzania sektorem śródlądowego transportu wodnego
na poziomie unijnym jak również na poziomie poszczególnych Państw Członkowskich UE.
Źródłem ww. danych (o charakterze wtórny) oraz informacji były m.in.:
− publikacje i bazy danych OECD;
− publikacje, akty prawne oraz bazy danych Komisji Europejskiej;
− bazy danych Eurostatu oraz narodowych organizacji statystycznych.

w obszarze śródlądowego transportu wodnego (m.in. administracja zlewniowe, ministerstwa/departamenty
odpowiedzialne za organizację sektora transportu lub infrastrukturę).
124

J. Topolski, Wprowadzenie do historii. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1998, s. 34–39.

125

Państwa Członkowskie UE, w kolejności alfabetycznej: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy,
Finlandia, Francja, Holandia, Litwa, Luksemburg, Niemcy, Polska, Rumunia, Słowacja, Węgry, Wielka
Brytania, Włochy.
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2.3.6. Metody graficzne
Metody graficzne mają za zadanie zaprezentowanie współzależności występujących między
poszczególnymi elementami danego procesu. Z uwagi na swoją konstrukcję mogą one
pokazywać dynamikę zachodzącą w ramach procesu a także struktury organizacyjnej.
Metody graficzne zostały wykorzystane w ramach niniejszego opracowania do pokazania:
− trendów zachodzących w ramach sektora śródlądowego transportu wodnego;
− lokalizacji podmiotów sektora śródlądowego transportu wodnego na poziomie unijnym,
krajowym oraz lokalnym;
− struktury i charakterystyki procesów i funkcji zachodzących w ramach systemu zarządzania
sektorem transportu wodnego;
− struktury i charakterystyki podsystemów tworzących system zarządzania sektorem
transportu wodnego.

2.3.7. Metody heurystyczne
Metody heurystyczne są wykorzystywane do nowych rozwiązań (wniosków logicznych)
poprzez wykrywanie nowych współzależności między obserwowanymi podmiotami lub
zjawiskami. Podczas przygotowywania dysertacji sięgnięto po następujące metody:
− metody odroczonego wartościowania, której najbardziej klasycznym przykładem wydaje
się być tzw. burza mózgów (inaczej: myślenia kreatywnego). W jej ramach dochodzi do
nieskrępowanego poszukiwania nowych pomysłów w ramach narzuconej metodologii.
− metody transpozycji, których najbardziej klasycznym przykładem wydaje się być tzw.
analiza funkcji (poprzez analogie, tzw. „antytemat” lub antynomię). Pozwalają
przeprowadzić identyfikacje sprzeczności między dwoma wyłączającymi się wzajemnie
twierdzeniami bądź wspierają poszukiwaniu podobieństw między danymi zdarzeniami.
− metody sugerowania, której najbardziej klasycznym przykładem wydaje się być tzw.
metoda kruszenia (inaczej: gra ze słowami lub za i przeciw). W jej ramach dochodzi do
zmiany lub dostosowania zastanego procesu do nowych warunków brzegowych,
z zastosowaniem tzw. zbiorów pytań krytycznych.
Metody heurystyczne wykorzystano na wszystkich etapach przygotowywania dysertacji.
Umożliwiły kreatywną analizę danych, ich interpretację lub wykonanie badań literaturowych.

2.3.8. Metody statystyczne
Metody statystyczne stosowane są celem poznanie prawidłowości w zakresie zjawisk
masowych, np. w celu opisania głównych trendów dotykających roli danej gałęzi w krajowym
lub unijnym systemie transportowym. Źródłem danych tradycyjnie są albo publiczne
(np. Eurostat, narodowe urzędy statystyczne) i prywatne (np. komercyjne dane gospodarcze).
Są one jednak najczęściej uzupełniane o dane samodzielnie zebrane przez zespół badawczy.
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Analiza pozyskanych danych pierwotnych i wtórnych umożliwić skalę i intensywność
w zakresie m.in. zmienności zjawisk masowych, a także tendencji ich przekształceń
w określonym przedziale czasowym. Celem zilustrowania zaobserwowanych tendencji
przygotowuje się m.in. wykresy, grafy lub inne ilustracje umożliwiające prezentacje danych.
Badania statystyczne (metody statystyczne) zostały wykorzystane dysertacji do:
− analizy stopnia współzależności między mechanizmy wdrożeniowymi systemu zarządzania
sektorem śródlądowego transportu wodnego na poziomie unijnym oraz krajowym.
− analizy skuteczności mechanizmów wdrożeniowych systemu zarządzania sektorem
transportu wodnego na poziomie unijnym oraz krajowym.
− analizy skuteczności przyjętych modeli biznesowych przez przedsiębiorstwa sektora.
W pierwszym przypadku, wykorzystano przy tym standardowy algorytm statystyczny
o charakterze ilościowym. Samo badanie polegało na wykorzystaniu miar korelacji do zbadania
stopnia współzależności między wynikami osiąganymi na poziomie unijnym oraz krajowym.
W drugim przypadku, wykorzystano długoletnie miary średnich jako przybliżenia dla
stanów pożądanych. Umożliwiło to tym samym porównanie skali odchyleń bieżących
wyników.
W
trzecim
przypadku,
wykorzystano
ekonomiczno–finansowe dla przedsiębiorstw.

powszechne

uznane

wskaźniki

2.3.9. Metoda studium przypadku
Analiza przypadków może być wykorzystana do dokonania konfrontacji między
dokonanym sformułowaną tezą lub modelem a rzeczywistym postępowanie uczestników
analizowanego systemu lub procesu. Metoda ta jest często wykorzystywane w naukach
o zarządzaniu, ponieważ:
− umożliwia tworzenie teorii na podstawie zidentyfikowanych w ramach ww. procedury
symptomów występowania pewnych zjawisk
− pozwala na głęboką analizę badanego lub obserwowanego zjawiska
− umożliwia identyfikację lub klasyfikację analizowanych zjawisk.
Studium przypadku zostało wykorzystane w niniejszym opracowania po pokazania
przyjętych polityk rozwojowych przez przedsiębiorstwa sektora. Podmioty te zostały
zidentyfikowane jako krytyczne przykłady najbardziej zróżnicowanych i jednoznacznych
podjeść do kierunków rozwoju podmiotów tworzących sektor śródlądowego transportu
wodnego. Wyniki przeprowadzonych studiów przypadku zamieszczono w Rozdziale V126.

126

Zob. więcej: s.113.
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2.3.10.Metody pragmatyczne
Metody pragmatyczne służą przede wszystkim do zidentyfikowania, a następnie
wykorzystania tzw. idealnej metody wdrożeniowej. Tym samym w ramach działania
badawczego jak i wdrożeniowego dąży się do stanu takiego stanu wiedzy z zakresu organizacji
i zarządzania, który można by uznać za idealny. Ostatecznym celem tak podejmowanych
działań jest zawsze uzyskanie wzrostu skuteczności operacyjnej danej struktury (lub procesów).
W ramach metod pragmatycznych dochodzi do wykorzystania wybranych metod, w tym
m.in. zarządzania strategicznego oraz operacyjnego, jak również pomiarów skuteczności
i efektywności systemów zarządzania.
Metody pragmatyczne zostały wykorzystane w niniejszym opracowaniu do zbadania
skuteczności mechanizmów wdrożeniowych sektora zarządzania sektorem śródlądowego
transportu wodnego. Wsparto tym samym podejmowane ilościowe techniki badawcze.

2.4. Opis zastosowanych technik badawczych
2.4.1. Analiza treści
Analiza treści to narzędzie, które wykorzystuje badanie wiadomości i danych zapisanych
w opracowaniach, dokumentach, a także wspomnieniach czy każdym innym rodzaju środku
przekazu. Należy podkreślić, iż największym wyzwaniem związanym z wykorzystaniem
tej techniki jest dokonanie dobór właściwych źródeł danych. Konieczne jest dokonanie takiego
doboru próby, aby móc przeprowadzić analizę badanego zjawisko społeczno–gospodarczego.
Wymusza to zatem selekcję zarówno wśród samych źródeł (dokumentów, strategii bądź też
książek), ale również fragmentów analizowanych ww. źródeł. Przedmiotem analizy mogą
zatem być: (…) określone wydarzenia, postacie, poszczególne słowa, definicje, wyrażenia
i inne.(…).127
Analiza treści została wykorzystana podczas analizy stanu sektora śródlądowego transportu
wodnego.

2.4.2. Badanie dokumentów i materiałów
Technika badania dokumentów i materiałów to przede wszystkim weryfikacja oraz
naukowa analiza zgromadzonych dokumentów dotyczących badanego zasobu wiedzy. Badanie
zgromadzonych dokumentów możemy być przeprowadzone po sformułowaniu hipotezy oraz
po szczegółowym określeniu przyjętego celu badań.
Metoda badania dokumentów została wykorzystana w ramach niniejszego opracowania do:
− dokonania opisu ewolucji polityk na poziomie unijnym oraz krajowym;
− przygotowania charakterystyki podmiotów tworzących system zarządzania sektorem
śródlądowego transportu wodnego.

127

M. Krajewski, Badania pedagogiczne…, Op. cit., s. 16.
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W toku studiów dokumentowych sięgnięto po wszystkie rodzaje wytworów
administracyjnych, które mogły posłużyć do opisu zakresu zadań, efektów finansowych, ich
realizacji i sprawozdawczości. Analizie poddano także dokumenty legislacyjne.
Uzupełnieniem (w przypadku programów wdrożeniowych realizowanych na poziomie
unijnym) były badania ewaluacyjne.
Ponadto metoda została wykorzystana podczas przygotowywania studiów przypadków, aby
opisać wybrane polityki rozwojowe realizowane na poziomie wybranych podmiotów
branżowych.

2.4.3. Ankieta
Ankieta jest często wykorzystywaną techniką badawczą. Jej podstawowym celem jest
gromadzenie informacji, które pozyskiwane są bezpośrednio od podmiotów tworzących
analizowaną populację. Należy mieć świadomość, iż ankieta jest użyteczna we wszystkich
naukach społecznych. Umożliwia poznanie cech zbiorowości, które nie są dostępne w ramach
statystyki publicznej czy też opinii o wydarzeniach. Jest zatem szczególnie ważna na
początkowych etapach procesu badawczego.
W toku przygotowywania tej rozprawy przeprowadzono dwa badania ankietowe, które
skierowano do podmiotów tworzących sektor śródlądowego transportu wodnego w Polsce oraz
wybranych krajach UE28. W obu przypadkach ankiety, przygotowane w formie elektronicznej,
skierowano zarówno do przedsiębiorstw (transportowych, logistycznych, operatorów portów)
jak również władz rządowych i samorządowych oraz szerokiego grona interesariuszy.
Pierwsze badanie zostało przeprowadzone jedynie na podmiotach krajowych (polskich). Do
identyfikacji uczestników badania wykorzystano publiczny rejestr REGON. Delimitacja
uczestników (w przypadku przedsiębiorstw) nastąpiła na bazie klasyfikacji PKD 2007, przy
czym uwzględniono ogół podmiotów sektora (tj. transport towarowy oraz pasażerski). Po
uwzględnieniu interesariuszy sektora, populacja badania wyniosła ok. 200 podmiotów. Przy
czym uzyskany poziom zwrotności ankiet była zauważalnie niższy (nie przekroczył poziomu
60 sztuk). Wyniki badania zaprezentowano w Rozdziale V128.
Drugie badanie zostało przeprowadzone na szerokiej populacji podmiotów unijnych, ze
szczególnym uwzględnieniem rynków krajów N-13. Do identyfikacji uczestników badania
wykorzystano komercyjny rejestr dostarczany przez firmy DnB oraz Bisnode. Delimitacja
uczestników (w przypadku przedsiębiorstw) nastąpiła na bazie klasyfikacji NACE (wer. 2) oraz
SIC. Skorzystanie z dwóch klasyfikacji miało za cel rozszerzenie liczby podmiotów
uczestniczących w badaniu. Podobnie jak w trakcie pierwszego badania - uwzględniono ogół
podmiotów sektora (tj. transport towarowy oraz pasażerski), jak również podmioty oferujące
usługi wspierające transport wodny. Po uwzględnieniu interesariuszy sektora, populacja
badania wyniosła ok. 1000 podmiotów. Niestety w toku realizacji badania (w szczególności
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Zob. więcej: s. 104.
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w założonym horyzoncie czasowym) nie uzyskano wystarczającej zwrotności. Dodatkowo
uzyskane wypełnione ankiety zwrotne nie spełniały warunku istotności statystycznej.

2.4.4. Techniki statystyczne
Techniki statystyczne stanowią element uzupełniający dla większości wykorzystanych w
tej rozprawie metod badawczych. Dotyczy to w szczególności:
− analiza i konstrukcja logiczna (wnioskowanie logiczne)
− analiza i krytyka piśmiennictwa (w tym źródeł archiwalnych, drukowanych i źródeł prawa)
− metoda ankietowa / reprezentacyjna (sondaż diagnostyczny)
− metoda studium przypadku
− metody graficzne
− metody heurystyczne (metoda analizy scenariuszowej)
− metody pragmatyczne.
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ROZDZIAŁ III.
SEKTOR
ŚRÓDLĄDOWEGO
TRANSPORTU WODNEGO NA POZIOMIE UNIJNYM
3.1.

Śródlądowe szlaki wodne w Unii Europejskiej

Literatura przedmiotu, a także większość opracowań, wyróżnia w przypadku Unii
Europejskiej cztery podstawowe szlaki wodne, tj.:
− korytarz Renu,
− korytarz Dunaju (korytarz Wschód – Południe),
− korytarz Kanału Mitteland (korytarz Wschód – Zachód),
− korytarz Północ – Południe.
Oprócz czterech ww. głównych korytarzy, można wyróżnić również niewielkie (także
oddzielone geograficznie od głównych arterii rzecznych) szlaki wodne znajdujące się w:
− Finlandii,
− Hiszpanii,
− Portugalii,
− Szwecji,
− Wielkiej Brytanii,
− Włoszech.
Państwa Członkowskie UE wyraźnie różnią się jakością istniejącej infrastruktury
żeglownej. Największe różnice dotyczą nie tyle długości sieci żeglownej w poszczególnych
państwach, ale ilości dróg wodnych zakwalifikowanych do poszczególnych standardów drogi
wodnej (ich udziału w ogólnej długości żeglownych dróg wodnych). Jednocześnie istniejąca
infrastruktura liniowa śródlądowego transportu wodnego, umożliwiająca prowadzenie
ekonomicznie uzasadnionego frachtu rzecznego, znajduje się jedynie w 12 krajach Unii
Europejskiej129. Są to (w kolejność alfabetycznej): Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Francja,
Holandia, Luksemburg, Niemcy, Polska, Rumunia, Węgry oraz Włochy. W przypadku
pozostałych krajów, posiadających podstawową infrastrukturę transportu rzecznego, transport
tą gałęzią ma ograniczone znaczenie gospodarcze.
Znajdujący się poniżej Rysunek 10 ilustruje podstawowe szlaki wodne śródlądowe
występujące w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej.

129

Zob. więcej: s. 79.
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Rysunek 10. Główne śródlądowe szlaki wodne w Unii Europejskiej

Źródło: PINE - Prospects of Inland Navigation within the enlarged Europe, 2004, s. 112.

Możliwe jest zróżnicowanie poszczególnych krajów poprzez zarówno długość posiadanej
sieci wodnej, a także jej jakości (udział tras wodnych zaliczanych do klas V, VI i VII).130
W szczególności można zatem wyróżnić następujące grupy państw:
− o najwyższym udziale dróg wodnych o lokalnym bądź regionalnym charakterze. Państwa
Członkowskie należące do tej kategorii to m.in.: Czechy, Hiszpania, Finlandia, Szwecja,
Chorwacja, Włochy, Litwa, Łotwa, Portugalia.
− o średnim udziale dróg wodnych o charakterze lokalnym bądź regionalnym, a także
zauważalnym udziale ponadregionalnych bądź krajowym. Państwa Członkowskie należące
do tej kategorii to m.in.: Belgia, Niemcy, Francja, Węgry, Holandia.
− o najwyższym udziale dróg wodnych o charakterze ponadregionalnym bądź krajowych.
Państwa Członkowskie należące do tej kategorii to m.in.: Bułgaria, Rumunia.
Przy analizowaniu jakości infrastruktury śródlądowego transportu wodnego znajdującej się
w poszczególnych Państwach Członkowskich UE, warto pamiętać, o zróżnicowanej roli tej
gałęzi transportu w poszczególnych państwach, a także ich położenia geograficznego, potrzeb
transportowych oraz stopnia rozwoju gospodarek.

130

Zob. więcej: Tabela 46, s. 273.
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Rysunek 11. Główne szlaki żeglugi śródlądowej w Unii Europejskiej

Korytarz Renu

Korytarz Wschód - Zachód

Korytarz Północ – Południe

Korytarz Wschód - Południe

Źródło: http://www.inland-navigation.org/river
57

3.1.1. Basen Renu
Basen Renu to obszar, który charakteryzuje się najwyższym udziałem śródlądowego
transportu wodnego w miksie transportowym wśród krajów Unii Europejskiej. Raporty CC-NR
wskazują, iż odpowiada on za ok. 65% całego transportu drogami rzecznymi w UE. Kolejne
dwa korytarze, tj. Północ - Południe oraz Wschód - Południe (Dunaj) odpowiadają odpowiednio
za ok. 15% oraz 14% całej wykonywanej pracy transportowej drogą frachtu rzecznego.
Korytarz reński znajduje się w hinterlandzie trzech ważnych portów morskich: Antwerpii,
Rotterdamu oraz Amsterdamu. Oznacza to, iż znaczna część realizowanej pracy transportowej
w ramach tego szlaku wodnego służy do obsługi handlu międzynarodowego. Kraje tworzące
tzw. Korytarz Reński to: Niemcy, Holandia, Belgia, Luksemburg oraz Szwajcaria.
Warto przypomnieć w tym miejscu tzw. koncepcję „żółtego banana”, stworzoną przez
Cushman&Wakefield w 2004 r.131 Idea ta stanowi próbę graficznego zobrazowania
najważniejszych centrów gospodarczych w Europie. Znajdująca się poniżej infografika
pokazuje zarówno oryginalną lokalizację „żółtego banana” (opracowaną w 2004 r.), a także
potencjalny rozwój tego obszaru w kierunku zarówno wschodnim jak i południowym. Ta nowa
odnoga nazywana jest „niebieskim bananem”.
Rysunek 12. Koncepcja „żółtego” oraz „niebieskiego” banana

Źródło: Comparison of prime locations for European logistics and distribution 2009. Cushman & Wakefield,
Brussels 2009.

Na całej długości tego szlaku żeglownego znajduje się aż 15 portów wodnych
śródlądowych, niemniej niektóre spośród nich mają charakter lokalny. Mimo to warto
nadmienić¸ iż aż 8 portów nadreńskich osiąga wielkość przeładunków przewyższających 5

131

Comparison of prime locations for European logistics and distribution 2009. Cushman & Wakefield, Brussels
2009.
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milionów ton rocznie. Trzy najważniejsze porty tego szlaku żeglownego to: Duisburg, Liege
oraz Cologne.
Korytarzem reńskim transportowane są przede wszystkim: 132 produkty petrochemiczne
(ok. 23%), surowce mineralne oraz produkty budowlane (ok. 23%), chemikalia (ok. 10%)
a także surowce mineralne (ok. 7%). Natomiast udział pozostałych rodzajów towarów nie
przekracza ok. 4-5% w zrealizowanej pracy transportowej. Przy czym najniższym udziałem
charakteryzuje się transport mineralnych nośników energetycznych w postaci stałej.
Tabela 12. Główne porty wodne śródlądowe leżące w korytarzu reńskim
Port

Wielkość pracy przewozowej
(Mton / rocznie)

Specjalizacja

Duisburg
>49
Kontenery; Stal; Oleje mineralne; Chemikalia
Liege
>13
Węgiel; Produkty rolne; Rudy żelaza; Materiały budowlane
Cologne
>11
Oleje mineralne; Kontenery; Stal;
Mannheim
>8
Produkty rolne; Materiały budowlane; Maszyny; Kontenery.
Strasbourg
>8
Produkty rolne; Materiały budowlane; Kontenery.
Ludwigshafen
>7
Chemikalia; Oleje mineralne;
Neuss
>7
Produkty rolne; Materiały budowlane; Kontenery.
Basel
>5
Rudy żelaza; Odpady; Materiały budowlane.
Źródło: http://www.inland-navigation.org/river/rhine/ (dostęp 01-08-2017).

3.1.2. Korytarz Wschód - Zachód
Śródlądowy szlak wodny Wschód – Zachód tworzą basen Łaby, basen Ems oraz tzw. kanał
śródlądowy (Mittelland) stanowiący ważny łącznik między Renem a Łabą. Obszar ten obejmuje
swoim zasięgiem północne Niemcy, Polskę (dorzecze Odry) oraz Czechy. Ww. korytarz leży
w hinterlandzie czterech portów morskich, tj.: Hamburga, Bremerhaven, Lubeki oraz
Brunsbüttel. Jedynie w przypadku tego pierwszego portu, wielkość rocznego obrotu
towarowego wynosi powyżej 130 milionów ton.133 Dwa spośród ww. portów specjalizują się
w transporcie kontenerów, tj. Hamburg oraz Lubeka. Jednak pozostaje to bez wpływu na
rodzaje obsługiwanych towarów, co jest silnie uwarunkowane przez braki w zakresie
odpowiedniej infrastruktury punktowej. Ponadto – pozostałe porty śródlądowe regionu
charakteryzuje bardzo niska praca przewozowa.
Analizując natomiast dane dotyczące głównych produktów transportowanych poprzez
tę część europejskiej sieci transportu wodnego, można zauważyć, iż prawie 60% wszystkich
dóbr stanowią surowce mineralne i materiały budowlane (ok. 31% całości) oraz produkty rolne
(ok. 21%). Kolejne grupy towarowe o zauważalnym udziale to przede wszystkim: energetyczne
surowce kopalne (ok. 12%), produkty petrochemiczne (ok. 11%), rudy żelaza (ok. 6%) oraz
nawozy sztuczne (ok. 4%). Pozostałe kategorie produktowe nie przekraczają udziału ok.
1-2%.134

http://www.inland-navigation.org/river/rhine/ (dostęp 01-08-2017).
http://www.inland-navigation.org/river/elbemittellandkanal/ (dostęp 01-08-2017).
134
http://www.inland-navigation.org/river/rhine/ (dostęp 01-08-2017).
132
133
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Tabela 13. Główne porty wodne śródlądowe leżące w korytarzu wschód - zachód
Port

Wielkość pracy przewozowej
(Mton / rocznie)

Specjalizacja

Berlin
>3
Brak
Dormund
>3
Węgiel; Żelazo oraz produkty metalowe
Magdeburg
>3
Oleje mineralne; Produkty rolne; Materiały budowlane.
Hannover
>2
Oleje mineralne; Odpady żelazne; Materiały budowlane.
Salzgitter
>2
Oleje mineralne; Materiały budowlane; Produkty rolne; Węgiel.
Riesa
>1
Produkty rolne; materiały budowlane.
Źródło: http://www.inland-navigation.org/river/elbemittellandkanal/ (dostęp 01-08-2017).

3.1.3. Korytarz Północ – Południe
Korytarz Północ – Południe tworzą sieci wodne o zróżnicowanym charakterze leżące na
terytorium Francji, Belgii oraz Holandii. Z jednej strony możemy tu znaleźć doskonale
skomunikowane szlaki żeglowne z pozostałymi sieciami wodnymi Unii Europejskiej (jak np.
kanały belgijskie), bądź szlaki żeglowne o wysokiej przepustowości (jak np. kanały
holenderskie), ale również niepołączone z resztą sieci żeglownej (jak w przypadku niektórych
elementów francuskiej sieci śródlądowego transportu wodnego).
Powoduje to pewne trudności w jednoznacznym zakwalifikowaniu tego odcinka
europejskiej sieci śródlądowego transportu wodnego do jego najważniejszych elementów.
Takie zróżnicowanie wewnętrzne wynika także z położenia na terytorium aż 3 Państw
Członkowskich o zróżnicowanym systemie transportowym.
Dodatkowym wyróżnikiem korytarza Północ – Południe jest duże zróżnicowanie potencjału
najważniejszych portów śródlądowych. W przypadku tego korytarza, jedynie 3 porty realizują
pracę przewozową powyżej 3 milionów ton rocznie. Dodatkowo poszczególne porty
charakteryzuje duże zróżnicowane specjalizacji towarowych.
Tabela 14. Główne porty wodne śródlądowe leżące w korytarzu północ - południe
Port

Wielkość pracy przewozowej
(Mton / rocznie)

Specjalizacja

Paryż
>20
Produkty rolne; Materiały budowlane; Kontenery.
Liege
>13
Węgiel; Produkty rolne; Produkty metalowe; Materiały budowlane.
Lyon
>3
Ropa naftowa; Materiały budowlane.
Źródło:
(1) http://www.inland-navigation.org/river/seinebelgium/ (dostęp 01-08-2017),
(2) http://www.inland-navigation.org/river/rhonesaone/ (dostęp 01-08-2017).

Analizując udział poszczególnych rodzajów towarów transportowanych w ramach tego
korytarza wodnego, należy wyróżnić, aż cztery niezależne od siebie baseny wodne. Możemy
zatem mówić o: basenie belgijskim, Nord Pas de Calais (północna Francja), Sekwanę
(środkowa Francja) oraz Rodan / Saône (południowa Francja).
Geograficzny podział Korytarza Północ – Południe nie wpływa w znaczący sposób na
obsługiwane na jego obszarze głównych grup towarowych. Transport produktów mineralnych
i materiałów budowlanych oraz produktów rolnych stanowi w większości przypadków ponad
60% wszystkich transportowanych towarów. Spośród pozostałych grup towarowych, których
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udział, przynajmniej na niektórych obszarach tego korytarza transportowego jest wysoki, warto
jeszcze wyróżnić produkty petrochemiczne oraz maszyny. Pozostałe kategorie produktowe
posiadają udział w ogólnym transporcie towarów nie przekraczający ok. 4-5%.
Tabela 15. Najważniejsze grupy towarowe transportowane w korytarzu północ - południe
Obszar
Basen belgijski

(1)

Nord Pas de Calais (północna Francja)
Sekwanę (środkowa Francja)

(2)
(2)

Rodan / Saône (południowa Francja)

(2)

Grupy towarowe
Produkty mineralne, materiały budowlane; Produkty petrochemiczne;
Maszyny
Produkty mineralne, materiały budowlane; Produkty rolne; Maszyny;
Produkty mineralne, materiały budowlane; Produkty rolne; Maszyny;
Produkty mineralne, materiały budowlane; Produkty rolne; Produkty
petrochemiczne.

Źródło:
(1) http://www.inland-navigation.org/river/seinebelgium/ (dostęp 01-08-2017),
(2) http://www.inland-navigation.org/river/rhonesaone/ (dostęp 01-08-2017).

3.1.4. Korytarz Wschód – Południe
Szlak żeglowny Wschód – Południe łączy państwa Europy Środkowej (m.in. Bułgarię,
Rumunię, Austrię oraz Czechy) z basenem Renu (a poprzez niego z portami morskimi ARA)
oraz z basenem morza Czarnego.
Szlak należy do historycznych dróg handlowych Europy. Dodatkowo dzięki dobremu
skomunikowaniu między portami morskimi Morza Czarnego (w szczególności Gadati, Izmail
oraz Constatną) ta droga wodna stanowi ważny element sieci TEN-T łączącej północną Europę
z południową Europę, a także dalej z Turcją oraz pozostałymi państwami Azji.
Korytarz przebiega przez tereny, o silnej tradycji w zakresie produkcji rolnej – prawie 40%
udział wśród grup towarowych mają produkty rolne. Spośród pozostałych grup towarowych
warto wyróżnić również: paliwa (ok. 16%) oraz materiały budowlane (ok. 15%) i żelazo oraz
rudy metali (ok. 15%). Udział pozostałych grup towarowych nie przekracza poziomu 4-5%.
Tabela 16. Główne porty wodne śródlądowe leżące w korytarzu Wschód - Południe
Wielkość pracy przewozowej
Specjalizacja
(Mton / rocznie)
Linz
>4
Żelazo, rudy żelaza, odpady żelazne; Produkty olejów mineralnych.
Regensburg
>16
Produkty rolne; Materiały budowlane; Produkty olejów mineralnych.
Wiedeń
>16
Towary i produkty ciekłe
Źródło: http://www.inland-navigation.org/river/maindanube/ (dostęp 01-08-2017).
Port

Spośród 11 portów leżących wzdłuż tego szlaku żeglownego, jedynie 3 porty wodne
śródlądowego osiągają wyższą pracę przewozową niż ok. 5 milionów ton/rocznie. Są to Linz,
Regensburg oraz Wiedeń. Wszystkie znaczące porty specjalizują się w transporcie i obrocie
zupełnie innymi kategoriami towarów. Jedyną wspólną grupą towarową okazują się być
produkty olejów mineralnych. Rola pozostałych portów szlaku jest niska – realizują one pracę
przewozową w wysokości ok. 0,5 – 1 miliona ton / rocznie (znacząco mniejszą niż trzy główne
porty korytarza transportowego Wschód – Południe).

61

3.1.5. Pozostałe unijne szlaki żeglowne
Pozostałe wewnątrz unijne wodne śródlądowe trasy transportowe nie posiadają połączeń
z ww. głównymi szlakami wodnymi. Składają się one często z pojedynczych szlaków
rzecznych o zróżnicowanym znaczeniu regionalnym bądź krajowym. Brak bezpośrednich
powiązań z głównymi szlakami wodnymi UE ogranicza ich możliwości rozwojowe, a tym
samym skazuje śródlądowy transport wodny na tych obszarach na pełnienie marginalnej roli w
miksie transportowym.
Wśród niepowiązanych szlaków żeglownych należy wymienić:
− Finlandia – fiński system szlaków żeglownych stanowią połączone ze sobą jeziora (znaczna
długość i zasięg terytorialny). Większość szlaków jest wykorzystywana do transportu
pasażerskiego. Transport towarowy jest utrudniony z uwagi na trudne i wymagające stany
pogodowe. Sezon transportowy może być potencjalnie wydłużony do 9 miesięcy
w przypadku zastosowania jednostek przystosowanych do żeglugi na oblodzonych wodach
(co zwiększa jego koszty). Istnieją tylko trzy szlaki żeglowne o parametrach drogi wodnej
międzynarodowych (kanał Jalmi - IV, kanały jezior: Saima – Va oraz Pielinem - VI),
o ograniczonym znaczeniu gospodarczym.
− Francja – wprawdzie kraj leży na terenie korytarz Północ – Południe, jednak brak jest
powiązania większości szlaków żeglownych z głównym korytarzem. Szlaki niepowiązane
mają długość ponad 600 km, jednak nie pełnią roli transportowej w swoich regionach.
Wyjątek stanowią m.in. Loara (która na trasie St. Nazaires – Nantes spełnia wymogi drogi
wodnej IV klasy) oraz połączone ze sobą rzece Garonne (spełnia wymogi drogi wodnej IV
klasy) i Canal du Midi.
− Hiszpania – mimo, iż kraj posiada szereg rzek, większość spośród nich nie ma technicznych
warunków dla prowadzenia nimi transportu towarowego. Rzeki wykorzystywane są
punktowo do świadczenia usług transportu pasażerskiego (głownie o turystycznym
charakterze).
− Portugalia – sieć portugalskich rzek (tj. Duero, Tejo, Guadania oraz Guadalquivir)
charakteryzuje się bardzo wysokimi wahaniami poziomu wód. Mimo tego w dolnym biegu,
wszystkie te 4 rzeki są dostępne dla transportu morskiego. Śródlądowy transport wodny
na terenie Portugalii jest praktycznie niewystępujący, bądź jest bardzo ograniczony
terytorialnie.
− Litwa – gospodarcze wykorzystanie litewskich rzek (hydroenergetyka), ogranicza ich
funkcje transportowe. Spośród ok. 200 km długości, transport rzeczny jest możliwy na ok.
55 km szerokiego ujścia rzeki Niemen w okolicach Kłajpedy oraz na odcinku rzeki leżącym
w okolicach Wilna, niemniej nie dalej niż miasto Kaunas.
− Łotwa – śródlądowe szlaki wodne na Łotwie to ok. 15 km odcinek wodny łączący port
w Rydze z Morzem Bałtyckim, dostępny dla statków morskich oraz morsko-rzecznych.
Pozostałe rzeki są wykorzystywane do transportu pasażerskiego (turystycznego).
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− Szwecja – szwedzki system szlaków żeglownych użytkowany jest praktycznie w pełni jako
atrakcja turystyczna (transport osobowy). Z uwagi m.in. na trudne i wymagające stany
pogodowe. Wyjątkiem są kanały Trollhätte (łączący jezioro Vänern z morzem Północnym)
oraz kanał Södertalje (łączący jezioro Mälaren z morzem Bałtyckim) wykorzystywane
w transporcie towarowym. Obie te trasy spełniają wymogi dla dróg wodnych odpowiednio:
IV i VI. W obu wypadkach mamy do czynienia z zarówno transportem rzecznym oraz
morskim krótkiego zasięgu, co uniemożliwia jednoznaczne określenie potencjału ww. tras
dla śródlądowego transportu wodnego.
− Włochy – śródlądowy transport wodny koncentruje się wokół dorzecza rzeki Po, przy czym
ma on w znacznej mierze charakter turystyczny (transport pasażerki). Włochy posiadają
relatywnie rozbudowaną 400-km sieć kanałów oraz rzek (umożliwiającą transport towarów
m.in. Milanem, Mantovą i Ferrarą a trzema portami adriatyckimi: Triestem, Adrią oraz
Porto Garibaldi). Brak odpowiedniej infrastruktury (m.in. duża liczba historycznych
przepraw), utrudnia rozwój tej gałęzi transportu.
− Wielką Brytanię – chociaż kraj należy do grupy państw europejskich o najdłuższej tradycji
wykorzystania śródlądowego transportu wodnego, obecnie ta gałąź utraciła swoje znaczenie
gospodarcze. Brytyjską siec dróg wodnych tworzy szereg kanałów oraz rzek żeglownych o
długości ponad 800 km. Spośród nich, współcześnie największa rola przypada Tamizie
(droga wodna V klasy) oraz kanałowi Manchesterskiemu (umożliwia podejście statków
pełnomorskich do portu). Wielkość realizowane transportu drogą wodną wynosi niewiele
ponad 1 mln ton rocznie.

3.2.

Interesariusze sektora śródlądowego transportu wodnego na poziomie
unijnym

Zgodnie z teorią interesariuszy135, należy zidentyfikować główne podmioty zarówno
wewnętrzne jak i zewnętrzne, które mogą mieć wpływ na sposób funkcjonowania danego
podmiotu136. Przy czym teoria ta może być wykorzystana zarówno na poziomie pojedynczego
podmiotu gospodarczego jak również – całych systemów społeczno-gospodarczych lub branż.
Na poziomie unijnym można wyodrębnić następujące grupy podmiotów oddziaływujących
na sposób działania zarówno indywidualnych przedsiębiorstw, jak również całego systemu
(podmioty są wyliczone w kolejności alfabetycznej):
− Komisja Europejska (w tym również jej agendy wykonawcze).

Zob. więcej:
1. A.L. Friedman, S. Miles, Developing Stakeholders Theory. [w:] Journal of Management Studies, 2002, vol.
39, no. 1.
2. M. Clarkson, A stakeholder framework for analyzing and evaluating corporate social performance. [w:]
Academy of Management Review, 1995, Vol. 20, No. 1.
136
A. Paliwoda-Matiolańska, Teoria interesariuszy w procesie zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. [w:]
Wspólna Europa. Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami, (red.) H. Brdulak, T.
Gołębiowski, SGH, Warszawa 2005.
135
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− Media i opinia publiczna.
− Państwa członkowskie Unii Europejskiej (w tym również w uzasadnionych przypadkach
władze samorządowe).
− Parlament Europejski.
− Podmioty reprezentujące grupy pro-ekologiczne.
− Podmioty reprezentujące pracowników sektora.
− Podmioty reprezentujące przedsiębiorstwa logistyczne (główni klienci).
− Podmioty reprezentujące przedsiębiorstwa sektora, tj. przewoźników śródlądowych
(stowarzyszenia branżowe itp. itd.).
− Podmioty reprezentujące przedsiębiorstwa z pozostałych gałęzi transportu (konkurencji,
kooperanci w ramach łańcuchów transportu).
− Podmioty zarządzające infrastrukturą inżynieryjną o charakterze liniowym i punktowym
(z wyłączeniem podmiotów zarządzających portami morsko-śródlądowymi lub
śródlądowymi).
− Podmioty zarządzające portami morsko-śródlądowymi lub śródlądowymi. Do tej grupy
należy również zaliczyć podmioty, które reprezentują te podmioty na poziomie unijnym lub
krajowym (stowarzyszenia branżowe itp. itd.).
− Rada Europejska.

3.2.1. Instytucje Unii Europejskiej
Instytucje Unii Europejskiej (Komisja Europejska, Parlament Europejski oraz Rada
Europejska), poprzez wspólne zaangażowanie w procesy legislacyjne, definiują ramy działania
każdego z unijnych sektorów gospodarczych. Wprawdzie w proces legislacyjny zaangażowane
są również pozostałe podmioty wymienione na liście interesariuszy sektora, jednak siła ich
oddziaływania na ostateczny kształt legislacji pozostaje ograniczony.
Jednocześnie poza definiowaniem prawnych ram działania poszczególnych przedsiębiorstw
sektora śródlądowego transportu wodnego, ww. instytucje określają ramy wdrażania
mechanizmów wsparcia sektora. Dotyczy to zarówno instrumentów wspierających
efektywność przedsiębiorstw (w zakresie np. możliwości wdrażania innowacji produktowych
lub procesowych, których efektem może być zmniejszenie presji środowiskowej danego środka
transportu) lub też inżynieryjnej infrastruktury linowej lub punktowej sektora.
Tym samym można uznać instytucje UE, obok Państw członkowskich UE za
najważniejszych interesariuszy na poziomie makro-otoczenia.

3.2.2. Państwa członkowskie Unii Europejskiej
Państwa Członkowskie, obok instytucji unijnych (w szczególności Komisji Europejskiej,
Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europejskiej) pozostają głównymi podmiotami
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tworzącymi makro-otoczenie sektora śródlądowego transportu wodnego. Dotyczy to zwłaszcza
dwóch podstawowych obszarów działania przedsiębiorstw sektora:
− Otoczenie regulacyjne – zwłaszcza dotyczące zarówno jednostek transportowych (w tym
ich emisyjności) jak również relacji pracodawca / pracownik.
− Dostęp do finansowania działalności operacyjnej i inwestycyjnej – dostęp do
prezentacyjnego finansowania może stanowić ważny czynnik zwiększania
konkurencyjności danej branży transportu.
Wpływ Państw Członkowskich jest silny z uwagi na możliwość ich oddziaływania zarówno
na legislacje na poziomie narodowym, jak również (poprzez obecność w Radzie Europejskiej)
na poziom unijny.
Dodatkowo w ramach tej grupy interesariuszy znajdują się podmioty zarządzające
inżynieryjna infrastrukturą liniową i punktową sektora. W wypadku większości krajów UE,
podmioty te należą do sektora rządowego lub samorządowego. Tym samym wdrażają
bezpośrednio zapisy krajowych polityk transportowych. W przypadku inżynieryjnej
infrastruktury punkowej możliwe jest również jej zarzadzanie przez podmioty prywatne lub w
ramach mieszanych form własności. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji gdy dany ciek wodny jest
wykorzystywany również do produkcji energii elektrycznej.
Ponadto miejscem wpływu na kierunki legislacji powstające na poziomie unijnym pozostaje
Europejski Komitet Regionów. W jego pracach uczestniczą przedstawiciele władz
samorządowych (zarówno lokalnych jak i regionalnych).

3.2.3. Media i opinia publiczna
Opinia publiczna pozostaje ważnym aktorem kształtującym otoczenie każdego sektora
gospodarczego. Niemiej jej siła oddziaływania na aktorów publicznych (władza ustawodawcza
i wykonawcza, zarówno na poziomie Państwa Członkowskiego jak i Unii Europejskiej) jest
silnie uzależniona od stopnia świadomości społecznej nt. działania danej branży.
W szczególności zaś, oprócz działania organizacji społeczeństwa obywatelskiego, stopnia
aktywności mediów. Należy pamiętać, iż sektor śródlądowego transportu wodnego nie
przyciąga silnej uwagi opinii publicznej. Jedynie w przypadku zaistnienia dwóch rodzajów
zdarzeń opinia publiczna silniej obserwuje ten sektor. Są to:
− Wystąpienie stanów nadzwyczajnych, zagrażających mieniu lub zżyciu. Dotyczy to
zwłaszcza powodzi lub lokalnych podtopień.
− Realizacji dużych inżynieryjnych projektów inwestycyjnych, zmieniających krajobraz oraz
wpływających na środowisko naturalne.
Należy wyraźnie podkreślić, iż zarówno pierwsze jak i drugie zdarzenie nie charakteryzują
się wysoka częstotliwością występowania. Tym samym cały sektor nie znajduje się w centrum
zainteresowania opinii publicznej.
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Aktywność mediów względem danego sektora gospodarczego jest wypadkowa z jednej
strony występujących efektów zewnętrznych (zwłaszcza negatywnych), które mogą być
komunikowane odbiorcom, jak również siły powiazań finansowych z danym sektorem
(w rozumieniu wielkości budżetów reklamowych). Z uwagi na strukturę i potencjał reklamowy
sektora w poszczególnych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej, trudno uznać, aby był
on w centrum zainteresowania mediów. Dotyczy to zarówno mediów instytucjonalnych (w tym
tradycyjnych i elektronach) jak również – dziennikarstwa obywatelskiego.
Tym samym trudno uznać, aby ta grupa interesariuszy miała duży wpływ na sposób
działania całego sektora śródlądowego transportu wodnego w Unii Europejskiej. Przy czym
należy wyraźnie podkreślić, iż siła oddziaływania tego interesariusza może być istotnie wysoka
w wybranych Państwach członkowskich.

3.2.4. Podmioty reprezentujące pracowników sektora
Na poziomie unijnym podmioty reprezentujące pracowników (zarówno sektora
śródlądowego transportu wodnego jak również pozostałych gałęzi transportu
wewnątrzkontynentalnego) uczestniczą przede wszystkim w procesie legislacyjnym. Są one
pozbawione bezpośredniego wpływu na działalność sektora – zarówno w zakresie dostępie do
preferencyjnego finansowania działalności operacyjnej lub inwestycyjnej, jak również
funkcjonowania pozostałych mechanizmów wsparcia sektora wdrażanych na poziomie
unijnym.
Niemniej podmioty te, poprzez obecność w Europejskim Komitecie SpołecznoGospodarczym uczestniczą w procesie konsultowania unijnych aktów prawnych. Sam Komitet
oprócz funkcji doradczych prowadzi działalność analityczną oraz staje się ważnym miejscem
dla dyskusji nt. zagadnień pracowniczych w wybranych sektorach unijnej gospodarki. Staje się
tak ponieważ poza organizacjami pracowników, uczestniczą w nim organizacje pracodawców.

3.2.5. Podmioty reprezentujące grupy pro-ekologiczne
Ekologia pozostaje jednym z najbardziej angażujących współcześnie zagadnień dla
znacznej części unijnych społeczeństw, jak również w krajach pozaeuropejskich. Wyzwania
dotyczące zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego bądź też zmniejszenia
negatywnej presji antropologicznej, będącej pochodną procesów gospodarczych na środowisko
naturalne są w centrum zainteresowania współczesnych ludzi.
Należy przy tym podkreślić, iż organizacje o tym charakterze maja wpływ przede
wszystkim na działalność legislacyjna instytucji unijnych. Dotyczy to zwłaszcza Parlamentu
Europejskiego, w którym partie o pro-ekologicznym rysie są stałym elementem. Oznacza to dla
tych organizacji dodatkowe pole wpływania na unijną legislację, a nie jedynie poprzez
uczestnictwo w Europejskim Komitecie Społeczno-Gospodarczym. Tym samym organizacje
pro-ekologiczne posiadają większy wpływ na kierunki legislacji dotyczącej sektora
śródlądowego transportu wodnego niż np. media oraz opinię publiczną.
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3.2.6. Podmioty reprezentujące przedsiębiorstwa sektora logistycznego
W ramach tej grupy podmiotów można wyróżnić m.in.:
− Podmioty reprezentujące przedsiębiorstwa logistyczne (główni klienci).
− Podmioty reprezentujące przedsiębiorstwa sektora, tj. przewoźników śródlądowych
(stowarzyszenia branżowe itp. itd.).
− Podmioty reprezentujące przedsiębiorstwa z pozostałych gałęzi transportu (konkurencji,
kooperanci w ramach łańcuchów transportu).
− Podmioty zarządzające portami morsko-śródlądowymi lub śródlądowymi. Do tej grupy
należy również zaliczyć podmioty, które reprezentują te podmioty na poziomie unijnym lub
krajowym (stowarzyszenia branżowe itp. itd.).
Tym samym w ramach tej grupy interesariuszy można zidentyfikować zarówno podmioty,
których cele operacyjne są zbieżne jak również – całkowicie odmienne. Niemniej, co do zasady
wszystkie ww. podmioty maja podobna możliwość wpływania na działalność legislacyjna
realizowana przez instytucje unijne. W szczególności poprzez uczestnictwo w Europejskim
Komitecie Społeczno-Gospodarczym. Niemniej ich aktywności w tym ciele jest zróżnicowana.
Natomiast sytuacja wygląda odmienię w zakresie możliwości wpływania na parametry
instrumentów wspierania sektora śródlądowego transportu wodnego realizowanych na
poziomie unijnym. W tym wypadku silniejszy wpływ niż pozostałe grupy interesariuszy
przypada zarówno organizacjom reprezentującym przedsiębiorstwa sektora jak również tym
podmiotom, które reprezentują pozostałe gałęzie transportu wewnątrz kontynentalnego.

3.2.7. Rola interesariuszy w systemie zarządzania sektorem na poziomie unijnym
Mimo zidentyfikowania znacznej liczby interesariuszy sektora na poziomie unijnym, należy
mieć świadomość, iż ich możliwość wpływania na cały system zarzadzania sektorem
śródlądowego transportu wodnego jest silnie zróżnicowana. Możemy wskazać zarówno
podmioty, które oddziałują na szereg elementów systemu zarzadzania, jak również takie,
których wpływ pozostaje nikły. Niektóre elementy systemu zarzadzania sektorem
śródlądowego transportu wodnego są zarówno elementami ww. systemu, jak również – jego
interesariuszami. Dotyczy to zwłaszcza instytucji unijnych oraz Państw Członkowskich UE.
Ponadto miedzy poszczególnymi podmiotami tworzącymi na poziomie unijnym występuje
szereg współzależności, które ujawniają się w wybranych obszarach wpływu na sektor
śródlądowego transportu wodnego. Dotyczy to zwłaszcza dwóch grup interesariuszy:
− Instytucji unijnych oraz Państw Członkowskich UE
− Podmiotów reprezentujących grupy pro-ekologiczne oraz media i opinię publiczną.
Ww. współzaleznośś wynika z posiadania podobnego poziomu zbieznosci celów (lub
rozbieznosci celów) z calym sektorem transportu wodnego sródlądowego. Tym smaym istnieje
wspolna przesztrzen do realizacji działań.
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Tabela 17. Charakterystyka interesariuszy sektora śródlądowego transportu wodnego
Wpływ na otoczenie
prawne (regulacyjne)
sektora*

Grupa interesariuszy

Zbieżność interesów
lub celów
operacyjnych**

Siła
oddziaływania*

Podmioty unijne
Parlament Europejski

Wysoki

Neutralne

Wysoki

Komisja Europejska

Wysoki

Zbieżne

Wysoki

Rada Europejska

Średni

Neutralne

Średni

Wysoki

Neutralne

Wysoka

Podmioty zarządzające infrastrukturą inżynieryjną
o charakterze liniowym i punktowym

Niski

Zbieżne

Wysoki

Podmioty
zarządzające
portami
śródlądowymi lub śródlądowymi

Niski

Zbieżne

Wysoki

Podmioty o zasięgu krajowym
Państwa członkowskie Unii Europejskiej

morsko-

Przedsiębiorcy i pracownicy sektora
Podmioty reprezentujące przedsiębiorstwa sektora

Średni

Zbieżne

Niski

Podmioty reprezentujące pracowników sektora

Średni

Neutralne

Niski

Niski

Neutralne

Wysoki

Średni

Rozbieżne

Średni

Wysoki

Rozbieżne

Średni

Niski

Neutralne

Niski

Odbiorcy usług sektora, konkurenci
Podmioty
logistyczne

reprezentujące

Podmioty
reprezentujące
z pozostałych gałęzi transportu

przedsiębiorstwa
przedsiębiorstwa

Społeczeństwo obywatelskie
Podmioty reprezentujące grupy pro-ekologiczne
Media i opinia publiczna

Źródło: Opracowanie własne autora.
* Wpływ szacowany wg skali: niski – średni – wysoki.
** Zbieżność interesów szacowana wg. skali: rozbieżne – neutralne – zbieżne.

3.3.

Struktura gałęziowa transportu w Unii Europejskiej

Dokonując analizy strukturę wewnątrz kontynentalnych przewozów towarowych
w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej należy uwzględniać cztery podstawowe gałęzie
transportu wewnątrz kontynentalnego, tj.:
− transport drogowy,
− transport kolejowy,
− śródlądowy transport wodny
− transport rurociągowy.
Tak samo zasadne wydaje się aby dokonywać analizy udział ww. gałęzi transportu
w podziale na dwa podstawowe agregaty, tj.:
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− agregat „szeroki”, składający się z wszystkich 28 Państw Członkowskich UE,
− agregat „wąski”, składający się z 17 Państw Członkowskich UE, w których realizowany
jest przewóz towarowy z wykorzystaniem transportu rzecznego, tj.: Austria, Belgia,
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Finlandia, Francja, Holandia, Litwa, Luksemburg, Niemcy,
Polska, Rumunia, Słowacja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
W długiej perspektywie kształtowanie się pracy przewozowej przez ww. cztery gałęzie
transportu towarowego, warto przyjrzeć się zmianom zachodzącym od 1970 r. Dokładne dane
prezentują Wykres 4 oraz Wykres 5.
Analizując dane dotyczące obu powyższych agregatów, widać, iż w latach 1970 – 1990
następuje powolny spadek udziału sektora śródlądowego transportu wodnego, wynoszący:
− o ok. 33,6% w przypadku agregatu „szerokiego” – spadek z ok. 10,1% do ok. 6,7%,
− o ok. 32,6% w przypadku agregatu „wąskiego” – spadek z ok. 11,5% do ok. 7,7%.
W przypadku obu analizowanych agregatów oraz wybranego szeregu czasowego, gałęzią,
która odnotowała największy spadek, był transport kolejowy. Natomiast jedyną gałęzią
transportu, która zwiększyła swój udział był transport drogowy.
Również w latach 1990 – 2016 następuje obniżenie roli sektora śródlądowego transportu
wodnego:
− o ok. 6,4% w przypadku agregatu „szerokiego” – spadek z ok. 6,7% do ok. 6,3%,
− o ok. 2,8% w przypadku agregatu „wąskiego” – spadek z ok. 7,7% do ok. 7,5%.
Podobnie jak we wcześniejszym okresie, również spadek udziału sektora transportu
kolejowego był wyższy niż sektora śródlądowego transportu wodnego.
Beneficjentem przemian gospodarczych stał się jednoznacznie transport drogowy, który
odpowiada obecnie za ponad 69,8% pracy przewozowej sektora transportu Unii Europejskiej.
Taki wynik jest uwarunkowany szeregiem czynników, spośród których warto wyróżnić m.in.:
− kryzysy gospodarcze, które dotknęły Państwa Członkowskie Unii Europejskiej po 1990 r.
Były one szczególnie silnie odczuwalne w przypadku sektora frachtu rzecznego, z uwagi
na specyfikę dóbr obsługiwanych przez ten sektor w Unii Europejskiej,
− przemiany gospodarcze wynikające bezpośrednio z otwarcia się dotychczasowej
Wspólnoty Europejskiej na współpracę gospodarczą z byłymi krajami członkowskimi Rady
Wzajemnej Pomocy Gospodarczej;
− przemiany społeczno-gospodarcze dotyczące zmiany społecznych wzorców konsumpcji,
które premiują w znacznej mierze transport drogowy, kosztem frachtu śródlądowego;
− globalne zmiany systemu powiązań gospodarczych poszczególnych.
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Wykres 4. Podział gałęziowy transportu w krajach UE28 w latach 1970 – 2016 (mln tkm)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OECD oraz Eurostat.

Wykres 5. Podział gałęziowy transportu w wybranych krajach UE* w latach 1970 – 2016 (w
mln tkm)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OECD oraz Eurostat.
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* Dane dotyczą 17 Państw Członkowskich UE, w których sektor śródlądowego transportu
wodnego osiąga zauważalny poziom. Warta również dokładniej przyjrzeć się zmianie roli
sektora śródlądowego transportu wodnego w Unii Europejskiej (w tym również Wspólnotach
Europejskich) w latach 1990 – 2016. Widać wyraźnie, iż w tym okresie możemy wyróżnić
szereg etapów zmiany europejskiego miksu transportowego w kontekście roli frachtu
rzecznego.
Pierwszy etap, tj. lata 1990 – 1995, to wynik powolnej zmiany europejskiej gospodarki,
w szczególności otwarcie się państw UE – 12 na trzy nowe Państwa Członkowskie. Nie
następują znaczne ruchy dotyczące roli sektora śródlądowego transportu wodnego – zarówno
w 1990 jak i w 1995 r. udział sektora utrzymuje stały poziom ok. 6,7% w całości pracy.
Drugi etap, tj. lata 1996 – 2004, to wynik przemian na globalnej mapie gospodarczej,
(dynamiczny rozwój państw azjatyckich, powiązany z kryzysami). Następuje wyraźny spadek
roli sektora śródlądowego transportu wodnego w realizowanej pracy transportowej (z ok. 6,7%
na początku okresu, do ok. 6,1% na jego koniec).
Ostatni okres, tj. lata 2008 – 2016, to czas dostosowania się gospodarek Państw
członkowskich do okresu pokryzysowego. Kryzys gospodarczy, który rozpoczął się w 2007 r.
od upadku amerykańskiego banku inwestycyjnego Lehman Brothers, w znaczący sposób
zmienił obraz współczesnej międzynarodowej gospodarki. Należy mimo to podkreślić,
iż zauważalna stała się odbudowa roli frachtu śródlądowego. O ile jeszcze w 2008 r. udział
żeglugi śródlądowej wynosił ok. 5,8% w całości pracy przewozowej, o tyle w 2012 r. wzrósł
już do ponad 6,4%. Należy mieć przy tym na uwadze, iż w tym okresie następowały silne
fluktuacje udziału frachtu śródlądowego – warto wspomnieć m.in. o roku 2011 gdy jego udział
spadł do ok. 5,9%. Ostatecznie, na koniec okresu udział sektora śródlądowego transportu
wodnego ustabilizował się w przedziale 6,3% - 6,4%.

3.4.

Rodzaj i ilość ładunków przewożonych drogą śródlądowego
transportu wodnego na terenie Unii Europejskiej

Analiza wielkość realizowanej pracy przewozowej przez sektor śródlądowego transportu
wodnego powinna uwzględniać również podział między kraje UE–15 oraz N–13. Konieczne
wydaje się dalsze wyodrębnienie dwóch grup państw – tych w których transport wodny
faktycznie nie występuje137 oraz tych, gdzie jest on realizowany138.
W przypadku analizy wielkości realizowanej pracy przewozowej przez sektor transport
wodnego śródlądowego wśród ogółu Państw Członkowskich UE (UE-28), zauważalne będą
różnice między bezwzględną wielkością przewozów realizowanych w krajach UE–15 oraz
N–13, ale przede wszystkim niskiej zbieżności trendów w przypadku obu agregatów państw.

137

138

Grupę tę tworzy 11 Państw Członkowskich UE, tj. (w kolejności alfabetycznej): Cypr, Dania, Estonia, Grecja,
Hiszpania, Irlandia, Łotwa, Malta, Portugalia, Słowenia, Szwecja,
Grupę tę tworzy 17 Państw Członkowskich UE, tj. (w kolejności alfabetycznej): Austria, Belgia, Bułgaria,
Chorwacja, Czechy, Finlandia, Francja, Holandia, Litwa, Luksemburg, Niemcy, Polska, Rumunia, Słowacja,
Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
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Wykres 6. Wielkość pracy przewozowej realizowanej przez sektor śródlądowego transportu
wodnego w krajach UE-28*

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OECD oraz Eurostat.
* Dane dotyczą wszystkich 28 Państw Członkowskich.
** Uwzględniono: śródlądowy transport wodny, transport rurociągowy, transport drogowy, transport kolejowy.

W przypadku krajów należących do grupy UE–15, możemy wyróżnić trzy podstawowe
okresy:
− lata 1970–1996, gdy ujawnia się tzw. trend boczny. Wielkość pracy przewozowej oscyluje
wokół poziomu ok. 102 mld tkm (wartość maksymalna wynosi ok. 113 mld tkm,
a minimalna ok. 95 mld tkm). Jednocześnie udział sektora w całkowitej pracy przewozowej
realizowanej przez sektor transportu wewnątrz kontynentalnego139 wyraźnie spada –
z poziomu ok. 14,1% w 1970 r. do ok. 7,6% w 1996 r.
− lata 1997–2004, gdy następuje uaktywnienie się trendu wzrostowego w przypadku wielkość
bezwzględnych – wielkość pracy przewozowej wzrasta z poziomu ok. 117,1 mld tkm do
poziomu ok. 129,5 mld tkm. Natomiast w ujęciu bezwzględnym udział sektora w całkowitej
pracy przewozowej obniża się z ok. 8,0% do ok. 6,8%.
− lata 2005–2016, gdy ponowne widoczny staje się tzw. trend boczny. Przy czym wynik za
lata 2013–2015 wskazują na możliwość pojawienia się trendu spadkowego.
W analizowanym okresie wielkość pracy przewozowej spada z ok. 127,5 mld tkm do ok.
123,3 mld tkm. Równocześnie udział sektora wzrasta z poziomu ok. 7,0% do ok. 7,4%.

139

Uwzględniając śródlądowy transport wodny, transport drogowy, transport kolejowy oraz transport
rurociągowy.
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Natomiast dla krajów należących do grupy N–13 uwidacznia się niższa zmienność zarówno
dotycząca wielkości realizowanej pracy transportowej jak również – udziału sektora:
− lata 1970–1988, gdy następuje wzrost realizowanej pracy przewozowej z ok. 10,6 mld tkm
do ok. 15,6 mld tkm. W ujęciu bezwzględnym – sektor notuje spadek udziału w całkowitej
pracy przewozowej sektora transportu kontynentalnego z poziomu ok. 2,9% do ok. 2,7%,
− lata 1989–2004, gdy następuje spadek realizowanej pracy przewozowej z ok. 15,2 mld tkm
do ok. 12,5 mld tkm, jak również dalszy spadek udziału sektora w całkowitej pracy
przewozowej sektora transportu kontynentalnego z poziomu ok. 2,7% do ok. 1,7%,
− lata 2005–2016, gdy ponownie następuje wzrost realizowanej pracy przewozowej z ok. 14,9
mld tkm do ok. 19,5 mld tkm, któremu towarzyszy utrzymanie dotychczasowego niskiego
udziału sektora w całkowitej pracy przewozowej sektora transportu kontynentalnego (ok.
2,5%).
Analiza wielkości przewozów realizowanych dla grupy 17 Państw Członkowskich UE,
gdzie występuje śródlądowy transport wodny, wykazuje daleko idącą zbieżność ze wcześniej
zidentyfikowanymi trendami, właściwymi dla państw należących do UE–28. Widoczne są
jednak różnice między państwami zaliczanymi do UE–15 jak i N–13.
Analiza trendów osiągniętych przez obie podstawowe grupy państw, tj. agregat ogólny, na
których składają się wszystkie 28 Państw Członkowskich UE, jak również mniejszy agregat,
utworzony przez 17 Państw Członkowskich UE, wśród których rola śródlądowego transportu
wodnego jest zauważalna, wykazuje wysoką zbieżność osiąganych wyników. Różnica między
obu agregatami, jak również różnice występuje między grupą N–13 oraz UE–15 są niskie.
Najwyższa różnica między poszczególnymi agregatami wynosiła nie więcej niż 2,5 pkt. proc.
Przy czym tak wysoki wynik dotyczy różnic dla wyniku dla krajów UE–15. Dla krajów UE–28
różnica nie jest wyższa niż 1,5 pkt. proc., natomiast w przypadku N–13, różnica nie przekracza
poziomu ok. 0,4 pkt. proc.
Z uwagi na trudności metodologiczne, nie jest możliwe dokonanie pełnego porównania
przewożonych towarów drogą w wodną w Unii Europejskiej, w dotychczas wykorzystywanym
przedziale czasowym, tj. latach 1970–2016. W przypadku krajów UE – 15, szereg czasowy
może być prowadzony od roku 1994 r., przy czym do roku 2007, podawane dane będą zgodnie
ze standardem NST–R140, natomiast od tego roku – NST141. W przypadku krajów zaliczanych
do N–13, zróżnicowane standardy sprawozdawczości statycznej dotyczącej sektora transportu,
które obowiązywały w tych krajach przed przystąpieniem do Unii Europejskiej (w 2004 r. lub
w latach późniejszych), uniemożliwiają prowadzenie porównać poczynając od 1994 r.
W przypadku agregatu N–13 dane posiadające odpowiednią jakość dostępne są dopiero od
2004 r.142

140
141
142

Zob. Tabela 58, s. 286 (Aneks).
Zob. Tabela 59, s. 287 (Aneks).
Dla potrzeb niniejszego opracowania, autor dokonał konwersji między obiema klasyfikacjami, co ułatwi
prowadzenie długoterminowych porównań trendów zakresie przewożonych grup towarowych
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Wykres 7 Wielkość pracy przewozowej realizowanej przez sektor śródlądowego transportu
wodnego w wybranych krajach UE-28*

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OECD oraz Eurostat.
* Dane dotyczą 17 Państw Członkowskich UE, w których sektor śródlądowego transportu wodnego osiąga
zauważalny poziom, tj.: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Finlandia, Francja, Holandia, Litwa,
Luksemburg, Niemcy, Polska, Rumunia, Słowacja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
** Uwzględniono: śródlądowy transport wodny, transport rurociągowy, transport drogowy, transport kolejowy.

W przypadku krajów UE–15, analiza dla lat 1994–2016, umożliwia zidentyfikowanie
szeregu prawidłowości. Po pierwsze w całym analizowanym okresie, można zidentyfikować
kilka rodzajów ładunków, które stanowią zdecydowaną większość transportowanych
wspólnotowymi / unijnymi drogami wodnymi dóbr.
W przypadku zastosowania kategorii towarowych NST/R (wg. kolejności alfabetycznej)
będą to:
− chemikalia inne niż węglopochodne lub smoła (Grupa towarowa 18) – wykazujące
tendencje wzrostowe (przy średniorocznym poziomie ok. 5,5%),
− minerały surowe i przemysłowe (Grupa towarowa 15) – wykazujące tendencje spadkowe
(przy średniorocznym poziomie ok. 20,4%),
− produkty naftowe (Grupa towarowa 10) – wykazujące tendencje spadkowe (przy
średniorocznym poziomie ok. 17,0%),
− rudy żelaza, odpady żelaza i stali oraz pył wielkopiecowy (Grupa towarowa 11) –
wykazujące tendencje spadkowe (przy średniorocznym poziomie ok. 9,7%),
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− stałe paliwa mineralne (Grupa towarowa 8) – wykazujące tendencje wzrostowe (przy
średniorocznym poziomie ok. 11,1%),
− zboża (Grupa towarowa 1) – wykazujące tendencje wzrostowe (przy średniorocznym
poziomie ok. 5,9%).
Ww. grupy towarowe odpowiadają za ponad 70% całej pracy przewozowej sektora
śródlądowego transportu wodnego. Ich udział podlega wyraźnym zmianom w analizowanym
okresie – od niewiele ponad 70% w 2005 r. do prawie 80% w 1994 r. (przy średniorocznym
poziomie równym ok. 75,4%). Wykres 8 ww. trendy.
Natomiast analiza szeregu czasowego dla lat 1994–2016, z uwzględnieniem przeliczenia
grup towarowych NST/R na NST–2007, wykazuje, iż najważniejsze obsługiwane grupy
towarowe to (kolejność alfabetyczna):
− chemikalia, wyroby chemiczne i włókna sztuczne; wyroby z gumy i tworzyw sztucznych
(GT08) – wykazujące tendencje spadkowe (przy średniorocznym poziomie ok. 8,6%),
− koks, produkty rafinacji ropy naftowej i paliwo jądrowe (GT07) – wykazujące tendencje
spadkowe (przy średniorocznym poziomie ok. 17,0%),
− podstawowe metal; wyroby metalowe gotowe, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (GT10) –
wykazujące tendencje spadkowe (przy średniorocznym poziomie ok. 5,8%).
− produkty rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa, ryby i pozostałe produkty rybactwa (GT01) –
wykazujące tendencje wzrostowe (przy średniorocznym poziomie ok. 9,3%),
− rudy metali i inne produkty górnictwa i kopalnictwa (GT03) – wykazujące tendencje
spadkowe (przy średniorocznym poziomie ok. 30,1%),
− węgiel kamienny i brunatny (lignit), torf, ropa naftowa i gaz ziemny, uran i tor (GT02) –
wykazujące tendencje spadkowe (przy średniorocznym poziomie ok. 11,2%).
Ww. grupy towarowe odpowiadają za ponad 75% całej pracy przewozowej sektora
śródlądowego transportu wodnego. Ich udział podlega wyraźnym zmianom w analizowanym
okresie – od niewiele ponad 75% w 2014 r. do prawie 88% w 1995 r.
Patrząc na przewozy realizowane w latach 2008–2016 można zidentyfikować również inne
zmiany w zakresie wielkości realizowanych przewozów towarowych:
− Ponad 43% wzrost dla dwóch kategorii towarowych: chemikalia, wyroby chemiczne
i włókna sztuczne (GT08) oraz węgiel kamienny i brunatny; ropa naftowa i gaz ziemny
(GT03);
− Ponad 20% spadek dla dwóch kategorii towarowych: rudy metali i inne produkty górnictwa
i kopalnictwa; torf; uran i tor (GT03) oraz drewno i wyroby z drewna oraz z korka (z
wyłączeniem mebli) (GT06);
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− Ponad 10% spadek dla dwóch kategorii towarowych: podstawowe metale; wyroby
metalowe gotowe, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (GT10) oraz inne niemetaliczne wyroby
mineralne (GT09).
Dla pozostałych kategorii towarowych zmiany miały pomijalny charakter – zwłaszcza, iż
można zidentyfikować aż 8 grup towarowych o śladowej roli (łączny udział poniżej 1%)
w realizowanej pracy przewozowej.
Wykres 8. Praca przewozowa wg. NST-R w frachcie rzecznym dla UE-15 (mln tkm)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat [iww_go_atygo07].
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Wykres 9. Praca przewozowa wg. NST2007 w frachcie rzecznym dla UE-15 i N13 *
Kraje UE – 15

Kraje N13

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat [iww_go_atygo07].
* Przeliczenie z NST-R na NST2007. ** Brak danych dla 2007 roku.
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Dodatkowo porównanie danych statystyczny dotyczących lat 1994 – 2006 (zgodnie
z standardem NST-R) oraz 1994 – 2016 (zgodnie z standardem NST2007), wykazuje, iż nie
nastąpiła znacząca zmiana wśród głównych obsługi grup towarowych w przypadku krajów UE
– 15.
W przypadku krajów N–13, możliwa jest analiza danych dotyczących poszczególnych grup
towarowych w standardzie NST-2007 jedynie od 2004 r. Dane statystyczne wskazują, iż
najważniejsze obsługiwane grupy towarowe to (wg. kolejności alfabetycznej):
− chemikalia, wyroby chemiczne i włókna sztuczne; wyroby z gumy i tworzyw sztucznych
(GT08) – wykazujące tendencje spadkowe (przy średniorocznym poziomie udziału równym
ok. 4,9%),
− koks, produkty rafinacji ropy naftowej i paliwo jądrowe (GT07) – wykazujące tendencje
spadkowe (przy średniorocznym poziomie udziału równym ok. 5,6%),
− podstawowe metal; wyroby metalowe gotowe, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (GT10) –
wykazujące tendencje spadkowe (przy średniorocznym poziomie udziału równym ok.
7,7%).
− produkty rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa, ryby i pozostałe produkty rybactwa (GT01) –
wykazujące tendencje wzrostowe (przy średniorocznym poziomie udziału równym ok.
24,7%),
− rudy metali i inne produkty górnictwa i kopalnictwa (GT03) – wykazujące tendencje
spadkowe (przy średniorocznym poziomie udziału równym ok. 33,8%),
− węgiel kamienny i brunatny (lignit), torf, ropa naftowa i gaz ziemny, uran i tor (GT02) –
wykazujące tendencje spadkowe (przy średniorocznym poziomie udziału równym ok.
12,3%).
Ww. grupy towarowe odpowiadają za ponad 90% całej pracy przewozowej sektora
śródlądowego transportu wodnego. Przy czym ich udział podlega wyraźnym zmianom
w analizowanym okresie – od niewiele ponad 79% w 2004 r. do prawie 94% w 2015 r. (przy
średniorocznym poziomie równym ok. 89,0%).
Dokonując porównania między podstawowymi grupami towarowymi obsługiwanymi przez
sektor śródlądowego transportu wodnego w krajach UE – 15 oraz N – 13 wyraźnie widać, iż
podstawowa różnica dotyczy udziału sześciu wspólnych grup towarowych w pracy
przewozowej sektora. W przypadku UE – 15 udział ten o ok. 15 pkt. proc. niższy niż
w przypadku N – 13. Ponadto kraje N – 13 wyraźnie więcej transportują nisko przetworzonych
rodzajów towarów (m.in. płody rolne, nieprzetworzone surowce i kopaliny) niż kraje UE – 15.
Natomiast analizując grupy towarowe obsługiwane na poziomie całej Unii Europejskiej
przez sektor śródlądowego transportu wodnego widoczne są cztery podstawowe trendy:
− wzrost roli produkty rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa, ryby i pozostałe produkty rybactwa
(GT01),
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− spadek roli rudy metali i inne produkty górnictwa i kopalnictwa (GT03),
− wzrost roli chemikalia, wyroby chemiczne i włókna sztuczne; wyroby z gumy i tworzyw
sztucznych (GT08),
Ponadto można stwierdzić, iż dochodzi do niewielkich spadków w przypadku grup
towarowych reprezentujących nisko przetworzone nośniki energetyczne. Te zmiany są
pochodną przemian w globalnej gospodarce, w szczególności rosnącej roli państw Azji
Południowo-Wschodniej w łańcuchach wartości. W szczególności ich źródłem będzie:
− restrukturyzacja europejskiego przemysłu hutniczego, zwłaszcza w Luksemburgu, Belgii
oraz Francji,
− zmiany w polityce energetycznej Unii Europejskiej, która coraz wyraźniej zwraca się ku
dekarbonizacji własnej gospodarki, zmniejszając stopniowo na wybrane nośniki
energetyczne dotychczas transportowane drogą wodną,
− zmiany struktury przemysłowej w państwach UE – 15, gdzie część „uciążliwych”
środowiskowo przemysłów przenoszonych jest stopniowo do późniejszych państw N – 13,
− zwiększenie roli transportu drogowego kosztem śródlądowego transportu wodnego oraz
transportu kolejowego, co jest wynikiem zarówno postępującej integracji państw UE-13
z państwami UE-15, ale także upowszechniania się transportu kontenerowego,
− przystąpienie do Unii Europejskiej krajów, gdzie śródlądowy transport wodny jest
wykorzystywany do transportu nisko przetworzonych grup towarowych.

3.5.

Rola poszczególnych Państw Członkowskich
śródlądowym transporcie wodnym

w

europejskim

Warto również przyjrzeć się, ewolucji realizowanej pracy transportowej sektora
śródlądowego transportu wodnego w poszczególnych Państwach Członkowskich.
Długoterminowa analiza jest zasadna, gdyż istnieją różnice między potencjałem
poszczególnych Państw Członkowskich UE w zakresie wielkości realizowanego frachtu drogą
rzeczną. Wynikają one przede wszystkim z następujących czynników:
− różnice w rozwoju gospodarczym, a w szczególności zróżnicowany udział w globalnych
łańcuchach wartości;
− różnice w położeniu geograficznym oraz infrastrukturze transportowej, ze szczególnym
uwzględnieniu infrastruktury sektora śródlądowego transportu wodnego;
− różnice w prowadzonej polityce transportowej, w szczególności podział publicznych
środków inwestycyjnych na poszczególne rodzaje transportu, a także różnice
w promowaniu poszczególnych rodzajów transportu lądowego.
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Wykres 10 Podział pracy transportowej drogą śródlądową wodną w poszczególnych
Państwach Członkowskich (miliony tkm) w latach 1970 – 2016

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OECD oraz Eurostat.
*
do 1991 r. dane dotyczące przewozów realizowanych przez Czechosłowacką Republikę Socjalistyczną,
zostały przyporządkowane odpowiednio Czechom i Słowacji przez autora opracowania.
**
do 1990 r. dane nie uwzględniają przewozów realizowanych drogami wodnymi sródlądowymi na
terytorium Niemieckiej Republiki Demokratycznej.

Dane wskazują, iż Niemcy oraz Holandia są krajami, które mają największy udział w pracy
przewozowej sektora śródlądowego transportu wodnego w Unii Europejskiej. Przy czym w
przypadku Niemiec możemy mówić o niewielkim spadku ich roli na przestrzeni lat, natomiast
w przypadku Holandii – przeciwnie o wzroście. W przypadku pozostałych krajów zaliczanych
do UE – 15 widać, iż w przypadku Austrii, Finlandii, Francji, Luksemburga, Wielkiej Brytanii
oraz Włoch nastąpił spadek bądź co najwyżej utrzymanie dotychczasowego poziomu. W
przypadku Belgii można mówić o zauważalnym wzroście udziału realizowanej pracy
przewozowej w całkowitej pracy wykonywanej na poziomie całej Unii Europejskiej.
W przypadku krajów zaliczanych do N – 13 w większości wypadków nastąpił spadek
udziału realizowanej pracy przewozowej. Dotyczy to zwłaszcza: Bułgarii, Chorwacji, Czech,
Litwy, Słowacji oraz Węgier. Istnieją również przykłady krajów, w przypadku udział wzrósł –
widoczne jest to zwłaszcza w przypadku Rumunii.
Dane w ujęciu historycznym pokazuje poniższa tabela.
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Tabela 18. Udział wybranych Państw Członkowskich Unii Europejskiej* w pracy
przewozowej realizowanej na poziomie UE w latach 1970 – 2015**
Włochy

Wielka Brytania

Węgry

Słowacja***

Rumunia

POLSKA

Niemcy***

Luksemburg

Litwa

Holandia

Francja

Finlandia

Czechy***

Chorwacja

Bułgaria

Belgia

Austria

Rok
1970

6,8%

12,8% 30,8%

0,3% 49,0%

0,4%

1973

6,5%

12,4% 31,8%

0,3% 48,3%

0,4% 0,3%

1975

5,5%

11,3% 31,5%

0,3% 50,7%

0,4% 0,2%

1980

5,7%

10,6% 32,6%

0,3% 50,1%

0,4% 0,2%

1985

5,4%

8,0%

34,7%

0,3% 51,0%

0,4% 0,2%

1990

5,3%

6,9%

34,4%

0,3% 52,8%

0,2% 0,1%

1995 1,8% 5,1%
2000 1,9% 5,8%

0,1% 5,2%

30,9%

0,3% 56,4%

0,2% 0,1%

0,1% 5,8%

32,9%

0,3% 52,9%

0,2% 0,1%

2004 2,1% 6,5%
2005 2,1% 6,6%

0,3% 0,1% 5,6%

33,3% 0,0% 0,3% 48,7% 0,8%

0,6% 1,5% 0,1% 0,1%

0,6% 0,1% 6,0%

32,6% 0,0% 0,3% 48,6% 1,0%

0,5% 1,6% 0,1% 0,1%

2007 1,8% 6,2% 1,2%
2010 1,6% 5,5% 1,2%

0,6% 0,1% 5,2%

31,1% 0,0% 0,2% 44,6% 0,9% 5,7% 0,7% 1,5% 0,1% 0,1%

0,5% 0,1% 5,4%

31,1% 0,0% 0,2% 41,6% 0,7% 9,6% 0,8% 1,6% 0,1% 0,1%

2013 1,6% 7,0% 0,8% 0,5% 0,5% 0,1% 5,3%
2015 1,2% 7,1% 0,7% 0,6% 0,4% 0,1% 5,8%

32,7% 0,0% 0,2% 40,4% 0,5% 8,2% 0,7% 1,3% 0,1% 0,1%
33,7% 0,0% 0,2% 37,7% 1,5% 9,0% 0,5% 1,2% 0,1% 0,0%

2016 1,3% 7,2% 0,9% 0,6% 0,4% 0,1% 4,8% 34,6% 0,0% 0,2% 38,0% 0,6% 9,2% 0,6% 1,4% 0,1% 0,0%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OECD oraz Eurostat.
*
dane dotyczą 17 Państw Członkowskich UE, w których sektor śródlądowego transportu wodnego osiąga
zauważalny poziom, tj.: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Finlandia, Francja, Holandia, Litwa,
Luksemburg, Niemcy, Polska, Rumunia, Słowacja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
**
w analizie uwzględniono udział krajów, które w danym roku przynależały do Wspólnoty Europejskiej /
Unii Europejskiej.
***
do 1991 r. dane dotyczące przewozów realizowanych przez Czechosłowacką Republikę Socjalistyczną,
zostały przyporządkowane odpowiednio Czechom i Słowacji przez autora opracowania.
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ROZDZIAŁ IV. SEKTOR ŚRÓDLĄDOWEGO TRANSPORTU
WODNEGO NA POZIOMIE KRAJOWYM
Śródlądowe szlaki wodne w Polsce

4.1.

Polska leży w zlewisku trzech mórz: morza Bałtyckiego, morza Czarnego oraz morza
Północnego. Przy czym z uwagi na uwarunkowania hydrograficznego kraju, ponad 99% rzek
powiązana jest z tym pierwszym obszarem. Polska jest zdominowana przez dwie rzeki - Odrę
oraz Wisłę, wraz z ich dorzeczami.
Krajowa sieć śródlądowych dróg wodnych wynosi ok. 2.152 km, spośród których ok. 64%
stanowią rzeki żeglowne „uregulowane”. Jak wynika z najnowszych danych GUS 143, prawie
95% wykorzystywanych szlaków żeglownych mają charakter krajowym (zaliczone do klas Ia,
Ib, II oraz III). Jedynie niewiele więcej niż 5% to drogi żeglowne o znaczeniu
międzynarodowym (zaliczone do klas IV, Va oraz Vb). Dane wskazują, iż prawie 28% długości
krajowej sieci dróg wodnych to kanały lub skanalizowane odcinki rzek. Przy czym jedynie ok.
15% spośród ich długości przynależy do dróg o znaczeniu międzynarodowym. Dokładne dane
prezentuje poniższa tabela.
Tabela 19. Długość śródlądowych dróg wodnych w Polsce w 2016 r.
Rzeki żeglowne
uregulowane
Ogółem

2152

64,0%

Skanalizowane
odcinki rzek
620

18,4%

Kanały
334

Jeziora żeglowne
9,9%

Razem

259

7,7%

3365

100,0%

54

5,6%

964

100,0%

Drogi o znaczeniu krajowym
Ia

641

66,5%

101

10,5%

168

17,4%

Ib

608

81,6%

137

II

691

64,5%

106

18,4%

0

0.0%

0

0.0%

745

100,0%

9,9%

106

9,9%

168

15,7%

1071

100,0%

III

115

29,0%

207

52,1%

47

11,8%

28

7,1%

397

100,0%

Drogi o znaczeniu międzynarodowym
IV

0

0.0%

14

100,0%

0

0.0%

0

0.0%

14

100,0%

Va

0

0.0%

55

100,0%

0

0.0%

0

0.0%

55

100,0%

97
80,2%
0
0.0%
14
11,6%
10
8,3%
121 100,0%
Vb
Źródło: Opracowanie własne autora na podstawie Śródlądowy transport wodny w Polsce w 2016 roku, GUS,
Warszawa 2017.

Lokalizacja i powiązania krajowych i międzynarodowych dróg wodnych charakteryzuje
wysoki potencjał dla rozwoju sektora śródlądowego transportu wodnego w Polsce. Przy czym
drogi wodne teoretycznie umożliwiają prowadzenie frachtu rzecznego zarówno z Niemcami
jak i Rosją (obwód Kaliningradzki), Ukrainą i Białorusią. Na poniższym rysunku
zaprezentowanie mapę powiązań krajowego systemu dróg wodnych z krajami ościennymi.

143

Śródlądowy transport wodny w Polsce w 2016 roku, GUS, Warszawa 2017.
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Rysunek 13. Mapa śródlądowych dróg wodnych w Polsce

Źródłu: http://www.radakapitanow.pl/news.php?readmore=127

Mimo, iż przez terytorium kraju przechodzą trzy międzynarodowe drogi wodne (E-30,
E-40 oraz E-70), udział śródlądowego transportu wodnego w pracy transportowej pozostaje
niski. Wynika to w znaczniej mierze z trzech podstawowych czynników:
− Niskiej jakości systemu krajowych dróg wodnych, co jest efektem niewystarczającego
poziomu inwestycji publicznych (rządowych i wojewódzki – regionalnych) zarówno
o charakterze odtworzeniowym oraz utrzymaniowym.
− Braku powiązań z pozostałymi gałęziami transportu lądowego, co jest bezpośrednim
następstwem ww. braku publicznych działań inwestycyjnych.
− Wyzwań dotyczących użytkowania wody do celów transportowych, energetycznych,
rolniczych, gospodarczych i turystycznych, w obliczu znacznego deficytu wody w Polsce.

4.2.

Śródlądowy transport wodny w Polsce

Należy jednoznacznie stwierdzić, iż rola sektora śródlądowego transportu wodnego
w miksie transportowym kraju, w porównaniu z pozostałymi krajami unijnymi 144 jest niska.
Analiza pracy przewozowej sektora w Polsce dla lat 1970 – 2016 wskazuje, iż sektor
systematycznie traci na znaczeniu, kosztem przede wszystkim sektora transportu drogowego.
Najwyższy udział sektora odnotowano w 1970 r. (ok. 1,9% całej pracy przewozowej), gdy
144

Zob. więcej: s.79.
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praca przewozowa wyniosła ok. 2,2 mld tkm. Można wyróżnić trzy podstawowe okresy,
pokazujące ewolucję roli analizowanego sektora w krajowym miksie transportowym, tj.:
− Lata 1970 – 1993, w trakcie których udział sektora w całej pracy przewozowej spada do
poziomu ok. 0,5%. Należy podkreślić, iż średnioroczna wartość udziału sektora w
całkowitej pracy przewozowej wynosiła w tym okresie ok. 1%, co wskazuje na silną
tendencję spadkową. Przy czym w niektórych latach sektor zrealizował wyższą pracę
przewozową niż w 1970 r. (m.in. w 1972 r. – ok. 2,5 mld tkm, czy w 1978 r. – ok. 2,6 mld
tkm). Niemniej nie wpływało to na zwiększenie roli sektora w obiegu gospodarczym.
Wysoka fluktuacja realizowanej pracy przewozowej wynikała z rosnącej roli sektora
transportu kolejowego w transporcie towarowym (zob. Wykres 12, poniżej).
− Lata 1994 – 2001, w trakcie których udział sektora w całkowitej pracy przewozowej
nieznacznie wzrasta do poziomu ok. 0,9%. Przy czym wzrost udziału koreluje również ze
wzrostem realizowanej pracy przewozowej (z poziomu ok. 661 mln tkm w 1993 r.
do ok. 1,2 mld tkm w 2001 r.). Warto podkreślić, iż w tych latach sektor transportu
drogowego zwiększa swój udział w całkowitej pracy przewozowej, głownie kosztem
transportu kolejowego.
− Lata 2002 – 2016, w trakcie których następuje dalszy i najprawdopodobniej trwały spadek
roli śródlądowego transportu wodnego. W tym okresie, jedynie w trzech latach odnotowano
wzrost udziału sektora śródlądowego transportu wodnego w całkowitej pracy przewozowej
(były to lata: 2004, 2005 oraz 2015). Warto równocześnie podkreślić, iż przez 9 lat poziom
realizowanej pracy transportowej przekracza poziom 1 mld tkm. Takie poziomy były
wcześniej odnotowywane przed 1990 r., tj. w okresie gdy udział frachtu rzecznego w miksie
przewozowym był wyższy niż w latach 2002 – 2016.
Poza tymi trzema okresami, warto zwrócić szczególną uwagę na rok 2015, podczas którego
zrealizowana praca przewozowa wyniosła ok. 2,1 mld tkm, a udział frachtu rzecznego w miksie
transportowym wzrósł do poziomu 0,6%. W ujęciu bezwzględnym oznacza to wzrost o ponad
181% r/r dla wielkości pracy przewozowej oraz wzrost o ponad 171% r/r dla udziału frachtu
rzecznego w całkowitej pracy przewozowej. Niemniej – jednorazowy charakter tego wzrostu
wskazuje występowanie strukturalnych przeszkód w zakresie skuteczności działania sektora
śródlądowego transportu wodnego.
Bardzo dobry wynik uzyskany w 2015 r. wynika z dwóch podstawowych czynników
o charakterze jednorazowym: tj. bardzo dobrych warunków nawigacyjnych na Odrze 145, oraz
próby powrotu spółek z grupy kapitałowej OT Logistics S.A. do transportu węgla
energetycznego z Górnego Śląska do odbiorców instytucjonalnych.

145

Zob. Ocena hydrologiczno – nawigacyjna roku 2015, RZGW Szczecin, Szczecin 2016 r. oraz Ocena
hydrologiczno – nawigacyjna roku 2016, RZGW Szczecin, Szczecin 2017 r.
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Wykres 11. Śródlądowy transport wodny w Polsce w latach 1970 – 2016

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OECD oraz Eurostat.

Wykres 12. Podział pracy przewozowej między poszczególne gałęzie w latach 1970 - 2016

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OECD oraz Eurostat.
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4.3.

Podmioty systemu zarządzania sektorem śródlądowego transportu
wodnego w Polsce i jego interesariusze

W Polsce podmiotami zaangażowanymi w realizację systemu zarządzania sektorem
śródlądowego transportu wodnego są następujące grupy podmiotów:
1. Podmioty administracji rządowej i samorządowej146
− Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ)147, który odpowiada
za nadzór nad trzema działania administracji rządowej: (1) rybołówstwo i żegluga
śródlądowa, (2) gospodarka morska, oraz (3) gospodarka wodna. Ministerstwo jest
odpowiedzialne za działania strategiczne (m.in. przygotowywanie strategii
rozwojowych148, architekturę systemu wsparcia, nadzór nad szkolnictwem zawodowym,
średnim i wyższym o charakterze sektorowym). Tym samym jest bezpośrednio
zaangażowane w nadzór nad sektorem śródlądowego transportu wodnego.
− Ministerstwo Infrastruktury (MI), które odpowiada za rozwój infrastruktury pozostałych
gałęzi transportu (drogowego, kolejowego oraz lotniczy). Jest odpowiedzialne
za koordynację rozwoju sektora transportu w Polsce zgodnie z unijnymi strategiami149.
− Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT), które odpowiada za publiczne
mechanizmy wsparcia przedsiębiorczości oraz przedsiębiorstw.
− Infrastruktury Inwestycji i Rozwoju (MIiR), które odpowiada za koordynację wdrażania
środków unijnych w Polsce, zarówno tych zarządzanych na poziomie kraju (na poziomie
rządowym – w ramach wybranych krajowych programów operacyjnych oraz na poziomie
samorządowym / wojewódzkim – w ramach wybranych regionalnych programów
operacyjnych).
− Ministerstwo Środowiska (MŚ), które odpowiada za zagadnienia ochrony środowiska
naturalnego oraz tworzenia warunków do gospodarczego wykorzystania potencjałów
środowiskowych.
− Władze samorządowe / wojewódzkie, które są współodpowiedzialne za realizacje
programów rozwojowych na poziomie lokalnym i regionalnym. Należy podkreślić, iż nie
wszystkie władze samorządowe uznają rozwój sektor śródlądowego transportu wodnego za
własny priorytet rozwojowy. Zaangażowanie w rozwój frachtu rzecznego deklarują
następujące województwa: zachodniopomorskie, wielkopolskie, dolnośląskie, opolskie,
saskie, kujawsko-pomorskie oraz pomorskie.

146
147

148

149

Wskazano jedynie wybrane podmioty. Pełen wykaz znajduje się na s. 205.
MGMiŻŚ zostało powołane w 2015 r. Wcześniej za sprawy dotyczące gospodarki wodnej oraz śródlądowego
transportu wodnego byli odpowiedzialni: minister właściwy do spraw środowiska oraz minister właściwy do
spraw transportu.
Uchwała nr 79 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Założeń do planów rozwoju
śródlądowych dróg wodnych w Polsce na latach 2016 – 2020 z perspektywą do roku 2030”, Monitor Polski,
22 lipca 2016 r., poz. 711.
Zob. więcej: s. 125.

86

2. Podmioty finansowe:
− Prywatne instytucje finansowe, które w Polsce nie oferują specjalnej oferty finansowania
działalności bieżącej lub inwestycyjnej dla podmiotów sektora śródlądowego transportu
wodnego. Podmioty sektora mają niemniej dostęp do zróżnicowanych metod finansowania
swoich potrzeb długo– i krótko– terminowych.
− Publiczne instytucje finansowe:
o Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), jedyny publiczny bank rozwojowy, który
jest operatorem instrumentów bezpośredniego wsparcia przedsiębiorstw sektora
śródlądowego transportu wodnego. Od 2002 r. BGK pełni funkcję podmiotu
prowadzącego Fundusz Żeglugi Śródlądowej150, w ramach które podmioty sektora
śródlądowego transportu wodnego mogą uzyskać wsparcie w postaci:
▪

kredytów preferencyjnych;

▪

dopłat do kredytów komercyjnych bądź i ich umorzenia;

▪

pożyczek oprocentowanych i nieoprocentowanych,

▪

wypłat za trwałe wyłączenie statków z eksploatacji (tzw. złomowanie).

Ww. mechanizmy wsparcia podmiotów sektora przyjmują postać wsparcia de
minimis151.
o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz
podległe mu Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(WFOŚiGW), które odpowiedzialne są za prowadzenie działań lub ich finansowanie
ze środków własnych, budżetowych oraz europejskich w zakresie m.in. adaptacji do
zmian klimatu i gospodarki wodnej oraz ochrony wód.152
o Instytucje Zarządzające wybranymi krajowymi (Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko 2014 – 2020, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój) oraz
regionalnymi programami operacyjnymi.
3. Podmioty sektora i podmioty reprezentujące przedsiębiorców sektora śródlądowego
transportu wodnego:
− Przedsiębiorstwa transportowe, tj. podmioty zajmujące się regularnym frachtem
śródlądowym, bez względu na wielkość podmiotu lub jego formę organizacyjną.

150

151

152

Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym (Dz. U. Nr
199, poz. 1672, z późn. zm.)
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352 z 24.12.2013 r.,
str. 1)
Wspólna Strategia Działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i
gospodarki wodnej na lata 2017-2020, NFOŚiGW, Warszawa 2016 r.
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− Szczególne miejsce wśród interesariuszy sektora, reprezentujących podmioty sektora,
zajmuje grupa kapitałowa OT Logistics S.A. Jak wskazują dane rynkowe153, jest to
największy podmiot sektora, kontrolujący ponad połowę mocy transportowych krajowych
podmiotów.
− Przedsiębiorstwa oferujące usługi specjalistyczne na rzecz przedsiębiorstw sektora,
w szczególności zaś można wyróżnić trzy podstawowe ich grupy:
o Podmioty dostarczające środków technicznych niezbędnych do prowadzenia usługi
transportowej, tj. zarówno stocznie jak i podmioty naprawiające / konserwujące /
serwisujące jednostki transportu.
o Podmioty pośredniczące w kontaktach z klientami sektora.
o Podmioty świadczące pozostałe usługi logistyczne.
− Instytucje reprezentujące przedsiębiorców sektora śródlądowego transportu wodnego,
w szczególności zaś – Stowarzyszenie na rzecz rozwoju żeglugi śródlądowej i dróg wodnych
"Rada Kapitanów Żeglugi Śródlądowej"154, które jest największym ciałem zrzeszającym
i reprezentującym podmioty sektora. Dodatkowo ważnym mechanizmem i miejscem
koordynacji stanowisk przedsiębiorstw sektora są specjalistyczne portale internetowe oraz
media społecznościowe.
4. Podmioty reprezentujące innych gospodarczych użytkowników cieków wodnych oraz
szerzej sektora gospodarki wodnej. Są to zatem podmioty zajmujące się:
− Wodną energetyką odnawialną;
− Energetyką profesjonalną;
− Transportem wodnym śródlądowym (osobowym);
− Rybołówstwem śródlądowym;
− Rolnictwem.
Ww. grupy podmiotów wykorzystują w swoich codziennych operacjach znaczne ilości
wody. Wskazuje to na możliwość występowania konfliktów z podmiotami
reprezentującymi sektor śródlądowego transportu wodnego.
5. Podmioty reprezentujące organizacje środowiskowo – ekologiczne. W Polsce są to zarówno
krajowe oddziały międzynarodowych organizacji (lub sieci) ekologicznych, jak również
lokalne i regionalne fundacje lub podmioty zaangażowane w działania na rzecz środowiska.
Na poniższym schemacie przedstawiono udział poszczególnych podmiotów
w podsystemach zarządzania sektorem śródlądowego transportu wodnego w Polsce.

153
154

Zob. Raport roczny, OT Logistics S.A.. Szczecin 2017 r.
Zob. więcej: http://www.radakapitanow.pl/viewpage.php?page_id=1
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Tabela 20. Podmioty sektora
podsystemy

x

x
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x
x

x
x

x
x

x
x
x
x
x

finansowy

x
x

prawny

x

organizacyjny

ekologicznośrodowiskowy

techniczny

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Ministerstwo Transportu
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Ministerstwo Środowiska
Władze samorządowe / wojewódzkie
Prywatne instytucje finansowe
Publiczne instytucje finansowe
Przedsiębiorstwa sektora / podmioty je reprezentujące
Inni użytkownicy cieków wodnych
Źródło: Opracowanie własne autora.

infrastrukturalny

Podmiot

x
x
x
x
x
x

ROZDZIAŁ V.
SEKTOR
TRANSPORTU
WODNEGO
PRZEDSIĘBIORSTW
5.1.

ŚRÓDLĄDOWEGO
NA
POZIOMIE

Przedsiębiorstwa sektora śródlądowego transportu wodnego w Unii
Europejskiej w świetle danych statystycznych

5.1.1. Podstawowe dane o przedsiębiorstwach transportowych
Sektor śródlądowego transportu wodnego (zarówno pasażerski jak i towarowy) w Unii
Europejskiej ma charakter silnie rozdrobniony, w którym dominują (ilościowo) podmioty
gospodarcze zaliczane do sektora mikro i małych przedsiębiorstw155. Większość z ww.
podmiotów ma charakter firm rodzinnych, zatrudniających nie więcej niż kilku pracowników.
Liczba podmiotów sektora śródlądowego transportu wodnego (towarowego)156 wykazuje
wysoką zmienność na przestrzeni analizowanych lat. W okresie 1995–2015 średniorocznie
liczba aktywnych podmiotów wynosiła ok. 5,5 tys. Przedsiębiorstw. Najniższą ich liczbę
odnotowano w 2003 r. (ok. 5,0 tys.), zaś najwyższą – w 2010 r.(ok. 6,0 tys.). Własne szacunki
autora wskazują, iż przy uwzględnieniu dotychczasowych trendów rynkowych, w tym także
zwiększającego się wsparcie władz publicznych na rzecz sektora, jego liczebność może
wynosić ok. 6,1 tys. przedsiębiorstw na konie 2017 r.
Wykres 13 wskazuje, iż sektor jest zdominowany liczebnie przez podmioty zarejestrowane
w krajach UE-15. Wynika to zarówno z wielkości tych rynków a także relatywnie dobrych
warunków infrastrukturalnych. Czynnikiem stabilizującym liczbę podmiotów sektora jest
istnienie wieloletnich powiązań transportowych w krajach UE-15, które nie zostały zerwane
w okresie przechodzenia od gospodarek centralnie sterowanych do wolnorynkowych, jak to
miało miejsce w przypadku krajów Europy Środkowowschodniej. W przypadku tych ostatnich
krajów, widoczny jest także brak systemowego wsparcia branży ze strony władz.157
Analizując przedsiębiorstwa przez pryzmat miejsca ich rejestracji 158, nie dziwi fakt,
iż między ok. 36% (w 2006 r.) a nawet ok. 60% (w 2010 r.) to przedsiębiorstwa holenderskie.
Kolejne miejsca pod względem liczby podmiotów zajmują: Francja (między ok. 12% a ponad
16%), Niemcy (między ok. 11% a ponad 15%) oraz Belgia (między ok. 3% oraz ok. 5%). Wśród
krajów zaliczanych do grupy N13 zauważalna liczba podmiotów zarejestrowana jest w Polsce
(między ok. 2% a ok. 7%). Przy czym liczba aktywnych podmiotów w Bułgarii i Rumunii jest
wyraźnie niższa niż w Polsce, mimo, iż kraje te charakteryzuje wyższa zrealizowana praca
przewozowa przez sektor śródlądowego transportu wodnego. Ponadto liczba podmiotów

155

156
157
158

M. Fischman, E. Lendjel, Comment expliquer la permanence de l’artisanat dans le transport fluvial
de marchandises?. [w:] Transports, Editions techniques et économiques, 2010, s. 1-13.
Zgodnie z NACE 1.1 oraz NACE 2.2.
Zob. Aneks V.
Zob. Tabela 50, s. 277(Aneks).
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sektora, która jest zarejestrowana w Szwecji, Wielkiej Brytanii a także we Włoszech jest
ponadprzeciętnie wysoka (między ok. 1 pkt. proc. a 2 pkt. proc. wszystkich podmiotów
w krajach Unii Europejskiej). Zwłaszcza, iż ww. krajach, rola sektora w miksie transportowym
ma pomijalną rolę. Dokładne dane pokazuje poniższy wykres.
Wykres 13. Liczba przedsiębiorstw sektora śródlądowego transportu wodnego w krajach
Unii Europejskiej w latach 1995 – 2015

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.
* Szacunki własne autora dla lat 2016 i 2017 na podstawie historycznych trendów.

Jak już zostało wskazane na początku podrozdziału – sektor śródlądowego transportu
wodnego jest wyraźnie zdominowany przez mikro i małe podmioty gospodarcze159.
Zauważalne są wyraźne różnice między krajami zaliczanymi do UE–15 oraz N–13. W latach
2008 – 2015, w pierwszej grupie, udział mikro i małych przedsiębiorstw (tj. podmiotów
zatrudniających między 0 a 49 pracownikami) w ogólnej strukturze sektora wynosi między
99,4% a 99,6%. Natomiast w przypadku drugiej grupy państw udział ten jest zauważalnie
niższy i wynosi między 96,8% a 97,4%. Widoczna jest również duża różnica w udziale liczby
podmiotów średnich i dużych. Dane statystyczne wskazują, iż podmioty zatrudniające powyżej
250 pracowników znajdują się jedynie w krajach N–13 (Polska oraz Rumunia). Dokładne dane
pokazuje poniższy wykres.

159

Zob. Tabela 51, s. 278 (Aneks).
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Wykres 14. Przedsiębiorstwa sektora wg. deklarowanej wielkości zatrudnienia

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.
* Szacunki własne autora dla lat 2016 i 2017 na podstawie historycznych trendów.

Mimo trudnej sytuacji sektora, w latach 2008–2015 odnotował on prawie 2-proc. wzrost
liczby zatrudnionych. Na koniec 2015 r. sektor zatrudniał ok. 20,3 tys. pracowników, przy czym
ok. 80% spośród nich w krajach UE–15. Ponadto przyrost zatrudnienia był nieznacznie wyższy
w krajach UE–15 (1,93%) niż N–13 (1,76%). Niemniej wielkość zatrudnienia w sektorze jest
niższa niż w latach 2010 – 2012 (gdy dochodziła do ok. 22,8 tys.).
Analiza danych dotyczących rynku pracy160, wskazuje, iż w przypadku pozostałych
kategorii analitycznych (tj. liczby pracowników oraz liczby pracowników w przeliczeniu na
pełne etaty) odnotowano regres, który wynosił między ok. 57% dla N–13 a ok. 17% dla
UE–15. Wskazuje to pośrednio, iż dostosowania wielkości zatrudnienia dokonywane są
głownie przez podmioty z krajów N–13. Może to wynikać z asymetrii potencjału
transportowego rynków, a także dostępności mechanizmów finansowych dla przedsiębiorstw.
Warto również przyjrzeć się liczbie pracujących członków rodzin oraz samych
właścicieli161, gdzie zauważalne są dwa trendy. Po pierwsze liczba osób zaliczanych do ww.

160
161

−
−
−

Zob. Tabela 54, s. 281 (Aneks).
Zgodnie ze statystykami Eurostatu, do ww. grupy zaliczani są:
członkowie rodziny właściciela (właścicieli) jednostki pływającej;
właściciela (właścicieli) jednostki pływającej;
osoby uczące się, dokształcające się w ramach krajowych programów stażowych bądź zawodowych
(w zależności od krajowych uwarunkowań systemów szkolnictwa zawodowego).
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kategorii w przypadku krajów UE–15 zauważalnie spada. Między 2008 a 2015 spadek wynosi
ok. 2,3%, natomiast między 2010 r. (lokalne maksimum) a 2015 r. poziom spadku dochodzi do
ponad 25%. Po drugie w przypadku krajów N–13 następuje zauważalny przyrost takich osób
(o prawie 30% w analogicznym okresie). Wskazuje to na fakt zmniejszania się liczby
pracowników przypadających na aktywne przedsiębiorstw w przedsiębiorstwach aktywnych
w tych krajach.162
Dodatkowo analiza danych, dla lat 2008–2015, wyraźnie wykazuje, iż w przypadku krajów
zaliczanych do grupy N–13, liczba pracowników niepobierających wynagrodzenia częściej
spadała (Bułgaria – o ponad 21%, Rumunia – o 100%, Węgry – ponad 45%) niż wzrastała
(Polska – o ponad 45%, Słowacja – o ponad 400%). Podobne zjawisko miało miejsce w
odniesieniu do krajów zaliczanych do UE–15, gdzie wzrosty odnotowano jedynie dla Holandii
(o ponad 14%). Dane dotyczące zatrudnienia na poziomie krajowym stanowią dobrą ilustrację
dla sytuacji społeczno-gospodarczej w poszczególnych krajach, potwierdzając zależność
między kondycją sektora transportu a ogólnym rozwojem gospodarczym.
Wykres 15. Pracujący i zatrudnienie w przedsiębiorstwach sektora śródlądowego transportu
wodnego w krajach UE w latach 2008-2015
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.

162

Zob. Tabela 51, s. 278(Aneks).
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2013

2014

2015
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zatrudnionych
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(niepobierających
wynagrodzenia)

5.1.2. Środki transportu
Jak wskazują m.in. J. Kulczyk i J. Winter163, K. Wojewódzka-Król i R. Rolbiecki164, a także
raporty takich organizacji jak m.in. CC-NR165, sektor śródlądowego transportu wodnego
charakteryzuje wyższy średni wiek użytkowanych środków transportu niż w przypadku
pozostałych gałęzi transportu (zwłaszcza względem transportu samochodowego). Poniższy
wykres pokazuje dezagregację wieku aktywnych jednostek transportowych użytkowanych
przez przedsiębiorstwa działające w sektorze.
Wykres 16. Wiek wykorzystywanych jednostek pływających w krajach Unii Europejskiej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat [iww_eq_age].

Dane wskazują, iż na koniec 2016 r. w dalszym ciągu wykorzystywano barki pchane
(ok. 600 szt. w całej UE) jak również statki pomocnicze oraz jednostki floty technicznej
(ok. 300 szt. w całej UE) wyprodukowane jeszcze przed 1975 r. Natomiast w 2013 r.
wyłączono z użytku ostatnie jednostki pływające, które zostały wybudowane przed 1950 r.
Dane wskazują przy tym, iż postępuje powolny proces wymiany starszych jednostek
pływających na nowsze modele. Wynika to z jednej strony zarówno z długiego okresu
amortyzacji (m.in. wysoka wartość jednostkowa jednostki transportu), zróżnicowanych metod
finansowania poszczególnych jednostek pływających (leasing, kredyt, współfinansowanie ze
środków krajowych bądź unijnych) jak również sytuacji finansowej poszczególnych
163
164
165

J. Kulczyk, J. Winter, Śródlądowy transport wodny, op. cit., s. 120-130.
K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, Śródlądowy transport wodny…, op. cit., s. 20.
Central Commission for the Navigation on the Rhine (CC-NR), Market observation 2014, op. cit.
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podmiotów gospodarczych je użytkujących (duża liczba przedsiębiorstw rodzinnych, o często
niestabilnej sytuacji finansowej).
Zgodnie z najbardziej aktualnymi danymi CC-NR166, realnie użytkowana unijna wodna
śródlądowa flota transportowa liczy ok. 11 tys. barek (do przewozu towarów masowych
i kontenerów), ponad ok. 2 tys. barek – cystern oraz ponad 2,5 tys. jednostek floty technicznej
i pomocniczej (w tym pchaczy). Poniższa tabela pokazuje kształt flot towarowych
wykorzystywanych w transporcie wodnym śródlądowym na dwóch podstawowych akwenach,
tj. reńskim (m.in. Niemcy, Holandia, Belgia) oraz naddunajskim (m.in. Rumunia, Bułgaria).
Tabela 21. Skład ilościowy i tonaży flot w krajach Europy Zachodniej oraz Europy
Południowej i żeglugi naddunajskiej w 2012, 2014 oraz 2016 r.
Zlewnia / Obszar
transportowy

Barki

Jednostki
pomocnicze

Cysterny

Liczba
jednostek

Tonaż
(tys. ton)

8.000
2.770
1.320

8.700
2.943
b.d.

Liczba
jednostek

Tonaż
(tys. ton)

Liczba
jednostek

1.655
35
0

3.200
b.d.
0

1.700
700
420

1.720
280
0

3.150
b.d.
0

1.508
676
416

2012 r.
Obszar Renu*
Obszar Dunaju**
Pozostałe kraje***

2014 r.
Obszar Renu
Obszar Dunaju
Pozostałe kraje***

7.360
2.870
1.265

10.600
3.900
b.d.

2016 r.
Obszar Renu
7.200
11.100
1.740
3.250
1.480
Obszar Dunaju
2.640
3.900
310
750
646
Pozostałe kraje***
1.100
b.d.
0
0
390
Źródło:Opracowanie własne na podstawie : Observation du Marche 2014, CC-NR, str. 63; Observation du
Marche 2016 T2, CC-NR, str. 49 ; dane Eurostat [iww_eq_loadcap]
*
Holandia, Francja, Niemcy, Belgia, Luksemburg, Szwajcaria;
**
Austria, Rumunia, Bułgaria, Węgry, Słowacja, Mołdawia, Ukraina;
***
Polska, Wielka Brytania, Włochy, Czechy.

Na poniższym wykresie pokazano liczbę jednostek pływających oraz ich tonaż
w wybranych krajach UE-15 (oraz Szwajcarii). Wielkość floty żeglugi reńskiej wynosi
w przypadku barek przeznaczonych do transportu towarów masowych ok. 7,3 tys. sztuk,
natomiast w przypadku barek – cystern nie więcej niż ok. 1,6 tys. jednostek. Jak wskazują dane
CC-NR167, ponad 60% barek posiada tonaż mniejszy niż 1,5 tys. ton. Od 2006 r. systematycznie
spada liczba eksploatowanych jednostek przeznaczonych do przewozu towarów masowych
(poza latami 2010 - 2011, gdy odnotowano niewielki przyrost aktywnych jednostek). Natomiast
tonaż jednostek pływających w latach 2005–2009 systematycznie wzrasta. Jego spadek zostaje
odnotowany dopiero w latach 2012–2014, przy czym jego dynamika jest zauważalnie niższa
niż w przypadku liczby wycofywanych z użycia jednostek. Ww. dane wskazują na pozytywny
166

167

Central Commission for the Navigation on the Rhine (CC-NR), Market observation 2016 T2, CC-NR,
Strassbourg 2017, s. 48 – 49.
Central Commission for the Navigation on the Rhine (CC-NR), Market observation 2016 T2, op. cit., s. 48 –
49.
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efekt wsparcia wycofywania starszych jednostek pływających i zastępowania ich przez nowsze
modele, charakteryzujące się najczęściej wyższym tonażem.

Tonaż (tys. ton)

Liczba jednostek

Tonaż (tys. ton)

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2005

600

2016

600

2015

1100

2014

2600

2013

1600

2012

2100

4600

2011

6600

2010

2600

2009

8600

2008

3100

2007

10600

2006

3600

2005

12600

2006

Wykres 17. Ewolucja ilości środków transportu oraz ich tonaży w wybranych unijnych
krajach żeglugi reńskiej* oraz Szwajcarii w latach 2005 - 2016

Liczba jednostek

(1) Barki do transportu towarów masowych
(2) Barki - cysterny
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Observation du Marche 2016 T2, CC-NR, s. 49 oraz Eurostat.
* Holandia, Francja, Niemcy, Belgia, Luksemburg.

W przypadku cystern liczba jednostek pływających w latach 2005–2014 pozostała
w znacznej mierze na podobnym poziomie. W przypadku tonażu eksploatowanych jednostek,
widać wyraźnie, iż w latach 2005–2011 nastąpił jego dynamiczny wzrost. W kolejnych latach
odnotowano niewielkie zmiany ich ilości, wynikające w znacznej mierze z wycofywania
z użytku starszych, mniejszych jednostek. Był to efekt stosowania mechanizmu „stary za
nowy” (tj. złomowania). Zarówno wzrost liczby jak i tonażu eksploatowanych barek
przeznaczonych do transportu towarów płynnych wynika ze zmian w zgłaszanym popycie na
usługi transportowego.

5.1.3. Wynik ekonomiczny przedsiębiorstw transportowych
Należy podkreślić, iż analiza wyniku ekonomiczne przedsiębiorstw sektora śródlądowego
transportu wodnego jest utrudniona z uwagi na zróżnicowane podejście metodologiczne
poszczególnych narodowych organizacji statystycznych, a także podmiotów prowadzących
monitoring rynku odnośnie klasyfikowania podmiotów tworzących ten sektor. Wymusza
to szacowanie wyników osiąganych przez przedsiębiorstwa na wybranych rynkach
(co uniemożliwia pełną analizę porównawczą). Znaczny wpływ na wyniki ekonomiczne
indywidualnych przedsiębiorstw wywierają zróżnicowane poziomy powiązań gospodarczych
poszczególnych krajów. Przy czym w większości przypadków, sektor transportu rzecznego nie
odgrywa ważnej roli w realizacji pracy przewozowej, co widoczne jest w wyniku finansowym.
Poniższy wykres ilustruję próbę oszacowania wielkości przychodów generowanych przez
sektor śródlądowego transportu wodnego w latach 1995 – 2016. Natomiast następny wykres
pokazuje udział poszczególnych krajów w całkowitym przychodzie sektora.

96

Wykres 18. Przychody dla poszczególnych rodzajów gałęzi transportu lądowego w latach
1995 – 2008 (w mln EUR)

Źródło: Szacunki własne na podstawie danych Eurostat [sbs_na_1a_se][sbs_na_1a_se_r2]

Wykres 19. Udział poszczególnych państw UE-28 w przychodach sektora śródlądowego
transportu wodnego

Źródło: Szacunki własne na podstawie danych Eurostat [sbs_na_1a_se][sbs_na_1a_se_r2].
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Prezentowane dane odnośnie udziału poszczególnych gałęzi transportu uwzględniają pełne
składu obu agregatów państw UE-15168 oraz N13169. Część danych dla lat 1995 – 2007 była
szacowana przez autora na bazie agregatów wyższego rzędu. Wynikało to z przejścia
z klasyfikacji NACE v 1.1 na NACE v 2.0, a także braku niektórych danych w statystyce
publicznej (zarówno na poziomie krajowym jak i unijnym). Dane pokazują, iż w analizowanym
okresie, kraje UE-15 odpowiadają za ok. 92,6% przychodów całej branży (poziom zmienności
tego wyniku nie przekracza poziomu ok. 1 pkt. proc).
Warto także spojrzeć na udział poszczególnych rynków (w rozumieniu ponownie
poszczególnych Państw Członkowskich Unii Europejskiej) w generowaniu przychodów całego
sektora. W latach 1995 – 2016 średnio aż ok. 70% całości przychodów generowanych przez
przedsiębiorstwa sektora śródlądowego transportu wodnego pochodzi z dwóch krajów,
tj. Niemiec (ok. 38%) oraz Holandii (ok. 32%). Kolejnymi krajami, które warto jeszcze
wyróżnić są: Francja (ok. 8,7%), Belgia (średnio ok. 4,5%), Włochy (ok. 4,1%) oraz Rumunia
(ok. 2,2%). Uzyskane średnie wyniki są zgodne z ogólnymi tendencjami dotyczącymi poziomu
przychodów uzyskiwanych przez przedsiębiorstwa zarejestrowane w krajach UE-15 oraz N-13.

5.2.

Przedsiębiorstwa sektora śródlądowego transportu wodnego w Polsce

5.2.1. Podstawowe dane o przedsiębiorstwach transportowych
Jak wskazują dane GUS liczba przedsiębiorstw sektora śródlądowego transportu wodnego
w Polsce wynosi ok. 317 podmiotów. Oznacza to zauważalny wzrost o prawie 40 podmiotów
względem końca 2014 r. (gdy dane publiczne wskazywały, iż takich podmiotów jest ok. 280).
Niemniej spośród nich faktyczna liczba aktywnych przedsiębiorstw może wynosić niewiele
ponad 200 przedsiębiorstw.
Dane rejestracyjne wskazują, iż zdecydowana większość podmiotów tworzących sektor
śródlądowego transportu wodnego (podobnie jak w przypadku rynku unijnego)170 to osoby
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Udział spółek osobowych171 i kapitałowych172
w ogólnej liczbie podmiotów sektora wynosił między 9,7% (w grudniu 2016 r.) a 7,7%
(w grudniu 2014 r.). Średni udział tych form prowadzenia działalności wynosił
w analizowanym okresie ok. 8,7%. Jest on niższy niż w całym sektorze transportu. Dokładne
dane prezentuje poniższa tabela.
Dodatkowo krajowy sektor zdominowany jest przez jeden podmiot (co uwidacznia się
w danych rejestrowanych dotyczących klas wielkości przedsiębiorstw sektora). W całym
168
169
170
171

172

Austria,. Belgia
Bułgaria, Chorwacja, Czechy,
Zob. więcej: s.68.
W szczególności: spółki komandytowe; spółki jawne; spółki partnerskie (nie odnotowano tej formy
organizacji wśród przedsiębiorców sektora śródlądowego transportu wodnego w Polsce); spółki
komandytowo-akcyjne (nie odnotowano tej formy organizacji wśród przedsiębiorców sektora śródlądowego
transportu wodnego w Polsce).
W szczególności: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; spółka akcyjna; oddział przedsiębiorstwa
zagranicznego.
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analizowanym okresie można zauważyć jeden podmiot zakwalifikowany przez GUS do
podmiotów średnich (tj. zatrudniający między 50 a 249 pracowników). W rzeczywistości
podmiot ten należałoby klasyfikować do dużych przedsiębiorstw, jednak ze względu na swoją
holdingową strukturę, trudno o jednoznaczne określenie wielkości jego zatrudnienia
w obszarze śródlądowego transportu wodnego.173
Tabela 22. Liczba przedsiębiorstw sektora śródlądowego transportu wodnego w Polsce
Klasa wielkości
Forma prawna

201412

201506

201512

201606

201612

201706

201712

Do 9 pracowników

279

296

305

301

298

317

317

Spółki cywilne

36

37

38

38

36

38

38

Osoby fizyczne

226

240

247

241

239

255

257

15

14

15

16

17

18

17

Spółka akcyjna

1

3

3

3

3

3

2

Spółki komandytowe

0

1

1

2

2

2

2

Oddział zagranicznego przedsiębiorstwa

1

1

1

1

1

1

1

7

8

8

9

10

10

9

Spółki cywilne

1

1

1

2

2

2

2

Osoby fizyczne

2

2

2

2

2

2

1

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

2

3

3

3

4

4

4

Spółka akcyjna

1

1

1

1

1

1

1

Spółki komandytowe

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Razem
287
305
314
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS (REGON).

311

309

328

327

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Między 10 a 49 pracowników

Między 50 a 249 pracowników
Spółka akcyjna

Patrząc na demografię krajowego sektora śródlądowego transportu wodnego w porównaniu
do sektora unijnego, jak również względem średniego wyniku wśród krajów UE–15 oraz N13
widać dwie podstawowe różnice. Co symptomatyczne – te same różnice dotyczą oby ww.
agregatów.
Po pierwsze widoczny jest praktycznie stały udział podmiotów średniej klasy wielkości (jak
wskazano powyżej – w krajowych warunkach mówimy do dużych podmiotach). Od 2014 r.
udział oscyluje na poziomie ok. 0,3% wszystkich aktywnych przedsiębiorstw. Względem
krajów N13 ten udział jest nieznacznie niższy niż średni wynik. Natomiast względem krajów
UE-15 ten udział jest zauważalnie wyższy174.
Po drugie, krajowy sektor charakteryzuje również relatywnie stały poziom udział
najmniejszych podmiotów (zatrudniających poniżej 9 pracowników, w tym również –
niezatrudniających pracowników). W analizowanym okresie udział tych podmiotów w całej

173
174

Zob. więcej: s. 113.
Zob. s. 90.
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populacji wynosi ok. 96%. Oznacza to, iż jest to udział wyższy niż w przypadku krajów N13
(o ok. 4-5 pkt. proc.), ale niższy (o ok. 2-3 pkt. proc.) niż w przypadku krajów UE–15.175
Wskazuje to na strukturalne trudności w zakresie rozwoju krajowych przedsiębiorstw
sektora śródlądowego transportu wodnego. Można wręcz mówić o zamrożeniu możliwości
rozwojowych podmiotów tworzących sektor. Dobrym dowodem na tę hipotezę wydaje się być
dokładna analiza form prawnych przedsiębiorstw sektora w Polsce. Jak wskazuje Tabela 22,
liczba przedsiębiorstw działających w formie spółki osobowej lub kapitałowej praktycznie nie
zmienia się w analizowanym okresie. Wszelkie zmiany widoczne są w przypadku
przedsiębiorców działających z wykorzystaniem form prawnych spółki cywilnej lub
jednoosobowego przedsiębiorstwa osoby fizycznej.

5.2.2. Środki transportu
Jak wskazują najnowsze dane GUS176 sektor posiada obecnie ok. 214 sztuk jednostek
technicznych (pchaczy i holowników), tj. o ok. 1,4% mniej niż rok wcześniej.
Wykres 20. Liczba jednostek technicznych i transportowych sektora śródlądowego
transportu wodnego w Polsce

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS: Śródlądowy transport wodny w Polsce w 2016 r.,
GUS, Wrocław 2017 r. (oraz wcześniejszych raportów z lat 2010 – 2015) oraz Żegluga śródlądowa w Polsce w
latach 2010-2013. GUS, Wrocław, 2014 r. (oraz wcześniejszych raportów z roku 2011 oraz 2005).

Obecnie tworzy ją 18 holowników oraz 196 pchaczy. Równocześnie flota barek zwiększyła
się: do 91 sztuk w przypadku barek z własnym napędem (wzrost o ok. 2,2% r/r) oraz do 516
175
176

Zob. s.90.
Śródlądowy transport wodny w Polsce w 2016 r., GUS, Warszawa 2017 r.
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sztuk w przypadku barek pchanych (wzrost o ok. 1,0% r/r). Polska sektor transportu wodnego
śródlądowe posiada największą flotę spośród krajów N-13. Niemniej w porównaniu do flot
krajów UE-15 jest ona niewielka – udział krajowej floty nie przekracza poziomu kilku procent
floty krajów UE–15.
Krajowy sektor transportu śródlądowego wyposażony jest również w jednostki
transportowe dostosowane do żeglowności krajowych rzek. W szczególności zaś
charakteryzujących się niewielkim tonażem, zwłaszcza w porównaniu do tonażu jednostek
wykorzystywanych w krajach żeglugi reńskiej, a nawet – naddunajskiej.
W przypadku barek bez własnego napędu (pchanych), prawie 47% spośród nich nie jest
przeznaczona do przewożenia lądunków, których masa przekracza 450 ton. Jedynie niewiele
ponad ok. 4% spośród barek pchanych przeznaczonych jest do obsługi ładunków o masie
przewyższającej poziom 1000 ton.
W przypadku barek z własnym napędem, niewiele ponad 1% spośród nich przeznaczona
jest to przewożenia ładunków, których masa nie przekracza poziomu 450 ton. Jednocześnie –
ponad 26% użytkowanych barek przeznaczona jest to obsługi ładunków o masie
przewyższającej poziom 1000 ton.
Należy mieć świadomość, iż w przypadku obu grup barek (tj. zarówno pchanych jak i tych
z własnym napędem), struktura użytkowanych jednostek pod względem tonażu jest gorsza niż
floty użytkowane na Renie i Dunaju. Ponadto na niekorzyść krajowych podmiotów przemawia
brak barek – cystern.
Patrząc na wyposażenie krajowych przedsiębiorstw w jednostki transportowe oraz
pomocnicze, widoczna jest znaczna dekapitalizacja posiadanych środków ruchomych.
Najnowsze dane GUS177, wskazują, iż wybudowanych przed 1975 r. było:
− prawie 50% barek do pchania;
− 100% barek z własnym napędem;
− prawie 84% holowników;
− prawie 75% pchaczy.
Patrząc na jednostki transportowe oraz pomocnicze, których wiek jest niszy niż 18 lat,
tj. zostały zbudowane po 1999 r., można zobaczyć, iż takich jednostek jest niewiele. Możemy
zidentyfikować jedynie 7 barek do pchania oraz 5 pchaczy, które zostały zwodowane w roku
2000 lub kolejnych latach.
Poniższy wykres pokazuje dokładne dane odnośnie zarówno wieku wykorzystywanego
taboru barek, a także ich tonażu.

177

Śródlądowy transport wodny w Polsce w 2016 r., GUS, Warszawa 2017 r.
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Wykres 21. Tonaż i wiek barek w Polsce

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS: Śródlądowy transport wodny w Polsce w 2016 r.,
GUS, Wrocław 2017 r. (oraz wcześniejszych raportów z lat 2010 – 2015) oraz Żegluga śródlądowa w Polsce w
latach 2010-2013. GUS, Wrocław, 2014 r. (oraz wcześniejszych raportów z roku 2011 oraz 2005).
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5.2.3. Wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw transportowych
Dane GUS178 wskazują, iż sektor śródlądowego transportu wodnego w Polsce notuje
od 2012 r. systematyczny przyrost przychodów z tytułu działalności podstawowej. Na koniec
2016 r. ww. przychody osiągnęły poziom ponad ok. 406,6 mln zł (wzrost o prawie 77 mln zł
względem 2015 r., tj. o ponad 23% r/r). Natomiast w porównaniu do 2010 r. sektor uzyskał
przyrost poziomu przychodów o ok. 275 mln zł (tj. ponad 207%). Należy podkreślić, iż w tym
samym okresie przychody ogółem z tytułu przewozu towarów wzrosły w Polsce o ponad
6,3 mld zł (tj. o ponad 6,3% r/r), a względem 2010 r. – o ponad 35 mld zł (tj. o ponad 50%).
Powyższe dane dotycząca całego sektora transportu w Polsce.
Patrząc natomiast na wyniki osiągnięte przez sektor śródlądowego transportu wodnego
względem pozostałych gałęzi transportu, uwidacznia się jego wyższa dynamika przyrostu
przychodów. Analizując wzrost przychodów z tytułu transportu towarów, jedynie transport
lotniczy notuje wyższą dynamikę względem 2015 r. Niemniej patrząc na zmiany
w perspektywie lat 2010 – 2016, sektor śródlądowego transportu wodnego notuje najwyższą
dynamika spośród wszystkich gałęzi transportu.
Tabela 23. Przychody z tytułu przewozu towarów wg. gałęzi transportu w Polsce
2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

w mln zł (ceny bieżące)
OGÓŁEM

50 455,1

70 942,7

76 862,3

83 858,7

85 693,2

94 455,0

100 299,3

106 659,2

Transport lądowy*

49 472,3

69 705,9

75 518,4

82 444,6

84 024,0

92 764,4

98 780,2

104 983,5

w tym samochodowy

43 489,4

59 843,0

64 705,2

71 916,4

73 862,7

82 648,1

88 739,9

95 011,9

w tym kolejowy**

5 683,7

9 369,8

10 272,5

10 001,8

9 653,2

9 610,5

9 538,3

9 473,0

w tym rurociągowy**

299,1

493,1

540,7

526,4

508,1

505,8

502,0

498,6

Transport lotniczy

128,8

603,3

653,6

671,3

218,8

248,6

340,4

453,3

Transport wodny

854,0

674,1

690,2

742,8

1 450,4

1 442,0

1 178,7

1 222,4

w tym morski

754,1

541,9

567,5

618,3

1 280,8

1 261,8

849,0

815,8

w tym śródlądowy

99,9

132,2

122,7

124,5

169,6

180,2

329,7

406,6

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS: Transport wyniki działalności w 2016 r. (oraz
poprzednie raporty z lat: 2015, 2013, 2011, 2009, 2007 oraz 2005.
* w tym również transport rurociągowy.
** wartości szacunkowe.

Mimo dodatniej dynamiki przychodów z tytułu przewozu towarów, sektor śródlądowego
transportu wodnego jedynie nieznacznie zwiększa swój udział w całkowitych przychodach
sektora transportu. Dane za 2016 r. wskazują, iż z udziałem nieprzekraczającym 0,4% jest
wyprzedzony przez pozostałe gałęzie transportu, tj. transport lotniczy (ok. 0,42%), transport
rurociągowy (ok. 0,47%), transport morski (ok. 0,76%), transport kolejowy (ok. 8,88%) oraz
transport samochodowy (ok. 89,08%).
Jednym z czynników mogących tłumaczyć taki udział sektora jest efekt niskiej bazy. Składa
się na niego m.in. potencjał przedsiębiorstw sektora do świadczenia usług lub wykorzystywania

178

Transport wyniki działalności w 2016 r., GUS, Warszawa 2017 r.
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pojawiających się okazji rynkowych, co z kolei jest determinowane przez jakość
i przepustowość punktowej infrastruktury transportowej oraz parametry przewozowe (tonaż)
środków transportu. Należy także uwzględnić ilość okresów, w trakcie których sektor
uzyskiwał ujemną dynamikę przychodów. Jeżeli analizę zakończymy na 2010 r., to sektor
śródlądowego transportu wodnego odnotował 2 lata ujemnej dynamiki wzrostu (w 2010
i 2011 r., w obu przypadkach bliską 10 pkt. proc.). W tym samym czasie sektor transportu
samochodowego nie odnotował żadnego roku z ujemną dynamiką wzrostu przychodu z tytułu
przewozu towarów.
Drugim ważnym czynnikiem była zdolność do zapewnienia trwałego wzrostu przychodów
w czasie. Wpływa na to m.in. jakość liniowej infrastruktury transportowej, która zapewnia
zdolność do realizacji długoletnich kontraktów frachtu towarowego. Sektor śródlądowego
transportu wodnego charakteryzuje bardzo wysoka zmienność jednorocznych wyników z tytułu
przewozu towarów. Zmiany dynamiki przychodów przekraczające poziom 30 pkt. proc. r/r nie
są niczym niezwykłym w przypadku tego sektora (od 2010 r. takie zdarzenie miało miejsce aż
4 razy – w latach 2013 – 2016). Tymczasem sektor transportu samochodowego charakteryzuje
się wyraźnie niższą jednoroczną dynamiką, która w analogicznym okresie nie przekracza
poziomu 10 pkt. proc. To silnie wpływa na analizowany wskaźnik.

5.3.

Przedsiębiorstwa sektora śródlądowego transportu wodnego jako
beneficjenci polityk unijnych i krajowych

5.3.1. Informacja techniczna
W toku prac nad dysertacją, przeprowadzono badanie ankietowe wśród podmiotów sektora
(uwzględniając sektor publiczny i prywatny). Badanie realizowane było w 2017 oraz 2018 r.
Przy czym część odpowiedzi pozyskano z wcześniej przeprowadzonych badań autora179.
Ankieta badawcza180 dotyczyła następujących zagadnień prowadzonej na poziomie
krajowym oraz unijnym polityki ekonomicznej:
− oceny skuteczności instrumentów krajowych i unijnych na poziomie przedsiębiorstwa
− potrzeb wprowadzenia nowych lub modyfikacji dotychczasowych mechanizmów
krajowych i unijnych
− skali korzystania przez przedsiębiorstwa sektora śródlądowego transportu wodnego
Populacja przedsiębiorstw sektora śródlądowego transportu wodnego na poziomie
krajowym została oszacowana na ok. 200 podmiotów, tj. taka liczba podmiotów faktycznie
prowadzi działalność operacyjną.181

Badania zrealizowane w ramach grantów dziekańskich (Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Politechniki Warszawskiej):
1. z 2016 r., pn. „Śródlądowy transport wodny w krajach Nowej Unii Europejskiej (II etap)”
2. z 2017 r. pn. „Implementacja Białej Księgi Transportu z 2011 r. na przykładzie krajów UE – 13”
180
Zob. więcej: s. 275 (Aneks).
181
Zob. więcej: s. 98.
179
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Mimo, iż ankieta została przeprowadzona zarówno wśród podmiotów sektora śródlądowego
transportu wodnego zarejestrowanych w Polsce jak również pozostałych krajach UE,
w niniejszej pracy wykorzystano jedynie wyniki odnoszące się do krajowych przedsiębiorstw.
Pominięcie podmiotów z pozostałych krajów unijnych wynika z faktu, iż liczba uzyskanych
poprawnie wypełnionych ankiet została uznana za niewystarczającą dla zapewnienia
właściwego obrazu poszczególnych rynków.
Tym samym, mimo pozyskania odpowiedzi w ramach krajowego badania, ze strony
instytucji rządowych i samorządowych, niemożliwa była ich prezentacja. Wynika to z braku
grupy odniesienia, względem której możliwe byłoby dokonanie porównania uzyskania
odpowiedzi. W efekcie w niemniejszym podrozdziale prezentowane są jedynie wyniki
przedsiębiorstw (które poprawnie wypełniły i wysłały ankietę).
5.3.2. Struktura respondentów
Poprawnie wypełnione ankiety zwróciło 39 podmiotów. W tej grupie najwięcej – aż 28,
samookreśliło się jako mikroprzedsiębiorstwo (ok. 72%), 8 podmiotów jako małe (ok. 21%),
a trzy podmioty – jako średnie przedsiębiorstwo (ok. 8%). Pozyskane wyniki różnią się
w zauważalny sposób od struktury przedsiębiorstw sektora podawanej przez GUS. Niemniej
można uznać, iż są w dalszym ciągu reprezentatywne dla krajowego sektora. Dodatkowo
większość ankietowanych podmiotów samookreśliło się jako przedsiębiorstwa rodzinne.
Również i w tym przypadku można zauważyć różnice z innymi badaniami dotyczącymi udziału
firm rodzinnych w krajowej gospodarce182.
Wykres 22. Podstawowe cechy respondentów

Klasa wielkości podmiotu (w sztukach)
N=39. Możliwość jednokrotnego wyboru odpowiedzi
Źródło: Opracowanie własne.

182

Identyfikacja jako firma rodzinna (w %)

Zob. m.in.:
1. Badanie Firm Rodzinnych 2015 Polska na tle Europy Środkowo-Wschodniej i świata. PwC / Instytut
Biznesu Rodzinnego, Warszawa 2015.
2. Barometr firm rodzinnych – Edycja 2016 – Konsekwentnie do sukcesu. EFB European Family Businesses
/ KPMG / ifr Inicjatywa Firm Rodzinnych, Warszawa 2017.
3. Firmy rodzinne w polskiej gospodarce – szanse i wyzwania. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
Warszawa 2009.
4. M. Starczewska–Krzysztoszek, CV firm rodzinnych. Lewiatan, Warszawa 2015.
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Ważną charakterystyką podmiotów jest również deklarowany obszar działania. Badanie
wskazało, iż zarejestrowano w kraju przedsiębiorstwa realizują zlecenia na szeregu rynków
unijnych oraz w ograniczonym zakresie również na poza unijnych. Niemniej dla większości
przedsiębiorstw rynek krajowy, pozostaje głównym obszarem działalności operacyjnej. Prawie
co piąty podmiot świadczy także usługi na rynku niemieckim, a co czwarty – we Francji.
Dokładne dane prezentuje poniższy wykres.
Wykres 23. Obsługiwane rynki geograficzne przez krajowych respondentów

N=39. Możliwość wielokrotnego wyboru odpowiedzi.
Źródło: Opracowanie własne.

5.3.3. Ocena skuteczności polityk publicznych w latach 2007 – 2013 oraz 2014 – 2020
W przypadku analizy lat 2007 – 2013 pozyskano 30 poprawnie wypełnionych
kwestionariuszy badawczych. Wg. respondentów, najwyższą pozytywną ocenę uzyskało
finansowanie złomowania jednostek pływających (otrzymał 7 spośród 30 wskazań). Ten
mechanizm został także oceniony jako najbardziej efektywny (otrzymał 12 spośród 30
wskazań). Taka ocena jest zbieżna z wynikami badania Najwyższej Izby Kontroli183.
Natomiast najgorzej ocenionym mechanizmem przez krajowych respondentów był rozwój
infrastruktury portów śródlądowych (liczba wskazań wyniosła 5 na 23). Na drugim miejscu
znalazły się: mechanizmy unowocześniania floty transportowej oraz współfinansowanie
rozwiązań zmniejszających negatywny wpłat sektora na środowisko naturalne (w obu
wypadkach liczba wskazań wyniosła po 4 na 23). Niemniej w opinii respondentów, najbardziej
brakowało mechanizmów, które dotyczyły strukturalnej transformacji podmiotów sektora, tj.:
− współfinansowania rozwiązań zmniejszających negatywny wpłat sektora na środowisko (6
na 13 wskazań);
− przekwalifikowanie zawodowego (2 na 13 wskazań);
− rozwoju umiejętności pracowników sektora (3 na 13 wskazań).
183

Funkcjonowanie Żeglugi Śródlądowej – Informacja o wynikach kontroli (KIN-4101-04/2013, Nr ewid.
188/2013/P/13/079/KIN). Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2014.
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Warto podkreślić, iż instrumenty i mechanizmy wspierające rozwój infrastruktury, zyskały
bardzo mieszane oceny – zarówno relatywnie dużo pozytywnych głosów, a także relatywnie
dużo negatywnych. To dość nieoczekiwaniu wynik, biorąc pod uwagę słabą jakość
infrastruktury dostępnej dla sektora śródlądowego transportu wodnego w Polsce. Dokładne
wyniki pokazuje poniższa tabela.
Tabela 24. Ocena mechanizmów krajowych w latach 2007 – 2013
Pozytywna

Neutralna

Negatywna

Najwyższa
skuteczność

Najbardziej
zabrakło

Finansowanie
złomowania
jednostek
7
3
2
12
pływających
Mechanizmy
unowocześnienia
floty
3
2
4
2
transportowej
Doposażenia jednostek pływających
2
1
0
1
Współfinansowanie rozwiązań zmniejszających
negatywny wpływ sektora na środowisko
2
3
4
0
naturalne
Rozwój infrastruktury portów śródlądowych
4
4
5
3
Rozwój infrastruktury transportowej sektora IWT
3
2
3
2
Likwidacja tzw. „wąskich gardeł”
2
3
1
1
Przekwalifikowanie zawodowe
2
4
2
2
Rozwój umiejętności pracowników sektora
2
1
2
1
N=30. Możliwość wyboru odpowiedzi tylko jednej odpowiedzi.
Źródło: Opracowanie własne. Pominięto kategorie interwencji, które nie pozyskały co najmniej jednego
wskazania.

0
0
0
6
0
0
0
2
3

Natomiast w przypadku analizy lat 2014 – 2020184 pozyskano 24 poprawnie wypełnionych
kwestionariuszy badawczych. Wg. respondentów najwyższą ocenę pozytywną uzyskał
mechanizm finansowania złomowania jednostek pływających (otrzymał 6 spośród 24
wskazań). Przy czym skuteczność tego mechanizmu została oceniona zauważalnie niżej –
uzyskał jedynie 3 wskazania (tym samym zajął trzecie miejsce).
Wysoce pozytywnie oceniono również mechanizm rozwoju umiejętności pracowników
sektora, który został wskazany przez 4 respondentów (wśród 24 wskazań). Pozostałe
mechanizmy uzyskały zauważalnie mniej wskazań (po jednym lub dwóch wskazaniach).
Jedynym wyjątkiem był rozwój infrastruktury portów śródlądowych (3 na 24 wskazania).
Ciekawy wynik dało również odpowiedz na pytanie na temat najbardziej skutecznego
mechanizmu wsparcia sektora. Okazał się nim być przekwalifikowanie zawodowe, na które
wskazało aż 6 respondentów. Drugim w kolejności mechanizmem okazała się być likwidacja
tzw. „wąskich gardeł” (4 wskazania), nieznacznie wyprzedzając finansowania złomowania
jednostek pływających (3 wskazania).
Patrząc natomiast na mechanizmy, których najbardziej zabrakło, widoczne staje się pewna
ewolucja względem poprzednio analizowanego okresu. O ile wcześniej wskazano jedynie na
mechanizmy rozwoju „twardej” infrastruktury i relatywnie prostego wsparcia przedsiębiorstw
(tj. mechanizm złomowania), o tyle w bieżącym okresie respondenci podnieśli również kwestie

184

Faktycznie analiza dotyczyła instrumentów wdrażanych od 2014 r. do końca III kw. 2018 r.
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dotyczące kompetencji czy podniesienia jakości środków transportu. Dokładne wyniki
pokazuje poniższa tabela.
Tabela 25. Ocena mechanizmów krajowych w latach 2014 – 2020
Pozytywna

Finansowanie
złomowania
jednostek
6
pływających
Mechanizmy
unowocześnienia
floty
2
transportowej
Doposażenia jednostek pływających
1
Współfinansowanie rozwiązań zmniejszających
negatywny wpływ sektora na środowisko
2
naturalne
Rozwój infrastruktury portów śródlądowych
3
Rozwój infrastruktury transportowej sektora IWT
2
Likwidacja tzw. „wąskich gardeł”
2
Przekwalifikowanie zawodowe
1
Rozwój umiejętności pracowników sektora
3
N=24. Możliwość wyboru odpowiedzi tylko jednej odpowiedzi.
Źródło: Opracowanie własne.

5.4.

Negatywna

Najwyższa
skuteczność

Najbardziej
zabrakło

2

3

3

0

1

2

2

0

3

1

2

2

0

0

0

0

1
2
5
1
1

1
2
1
1
2

1
1
4
6
0

1
2
5
1
2

Neutralna

Strategie rozwoju przedsiębiorstw sektora śródlądowego transportu
wodnego w Polsce oraz wybranych krajach Unii Europejskiej

Mimo dużych różnic w potencjale przedsiębiorstw przewozowych tworzących sektor
śródlądowego transportu wodnego w Unii Europejskiej można zidentyfikować kilka
podstawowych strategii działania podmiotów rynkowych. Przy czym trudno jest uznać,
iż którakolwiek z nich ma znamiona „narodowej” strategii działania, skutecznie wdrażanej
jedynie w pojedynczym Państwie Członkowskim.

5.4.1. Strategia typu business as usual
Wprawdzie trudno określać taki scenariusz185 jako podstawę do rozwoju przedsiębiorstwa,
niemniej, jak wskazują badania oraz praktyka gospodarcza, takie zachowanie jest często
spotykane wśród przedsiębiorców. W praktyce przez strategię business as usual należy
rozumieć strategię koncentracji działalności. Dotyczy ono najmniejszych podmiotów
działających na rynku. Należy przy tym pamiętać, iż sektor śródlądowego transportu wodnego
w większości państw Unii Europejskiej przyjmuje podobna strukturę klas wielkości
podmiotów. Oznacza to, iż dominują na nim przedsiębiorstwa niewielkie186 (najczęściej
o rodzinnym charakterze), które rzadko zatrudniają pracowników kontraktowych oraz operują
większa liczba środków transportu niż jeden. Natomiast podmioty większe, tj. zatrudniające
powyżej 50 pracowników stanowią mniejszość.

185

1.
2.
186

Zob. więcej:
Z. Pierscionek, Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 2006.
D. Kumar, Enterprise Growth Strategy: Vision, Planning and Execution. Routledge, Abingdon-on-Thames
2010.
Zob. więcej: s. 90 – 98.
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Podejście business as usual nie zapewnia możliwości długoterminowego rozwoju
dla przedsiębiorstwa. Nie tworzy przed nim przyszłych podstaw dla przewag konkurencyjnych
względem pozostałych podmiotów sektora jak również pozostałych gałęzi transportu.
Wdrażanie tej strategii polega na stosowaniu dotychczas wypracowanych rozwiązań
technicznych dla produktu, organizacji przedsiębiorstwa, czy obsługiwanego rynku lub grup
klientów. Można także przyjąć, iż przedsiębiorstwo nie wdraża rozwiązań o charakterze
innowacyjnym. Ewentualne zmiany w sposobie prowadzenia działalności, wynikają albo
z nadmiernej amortyzacji i zużycia środków transportu lub zmian legislacyjnych.
W szczególności można uznać, iż przedsiębiorstwo bazuje na jednym źródle przewagi
konkurencyjnej, tj. cenie. W takim wypadku podejmowane działania prowadzić będą
do obniżania poziomu marży operacyjnej. Takie podejście uniemożliwia akumulacje kapitału
niezbędną do przeprowadzenia większych przedsięwzięć inwestycyjnych. Taka strategia jest
bliska klasycznemu podejściu przywództwa kosztowego.187

5.4.2. Strategia wdrażania innowacji
W ramach tej strategii przedsiębiorstwa sektora wdrażają nowe rozwiązania techniczne lub
technologiczne. Ich celem jest ułatwienie obsługi dotychczasowych klientów, a także
podwyższenie jakości świadczonej usługi. Można zidentyfikować następujące obszary, na które
wpływa wdrożenie nowych rozwiązań:
− zmniejszenie emisyjności środków transportu, poprzez m.in. wykorzystanie
efektywniejszych urządzeń napędowych, bądź też nowych źródeł napędu. W obliczu
rosnących norm środowiskowych, jest to ważny obszar aktywności przedsiębiorstw.
− zmniejszenie kosztów eksploatacji środków transportu, poprzez m.in. wykorzystanie
efektywniejszych urządzeń napędowych, nowych konstrukcji o zmniejszonym profilu bądź
też innych rozwiązań technicznych zmniejszających zużycie surowców lub nośników
energetycznych (np. automatyczne systemy sterownicze bazujące na systemie RIS).
− możliwość obsługi nowych lub dotychczasowych klientów, w szczególności poprzez
automatyzację procesu pozyskiwania kontraktów transportowych (np. z wykorzystaniem
giełd transportowych)188 bądź też ich dalszej obsługi (z wykorzystaniem systemów
do teletransmisji danych) 189.
− możliwość obsługi nowych typów lub rodzajów towarów / ładunków, poprzez
wprowadzenie nowych środków transportu lub ich unowocześnienie.
Dodatkowo możliwe jest wprowadzanie rozwiązań technologicznych, które mogą mieć
charakter przekrojowy dla modelu biznesowego zarówno przedsiębiorstwa jak i branży.
Takie rozwiązania przyczyniają się do stworzenia długoterminowych przewag
M. Romanowska, Strategie rozwoju i konkurencji. Centrum Informacji Menadżera, Warszawa 2000, s. 169177.
188
Telematics in goods transport, ECMT Round Table 78. ECMT, Paris 1989.
189
P. Simon, Too Big to Ignore: The Business Case for Big Data (Wiley and SAS Business Series). Wiley, London
2015.
187
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konkurencyjnych dla podmiotu lub branży. Zapewniając tym samym długoterminowe
możliwości rozwojowe, pod warunkiem, iż dane rozwiązanie nie zostanie również zastosowane
w innej branży. Należy mieć świadomość, iż wdrażanie tej strategii wymusza aby dany podmiot
posiadał pracowników oraz kadrę zarządzającą wyposażonych w odpowiednie kompetencje.
Tym samym jej wyrażalność możliwa jest dla większych podmiotów rynkowych, które
inwestuje w systemy szkoleń.

5.4.3. Strategia wzrostu i rozwoju firmy wyspecjalizowanej
Ta klasyczna strategia190 zakłada zarówno oszukiwanie nowych rynków niszowych bądź
też rozwój dotychczas nieeksploatowanych rynków. Mamy tutaj do czynienia z otwarciem
się m.in. na:
− Nowe obszary geograficzne, które dotychczas nie były obsługiwane;
− Nowe grupy klientów, którzy dotychczas nie korzystali z usług danej gałęzi transportu bądź
danego przedsiębiorstwa;
− Nowe grupy / typy towarów, przy zachowaniu dotychczas obsługiwanych klientów;
− Nowe grupy / typy towarów, z równoczesną obsługą nowych grup klientów;
− Modyfikację dotychczasowej oferty usługowej bądź produktowej (gdzie głównymi
zmienianymi parametrami mogą być m.in. cena, jakość, liczba dostępnych usług
dodatkowych).
Oznacza to tym samym korzystanie z m.in. strategii penetracji rynku (w wariancie ekspansji
o charakterze poziomym, np. penetracja w oparciu o istniejący lub zmodernizowaną usługę)191
lub rozwoju rynku (w wariancie np. strategii kaskadowej). Najczęściej jednak strategia zakłada
wykorzystanie kombinacji ww. wariantów działania. Należy mieć również na uwadze fakt,
iż takie podejście często może być zrealizowanej jedynie w przypadku wprowadzenia do
danego podmiotu gospodarczego innowacji (produktowej, procesowej lub marketingowej).
Nieuwzględnienie tego parametru jest wystarczającym czynnikiem obniżającym rynkową
skuteczność obranej strategii.
Należy dodatkowo uwzględnić jeszcze jeden parametr patrząc na możliwość zastosowania
tej grupy strategii, tj. ekonomiczną dostępność danego rynku. W przypadku sektora
śródlądowego transportu wodnego, możliwość obsługi nowych rynków geograficznych
uzależniona jest silnie od:
− Jakości ich połączenia z dotychczas obsługiwanym akwenem wodnym (systemem
zlewniowym). Brak możliwości przeniesienia jednostek transportowych z jednego akwenu
Zob. więcej:
M. Porter, On Competition, Updated and Expanded Edition. Harvard Business Review Press, London 2008.
J. Penc, Strategie zarządzania – Perspektywiczne myślenie. Systemowe działanie. Agencja Wydawnicza
Placet, Warszawa 1999.
3. Strategor, Zarządzanie firmą – Strategie, Struktury, Decyzje, Tożsamość. Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 2001.
191
Z. Pierscionek, Strategie konkurencji…, op. cit., s. 289 i kolejne.
190

1.
2.
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na drugi (w obie strony) w momentach nadwyżki popytu nad podażą usług transportowych
zasadnie zmniejsza ekonomiczną (w ujęciu finansowo-księgowym) skuteczność takiej
taktyki.
− Możliwością operowania na „nowym” akwenie (systemie rzecznym) przez dotychczas
eksploatowany tabor transportowy. Należy mieć świadomość, iż na czterech głównych
szlakach transport wodnego śródlądowego w UE dominują jednostki transportowe rożnej
wielkości. Tym samym poszczególne szlaki transportowe wykorzystywane są przez
rożnego typu spedytorów lub klientów zgłaszających potrzebę transportową. Tym samym,
mimo technicznych możliwości przeniesienia barek np. z Polski na akweny francuskie,
ekonomiczna racjonalność takiego ruchu jest niewielka.
Mając powyższe na uwadze, należy podkreślić, iż rozwój nowych rynków dla usługi
transportowej w obrębie jednej gałęzi transportu, wskazywany jest najczęściej zarówno
w literaturze192, jak również w praktyce gospodarczej jako najbardziej naturalne rozwiązani
pro-rozwojowe.

5.4.4. Strategia dywersyfikacji działalności przedsiębiorstwa
Strategia ta zakłada, iż przedsiębiorstwo transportowe, dotychczas aktywne w ramach gałęzi
śródlądowego transportu wodnego rozpocznie świadczenie usług frachtu drogowego,
kolejowego lub morskiego193. Jak również, w uzasadnionych przypadkach działalność
w ramach sektorów wspomagających przewóz towarów lub pasażerów.
Warto podkreślić, iż brak jest przykładów przedsiębiorstw sektora śródlądowego transportu
wodnego, które bezpośrednio lub poprzez spółki – córki świadczą usługi frachtu lotniczego.
Podobnie nie można zidentyfikować na terytorium Unii Europejskiej przypadku, gdy
przedsiębiorstwo lotniczego frachtu towarowego rozpoczyna działalność transportową
w obszarze rzecznym.
Niemniej należy mieć świadomość, iż ewentualne ruchy w przypadku przedsiębiorstw
sektora frachtu rzecznego dotyczyć będą przede wszystkim świadczenia również usług frachtu
drogowego. Wynika to z prostego rachunku ekonomicznego – fracht kolejowy oraz morski
charakteryzują się wysokimi ekonomicznymi (w ujęciu zarówno kosztowym jak
i regulacyjnym) barierami wejścia. Taki rozwiązanie pozwala zbudować niezbędne
kompetencje, jeżeli dane przedsiębiorstwo będzie również zainteresowane zmianą swojej roli
w łańcuchach dostaw lub łańcuchach wartości. Dzieje się tak najczęściej w wyniku przejęcia
przedsiębiorstw sektora śródlądowego transportu wodnego i włączenie ich w struktury
K. Wojewódzka-Król Krystyna, R. Rolbiecki, Miejsce śródlądowego transportu wodnego w intermodalnych
łańcuchach logistycznych. [w:] „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu
i Logistyka”, 2015, nr 55, s. 17-30.
193
Zobacz więcej:
1. Z. Pierscionek, Strategia konkurencji…, op. cit., s. 336 – 382.
2. M. Christopher, Logistics & Supply Chain Management. FT Press, 2016.
3. R. George, Ninety Percent of Everything: Inside Shipping, the Invisible Industry That Puts Clothes on Your
Back, Gas in Your Car, and Food on Your Plate. Metropolitan Books 2013.
192
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większych podmiotów gospodarczych (np. holdingów transportowych, globalnej skali
działania).
Podsumowując to podejście do strategii rozwoju przedsiębiorstw sektora śródlądowego
transportu wodnego, należy podkreślić, szczególną rolę ograniczeń finansowych dla jego
wdrożenia. Wiąże się ono bezpośrednio z poziomem marz uzyskiwanych przez
przedsiębiorstwa tej gałęzi transportu194. Ograniczenia w dostępie do długoterminowego
(a także konkurencyjnego cenowo) finansowania działań inwestycyjnych utrudniają wdrożenia
tej strategii, jedynie do podmiotów posiadających pozycję liderów sektorowych. Niemniej
również w przypadku takich podmiotów, wdrożenie tej strategii wymaga generowania
wysokich dodatnich przepływów pieniężnych, które będą podstawą do finansowania kosztów
działań akwizycyjnych.

5.4.5. Strategia aliansów przedsiębiorstw z sektora TSL
Konieczność wyróżnienia tej strategii wynika z faktu, iż coraz częściej przedsiębiorstwa
sektora Transportu – Spedycji – Logistyki rozpoczynają ze sobą współpracę. Celem takich
działań jest równocześnie:
− zmniejszenie presji konkurencyjnej (poprzez zaoferowanie kompleksowych rozwiązań
z obszaru transportu, spedycji i logistyki, co implikuje uzyskiwanie wyższych poziomów
marży na całym kontrakcie usługowo – transportowym).
− możliwość współpracy z dużymi podmiotami przemysłowymi lub usługowymi, którzy
wymagają zintegrowanej oferty spedycyjno – logistycznej.
Należy mieć świadomość, iż stworzenie wspólnej oferty dla podmiotów zewnętrznych nie
wymaga dokonania koncentracji kapitałowej i przejęcia kontroli operacyjnej nad wszystkimi
podmiotami zaangażowanymi w jej świadczenie. Tym samym przygotowanie, złożenie oraz
dostarczenie takiej usługi może być wykonane zarówno przez podmioty działające w ramach
jednej grupy kapitałowej, tworzące alians transportowym współpracujące w ramach klastra
transportowego lub innej formy kontraktowej lub poza kontraktowej współpracy. Niemniej
ustrukturyzowanie takiej współpracy może przyczynić się do polepszonej jakości koordynacji
świadczonych usług i podniesienia jakości całej usługi świadczonej na rzecz podmiotów
zewnętrznych.
Poza kwestią zaufania oraz legalności porozumień (w rozumieniu nielegalnej zmowy
cenowej lub innej praktyki rynkowej niezgodnej z ustawodawstwem krajowym lub unijnym
w zakresie ochrony konkurencji lub konsumenta) niezbędne jest wyposażenie wszystkich
uczestników takiej formy kooperacji w odpowiednią infrastrukturę techniczną i komunikacyjną
umożliwiającą koordynację działań. Tym samym podobnie jak w poprzednio opisanej strategii,
również ta wymaga odpowiedniego technicznego uzbrojenia wszystkich jej uczestników.
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K. Wojewódzka-Król Krystyna, R. Rolbiecki, Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej
w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 2017, nr 63, s. 4154.
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Strategia tworzenia aliansów jest także mechanizmem, który przyczynia się do zwiększenia
siły konkurencyjnej najmniejszych podmiotów gospodarczych. Ma to szczególne w przypadku
sektora śródlądowego transportu wodnego, który wyraźnie jest zdominowany przez mikro
i małe przedsiębiorstwa, o często rodzinnym charakterze.

5.4.7. Studium przypadku – Polska
OT Logistics S.A.195 to polska spółka działająca w sektorze transportu, spedycji i logistyki.
Stanowi ona podmiot dominujący w Grupie Kapitałowej OT Logistic S.A., na którą, zgodnie
z danymi z I kwartału 2018 r. składa się prawie 30 spółek, działających w takich obszarach
jak m.in.:
− zarządzanie portami i terminalami (port masowy w Świnoujściu, port uniwersalny w Gdyni
i Rijece, terminal ro-ro w Gdyni, porty śródlądowe we Wrocławiu i Opolu),
− fracht rzecznego (również własna flota),
− świadczenie usług spedycyjnych (transport, magazynowanie i obsługa celna),
− fracht kolejowych (głownie w obszarze towarów masowych – kruszywa i węgiel oraz
paliwa),
− świadczenie usług transportu intermodalnego.
Od 2013 r. spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przy
czym pierwsza, nieudana próba wejścia na warszawski parkiet miała miejsce w 2005 r.196 Warto
pamiętać, iż podmiot dominujący GK OT Logistic S.A. jest prawnym następcą Odratrans S.A.
(do 1992 r. Przedsiębiorstwo Państwowe Polska Żegluga na Odrze), który po 1989 r. prowadził
konsolidację krajowego sektora śródlądowego transportu wodnego. Spółka od początku swojej
działalności prowadzi działalność w zakresie przewozu towarów drogą frachtu rzecznego.
Poniższa tabela prezentuje ważniejsze wydarzenia o charakterze biznesowym w historii OT
Logistic S.A.
W latach 1995 – 2008 podmiot był skoncentrowany przede wszystkim na działaniach
zwiększających jego siłę przetargową względem klientów sektora śródlądowego transportu
wodnego. W szczególności oznacza to konsolidację rynku frachtu rzecznego w Polsce (dzięki
przejęciu spółki Żegluga Bydgoska S.A. w 2004 r. ) oraz Niemczech (dzięki przejęciu spółki
Deutsche Binnenreederei AG w 2007 r.). Prowadzone w tym okresie działania dotyczą
restrukturyzacji skali działania przedsiębiorstwa oraz dostosowania go do nowych wymogów.
Jak również – znalezienie nowych dróg rozwoju, z wykorzystaniem potencjału rynku unijnego.
Niemniej przed 2004 r., rola zagranicznych rynków (tj. głownie wschodnio niemieckiego),
nie była ważna jako źródło zarówno przychodów jak i zysków. Wynikało to w znacznej mierze
z faktu, iż kabotaż dla krajów poza unijnych był utrudniony jak również regularne świadczenie
usług transportowych było obarczone szeregiem wymogów informacyjnych

195
196

Zob. więcej: www.otlogistics.com.pl (dostęp 01-08-2018)
Decyzja Komisji Papierów Wartościowych i Giełd nr DIF/E/4110/28/47/2005 z dnia 31 maja 2005 r.
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i administracyjnych. Tym samym konkurencyjność oferty spółki nie była wystarczająco do
utrzymania stałego źródła przychodów na tym rynku.
Tabela 26. Ważniejsze wydarzenia w historii biznesowej spółki OT Logistic S.A.
Lp.

Rok.

0.

1992

1.

1995

Wydarzenie
Przekształcenie Przedsiębiorstwo Państwowe
Polska Żegluga na Odrze w jednoosobową spółkę
skarbu państwa Odratrans S.A.
Prywatyzacja Odratrans S.A.

Skutek
Nie dotyczy

Nie dotyczy
Pozyskanie długoterminowego inwestora
2.
2003 Nowy większościowy udziałowiec, tj. grupa Izo-Erg
finansowego
Konsolidacja rynku śródlądowego transportu
Zakup pakietu większościowego w spółce Żegluga
3.
2004
wodnego w Polsce (ugruntowanie pozycji
Bydgoska S.A.
dominującej)
Konsolidacja rynku śródlądowego transportu
Zakup pakietu większościowego w spółce Deutsche
4.
2007
wodnego w Niemczech wschodnich
Binnenreederei AG
(ugruntowanie pozycji dominującej)
Zakup mniejszościowe pakietu w spółce Port
Wejście na nowy rynek – zarządzanie
5.
2008
Handlowy Świnoujście S.A.
infrastrukturą portową (krajową)
Zakup pakietu większościowego w spółce C.
Wejście na nowy rynek – zarządzanie frachtem i
6.
2014
Hartwig
logistyką morską i kontenerową
Wejście na nowy rynek – zarządzanie
7.
2015 Zakup mniejszościowe pakietu w spółce Port Rijeka
infrastrukturą portową (zagraniczną)
Zakup większościowego pakietu w spółce STK
Wejście na nowy rynek – zarządzanie logsityką
8.
2015
Group
frachtem kolejowym
Źródło: Opracowanie własne na podstawie prospektów emisyjnych spółki oraz raportów rocznych.

Przejęcie kontroli operacyjnej nad spółką Deutsche Binnenreederei AG w 2007 r. miało
duże znaczenie dla OT Logistics S.A. – przede wszystkim uniezależniło przychody od
niewielkiego krajowego rynku. Dostęp do rynku żeglugi reńskiej, umożliwił także akumulacje
kapitałów, które przeznaczono na kolejne działalnie inwestycyjne. Przede wszystkim jednak,
GK OT Logistic S.A. zyskała możliwość wykorzystywania kontraktów przewozowych, które
były zawarte na rzecz Deutsche Binnenreederei AG. Spółka zdobyła również doświadczenie
w zarządzania innym podmiotem na zagranicznym rynku.
Kolejną decyzją strategiczną, było zakup pakietu mniejszościowego w Porcie Handlowym
Świnoujście. Decyzja ta otworzyła drogę do zbudowania kompetencji w zakresie zarządzania
infrastrukturą portu morskiego, jak również – frachtu morskiego. Doświadczenia te
procentowały następnie podczas zakupu w latach 2014 – 2015 kolejno firmy spedycyjne
C. Hartwig Gdynia oraz portu morskiego w Rijece oraz portu morskiego w Gdańsku.
W kolejnych latach następuje dalsza ekspansja Grupy na rynkach zagranicznych. Przyjmuje
ona dwojaką postać – poprzez dalszą aktywność w zakresie zarządzania instalacjami
portowymi lub całymi kompleksami portowymi, jak również poprzez zwiększenie obecności
na rynku frachtu kolejowego. Wyrazem tego podejścia jest zakup pakietu spółki STK,
zajmującej się frachtem kolejowym na trzech rynkach europejskich.
W obszarze śródlądowego transportu wodnego spółka posiada obecnie ok. 780 jednostek
pływającej. Całkowita nośność eksponatowej floty transportowej wyniki nieco powyżej 300
tys. ton.
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Obrana strategia rozwoju przez spółkę znajduje odzwierciedlenie w wynikach finansowych.
Tabela 27 (poniżej) prezentuje wybrane dane finansowe dla całej grupy kapitałowej OT
Logistics w latach 2010 – 2017.
Do momentu wejścia spółki (i całej grupy kapitałowej) na Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie, nawet 70–80% wszystkich przychodów ze sprzedaży, pochodziło z działalności
z tytułu przewozów śródlądowych. Pozostałe przypadały na m.in. działalność usługową
w zakresie usług wspomagających śródlądowy transport wodny, usług spedycyjnych czy
wynajmu powierzchni. Od 2012 r. widoczny jest stopniowy spadek roli segmentu przewozów
wodnych śródlądowych w generowaniu przychodów całej grupy kapitałowej. Jeszcze w 2012 r.
i 2013 r. udział przychodów z tytułu świadczenia usług frachtu śródlądowego wynosił prawie
60% w całości przychodów ze sprzedaży, aby w kolejnych latach spaść o ponad 10 pkt. proc.
Najświeższe dane (z 2017 r.) wskazują, iż segment ten odpowiada za ok. 42% wszystkich
przychodów całej grupy kapitałowej.
Tabela 27. Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej OT Logistic S.A.
Rok

Przychody ze
sprzedaży

Zysk (netto)

mln zł

mln zł

Przychody z tytułu
przewozów*

Zysk z tytułu
przewozów*

mln zł

mln zł

%

%

867,0
42,6
365,8
42,2
-3,1 n.d.
2017
712,1
8,5
264,9
37,2
6,9 81,2
2016
752,3
15,6
288,1
38,3
20,5 131,4
2015
831,8
32,9
370,4
44,5
22,4 68,1
2014
490,4
28,6
288,8
58,9
11,0 38,3
2013
460,7
25,6
275,2
59,7
15,6 60,9
2012
442,2
27,4
223,0
50,4
b.d. b.d.
2011
408,5
11,0
190,2
46,6
b.d. b.d.
2010
Źródło: Opracowanie własne na podstawie prospektów emisyjnych spółki oraz raportów rocznych.
* Dotyczy śródlądowego transportu wodnego.

Przy czym można zaobserwować również spadek wysokości zysku uzyskiwanego z tytułu
świadczenia usług frachtu rzecznego. W latach 2012 – 13 wynosił on ok. 13 mln zł (średnia),
w kolejnych dwóch latach ponad 21 mln zł (średnia), aby ostatni ze spaść poniżej poziomu
7 mln zł. W ostatnim pełnym roku rachunkowym (2017 r.) grupa odnotowała stratę netto
nieznacznie przewyższająca 3 mln zł z tytułu frachtu rzecznego.
Takie wyniki wskazują, iż grupa kapitałowa znalazła skuteczny sposób zastąpienie
zmiennych przychodów generowanych przez śródlądowy transport wodny przez bardziej stałe
przychody generowane z innych gałęzi transportu lub usług logistycznych. Przy czym należy
wyraźnie zaznaczyć, iż dokonane wybory strategiczne oraz ich wdrożenie było możliwe jedynie
w przypadku spółki posiadającej odpowiedni poziom środków inwestycyjnych. Obecnie GK
OT Logistic S.A. jest jedynym podmiotem reprezentującym śródlądowy transport wodny na
warszawskiej giełdzie.
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5.4.8. Studium przypadku – Francja
La Compagnie Fluviale de Transport S.A. (CFT) 197 to francuska grupa spedycyjno –
logistyczna działająca w obrębie transportu wodnego – zarówno morskiego, śródlądowego oraz
morskiego krótkiego zasięgu. Podmiot powstał w 1988 r. gdy doszło do połączenia środków
transportowych dwóch spółek:
− La Société de Gestion et de Transports Fluviaux (SOGETRANS), utworzonej w 1948 r.
przez E. Girardet, początkowo niewielkiego operatora śródlądowego transportu wodnego,
wyspecjalizowanego w transporcie surowców energetycznych. Spółka początkowo działała
w zlewniach Sekwany i Loary, aby z czasem także na Renie.
− Société Alsacienne de Navigation Rhénane (SANARA), utworzonej na początku XX wieku.
Spółka zajmowała się transportem wodnym śródlądowym. W latach 60-tych o 70-tych
aktywnie działała w dziedzinie fuzji z innymi podmiotami sektora. Po szeregu nieudanych
działań, spółka została rozwiązana w 1992 r.
Warto podkreślić, iż połączenie flot transportowych (wodnych śródlądowych) spółek
SOGETRANS oraz SANARA wynikało również z trudności rynkowych jakie przezywała cała
francuska gospodarka w II połowie lat 70-tych oraz początku lat 80-tych XX wieku. Przy czym
kryzys francuskiego sektora transportu wodnego trwał praktycznie do połowy lat 90-tych XX
wieku.
CFT od początku lat 90-tych rozpoczęła ofertę nowych usług transportowych (m.in.
transport specjalistyczny, kontenerowy, samochody, cysterny) zarówno na dotychczasowych
rynkach jak również nowych (m.in. żegluga reńska). Niemniej przez cały ten czas, jej
podstawową specjalizacją transportową pozostały nośniki energetyczne (węgiel, gaz, ropa) oraz
produkty petrochemiczne. Dodatkowo od połowy 90-tych spółka jest ponownie aktywna na
rynku fuzji – tym razem jednak w obszarze żeglugi morskiej krótkiego zasięgu oraz morskiej.
Przy czym przejmowane spółki koncentrowały swoją działalność na transporcie nośników
energetycznych (m.in. w południowej Francji). Ostatni zakup został sfinalizowany w 2016
roku, gdy CFT przejęło spółkę La Compagnie Maritime Nantaise (MN)198, która specjalizuje
się w transporcie morskim.
CFT weszła również w szereg aliansów strategicznych, aby prowadzić wspólną działalność
o charakterze specjalistycznym, ale również zapewnić sobie długoterminowe źródła
przychodów. Większość aliansów było podpisywanych na początku lat 90-tych XX.
Do najważniejszych aliansów logistycznych nalezą porozumienia m.in. z EDF. CFT dostarcza
nośniki energetyczne (głownie węgiel) do kilku elektrowni spółki EDF w północno-zachodniej
Francji. Natomiast na poziomie operacyjnym warto wspomnieć o aliansie z holenderską spółką
ChemGaz, z którą CFT prowadzi transport skroplonego gazu na obszarze Renu.
Niemniej poza rozwojem swojego potencjału w obszarze frachtu towarowego
świadczonego drogą śródlądowego transportu wodnego oraz morskiego, grupa CFT jest
197
198

Zob. więcej: www.cft.fr (dostęp 01-08-2018).
Zob. więcej: http://www.compagnie-maritime-nantaise.com/
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również aktywna w dwóch dodatkowych obszarach aktywności: tj. projektowaniu okrętów oraz
rozwiązań technicznych dla sektora transportu wodnego (morskiego oraz śródlądowego)
jak również logistyki miejskiej i odzysku surowców.
Od 2006 r. spółka prowadzi własne biuro projektowe, które świadczy usługi zarówno
na rzecz całej grupy, a także na rzecz podmiotów zewnętrznych. Jednym z jego projektów,
który został wdrożony do fazy testowej, jest barka do transportu i sortowania śmieci miejskich.
Od 2016 barka jest testowana w Lyonie199. Ponadto od 2017 r. biuro projektowe CFT jest
zaangażowane w projekt NOVIMAR200, którego celem jest stworzenie nowego typu jednostek
do śródlądowego transportu wodnego. Poprzez automatyzację i konteneryzację, nowe jednostki
transportu zwiększą konkurencyjność cenową śródlądowego transportu wodnego.
Wykorzystanie systemów R.I.S oraz komputerowego wspomagania nawigacji przyczyni się
dodatków do zmniejszenia presji środowiskowej tej gałęzi transportu, poprzez m. in.
optymalizacje drogi transportowej.
Tabela 28. Przychody grupy CFT
Rok

Wartość

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Przychody
ze
W mln
120
b.d.
b.d.
b.d.
136
145
150
175*
sprzedaży
Udział przychodów z
śródlądowego
%
85
b.d.
b.d.
b.d.
64
68
70
50*
transportu wodnego
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych upublicznionych przez spółkę.
* Pierwszy rok uwzględniania przychodów z transportu morskiego generowane przez La Compagnie Maritime
Nantaise

Zgodnie z danymi udostępnionymi przez spółkę, podmiot posiadał na koniec 2017 r. 200
jednostek pływających przeznaczonych do śródlądowego transportu wodnego. Całkowita
nośność posiadanej floty transportowej przekracza poziom 150 tys. ton. Poniższa tabela
prezentuje przychody całej grupy z tytułu sprzedaży oraz udział przychodów z tytułu
śródlądowego transportu wodnego. Z uwagi na fakt, iż spółka nie jest notowana na giełdzie,
nie ma ona obowiązku ujawniania swojego wyniku ekonomicznego. Niemniej pozyskane dane
wskazują, iż spółka, która specjalizuje się w transporcie (wodny śródlądowym, morskim
i morskim bliskiego zasięgu) w ciągu ostatnich 6 lat zdołała zwiększyć wartość swoich
przychodów. Tym samym przyjęty model działania, połączenie trzech klasycznych strategii tj.:
− specjalizacja wzrostu i rozwoju firmy wyspecjalizowanej,
− strategia aliansów lub innych formalnych form współpracy przedsiębiorstw z sektora TSL,
− strategia wdrażania innowacji,
przynosi efekty finansowe.

199
200

Zob. więcej: http://www.cft.fr/5-1-1-26-pix-fr/cft-Actu_Distri_Seine.html
Zob. więcej: https://novimar.eu/concept/
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5.4.9. Studium przypadku – Bułgaria
Spółka Polaris – 8 Ltd.201 to bułgarskie przedsiębiorstwo transportowe, będące
bezpośrednim następcą państwowej bułgarskiej spółki frachtu rzecznego (Polaris EOOD).
W 1996 r. nastąpiła jej przekształcenie z przedsiębiorstwa państwowego w spółkę z organiczną
odpowiedzialnością i prywatyzacja pracownicza. Obecnie spółka oferuje usługi w pięciu
segmentów biznesowych:
− usługi frachtu rzecznego towarów (w szczególności towarów masowych),
− wydobycie surowców rzecznych (w szczególności piasku) i ich sprzedaż,
− wodne prace inżynieryjne (w tym drenowanie, pogłębianie),
− usługi spedycyjne (usługi agencyjne),
− zarządzanie portem.
Wielkość posiadanej przez przedsiębiorstwo floty transportowej to: 2 pchacze oraz 9 barek
o całkowitej nośności wynoszącej ok. 17 tys. ton. Przedsiębiorstwo ze względu na swoja
wielkość nie rozwija skali realizowanego frachtu rzecznego. Większość przychodów
(w niektórych latach nawet 80%) generowanych jest w ramach innych segmentów
biznesowych niż fracht rzeczny. Warto podkreślić, iż przedsiębiorstwo w latach 2000 – 2005
dokonało modernizacji obu posiadanych pchaczy. Mimo tego, posiadany tabor transportowy,
nie jest wystarczający do zwiększenia przychodów z tytułu frachtu rzecznego. Tym samym jest
to przykład zastosowania strategii business as usual przez podmiot sektora śródlądowego
transportu wodnego.

5.4.10.

Studium przypadku – Rumunia

Compania de Navigatie Fluviala Romana NAVROM S.A.202 została powołana w 1890 r.
przez rząd rumuński. Dzięki dogodnemu położeniu i możliwości wykorzystania potencjału
Dunaju, spółka szybko rozwijała się mimo obu wojen światowych. Komercjalizacja podmiotu
nastąpiła w 1998 r. gdy spółka z przedsiębiorstwa państwowego stało się spółką z organiczną
odpowiedzialnością. W 1999 r. spółka został przekształtowana w spółkę akcyjną, a jej akcje
zostały dopuszczona na giełdzie w Bukareszcie (początkowo na parkiecie elektronicznym
RASDAQ). Od 2015 r. spółka nie jest już notowana na giełdzie203.
NAVROM działa w ramach dziewięciu segmentów biznesowych:
− śródlądowy transport wodny towarów,
− manewrowanie w porcie (działalność w portach: Galati i Constanta),

Zob. więcej: http://www.polaris8.bg/en/
http://www.navrom.ro/index.php
203
Decyzja nr 1831/05.08.2015
http://www.bvb.ro/info/Raportari/COVG/COVGDecizie%20ASF%20retragere%20de%20la%20tranzactionare.pdf
201
202
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− usługi stoczniowe (budowa, naprawa, unowocześnienia, serwisowanie jednostek wodnych),
− przewozy promowe
− regularny śródlądowy transport wodny pasażerów,
− rejsy pasażerskie na Dunaju,
− usługi turystyczne (m.in. hotelarskie i restauracyjne),
− usługi pogłębiania i utrzymania dróg wodnych oraz usługi inżynierii wodnej,
− wynajem powierzchni biurowych i magazynowych.
Usługi śródlądowego transportu wodnego towarów oraz pasażerów świadczone są między
Morzem Czarnym a Ratyzboną (miasto w Bawarii, położone nad Dunajem). Flota transportowa
spółki204 składa się z:
− 33 pchaczy (o zróżnicowanej mocy),
− 12 holowników (o zróżnicowanej mocy),
− 269 barek do pchania o nośności ok. 327 tys. ton,
− 12 barek cystern o pojemności ok. 14 tys. m3,
− 11 barek z własnym napędem o nośności ok. 18 tys. ton.
Przy czym, jak wynika z udostępnionych wyników finansowych przez przedsiębiorstwo,
większość przychodów całej grupy generowana jest przez usługi frachtu rzecznego. Niestety
nie jest możliwe zdefiniowanie dokładnie udziału czystego śródlądowego transportu wodnego
towarowego. Należy przy tym podkreślić, iż wysokość przychodów generowanych przez fracht
rzeczny dochodzi nawet do poziomu 80%. Tabela 29 (poniżej) pokazuje wybrane dane
finansowe całej grupy.
Tabela 29. Wybrane wskaźniki finansowe NAVROM
Wskaźnik

Miara

2007

2009

Przychody ze sprzedaży
mln RON
155,1
156,2
Zysk (strata)
mln RON
2,4
6,4
Udział przychodów z tytułów
%
b.d.
b.d.
przewozów
Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów rocznych.
* Dotyczy śródlądowego transportu wodnego.

2011

2013

2014

189,2
7,8
79,2

24131
12,5
81,7

251,1
-7,7
81,2

2015
249,4
7,1
78,0

2016
b.d.
b.d.
b.d.

Wynik finansowy pokazuje, iż wybrana strategia biznesowa przez NAVROM okazała się
skuteczna.
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ROZDZIAŁ VI.
ANALIZA SYSTEMU ZARZĄDZANIA
SEKTOREM ŚRÓDLĄDOWEGO TRANSPORTU WODNEGO
NA POZIOMIE UNIJNYM
6.1.

Polityka transportowa w świetle aktów prawa pierwotnego

Pierwsze wzmianki o konieczności prowadzenia wspólnej polityki transportowej znajdują
się w przyjętym w 18 kwietnia 1951 r. Traktacie ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla
i Stali (TEWWiS). Ustawodawstwo dotyczące transportu zdefiniowano w Tytule IX –
Transport (artykuł 70). Wprowadzono zakaz dyskryminacji klientów w handlu
wewnątrzkrajowym oraz międzynarodowym, w rozumieniu wymiany z pozostałymi krajami
EWWiS. Na straży reguł uczciwej konkurencji stała tzw. Wysoka Władza, która zyskała prawo
do kontrolowania nakładania i stosowania przez poszczególne Państwa Członkowskie taryf
specjalnych. Pomimo zapisów traktatowych, jednoznacznie mówiących, iż celem Wspólnoty
Węgla i Stali jest stworzenie wolnego rynku, w odniesieniu do tych dwóch produktów, artykuł
70 TEWWiS identyfikował ogół polityki transportowej jako wyłączną kompetencję Państw
Członkowskich.
Polityka transportowa staje się w pełni polityką wspólnotowa dopiero w Traktacie
ustanawiającym Europejską Wspólnotę Gospodarczą (TEWG) 205 i Traktacie ustanawiającym
Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (TEA). Polityka transportowa jest wymieniona w art.
3 TEWG, jako jedna z polityk, która przybliża realizację celu Wspólnot, tj. zgodnie z art. 2
TEWG: stworzenie wspólnego rynku i stopniowe zbliżanie polityk gospodarczych Państw
Członkowskich, popieranie w całej Wspólnocie harmonijnego rozwoju działalności
gospodarczej, stałego i zrównoważonego wzrostu, zwiększonej stabilności, przyspieszonego
podwyższania poziomu życia oraz ściślejszych związków między Państwami Członkowskimi.
Była to jedna trzech wspólnych polityk, obok polityki rolnej oraz polityki handlowej, które
zostały zdefiniowane bezpośrednie w Traktatach Rzymskich.
Tytuł IV TEWG definiuje odniesienia zagadnienia związane ze wspólnotową polityką
transportową. Zgodnie z art. 74 TEWG, wspólna polityka transportowa realizowana była przez
poszczególne Państwa członkowskie. Brzmienie art. 77 TEWG nakazuje Komisji
przygotowanie wspólnych reguł dla transportu międzynarodowego wykonywanego z lub na
terytorium Państwa Członkowskiego lub tranzytu przez terytorium jednego lub więcej Państw

205

Należy podkreślić, iż w toku kolejnych ewolucji dorobku prawnego Wspólnot Europejskich, a następnie Unii
Europejskiej, Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, przechodzi szereg przeobrażeń.
Warto zatem pamiętać, iż w latach 1958 – 1993, tj. do czasu przyjęcia Traktatu z Maastricht nosił
dotychczasową nazwę (TEWG). W latach 1993 – 2009, tj. do czasu przyjęcia Traktatu z Lizbony nosił nazwę
Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (TWE). Od roku 2009, tj. od wejścia w życie Traktatu z Lizbony,
nazwa traktatu brzmi: Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).
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Członkowskich. Ponadto Komisja była zobowiązana przygotować wszelkie niezbędne reguły
i prawa dotyczące rynku transportowego.206
Przy tworzeniu wspólnej polityki transportowej (w odniesieniu do komponentu cenowo –
stawkowego usług transportowych) potwierdzono konieczność uwzględnienia sytuacji
ekonomicznej poszczególnych przewoźników w Państwach członkowskich (art. 78 TEWG).
Wprowadzono odpowiednią derogację podlegającą kontroli przez Komisję (art. 80 TEWG), na
rzecz regionów słabiej rozwiniętych bądź dotkniętych przez sytuację nadzwyczajną.
Początkowo zapisy odnoszące się do polityki transportowej dotyczyły jedynie do transportu
kolejowego, drogowego i śródlądowego. Niemniej przewidziano możliwość objęcia wspólną
polityką, również transportu morskiego oraz lotniczego (art. 84 TEWG).
Założenia wspólnej polityki transportowej wynikającej z zapisów TEWG to m.in.:
− zakaz dyskryminacji przewoźników pochodzących z pozostałych Państw Członkowskich,
przez władze poszczególnych Państw stron Traktatu (art. 76 TEWG), również poprzez
działania administracyjne dotyczące kształtowania cen (art. 79 TEWG),
− zakaz wsparcia pojedynczych podmiotów gospodarczych bądź całych gałęzi przez Państwa
Członkowskich (art. 80 TEWG),
− nakaz uwzględniania kosztów związanych z przekraczaniem istniejących jeszcze granic
między poszczególnymi Państwami Członkowskimi, przy formułowaniu stawek za usługi
transportowe (art. 81 TEWG),
Mimo ich zdefiniowania, szereg autorów (m.in.: R. Greaves 207, I. Kocijan208) stwierdza, iż
nie przewidziano wystarczających mechanizmów wdrożeniowych dla wspólnotowej polityki
transportowej.
Przyjęty w lutym 1986 r., Jednolity Akt Europejski (JAE), wprowadza zmiany do
architektury wspólnot europejskich, które na przestrzeni lat zebrały szereg krytyk, 209 w tym
również braku jednolitej tożsamości samego systemu społeczno-gospodarczego

206

207
208
209

−
−
−
−
−

Zgodnie z zapisami art. 75 TEWG, miało to nastąpić do końca tzw. drugiego etapu tworzenia wspólnego rynku,
tj. zgodnie z zapisem art. 8 TEWG nie dłużej niż do 8 lat od przyjęcia ww. traktatu. Ponieważ zgodnie z
pierwotnymi zapisami traktatowymi miało to nastąpić w sposób jednomyślny, stworzono również możliwość
przyjęcia ww. zasad działania wspólnego rynku transportowego w terminie późniejszym.
R. Greaves, EC Transport Law, Pearson, Londyn 2000, s. 18.
I. Kocijan, Revisiting the formative years of european transport policy, “Zbornik PFZ” 59 (2-3), 2009, s. 531.
Wśród najważniejszych warto wyróżnić m.in.:
Raport Gaston’a Thorn’a (1981), dotyczący rozwoju wspólnych polityk, w szczególności polityki rolnej,
Tzw. Plan Genscher-Colombi (1981), dotyczący stworzenia Unii Europejskiej,
Komisja Spinnelly’ego oraz działalność tzw. Klubu Krokodyla (1984), dotyczące stworzenia nowego aktu
europejskiego,
Raport Tidenmans (1975) oraz prace tzw. Komitetu Andonnino (1984) dotyczące ochrony wartości i praw
europejskich oraz co najważniejsze nadaniu im politycznej wagi,
Raport Davignon’a (1970), Raport Tindemans’a (1976) oraz Raport Carrington (1981) dotyczące stworzenia
prawdziwie wspólnotowych polityk oraz procedur ich prowadzenia, w szczególności w obszarze polityki
zagranicznej (w tym ekonomicznej).
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Wspólnot210. Wprowadzenie mechanizmu kooperacji oraz zastosowania głosowań
większościowych można uznać za początki budowy szerszej tożsamości europejskiej.211
Niemniej wprowadzenie tej nowej metody wydłużył proces podejmowania decyzji poprzez
zwiększenie liczby uczestników oraz wymuszenie koncyliacyjnego podejścia.212
Jak wskazują m.in. K. Koźbiał i W. Natanek213 podstawowym celem JAE było jednak
przyspieszenie integracji gospodarczej i zbudowanie wspólnego rynku. Jednym z jego
elementów był rynek transportowy. Jak wskazują m.in. H. Geerlings i D. Stead214 oraz
J. Pelkmans215, JAE zastąpił proces powolnej harmonizację systemów krajowych przez ścisłą
koordynacja polityk krajowych oraz przyspieszenie ich integracji. Jak wskazuje m.in.
I. Kocijan216, a także R. Barcik i G. Biesok217, w centrum wspólnej polityki transportowej
znajdowały się obszary związane z konkurencją wewnątrzgałęziową (zwłaszcza tzw. czterema
swobodami). Niemniej pełne wykorzystanie potencjału wewnętrznego rynku było
niemożliwe.218 Ważną zmianą strukturalną było uwzględnienie ochrony środowiska oraz
ochrony praw konsumentów w praktyce operacyjnej przedsiębiorstw transportowych.
Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (TWE), podpisany 7 lutego 1992 r.,
wprowadził kilka zmian do konstrukcji instytucjonalne Wspólnot Europejskich jak również
wspólnotowej polityki transportowej. Warto wymienić m.in.:
− rozszerzenie tzw. zasady subsydiarności na wszystkie polityki wspólnotowe (art. G
podpunkt 5 TUE),
− wprowadzenie nowych ciał doradczych, tj. Komitetu Regionów oraz Komitetu ds.
Transportu,
− wprowadzono nowy tytuł XII pn. Sieci Transeuropejskie.

W latach 80-tych współistniały trzy konkurencyjne model gospodarcze w krajach Wspólnot Europejskich:
− Renacjonalizacja gospodarki (Francja pod rządami Francois Mitterand),
− Liberalizacja gospodarki (Wielka Brytania pod rządami Margaret Thatcher),
− Tzw. trzecia droga (Niemcy pod rządami Kohl’a).
211
K. Good, Institutional Reform Under The Single European Act, [w:] “American University International Law
Review” 3 (1), 1988, s. 310 – 314.
212
H.-J. Glaesner, The Single European Act: Attempt At An Appraisal, [w:] “Fordham Interantional Law Journal”
10 (3), 1986, s. 459 – 470.
213
K. Koźbiał, W. Natanek, Historia integracji europejskiej, [w] Unia Europejska u progu polskiej Prezydencji,
P. Filipek (red.), Kraków 2011, s. 17.
214
H. Geerlings, D. Stead, Integrating Transport, Land-Use Planning and Environment Policy in European
Countries, “European Journal of Transport and Infrastructure Research” 2 (3/4), 2002, s. 217 – 218.
215
J. Pelkmans, The New Approach to Technical Harmonization and Standardization, “Journal of Common
Market Studies” 25 (3), 1987, s. 260 – 264.
216
I. Kocijan, Revisiting the formative..., op. cit., s. 541 – 543.
217
R. Barcik, G. Biesok, Polityka transportowa państw Unii Europejskiej (cz. 1), [w:] „Logistyka” 2, 2004, s. 11
– 12,
R. Barcik, G. Biesok, Polityka transportowa państw Unii Europejskiej (cz. 2), [w:] „Logistyka” 4, 2004, s. 24
– 26.
218
Review of the Balance of Competences between the United Kingdom and the European Union - The Single
Market, HM Governemt, Londyn 2013, s. 14.
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TWE dokonał ogromnej zmiany w systemie wdrażania wspólnej polityki transportowej,
poprzez zdefiniowanie tzw. sieci transeuropejskich oraz ich traktatowe umocowanie.
Oznaczało to odrzucenie polityki „małych kroków” w obszarze transportu.219 Dopiero
w 1994 r. zatwierdzono pierwotną listę 14 wspólnotowych inwestycji w obszarze sieci
transeuropejskich.. Trudno ocenić pojawienie się Komitetu ds. Transportu w sposób
pozytywny. Jak wskazują m.in. L. Butcher220 oraz H. Sichelschmidt221 jego utworzenie
wydłużyło procesy konsultacyjne w ramach polityki transportowej. Nie przyniosło natomiast
odpowiedniego impulsu do koordynacji krajowych priorytetów inwestycyjnych.
Traktat z Amsterdamu (TA), podpisany 2 października 1997 r., miał na celu przede
wszystkim uporządkowanie prawa pierwotnego Wspólnoty Europejskiej, zwłaszcza
w obszarze procedur ustawodawczych i parlamentarnych. Jednak sposób jego przyjęcia, a także
wprowadzone zmiany wywołały szereg negatywnych komentarzy, jak wskazują m.in. J.-C.
Piris i G. Maganz’a222, G. Maganz’a223 czy wreszcie A. Moravics i K. Nicolaïdis.224
Z punktu widzenia wspólnotowej polityki transportowej, najważniejsze okazały się zapisy
odnoszące się do zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju w politykach wspólnotowych.
Holistyczne podejście wymuszało uwzględnienie kwestii środowiskowych w prowadzonych
politykach sektorowych. Zmiany wprowadzone przez Traktat z Amsterdamu zwiększyły
efektywność całego procesu decyzyjnego (rozszerzenie możliwości stosowania tzw.
głosowania większością kwalifikowaną).
Przyjęty w lutym 2001 r. Traktat zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, Traktat
ustanawiający Wspólnotę Europejską oraz niektóre związane z nimi akty prawne, nie
wprowadzał nowych rozwiązań instytucjonalnych bądź procesowych dotyczących wspólnej
polityki transportowej. Jego podstawowym celem było zakończenie reform instytucjonalnych
i proceduralnych rozpoczętych przez Traktat z Amsterdamu.225 Miał przygotować Wspólnotę
do rozszerzenie o kraje Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej. Jego ocena jest
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Law Journal” 22 (6), 1988, s. 33 – 35.
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G. Maganz, The Treaty of Amsterdam’s Changes to the Common Foreign and Security Policy Chapter and an
Overview of the Opening Enlargement Process, [w:] “Fordham International Law Journal” 22 (6), 1988, s. 174
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“Journal of Common Market Studies” 37 (1), 1999, s. 60 – 61.
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Zob. więcej:
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Economic Policy Research, Londyn 2001, s. 1 – 3.
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225 – 227.
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generalnie pozytywna,226 to jednak nie rozwiązano szeregu wyzwań dotyczących m.in.
wspólnotowego systemu sądowego.227
Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający
Wspólnotę Europejską (TFUE), został podpisany 13 grudnia 2007 r. Traktat jedynie reformuje
podstawy prawne działania Unii Europejskiej, podobnie jak uczyniły to wcześniej Traktaty:
amsterdamski oraz nicejski. Sam Traktat z Lizbony wprowadza zmiany dotyczące dwóch
obszarów tematycznych, tj. instytucji Unii Europejskiej oraz ich procesu decyzyjnego oraz
polityk europejskich.
W przypadku wspólnotowej polityki transportowej zmiany dotyczyły m.in.:
− wprowadzenia wymogu uwzględniania negatywnego wpływu sektora na środowisko
naturalne oraz konieczność jego mityzacji228
− uznania polityki transportowej za współdzieloną kompetencję Komisji Europejskiej oraz
Państw Członkowskich.229 Wymusza to jej koordynację na dwóch poziomach230 –
wspólnotowym oraz krajowym, jak np. w przypadku sieci TEN-T.231
− wdrożono nowych zasad dotyczących wyznaczania sieci transeuropejskich oraz zasad
i mechanizmów finansowania europejskiej infrastruktury transportowej.
Warto przy tym przytoczyć za m.in. C. Bender’em, G. Götz’em & B. Pakulą232 bądź
E. Eftestøl-Wilhelmsson233, iż Traktat z Lizbony stanowi podstawę do twierdzenia, iż
wspólnotowa polityka transportowa jest nieodłącznym elementem acquis communautaire,
stanowiąc istotnym elementem o wysokiej wartości dodanej, skutkującej atrakcyjnością
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s. 19 – 21.
E. Best, The Treaty of Nice: Not Beautiful but It'll do, [w:] “Eipascope” 1, 2001, s. 1 – 6.
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229
W. Januszkiewicz, Balance of Ten Years of the EU Common Transport Policy in Terms of Advantages and
Disadvantages to Poland, [w:] Selected aspects of functioning of Poland in the European Union - The balance
of ten years of membership, G. Wojtkowska-Łodej, H. Bąk (red.), Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej
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integracji z Unią Europejską dla kolejnych krajów234, a także ważnym źródłem przewagi
konkurencyjnej dla unijnych przedsiębiorstw.235

6.2.

Białe Księgi oraz wybrane komunikaty Komisji Europejskiej

Przyjęty 2 grudnia 1992 r. komunikat pn. Przyszły rozwój wspólnej polityki
transportowej236, stanowi wyraz nowego podejścia do wspólnotowej polityki transportowej.
Wskazano w nim chęć Komisji Europejskiej do zapewnienia zrównoważonej mobilności
zarówno dla konsumentów (mieszkańców) oraz przedsiębiorstw. Zaproponowanie kierunki
działania dotyczyły m.in.:
− pogłębienia wspólnotowego rynku transportu pasażerów oraz towarów,
− odejścia od podejścia harmonizacyjnego na rzecz rozwiązań promujących całościowe
podejście do wspólnotowej polityki transportowej,
− zwiększenie spójności społeczno-ekonomicznej dzięki poprzez wykorzystanie wpływu
infrastruktury transportowej na rozwój obszarów defaworyzowanych oraz peryferyjnych,
− rozwój mechanizmów zmniejszających wpływ sektora transportu na środowisko,
− zacieśnienia współpracy z państwami trzecimi.
W komunikacie zdefiniowano również czynniki ryzyka dla jego realizacji, spośród których
warto wspomnieć m.in. o:
− wykorzystywania pozycji dominującej przez niektóre podmioty – stąd normy m.in. dla
transportu intermodalnego, czy możliwość korzystanie różnych przewoźników ze wspólnej
infrastruktury,
− wykorzystanie pomocy publicznej przez poszczególne kraje do wsparcia narodowych
czempionów lub przedsiębiorstw,
− wysokie wydatki infrastrukturalne niezbędne dla zwiększenie konkurencyjności
śródlądowego transportu wodnego oraz kolejowego. Co może mieć znaczenie dla
zjednoczenia Niemiec oraz przyszłej integracji krajów Europy Środkowej i Wschodniej do
wspólnotowego systemu transportowego,
− wymiar regionalny wspólnotowej polityki transportowej, zwłaszcza w kontekście kongestii
transportu drogowego,
− degradacja środowiska naturalnego przez niezrównoważony rozwój sektora transportu,
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− promocję transportu intermodalnego oraz zmniejszenie udziału sektora transportu
drogowego poprzez zmiany zasad odpłatności za wykorzystanie infrastruktury oraz
uwzględnienie wybranych efektów zewnętrznych.
Warto podkreślić, iż w opinii Komisji Europejskiej niezbędne będzie przeanalizowanie
efektywności działania mechanizmu złomowania w transporcie śródlądowym wodnym,
w szczególności w zakresie zmniejszenia podaży zdolności przewozowych.
Bezpośrednim następcą komunikatu z 1992 r. był Biała Księga pn. Europejska polityka
transportowa na 2010 r.: czas na decyzję.237 Prezentowała ona nową strategię Komisji
Europejskiej wdrożenia wspólnotowej polityki transportowej po dotychczasowych
niepowodzeniach. Szereg kierunków interwencji był kontynuowany z poprzedniego
dokumentu strategicznego. Przy czym celem Białej Księgi było nadanie nowego impulsu
rozwojowego dla poszczególnych gałęzi wspólnotowego sektora transportu.
Można ocenić, iż ten cel udało się zrealizować w przypadku sektora śródlądowego
transportu wodnego oraz drogowego (osiągnięto daleko idącą liberalizację rynku).
Problematyczny okazał się sektor transportu kolejowego, co wynikało z różnic w standardach
technicznych (infrastruktury i środków transportu). Wyzwaniem dla sektorów transportu
morskiego oraz lotniczego był natomiast ich globalny charakter. To uniemożliwiało aktywne
działania Wspólnot Europejskich w obrębie tych sektorów.
W Białej Księdze zdefiniowano trzy cele dla wspólnotowego sektora transportu, tj.:
− zmniejszenie roli sektora transportu drogowego oraz szersze wykorzystanie pozostałych
gałęzi transportu,
− zmniejszenie obciążenia sieci transportowej poprzez eliminację tzw. „wąskich gardeł”;
− zwiększeniu społeczno-gospodarczej mobilności oraz zapewnienie jej bezpieczeństwa.
Ich osiągnięcie miało być możliwe dzięki m.in.:
− rewitalizacji i rozwojowi infrastruktury sektora transportu kolejowego,
− rozwojowi transportu wodnego (morskiego i śródlądowego) poprzez promocję tych gałęzi
transportu oraz rozwój tzw. „autostrad morskich”, jak również rozwój infrastruktury
umożliwiający całoroczne wykorzystanie tych gałęzi w transporcie intermodalnym,
− stworzenie wspólnych standardów technicznych dla statków żeglugi śródlądowej oraz
wdrożenie zharmonizowanych wymogów zawodowych dla pracowników sektora ,
− rozwój intermodalności oraz innowacyjności sektora transportu z wykorzystaniem wsparcia
w ramach programu Marco Polo,
− dalszy rozwój sieci TEN-T uwzględniający przyszłe rozszerzenia Wspólnot na Wschód
i Południe Europy;
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− wdrożenie jednolitych stawek podatkowych za paliwa dla transportu komercyjnego, a także
przygotowanie wspólnej podstawy dla opłat za korzystanie z infrastruktury transportowej
dla jej użytkowników,
− szersze niż dotychczas uwzględnienie dynamicznego kontekstu gospodarczego dla sektora
transportu.
Rozszerzenie
współpracy
z
organizacjami
międzynarodowymi
i ponadnarodowymi w zakresie transportu –Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO),
Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), Komisji ds. Żeglugi na
Renie (CC – NR),
− przygotowanie w perspektywie do 2002 r. systemu wskaźników opisującego stopień
zrównoważenia wspólnotowego systemu transportowego w średniej i długiej perspektywie.
Warto podkreślić, iż w ramach Białej Księgi przewidziano ok. 60 działań do zrealizowania
zarówno przez samą Komisję Europejską, jak również pozostałe instytucje wspólnotowe, a
także przez poszczególne Państwa Członkowskie.
Podsumowaniem dotychczasowych osiągnięć wdrażania polityki transportowej
był komunikat z 2006 roku.238. Uaktualniał on również czynniki determinujące możliwość jej
wdrożenia poprzez uwzględnienie:
− rozszerzenie Unii Europejskiej o 10 państw z Europy Środkowej i Wschodniej, o niższym
potencjale gospodarczym oraz innych potrzebach transportowych,
− dalszego pogłębienia się globalizacji, a zwłaszcza stopnia współzależności gospodarczej
państw UE – 15 oraz nowych centrów wzrostu (m.in. kraje BRIC),
− silnej presji wewnątrz unijnej dotyczącej celów środowiskowych,
− zakończenia budowy ram prawnych rynku wewnętrznego.
Mimo nowego kontekstu, rdzeń wspólnotowej polityki transportowej został podtrzymany.
Jednocześnie wskazano niezbędne działania aby nie tylko nowy kontekst sytuacyjny ale
również wdrożyć ducha Białej Księgi z 2001 r. Warto wymienić m.in.:
− stworzenie instrumentów promujących wykorzystanie tzw. autostrad morskich,
− wypracowanie nowych mechanizmów aby w pełni wykorzystać potencjał europejskich
rzek, w szczególności Dunaju, poprzez wzmocnienie inicjatywy NIADES,
− konieczność „odmłodzenia” kadr unijnego sektora transportu, a także zwiększenia jego
kompetencji pracowników sektora,
− dalszy rozwój praw pasażera, regulacji dotyczących bezpieczeństwa podróży i transportu
towarów i dóbr,
− wypracowanie wytycznych dla rozwoju logistyki oraz transportu miejskiego, celem
uwzględnienia zasad zrównoważonego rozwoju,
238
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− wdrożenie technologii zmniejszających negatywny wpływ sektora transportu, ,
− zwiększenie dostępności terytorialnej poszczególnych regionów,
− wdrożenie mechanizmu mechanizmów odpłatności za dostęp do infrastruktury
transportowej, które zostaną opracowane w przyszłości przez Komisję Europejską we
współpracy z zainteresowanymi stronami.
Jak wskazano w Komunikacie z 2006 r., wprawdzie udało się doprowadzić do końca wiele
z zaplanowanych działań wymienionych w Białej Księgi z 2001 r., niemniej w dalszym ciągu
szereg elementów wspólnotowej polityki transportowej wymagał dopracowania. Zwłaszcza
w obszarze transportu towarowego.

6.2.1. Agenda UE w sprawie transportu towarowego: Poprawa wydajności,
integracyjności i zrównoważenia transportu towarowego w Europie
Komunikat Komisji Europejskiej z 2007 r.239, podobnie jak wcześniejszy o rok przegląd
sródokresowy Białej księgi z 2001 r., identyfikował wyzwania przed którymi stanął europejski
sektor transportu towarów. Szereg z nich zostało już wcześniej zidentyfikowanych, dlatego
warto wspomnieć o nowych, wśród których wyróżniają się poniższe:
− negatywny wpływ kongestii na koszty bezpośrednie i pośrednie sektora transportu,
− wysokie uzależnienie od importowanych paliw kopalnych,
− trudność w przyciąganiu wykwalifikowanych pracowników przez podmioty sektora
transportu, spedycji i logistyki.
Komunikat definiuje również szanse rozwojowe dla sektora, tj.: zwiększenie rynku
wewnętrznego oraz jego różnorodności dzięki rozszerzeniu w 2004 r., postępującą globalizację,
a także rozwój zastosowań nowych technologii teleinformatycznych w transporcie.
Zdefiniowanie powyżej szanse stały się bazą dla czterech inicjatyw, które miały wesprzeć
efekty synergiczne w ramach poszczególnych gałęzi transportu europejskiego. Były to:
− działania wspierające zróżnicowane wykorzystanie narzędzi teleinformatycznych
− rozwój inwestycji infrastrukturalnych, wspierających transport multimodalny,
− harmonizacja i uproszczenia otoczenia prawnego sektora transportu,
− zorientowanie działań na użytkownika (klienta) sektora transportu
ich wdrożenie powinno wzmocnić konkurencyjność sektora oraz efektywność użytkowania
infrastruktury, co docelowo powinno zmniejszyć presję środowiskową. Kluczowe będzie
wykorzystanie tzw. autostrad morskich240 oraz rozwój transportu modalnego z wykorzystaniem
COM (2007) 606: Agenda UE w sprawie transportu towarowego: Poprawa wydajności, integracyjności i
zrównoważenia transportu towarowego w Europie.
240
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zarówno transportu morskiego jak i wodnego śródlądowego. Tym samym podkreślono rolę
frachtu rzecznego w wewnątrz unijnym systemie transportowym.
Jak śródokresowym przeglądzie Białej Księgi z 2001 r.241, podkreślono, iż celem unijnej
polityki transportowej jest mobilność zorganizowana z poszanowaniem zasady
zrównoważonego rozwoju. W praktyce jest to taka organizacja systemu transportowego aby
zminimalizować jego negatywne efekty zewnętrzne. Niezbędna jest budowa instrumentarium
wspierającego rozwój narzędzi i metod ograniczających presję usług transportu (zarówno
w ujęciu popytowym jak i podażowym) na środowiskowo.

6.2.2. Ekologiczny transport
Komunikat pn. Ekologiczny transport242 wskazuje wyraźnie iż podstawowym bodźcem
wpływającym na użytkowników sektora transportu jest cena usługi. Niemniej – cena usługi
transportowej nie zawsze odzwierciedla pełne koszty zewnętrznych danej gałęzi. W opinii
Komisji Europejskiej niezbędne jest niezbędne jest wdrożenie polityk cenowych
internacjonalizujących koszty zewnętrzne jak również dalsze prace regulacyjne oraz wsparcie
dla infrastruktury i innowacji w obszarze zrównoważonej mobilności. Wdrożenie ww.
rozwiązań jest niezbędne aby „zazielenić” sektor transportu, które silnie przyczynia się m.in.
do zmian klimatu, a także lokalnej degradacji środowiska naturalnego (w tym poprzez hałas).
Komisja Europejska przygotowała ramy prawne i regulacyjne niezbędne do stworzenia
rachunku kosztów środowiskowych poszczególnych gałęzi transportu. Ujednolicone ramy były
niezbędne aby nie zaburzać konkurencji międzygałęziowej, a tym samym zasad wolnego
rynku. Warto pamiętać, iż przypadku niektórych rodzajów negatywnego wpływu, np. hałasu i
zatłoczenia, społeczny koszt transportu jest różny w zależności od miejsca, czasu i rodzaju
transportu, podczas gdy stwierdzenie to nie dotyczy innych rodzajów negatywnego
oddziaływania, takich jak emisje gazów cieplarnianych.243 Wskazuje to potrzebę dostosowania
rachunku kosztów środowiskowych również do poszczególnych rodzajów oddziaływania na
środowisko naturalne, a nie jedynie gałęzi transportu.
W opinii Komisji Europejskiej, internacjonalizacja kosztów środowiskowych, powinna
dotyczyć zwłaszcza transportu drogowego (zarówno towarowego jak i pasażerskiego). Takie
podejście powinno przyczynić się do ograniczenia jego roli w łańcuchach logistycznych. Na
wysokość kosztów środowiskowych wpływają również koszty nośników energii. W tym
obszarze zaproponowano objęcie unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji sektora
lotniczego.
Priorytetowe powinno być również wdrożenie opłat za dostęp do infrastruktury dla
transportu drogowego. Przy czym sposób ich wprowadzenia oraz ich wysokość powinna stać
− Komunikat Komisji do Parlamentu europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
i Komitetu Regionów - Zintegrowana polityka morska Unii Europejskiej COM (2007) 575.
241
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się zachętą do rozwoju transportu o niższej bądź ograniczonej emisyjności (zwłaszcza CO 2).
Pozyskane środki finansowane, powinny być przeznaczone na ograniczenie negatywnego
wpływu sektora transportu na środowisko naturalnego.244
Niemniej, rola niniejszego komunikatu nie sprowadza się jedynie do zaznaczenia
konieczności uwzględnienia negatywnego wpływu sektora transportu na środowisko naturalne,
bądź też wskazanie koniecznych działań mu przeciwdziałających. Jest to również wskazówka
co do intencji Komisji w przypadku procedowania kolejnej Białej Księgi dotyczącej sektora
transportu w Unii Europejskiej.

6.2.3. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do
osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu
Najnowsza tzw. Biała księga, przyjęta w marca 2011 r.245, jest pierwszym dokumentem
strategicznym poświęconym problematyce transportu, który powstał po przyjęciu Strategii
Europa 2020246. a także rozszerzeniu z lat 2004 – 2007. Inwestycje w system transportowy będą
niewątpliwie źródłem rozwoju gospodarczej oraz silniejszego powiązania poszczególnych
Państw Członkowskich.
Konieczna jest dalsza integracja europejskiego rynku transportowego, a przede wszystkim
jego realne stworzenie. W dalszym ciągu istnieje szereg, tzw. „wąskich gardeł” w ujęciu
legislacyjnym, ale co najważniejsze również infrastrukturalnym. Rozwój infrastruktury sektora
musi uwzględniać zasady zrównoważonego rozwoju oraz wykorzystanie tzw. Inteligentnych
Systemów Transportowych.247 Wskazuje to na konieczność dalszego wdrażania technologii
telekomunikacyjnych przez sektor oraz pozostałe innowacji (zwiększające konkurencyjność
europejskiej gospodarki, zmniejszające presję środowiskową sektora).
Do 2050 r. europejski sektor transportu musi zmniejszyć swoją emisyjność o 60%, poprzez
m.in.:
− uwolnieniu centrów miast od pojazdów o napędzie konwencjonalnym,
− redukcja emisji towarzyszących transportowi morskiemu o co najmniej 40%,
− przesunięcie 50% ruchu pasażerskiego międzymiastowym (średniodystansowego), a także
przejęcie transportu towarów przez kolej oraz transport wodny.
Autorzy zdefiniowali dziesięć celów na rzecz utworzenia konkurencyjnego
i zasobooszczędnego systemu transportu, które mają przyczynić się do 60% zmniejszenia
emisji gazów cieplarnianaych przez sektor transportu. Owe 10 celów dotyczyć będzie:
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− rozwoju i wprowadzeniu do użytku nowych paliw i systemów napędowych zgodnych
z zasadą zrównoważonego rozwoju,
− optymalizacji działania multimodalnych łańcuchów logistycznych, m.in. poprzez większe
wykorzystanie bardziej energooszczędnych środków transportu,
− dalszemu wzrost efektywności korzystania z transportu i infrastruktury dzięki systemom
informacji i zachętom rynkowym.
Ww. cele będą wdrażane przez 40 inicjatyw szczegółowych zgrupowanych w ramach 12
obszarów tematycznych.248 Wśród najważniejszych spośród nich można wyróżnić m.in.:
− dokończenie budowy wspólnego rynku transportowego, celem faktycznego wdrożenia
funkcjonującego rynku wewnętrznego. Przyczyni się to do utworzenia tzw. jednolitego
europejskiego obszaru transportowego,
− zwiększenie jakości, dostępność oraz niezawodności usług transportowych. Przy czym musi
się to odbywać z poszanowanie zasad pracy pracowników oraz ich bezpieczeństwa,
− wykorzystanie potencjału innowacji, zwłaszcza zmniejszających emisyjność sektora
transportu. Nowe rozwiązania muszą przyczyniać się do stworzenia bardziej efektywnego
systemu transportowego zbudowanego zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju,
− rozwój i dostosowanie europejskiej infrastruktury transportowej do potrzeb nowoczesnej
gospodarki. Niezbędne jest upowszechnienie zasad finansowania infrastruktury
uwzględniających zasady: „użytkownik płaci” oraz „zanieczyszczający płaci”,
− konieczne jest wyrównanie jakości infrastruktury transportowej między krajami UE – 15
oraz N – 13. Projekty muszą przyczyniać się do likwidacji tzw. wąskich gardeł oraz , a także
zapewnić dostępność transportową obszarów peryferyjnych oraz przygranicznych,
− rozwój infrastruktury musi również uwzględniać wymiar międzynarodowy, poprzez
otwarcie się na systemy transportowe krajów ościennych.
Analizując zapisy kierunkowe zaproponowane w Białej Księdze z 2011 r. należy podkreślić,
iż mają one charakter perspektywiczny. Niemniej dotychczasowe działania wspólnotowe w
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zakresie stworzenia wspólnotowego rynku transportowego nie zakończyły się pełnym
sukcesem. Dodatkowo ostatnie trzy rozszerzenia Unii Europejskiej (z 2004 r. - 10 państw,
z 2007 r. - 2 państwa, z 2013 r. - 1 państwo), w ramach których przystąpiły państwa
o mniejszym potencjale ekonomicznym i bardzo wysokich potrzebach w zakresie
infrastrukturalnych każe powątpiewać, czy zaproponowany przez Komisję Europejską „Plan
utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia
konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu” zostanie wykonany w zakładanym
okresie, tj. do ok. 2021 roku. Widoczne jest to zwłaszcza w zakresie osiągnięcia przeniesienia
obsługi ruchu towarowego na inne gałęzie transportu.249

6.3.

Identyfikacja głównych założeń polityk unijnych względem sektora
transportu (w tym sektora śródlądowego transportu wodnego)

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej wyrażanym we wszystkich
dotychczasowych Białych Księgach, europejski sektor transportu stanowi jedną z podpór
istnienia rynku wewnętrznego. Można wręcz pokusić się o twierdzenie, iż stanowi on
podstawowy wymóg umożliwiający realizację co najmniej dwóch z czterech swobód,
tj. przepływ osób i przepływ towarów. Jest również wymagany w przypadku swobodnego
przepływu usług.
Każda z gałęzi sektora transportu (lądowego, morskiego bądź też lotniczego) powinna być
przygotowana i zdolna do działania bez korzystania z finansowanej oraz pozafinansowej
pomocy państwa. Żadne z Państw Członkowskich nie może dyskryminować przedsiębiorstw
zarejestrowanych w jednym z krajów wspólnoty, a świadczącego usługę transportową na jego
terytorium. Wymogiem jest równe traktowanie zarówno podmiotów zarejestrowanych
w danym kraju, jak również podmiotów zarejestrowanych w pozostałych krajach wspólnoty.
Zasada niedyskryminacji dotyczy także możliwości korzystania z zaakceptowanych przez
Komisję lub dozwolonych w świetle prawa unijnego wsparcia dla podmiotów gospodarczych.
Możliwość wpływania na poziom oferowanych cen za poszczególne rodzaje usług
transportowych przez poszczególne państwa również została ograniczona. Póki nie dochodzi
do wyraźnej zmowy cenowej, instytucje państwowe nie mają mandatu do ingerowania w
politykę cenową. Ustawodawstwo unijne dopuszcza wprowadzanie preferencji dla wybranych
gałęzi transportu, z uwagi na ich niższy negatywny wpływ na środowisko naturalne.
Przykładem jest wprowadzanie mechanizmów na rzecz zwiększania pracy realizowanej przez
transport multimodalny kosztem transportu drogowego.
Konkurencyjność sektora transportu odnosi się również do konkurowania między
poszczególnymi gałęziami sektora o klientów. Źródłem przewag sektorowych powinna być
jednak jakość usługi transportowej a nie jedynie cena. Wymaga to szczególnego podkreślenia,
iż nawet jeżeli w świetle traktatowych zapisów, a także brzmienia aktualnego ustawodawstwa,
każda niezakazana forma konkurencji jest dozwolona. Niemniej Komisja Europejska, a także

249
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Parlament Europejski wielokrotnie podkreślały, iż konkurencja między poszczególnymi
gałęziami transportu, a także w ramach poszczególnych gałęzi, powinna być źródłem postępu,
w rozumieniu zarówno technicznym jak i organizacyjnym. Tym samym – konkurencja oparta
jedynie o kryterium ceny nie powinna być promowana przez władze publiczne.
Konkurencyjność unijnego sektora transportu dotyczy nie tylko jego działania na rynku
wewnętrznym, ale również poza unijnym. Unijne przedsiębiorstwa transportowe powinny być
zdolne do konkurencji nie tylko na rynku europejskim, ale również na wszystkich
najważniejszych rynkach światowych. Muszą zatem posiadać niezbędne kompetencje, a także
zasoby, konieczne do podjęcia się tego zadania. Dotyczy to również wsparcia transformacji
modeli biznesowych unijnych przedsiębiorstw aby premiować rozwój na rynkach poza
unijnych.
Unijny sektor transportu powinien oferować swoim użytkownikom możliwość
przewiezienia towaru bądź też odbycia podróży zgodnie z koncepcją „door-to-door”. Oznacza
to, iż oferta transportowa musi być stworzona w taki sposób aby uzyskać odpowiednie
połączenie z jednej strony kosztu transportu, z drugiej zaś czas jaki zostanie poświęcony na
realizację tej usługi. Przy równoczesnym zapewnieniu jej zintegrowanego charakteru.
Konoidalność pozostaje co do zasady główną filozofią unijnej polityki transportowej.
Konieczne jest wykorzystanie unikalnych cech oferowanych przez poszczególne rozwiązania
transportowe, tak aby zaspokoić zapotrzebowanie użytkowników sektora. Komisja Europejska
premiuje w swoich programach wykorzystanie multimodalności w transporcie zarówno
pasażerskim, jak również towarowym. Tego typu przedsięwzięcia mogły uzyskać dostęp do
współfinansowania wybranych inwestycji m.in. w programach Marco Polo czy też w ramach
programu wsparcia sektora śródlądowego transportu wodnego – NIADES.
Dążenie do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa całemu systemowi
Komisja Europejska realizuje działania zarówno dotyczące poszczególnych gałęzi transportu,
jak również wdrażając i harmonizując otoczenia prawne dotyczące wybranych form lub
rodzajów ładunku. W przypadku gałęzi transportu najbardziej widocznym efektem działań są
m.in. wspólne normy techniczne i bezpieczeństwa dotyczące jednostek transportowych
(dotyczy to każdej gałęzi transportu – lądowej, morskiej oraz lotniczej). Natomiast w przypadku
towarów specyficznych, warto wspomnieć o harmonizacji zasad i norm technicznych dla
przewozu substancji niebezpiecznych.
Innowacyjność sektora jest wyraźnie zaakcentowana zarówno w wydanych dotychczas
Białych Księgach jak również opracowaniach dotyczących polityk o charakterze
horyzontalnym. Konkurencyjność oparta jedynie o element ceny zarówno po stronie popytowej
jak również podażowej nie może być fundamentem długoterminowe modelu biznesowego.
Wykorzystanie nowoczesnych technologii to niezbędny wymóg aby prowadzić dalszą
integrację oferty transportowej, zgodnie z podejściem komodalnym. Dopiero odpowiedni
postęp w obszarze rozwoju technologii informacyjnych umożliwia zaoferowanie klientowi
usługi transportowej spełniającej jego potrzeby z uwagi na czas, jakość bądź cenę transportu.
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Innowacje mogą przyczynić się do zmniejszenia kosztochłonności sektora transportu jako
całości. Zwiększenie efektywności dotychczas wykorzystywanych jednostek bądź rozwój
nowych źródeł mocy może przyczynić się do powstania oszczędności w sektorze. Nie można
przy tym nie doceniać możliwości zmniejszenia, zarówno bezpośredniego jak i pośredniego,
negatywnego wpływu sektora transportu na środowisko naturalne. Dotyczy to zwłaszcza
emisyjności sektora, ale również w sposób pośredni – wpływu awarii jednostek transportowych
na ekosystem.
Innowacje wymagają właściwej infrastruktury technicznej i transportowej je wspierającej.
Polityka Komisji Europejskiej w tym obszarze jest realizowana konsekwentnie w ramach
kolejno programów TEN-T, CEF jak również w ramach środków przeznaczanych na projekty
infrastrukturalne w ramach programów EFIS. Wsparcie dla infrastruktury jest również
widoczne w ramach polityki spójności jak również w pozostałych sektorowych politykach
unijnych (rolnictwo, rybactwo).

6.4.

Instrumenty systemu zarzadzania sektorem śródlądowego transportu
wodnego na poziomie unijnym

6.4.1. Programy NAIADES (I i II)
Program NAIADES – Program na Rzecz Rozwoju Żeglugi Śródlądowej oraz Dróg
Wodnych w Europie COM(2006) 6, przyjęty przez Komisję Europejską w 2006 r., stanowił
jeden z podstawowych instrumentów koordynujących wspólną politykę transportową Unii
Europejskiej w obszarze śródlądowego transportu wodnego. Program określał działania mające
na celu wdrożenie zapisów Białej Księgi z 2001 r. Dodatkową potrzebą dla stworzenia ww.
programu było rozszerzenie Unii Europejskiej w maju 2004 r. o 10 krajów z Europy
Środkowowschodniej oraz Południowej. Były to kraje, w których dominował towarowy
transport drogowy, co stało w sprzeczności z zapisami Białej Księgi.
Program NAIADES zakładał działania w następujących obszarach:
− Rynek – Planowano działania na rzecz rozwoju nowych rynków dla śródlądowego
transportu wodnego, takich jak np. transport towarów niebezpiecznych, czy transport tzw.
dużych ładunków niepodzielnych. Ponadto ich uzupełnieniem miało być przyjęcie nowych,
poprawionych aktów prawnych dotyczących zasad funkcjonowania sektora;
− Flota – Planowano zwiększenie efektywności sektora śródlądowego transportu wodnego
poprzez unowocześnienie flot, a także złomowanie starych jednostek transportowych.
Miało nastąpić wyposażenie jednostek transportowych w technologie i rozwiązania
zmniejszające emisję gazów do środowiska naturalnego, zmniejszenie zużycia nośników
energii czy polepszenie zabezpieczeń;
− Zatrudnienie i kwalifikacje – Planowano działania związane zarówno z zapewnieniem
odpowiedniej liczby pracowników dla podmiotów sektora (z uwagi na niską atrakcyjność
sektora jako pracodawcy oraz starzenie się pracowników), a także podniesienia kwalifikacji
wszystkich pracujących i zatrudnionych w obrębie sektora;
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− Wizerunek branży oraz samej gałęzi transportu – Planowano polepszenie wizerunku branży,
zarówno wśród potencjalnych klientów jak również potencjalnych przyszłych
pracowników. Przygotowano także inicjatywy mające na celu zrzeszanie podmiotów
sektora;
− Infrastruktura – Planowano działania mające na celu rozbudowę bądź stworzenie
(w uzasadnionych wypadkach) niezbędnej infrastruktury na rzecz transportu
multimodalnego, aby w pełni wykorzystać potencjał sektora śródlądowego transportu
wodnego.
Program NAIADES wdrażany był na dwóch poziomach – poszczególnych Państw
Członkowskich oraz programów administrowanych przez Komisję Europejską bądź jej agendy.
Wśród programów wdrażających program na poziomie wspólnotowym warto przede
wszystkim wyróżnić:
− programy Marco Polo I250 oraz Marco Polo II - ich podstawowym celem było zmniejszenie
udziału sektora transportu drogowego w realizowanej pracy transportowej, a poprzez to –
zmniejszenie negatywnego wpływu sektora transportu na środowisko naturalne. Działania
dotyczyły m.in. innowacyjnych rozwiązań zarządczych dla sektora transportu, nowych
produktów transportowych, rozwoju transportu multimodalnego;
− program TEN-T251, a następnie jego następcę, tj. CEF252 – ich podstawowym celem jest
stworzenie ogólnoeuropejskiej sieci transportowej. Działania inwestycyjne dotyczą
wszystkich gałęzi transportu lądowego (drogowy, kolejowy, wodny śródlądowy),
morskiego (morski krótkiego zasięgu, morski) oraz lotniczy;
− program RIS – program stanowi uzupełnienie programu TEN-T (CEF) mający stworzyć
infrastrukturę teleinformatyczną dla sektora śródlądowego transportu wodnego;
− 7. Program Ramowy (7PR) – w zakresie rozwoju i finansowania innowacyjnych rozwiązań
w europejskiej gospodarce. Należy pamiętać, iż w ramach 7PR wsparcie mogły uzyskać
projekty dotyczące wszystkich gałęzi transportu, jak również innych sektorów gospodarki.
Program nie zawierał preferencji dla śródlądowego transportu wodnego253;
− programy Leonardo oraz Sokrates254 – w zakresie rozwoju umiejętności zawodowych
przedstawicieli sektora (m.in. przekwalifikowanie lub rozwój umiejętności zawodowych).
Należy podkreślić, iż żaden z ww. programów nie był rozwiązaniem w pełni dedykowanym
potrzebom sektora śródlądowego transportu wodnego, lecz dostępnym wszystkim gałęziom
unijnej gospodarki. Mimo, iż realizacja programu NAIADES w latach 2006 – 2013 oceniana
jest w znacznej mierze jako sukces wszystkich zaangażowanych podmiotów, sektor

Zob. więcej: s.139.
Zob. więcej: s.145.
252
Zob. więcej: s.148.
253
W szczególności były to inicjatywa PLATINA.
254
Zob. więcej: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme_en
250
251
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śródlądowego transportu wodnego w Unii Europejskiej, w dalszym ciągu zmaga się z
szeregiem wyzwań o charakterze strukturalnym. Są to przede wszystkim:
− tzw. wąskie gardła obecne w infrastrukturze transportowej;
− nadpodaż zdolności przewozowej;
− rozdrobniona struktura własności.
Program NAIADES był realizowany w latach 2006 – 2013, przy czym część inwestycji
w dalszym ciągu jest albo jeszcze realizowana bądź też znajduje się na etapie zamykania
i rozliczania dofinansowania. Dotyczy to zwłaszcza projektów inwestycji w infrastrukturę
transportową, które najczęściej są dotknięte przez różnego rodzaju opóźnienia. Kontynuacja
ww. programu, tj. NAIADES II, dotyczący lat 2014 – 2020, koncentruje się na czterech
priorytetach:
− infrastruktura wysokiej jakości – w dalszym ciągu sektor posiada szereg tzw. wąskich
gardeł, które uniemożliwiają pełne wykorzystanie potencjału i możliwości transportowych
dróg wodnych śródlądowych. Szlaki wodne są elementem 6 spośród 9 korytarzy tzw. sieci
bazowej TEN-T. W dalszych pracach nad korytarzami TEN-T położony zostanie większy
nacisk na ich multimodalność oraz rozwój potencjału komodalności;
− rozwój innowacji sektora – konieczna jest większa koordynacja prac nad innowacyjnymi
rozwiązaniami na rzecz sektora prowadzonymi przez różne podmioty publiczne i prywatne.
Innowacyjność może być ważną przewagą komparatywną sektora, zwłaszcza wobec
powolnego zmniejszania się przewagi niskiej emisji nad transportem drogowym;255
− polepszenie funkcjonowania wspólnego rynku w obszarze śródlądowego transportu
wodnego – niezbędne są dalsze działania na rzecz portów śródlądowych, które nie zostały
uwzględnione w komunikacie Komisji dot. Portów morskich z 2013 r. 256 Należy mieć przy
tym na uwadze, iż to właśnie porty śródlądowe są odpowiedzialne za znaczną część wartości
dodanej generowanej przez sektor transport wodnego śródlądowego;
− dalsze zmniejszenie emisyjności sektora, a także ogólnie mniejsza presja na środowisko
naturalne – niezbędne są dalsze działania w obszarze zmniejszenia emisyjności wszystkich
gałęzi transportu lądowego, zgodnie z zapisami z komunikatu Komisji z 2013 r.257
Przed publikacją nowego programu NAIADES II, służby Komisji przygotowały dwa
komunikaty dotyczące m.in. konieczności wprowadzenia nowego programu promocji
sektora258, a także zmniejszenia jego emisyjności259.
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Zob. więcej: SWD (2013) 324, s. 10-12.
Zob. więcej: COM (2013) 295 – Porty: motor wzrostu.
Zob. więcej: COM (2013) 17 - Czysta energia dla transportu.
Zob. więcej: SWD(2012) 168 - Commission Staff Working Document Towards "NAIADES II" - Promoting,
greening and integrating inland waterway transport in the single EU transport area.
Zob. więcej: SWD (2013) 324 - Commission Staff Working Document Greening the fleet: reducing pollutant
emissions in inland waterway transport - Accompanying the document - Communication from the Commission
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Tak jak poprzednik, program NAIADES II będzie realizowany z wykorzystaniem już
istniejących programów, narzędzi i instrumentów finansowych, takich jak np. Instrument
Łącząc Europę260 czy Horyzont 2020261.
Z uwagi na rozpoczęcie wdrażania programu NAIADES II w 2014 r. nie jest jeszcze
możliwe dokonanie oceny jest wpływu na rozwój potencjału sektora śródlądowego transportu
wodnego w krajach Unii Europejskiej.
Zastanawiając się nad efektywnością działań realizowanych w ramach programów
NAIADES (I i II) w latach 2006 – 2016, można zauważyć, iż ww. okresie nastąpił spadek
udziału analizowanego sektora w realizowanej pracy przewozowej całego sektora transportu
lądowego262. Spadek wyniósł ok. 0,04 pkt. proc dla wszystkich krajów UE-28 oraz ok. 0,23 pkt.
proc. dla tych krajów, gdzie występuje śródlądowy transport wodny.263 Widoczne są wysokie
fluktuacje osiąganych rezultatów. Najwyższy poziom udziału sektora śródlądowego transportu
wodnego, osiągnięto w 2010 r. (ok. 6,5% dla UE-28 oraz ok. 7,9% dla krajów UE-28, gdzie
występuje śródlądowy transport wodny). Natomiast po 2010 roku w przypadku obu grup
państw mamy do czynienia z lekkim trendem spadkowym. Tabela 30 prezentuje dokładne dane.
Tabela 30. Udział poszczególnych gałęzi transportu lądowego w pracy przewozowej
w krajach UE-28 (w mln tkm)
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Kraje UE-28
Śródlądowy
transport
wodny
Transport
rurociągowy
Transport
kolejowy
Transport
drogowy

5,9%

5,8%

5,8%

5,7%

6,5%

6,0%

6,4%

6,4%

6,3%

6,2%

5,8%

5,5%

5,0%

4,9%

5,4%

5,1%

5,0%

5,0%

4,7%

4,7%

4,7%

4,6%

18,0%

17,8%

17,7%

16,4%

16,8%

17,9%

17,6%

17,4%

17,5%

17,4%

16,6%

70,6%

71,4%

71,6%

72,6%

71,6%

71,1%

71,0%

71,5%

71,4%

71,7%

73,0%

Wybrane kraje UE-28, gdzie występuje śródlądowy transport wodny*
Śródlądowy
transport
7,3%
7,2%
7,2%
7,0%
7,9%
7,3%
wodny
Transport
5,9%
5,4%
5,3%
5,8%
5,5%
5,3%
rurociągowy
Transport
18,8%
18,7%
18,5%
16,8%
17,2%
18,4%
kolejowy
Transport
68,0%
68,7%
69,1%
70,4%
69,5%
69,0%
drogowy
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OECD oraz Eurostat.
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7,8%

7,8%

7,7%

7,5%

7,1%

5,3%

5,0%

5,0%

5,0%

4,9%

18,0%

17,9%

18,1%

17,9%

17,2%

68,9%

69,4%

69,2%

69,6%

70,9%

to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of
the Regions Towards quality inland waterway transport - COM (2013) 623.
Zob. więcej: s. 164.
Zob. więcej: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
Do sektora transportu lądowego zaliczono następujące gałęzie: drogowy, kolejowy, rurociągowy oraz wodny
śródlądowy.
Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Finlandia, Francja, Holandia, Litwa, Luksemburg, Niemcy,
Polska, Rumunia, Słowacja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
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* Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Finlandia, Francja, Holandia, Litwa, Luksemburg, Niemcy,
Polska, Rumunia, Słowacja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Próbując dokonać analizy efektywności jedynie programu NAIADES I (2006 – 2013) jest
utrudniona z uwagi na horyzont czasowy wdrażania szeregu kluczowych interwencji
o charakterze infrastrukturalnym Ich ostateczne zamknięcie i otwarcie do użytku następu po
roku 2015. Stąd też analiza efektywności musi uwzględniać pełny dostępny szereg czasowy, tj.
lata 2006 – 2016. Niezbędne jest również rozróżnienie efektów wdrażania obu programów
NAIADES (I i II) pomiędzy kraje zaliczane do zgrupowania UE-15264 oraz N13265.
W pierwszym przypadku w latach 2006 – 2016 nastąpił wzrost udziału sektora
śródlądowego transportu wodnego w realizowanej pracy przewozowej przez szeroko
rozumianego sektora transportu lądowego o ok. 0,59 pkt. proc. (z ok. 8,91% do ok. 9,5%).
W tym samym okresie nastąpił spadek udziału w realizowanej pracy przewozowej transportu
drogowego (o ok. 1,28 pkt. proc., do poziomu ok. 67,7%).
Natomiast w wypadku drugiego zgrupowania, odnotowano spadek udziału sektora
śródlądowego transportu wodnego w realizowanej pracy przewozowej przez szeroko
rozumiany sektor transportu lądowego na poziomie 0,1 pkt. proc. (z ok. 2,8% do ok. 2,7%).
Jednocześnie nastąpił przyrost udziału w pracy przewozowej realizowanej przez sektor
transportu drogowego (o ok. 11,2 pkt. proc., do poziomu ok. 76,3%). Wykres 24 prezentuje
dokładne dane.
Niemniej dane wskazują, iż osiągnięte rezultaty mogą nie mieć charakteru trwałego trendu.
Dotyczy to zwłaszcza krajów N13 – w ich wypadku średnioroczny udział sektora śródlądowego
transportu wodnego w realizowanej pracy przewozowej wynosi ok. 3,1 pkt. proc., podczas gdy
poziom osiągnięty dla ostatniego roku poddanego analizie – jedynie 2,7 pkt. proc. Sytuacja w
przypadku krajów UE-15 wydaje się być bardziej ustabilizowana o czym świadczy fakt, iż
średnioroczny poziom udziału analizowane sektora jest niższy (9,4 pkt. proc.) niż poziom
osiągnięty w ostatnim roku analizy (9,5 pkt. proc.). Jednakże w obu wypadkach widoczna jest
pewna zmienność osiąganych rezultatów w latach 2006 – 2015.
Niepokojący wydaje się fakt, iż o ile do 2012 r. następuje wyraźny coroczny przyrost
udziału sektora w realizowanej pracy, o tyle w 2013 r. następuje jedynie utrzymanie
uzyskanego wyniku, w roku kolejnym – jego spadek (oprócz krajów UE-15, gdzie również
w 2014 r. utrzymano wyniki osiągnięty rok wcześniej).
Odnotowane wzrosty udziału sektora śródlądowego transportu wodnego w realizacji
przewozów towarowych drogą lądową nastąpiły zarówno w krajach wdrażających programy
krajowe bądź unijnej promujące ten sektor (m.in. Finlandia, Austria, Belgia, Francja oraz
Holandia), jak również w takich, gdzie nie wdrażano dedykowanych programów wsparcia
(m.in. Chorwacja, Bułgaria).
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Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy.
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Litwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Węgry.
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Wykres 24. Podział pracy przewozowej wśród gałęzi sektora transportu lądowego*
w wybranych krajach N13** i UE15***

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OECD oraz Eurostat.
*Do sektora transportu lądowego zaliczono następujące gałęzie: drogowy, kolejowy, rurociągowy oraz wodny
śródlądowy.
** Do krajów N13 zaliczono następujące kraje: Słowacja, Rumunia, Polska, Litwa, Węgry, Czechy, Chorwacja
oraz Bułgaria.
*** Do krajów UE15 zaliczono następujące kraje: Wielka Brytania, Holandia, Luksemburg, Włochy, Austria,
Niemcy, Francja, Finlandia, Belgia.

6.4.2. Programy Marco Polo (I i II)
Program Marco Polo, powołany przez Białą Księgę z 2001 r.266 miał za zadanie
ograniczenie natężenia ruchu drogowego. Pośrednio Program miał przyczynić się do
zwiększenia skuteczności europejskiego systemu transportu, a zwłaszcza – do ograniczenia
presji środowiskowej. Program Marco Polo realizowany był w dwóch okresach: latach 2003 –
2006 (Marco Polo I) 267 oraz 2007 – 2013 (Marco Polo II) 268. Jego budżet wyniósł: 102 mln
EUR dla pierwszego okresu oraz ok. 450 mln EUR dla drugiego okresu.
Program Marco Polo I wspomagał działania w trzech obszarach:

266
267

268

COM (2001) 370 - White Paper - European transport policy for 2010: time to decide.
Rozporządzenie (WE) NR 1382/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie
przyznawania wspólnotowej pomocy finansowej w celu poprawy efektów działania systemu transportu
towarowego w dziedzinie środowiska (Program Marco Polo).
Rozporządzenie (WE) Nr 1692/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r.
ustanawiające drugi program „Marco Polo” dla udzielania wspólnotowej pomocy finansowej w celu poprawy
działania systemu transportu towarowego na środowisko („Marco Polo II”) i uchylające rozporządzenie (WE)
nr 1382/2003.
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− Działania związane z tzw. przesunięciem modalnym269, tj. zmierzające do przesunięcia
strumienia transportowego z sektora transportu drogowego;
− Działania tzw. katalityczne270, tj. wspierające funkcjonowanie innych niż transport drogowy
gałęzi unijnego sektora transportowego;
− Działania dotyczące uczenia się oraz podnoszenia kwalifikacji271.
Program Marco Polo II wspomagał oprócz trzech ww. działań również inicjatywy
dotyczące:
− Promocję tzw. autostrad morskich272, tj. działania mające na celu wykorzystanie potencjału
żeglugi morskiej krótkiego zasięgu oraz powiązanie jej z pozostałymi gałęziami transportu
aby zapewnić dostawę zgodnie z koncepcją „od drzwi do drzwi”;
− Działania dotyczące ograniczenia lub uniknięcia zbędnego ruchu i transportu273, aby
w maksymalny sposób obniżyć negatywny wpływ na środowisko naturalne.
Podstawowe różnice między oboma programami to, oprócz budżetu oraz okresu
obowiązywania:
− Zwiększony zasięg geograficzny – włączenie Państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego do Marco Polo II, a także umożliwienie realizacji projektów z państwami
sąsiadującymi z UE;
− Nowe rodzaje wspieranych zadań – Morskie autostrady oraz działania na rzecz
rozładowania korków i kongestii transportowej;
− Zmiany zasad aplikowania dla potencjalnych beneficjentów, w zakresie zarówno wielkości
projektu, jak również liczby podmiotów realizujących projekty i działania.
Warto mieć na uwadze, iż zarówno Marco Polo I jak i Marco Polo II były programami
skierowanymi do beneficjentów reprezentujących bardzo zróżnicowane rodzaje transportu, tj.
transport kolejowy, transport multimodalny, transport morski oraz śródlądowy transport
wodny.
Próbując dokonać oceny efektywności obu programów Marco Polo, należy pamiętać, iż
działały one w diametralnie różnym otoczeniu instytucjonalnym, a także – co warto podkreślić,
miały bardzo zróżnicowane środki finansowe.
Ocena efektywności programów Marco Polo dla lat 2003 – 2010, dokonana przez Europe
Economics274 na rzecz Komisji Europejskiej w kwietniu 2011 r., wskazuje, iż była ona niższa
niż zakładana. Dodatkowo wskazano niemożność osiągnięcia zakładanych korzyści
269

ang. modal shift action - MOD
ang. catalyst action - CAT
271
ang. common learning action – CLA lub LEA
272
ang. Motorways of the Seas – MoS
273
ang. traffic avoidance action – TAV lub TAC
274
Evaluation of the Marco Polo Programme 2003-2010 Final Report, Europe Economics, 11 kwietnia 2011 r.
270
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środowiskowych.275 Jako jedno z podstawowych problemów obu programów wskazano ich
skalę – do 2010 r. udało się osiągnąć zmianę wielkości ok. 3% pracy przewozowej, podczas
gdyby zrealizowano wszystkie działania w ramach programu – zmiana zwiększyłaby się do ok.
6%.276 Niezbędne jest zarówno zwiększenie możliwości finansowych kolejnego programu
unijnego jak również wyposażenie go w nowe instrumenty wsparcia. Ewaluatorzy wskazali na
konieczność zwiększenia innowacyjności pozostałych gałęzi transportu. Niezbędne działania
dotyczą również stworzenia podstaw zrównoważonej polityki transportowej.
Tabela 31. Rodzaje interwencji realizowane przez programy Marco Polo (I i II) w podziale
na gałęzie/sektory transportu
Gałąź transport
Rodzaj działania
Katalityczne
Przesunięcie
modalne
Tzw. Autostrady
morskie
Ograniczenie
ruchu i transportu
Szkolenie i
uczenie się

Katalityczne
Przesunięcie
modalne
Tzw. Autostrady
morskie
Ograniczenie
ruchu i transportu
Szkolenie i
uczenie się

IWW

(cat)

1

(mod)

13

IWW/inne

SSS

SSS/inne

MoS

Liczba projektów(w sztukach)
1
1
7

31

15

(MoS)

4

inne

Razem

5

8

124

194

3

(tav)
(tac)
(cla)
(lea)
Razem

16

(cat)

2, 7

(mod)

14,7

2

2

4

1

10
35
17
Wartość projektów (w mln EUR)
2,4
2,5
8,6

63 ,8

31,3

(MoS)

7

6,4

3
4

4

12

21

145

230

19,7

27,4

198,9

323,9

13,9

(tav)
(tac)
(cla)
1,1
1,6
2,5
(lea)
Razem
18,6
12,6
66,3
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych INEA.

0,3
34 259,4

20,4

13,9
19,9

19,9

9,6

15,2

248,3

400,6

Ocena efektywności programów Marco Polo dokonana przez służby Komisji
Europejskiej277 jest w znaczniej mierze pozytywna. Wskazano szereg niedociągnięć, które
należy uwzględnić w kolejnych programach pomocowych. Według założeń program Marco
Polo I miał przyczynić się do przesunięcia modalnego o wielkości ok. 47,7 mld tkm, podczas
gry rzeczywiście osiągnięto jedynie ok. 46% planu.278 W przypadku programu Marco Polo II

275
276
277

278

Evaluation of the Marco Polo…, 11 kwietnia 2011 r., s. 86.
Evaluation of the Marco Polo…, 11 kwietnia 2011 r., s. 86.
COM (2013) 278 – Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Program „Marco Polo” – Wyniki i perspektywy {SWD
(2013) 174}.
COM (2013) 278, s. 3.
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spośród zakładanych ok. 87,7 mld tkm, podczas gdy do końca listopada 2012 r. uzyskano ok.
20% planu.279 Cele w tym obszarze nie zostały zrealizowane.
Ocena efektywności programów Marco Polo dokonana przez Europejski Trybunał
Obrachunkowy w 2013 r. 280 wskazuje natomiast na trzy podstawowe problemy dotyczące
realizacji obu programów:
− wielkość przesunięcia modalnego w wyniku przystąpienia do Unii Europejskiej 10 nowych
Państw Członkowskich, były znacząco wyższe niże przewidywano przy projektowaniu
pierwszego programu Marco Polo;281
− sektor transportu drogowego okazał się być bardziej elastyczny w obliczu kryzysu
ekonomicznego z lat 2009 – 2011,;282
− brak odpowiedniej liczby projektów, które można by wdrożyć, a poprzez ich realizację –
wypełnić cele stawiane przed programami Marco Polo.283
Ocena dokonana prze Europejski Trybunał Obrachunkowy wskazuje ponadto, iż programy
mające na celu przesunięcie modalne poprzez finansowe wsparcie strony podażowej nie są
skuteczne.
Próbując dokonać całościowej oceny dotychczasowej efektywności dotychczas
prowadzonych interwencji w ramach programów Marco Polo, warto dokonać analizy wielkości
towarów przewożonych przez poszczególne gałęzi transportu. Należy podkreślić, iż wskutek
zróżnicowanej metodologii prowadzenia i gromadzenia danych przez Eurostat, nie jest w pełni
możliwe przygotowanie jednakowych szeregów czasowych, dla czterech podstawowych gałęzi
transportu, na które powinny oddziaływać oba programy
Wykres 25 pokazuje zmianę wielkości przewozów realizowanych przez ww. gałęzie
transportu w latach 2005 – 2016. Można stwierdzić, iż nastąpiło zmniejszenie pracy
transportowej realizowanej przez sektor drogowy. Widoczne jest to zwłaszcza po 2007 r., gdy
rozpoczyna się wyraźny trend spadkowy dla tej gałęzi transportu. Zakończenie spadku
najprawdopodobniej następuje w latach 2013 – 2016, kiedy to można odnotować ponownie
przyrost obsługiwanej masy transportowej dla tej gałęzi. Dodatkowo zauważalne są różnice
między poszczególnymi agregatami – w przypadku UE-28, w latach 2005 – 2016, masa
towarów przewiezionych przez transport drogowy spadła o ok. 8,7%, w przypadku UE-15
spadek wyniósł ok. 15%, natomiast w przypadku krajów zaliczanych do agregatu N13
odnotowano wzrost o ok. 33,9%.
Wyraźne różnice dotyczą również pozostałych gałęzi transportu lądowego. Przy czym –
najciekawsze wyniki dotyczą sektora śródlądowego transportu wodnego. W przypadku
wszystkich trzech analizowanych agregatów odnotował on wzrost, przy czym wyniosły one
279
280

281
282
283

COM (2013) 278, s. 4.
Czy programy Marco Polo w sposób efektywny ograniczają transport drogowy – Sprawozdanie specjalne
nr 3/2013.
Czy programy Marco Polo…, op. cit., s. 16.
Czy programy Marco Polo…, op. cit., s. 17.
Czy programy Marco Polo…, op. cit., s. 19.
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odpowiednio: ok. 24,7% dla N13, ok. 6,2% dla UE-15 oraz ok. 7,5% dla UE-28. Widać
wyraźnie duże zróżnicowanie w przypadku masy przewiezionych towarów. Mniejsze różnice
odnotowano w przypadku transportu morskiego bliskiego zasięgu oraz transportu kolejowego.
Analiza danych dotyczących pozostałych gałęzi wskazuje jednoznacznie, iż skala
przesunięcia modalnego, nie była aż tak istotna jak pierwotnie zakładano. Wprawdzie pozostałe
analizowane gałęzie transportu zwiększyły wielkość realizowanych usług transportowych,
jednakże nie była to wartość odpowiadająca zmniejszeniu odnotowanemu przez sektor
transportu drogowego.
Oznacza to, iż musiał wystąpić dodatkowy czynnik, który tłumaczyłby zmniejszenie się
zrealizowanej usługi transportowej. W przypadku analizowanych grup państw, tym czynnikiem
było przede wszystkim zmniejszenie się aktywności gospodarczej, zarówno na poziomie
europejskim jak również globalnym. Mimo zastosowanych interwencji celem dokonania
przesunięcia modalnego, najsilniejszym impulsem do zmniejszenia skali sektora transportu
drogowego, okazała się sytuacja gospodarcza.
Tym samym czynnikiem regulującym wielkość usługi transportowej okazał się zgłaszany
na nią popyt. Nie jest to rozwiązanie o charakterze strukturalnie trwałym. Stwarza to
konieczność dokonania dalszych zmian dotyczącej proponowanej interwencji, uwzględniając
silniejsze bodźce podażowe niż dotychczas zastosowane.
Czynnikiem wzmacniającym oddziaływanie podstawowej przyczyny, tj. spadku
aktywności gospodarczej, były przemiany strukturalne sektora logistyki i spedycji w Unii
Europejskiej. Dotyczy to zwłaszcza postępującej koncentracji aktywności w kilku wybranych
podmiotach gospodarczych, które poprzez skalę działalności mogą zaoferować konkurencyjne
cenowo usługi transportowe oraz około transportowe. Jednocześnie taka forma przemian
strukturalnych (której najlepszą ilustracją jest liczba dużych i bardzo dużych podmiotów
gospodarczych działających w ww. sektorze gospodarki oraz ilościowa dominacja
najmniejszych podmiotów gospodarczych po stronie faktycznych świadczeniodawców usług
transportowych)284, oznacza marginalizację sektorów transportu, które nie mogą być
wykorzystywane w pełni z uwagi na brak odpowiedniej infrastruktury transportowej.

284

Zob. więcej: s. 90.
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Wykres 25. Przewozy towarowe zrealizowane przez poszczególne gałęzie transportu w krajach Unii Europejskiej w latach 2005 – 2016 (w mld
ton)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat [mar_sg_am_cw] [rail_go_typeall] [road_go_ta_tott] [iww_go_atyg) [iww_go_atygo07].
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6.4.3. Program TEN-T285
Już w 1994 r. Komisja przekazała Radzie projekt rozporządzenia286, którego celem było
stworzenie odpowiednich mechanizmów finansowych na rzecz rozwoju sieci
transeuropejskich. Przyjęto je dopiero we wrześniu 1995 r.287 Rozporządzenie Rady (WE) NR
2236/95 stworzyło podwaliny pod system finansowania projektów unijnych zgodnie z zapisami
Białej Księgi z 1992 r.288 Zdefiniowano w nim formy pomocy i warunki przyznawania środków
finansowych w ramach dostępnych środków pomocowych Wspólnoty Europejskiej, zasady
kwalifikacji projektów inwestycyjnych, a także zasady koordynacji i kontroli realizowanych
projektów inwestycyjnych, zwłaszcza tych o charakterze ponad krajowym.
Dopiero decyzja nr 1692/96 Parlamentu Europejskiego i Rady289 zapewniła stworzenie do
2010 r., w ramach kolejnych etapów, transeuropejskiej sieci transportowej obejmującej
wszystkie gałęzie transportu, tj. transport lądowy (drogowy, kolejowy oraz wodny
śródlądowy), transport morski (również morski krótkiego zasięgu) oraz transport lotniczy.
Współfinansowana w ramach programu TEN-T sieć transportowa powinna:290
− zapewnić odpowiednią mobilność osób i ładunków, uwzgledniająca zasady bezpieczeństwa
oraz mitygująca negatywny wpływ na środowisko naturalne;
− obejmować wszystkie formy transportu, biorąc pod uwagę ich zalety w stosunku do form
konkurencyjnych;
− umożliwić optymalne wykorzystanie istniejących zdolności przewozowych;
− być interoperacyjną, zapewniając możliwość komodalności;
− być ekonomicznie opłacalną w stopniu w jakim jest to możliwe;
− obejmować cale terytorium Państw Członkowskich Wspólnoty (w tym obszary
peryferyjne);
− mieć możliwość połączenia z sieciami państw należących do Europejskiego Stowarzyszenia
Wolnego Handlu (EFTA), państwami Centralnej i Wschodniej Europy i państwami Basenu
Morza Śródziemnego oraz równocześnie promować interoperacyjność i dostęp do tych
sieci, o ile jest to uzasadnione interesem Wspólnoty.
Program TEN-T jest realizowany w ramach wieloletnich programów budżetowych, dla
których definiuje się priorytety inwestycyjne. Dobór projektów, jest wynikiem organizowanych

285
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Dotyczy programu finansowania infrastruktury transportowej tworzącej sieć TEN-T realizowanego w latach
2000 – 2013.
COM (94) 62 final, 02/03/1994.
Rozporządzenie Rady (WE) NR 2236/95 z dnia 18 września 1995 r. ustanawiające ogólne zasady
przyznawania pomocy finansowej Wspólnoty w zakresie sieci transeuropejskich.
COM (92) 494.
Decyzja Nr 1692/96 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie wspólnotowych
wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej.
Tamże, art. 2 pkt. 2
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konkursów. Mogą one przyjąć formę finansowania jednorocznego, tj. w ramach tylko jednego
programu budżetowego291 bądź też w ramach budżetowania wieloletniego292. Takie
rozwiązanie umożliwia koncentrację środków oraz wysiłków na projektach, które demonstrują
najwyższą wartość dodaną dla całego systemu.
Finansowanie inwestycji w ramach programu TEN-T realizowane jest z wykorzystaniem
zróżnicowanych mechanizmów i instrumentów finansowych, takich jak:
− środki budżetowe poszczególnych Państw Członkowskich UE przeznaczane zarówno na
rozwój jak i utrzymanie infrastruktury transportowej;
− środki budżetowe UE przeznaczone na projekty TEN-T;
− Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (wdrażany na poziomie poszczególnych
Państw Członkowskich);
− Fundusz Spójności (wdrażany na poziomie poszczególnych Państw Członkowskich);
− Instrumenty finansowe Europejskiego Banku Inwestycyjnego;
− Instrumenty finansowe Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.
Dotychczas zrealizowano dwa wieloletnie programy TEN-T: dla lat 2000 – 2006 oraz 2007
– 2013. Od 2014 r. Unia Europejska finansuje rozwój infrastruktury sieci TEN-T poprzez
Instrument Łącząc Europę.
Tabela 32. Finansowanie działań dot. śródlądowego transportu wodnego w ramach
programu TEN-T w latach 2007 – 2013
Rodzaj
transportu

Wszystkie gałęzie
Tylko śródlądowy transport wodny *
transportu
Projekty
Wartość
Projekty
Wartość
Rok
Liczba
mln euro
Liczba
Udział
mln euro
Udział
2007
140
6 148,0
2
1,4%
5,1
0,1%
2008
63
185,3
9
14,3%
19,5
10,5%
2009
99
936,6
8
8,1%
21,2
2,3%
2010
51
190,6
5
9,8%
55,9
29,3%
2011
100
359,9
10
10,0%
220,5
61,3%
2012
172
1 595,4
16
9,3%
128,3
8,0%
2013
106
320,7
5
4,7%
3,5
1,1%
Razem
731
9 736,5
55
7,5%
454,0
4,7%
Źródło: (Tyc, 2015). Nie uwzględniono projektów dotyczących RIS.

Program TEN-T dla lat 2007 – 2013 współfinansował 55 projektów dotyczących
bezpośrednio śródlądowego transportu wodnego (co stanowiło ok. 8% wszystkich
zaakceptowanych projektów), dla których łączne dofinansowanie ze środków wspólnotowych
wyniosło ok. 0,4 mld EUR (co stanowiło ok. 5% łącznego współfinansowania udzielonego ze
środków wspólnotowych). Dodatkowo w analizowanym okresie wdrażano 15 projektów
291
292

Ang. Annual work programme.
Ang. Multiannual work programme.
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dotyczących RIS (co stanowiło ok. 3% wszystkich zaakceptowanych projektów), dla których
łączne dofinansowanie ze środków wspólnotowych wyniosło ok. 0,03 mld EUR.
W ramach programu finansowego dla lat 2007 – 2013, jedynie 47% środków
wspólnotowych przeznaczonych było na projekty o charakterze inwestycyjnym. Prawie 26%
wszystkich nakładów skierowano na projekty łączące w sobie komponent inwestycyjny oraz
studium, a reszta, tj. ok. 27% nakładów przeznaczono na realizację prac studyjnych.293
Nie jest możliwe dokonanie pełnej ewaluacji efektywności programu TEN-T. Niemniej
analiza dotychczas przygotowanych raportów nt. stanu zaawansowania 30 projektów
priorytetowych przygotowanych przez Komisję Europejską, jak również sektorowe raporty
ewaluacyjne, wskazują na niepełne osiągnięcie pokładanych nadziei w programie TEN-T.
W kontekście śródlądowego transportu wodnego warto w szczególności zwrócić uwagę na stan
realizacji dwóch projektów priorytetowych, tj.:
− Inland waterway axis Seine-Scheldt (PP18);
− Waterway axis Rhine/Meuse-Main-Danube (PP30).
Jak wskazują raporty ewaluacyjne przygotowane przez TENTEA294 stan zaawansowania
projektów dotyczących bezpośrednio sektora śródlądowego transportu wodnego jest
zauważalnie niższy niż w przypadku pozostałych dwóch gałęzi transportu. Wprawdzie dane za
2012 r. wskazują iż do końca 2010 r. zrealizowano ponad 50% zaplanowanych projektów dla
tej gałęzi transportu. Niemniej jest to zauważalnie niższy odsetek niż w przypadku sektora
transportu drogowego (gdzie zakończono ok. 75%). Warto podkreślić, iż uzyskany wynik jest
lepszy niż w przypadku transportu kolejowego, gdzie udało się zakończyć jedynie ok. 46%
zaplanowanych interwencji.
Aż 40% zaplanowanych w ramach programu TEN-T 2007 – 2013 interwencji na rzecz
sektora śródlądowego transportu wodnego miało rozpocząć się w latach 2012-2013, a ok. 5%
spośród nich po roku 2013. Biorąc pod uwagę długotrwałość projektów inwestycyjnych
realizowanych w sektorze, ich zakończenie w ramach przyjętych ram czasowych wydaje się
być mało prawdopodobne. Dodatkowo należy uwzględnić również wyższe wymogi
środowiskowe niż w przypadku dwóch pozostałych gałęzi transportu lądowego, które również
nie pozostają bez wpływu na długotrwałość procesów inwestycyjnych.
Należy przy tym podkreślić, iż wykorzystanie mechanizmu programu TEN-T nie
przyczyniło się do zwiększenia wydatków państw UE na infrastrukturę sektora śródlądowego
transportu wodnego – zarówno w zakresie jej utrzymania, jak również rozbudowy
i unowocześnienia. Wprawdzie wykorzystanie tego mechanizmu finansowego ułatwiło
zwiększenie wartości inwestycji w infrastrukturę bezpośrednio po kryzysowym 2008 roku,
niemniej – wzrost ten miał charakter jednorazowy. Od 2011 kraje UE wydają zauważalnie
mniejsze środki na infrastrukturę sektora śródlądowego transportu wodnego. Jednocześnie ta
prawidłowość dotyczy również pozostałych rodzajów transportu lądowego.
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Zobacz więcej: https://ec.europa.eu/inea/en/ten-t/ten-t-projects/statistics
TENTEA, s. 6.

147

Wykres 26. Wydatki na utrzymanie infrastruktury państw UE-28 (w mld EUR)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OECD.
* Projekcja na bazie danych statystycznych.
** Projekcja na bazie 10-letnich szeregów czasowych.

6.4.4. Instrument Łącząc Europę
Instrument Łącząc Europę został utworzony w 2013 r.295 jako kluczowy instrument
finansowania projektów infrastrukturalnych niezbędnych do realizacji Strategii Europa 2020.
W odniesieniu do sektora transportu, celem instrumentu jest zrealizowanie najważniejszych
inwestycji w ramach 9 multimodalnych korytarzy transportowych do roku 2030. Zgodnie
z rozporządzaniem z 2013 r. Część pierwotnego finansowania została zapewniona podczas
przeniesienie części alokacji środków finansowych z Polityki Spójności. Finansowanie może
odbywać się zarówno poprzez dotacje o charakterze bezzwrotnym jak również wykorzystanie
instrumentów finansowych. Instrument kontynuuje tradycję finansowania projektów tak jak
przypadku programu TEN-T (roczne lub wieloletnie programy), o zróżnicowanych alokacjach
finansowych oraz celach operacyjnych.
W obszarze transportu, wartość budżetu przewidziana na lata 2014-2020 wynosi ok. 26,2
mld EUR, w tym ok. 11,3 mld EUR dla tzw. krajów kohezyjnych. Zachowano także system
kopert narodowych, dzięki czemu kraje N-13 zyskały pewien minimalny poziom finansowania
dla projektów, mających duże znaczenie dla ich systemów transportowych.
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Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające
instrument „Łącząc Europę”, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylające rozporządzenia
(WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010.
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Dla programów wieloletnich odnoszących się do infrastruktury transportowej,
przewidziano cztery podstawowe obszary interwencji (cele finansowe), natomiast dla
programów jednorocznych – aż dziesięć296.
Tabela 33. Cele interwencji dla programów wieloletnich
Programy wieloletnie
Cel finansowy 1

Cel finansowy 2

• Projekty należące do
Korytarzy
Sieci
Bazowej;
• Pozostałe odcinki Sieci
Bazowej;
• Interoperacyjność kolei;
• ERTMS;

• Wdrożenie
nowych
technologii
i
innowacyjność;
• Bezpieczna
infrastruktura;

Cel finansowy 3

Cel finansowy 4:

SESAR;
RIS;
ITS;
MoS;
Działania dot. infrastruktury
w węzłach sieci bazowej (w
tym miejskich);
• Połączenia oraz rozwój
platform multimodalnych;

• Alokacja
Funduszu
Spójności:
projekty
należące do korytarzy
sieci bazowej, pozostałe
odcinki sieci bazowej,
ERTMS,
Innowacje,
Bezpieczna
infrastruktura, MoS

•
•
•
•
•

Źródło: Opracowanie własne.

Instrument Łącząc Europę może służyć do współfinansowania transnarodowych projektów,
charakteryzujących się tzw. europejską wartością dodaną. W przypadku śródlądowego
transportu wodnego finansowanie może być użyte na:
− rozwój infrastruktury liniowej oraz punktowej, niezbędnej do powiązania sektora
śródlądowego transportu wodnego z pozostałymi gałęziami transportu. W szczególności
dotyczy to zwłaszcza infrastruktury portowej oraz powiązania obszarów funkcjonalnych
portów;
− rozwój systemu RIS;
− rozwój infrastruktury liniowej w przypadku transportu morskiego, niezbędnej do
powiązania portów morskich z ich naturalnym zapleczem z wykorzystaniem pozostałych
rodzajów transportu (również dotyczy transport wodnego śródlądowego);
− rozwój tzw. Autostrad Morski (Motorways of the Sea).
Koncentracja geograficzna wsparcia dla sektora transport wodnego śródlądowego dotyczy
w szczególności tych elementów szlaków żeglownych, które należą o sieci bazowej TEN-T.
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Są to:
1. Kolej, żegluga śródlądowa oraz drogi sieci bazowej, połączenia portów morskich, śródlądowych i
lotniczych oraz rozwój portów;
2. Projekty na sieci kompleksowej (kolej, żegluga śródlądowa, drogi, porty morskie i śródlądowe);
3. Projekty dot. połączenia sieci TEN-T z infrastrukturą państw sąsiadujących (kolej, żegluga śródlądowa,
drogi, porty morskie i śródlądowe);
4. Wdrożenie nowych technologii i innowacyjność;
5. Usługi transportu towarowego;
6. Działania dot. zmniejszenia hałasu powodowanego przez transport;
7. Aplikacje telematyczne;
8. Działanie dotyczące ułatwienia dostępu do infrastruktury transportowej osobom niepełnosprawnym
9. Działania dotyczące infrastruktury w węzłach sieci bazowej (w tym miejskich);
10. Połączenia oraz rozwój platform multimodalnych.
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Dotychczas rozstrzygnięto trzy tury konkursów (zarówno w apelach odnoszących się do
programów rocznych jak i wieloletnich), dla projektów wspierających rozwój infrastruktury
transportowej:
− w 2014 r.: wartość 82 zaakceptowanych projektów inwestycyjnych wyniosła ok. 5,5 mld
EUR, przy czym maksymalna wartość dofinansowania ze strony UE została oszacowana na
ok. 2.,0 mld EUR. Większość projektów infrastrukturalnych dotyczyła korytarza: Morze
Północne – Bałtyk;
− w 2015 r.: wartość 42 zaakceptowanych projektów inwestycyjnych wyniosła ok. 1,1 mld
EUR, przy czym maksymalna wartość dofinansowania ze strony UE została oszacowana na
ok. 0,8 mld EUR. Większość projektów infrastrukturalnych dotyczyła korytarza: Morze
Północne – Bałtyk;
− w 2016 r.: wartość 87 zaakceptowanych projektów inwestycyjnych wyniosła ok. 4,7 mld
EUR, przy czym maksymalna wartość dofinansowania ze strony UE została oszacowana na
ok. 3,1 mld EUR. Większość projektów infrastrukturalnych dotyczyła korytarzy:
Śródziemnomorski oraz Skandynawski.
Warto przy tym pamiętać, iż w ramach Instrumentu Łącząc Europę mogą być prowadzone
zarówno prace analityczne (w tym studia wykonalności, badania rynkowe) jak również
klasyczne projekty inwestycyjne dotyczące zarówno rozwoju infrastruktury liniowej, sieciowej
bądź punktowej jak również wdrażanie rozwiązań innowacje techniczne, procesowe i
organizacyjne.
Niemożliwe jest dokonanie na tym etapie ewaluacji i oceny efektywności wdrażanego
programu, w szczególności w odniesieniu do sektora śródlądowego transportu wodnego.
Większość projektów zarówno o charakterze inwestycyjnym jak również badawczym jest
jeszcze dalej realizowana. Jedynie niewielka część projektów przewidziana jest do zakończenia
przed 2017 r., co utrudnia dokonanie ewaluacji dotychczas wybranych projektów. Konstrukcja
Instrumentu Łącząc Europę, tj. zachowanie kopert narodowych, przyczyni się do zwiększenia
nasycenia infrastruktury transportowej w krajach N13.
Trudno oczekiwać aby rozwój tego mechanizmu finansowania infrastruktury przyczyniło
się do odwrócenia negatywnego trendu dotyczącego inwestowania w sektor śródlądowego
transportu wodnego. Dane OECD pokazują, iż na koniec 2015 r. wysokość wydatków na
rozwój infrastruktury tej gałęzi transportu wyniósł dla wszystkich krajów UE-28 ok. 1,6 mld
EUR. Jest to najniższy poziom wydatków inwestycyjnych odnotowany od roku 2000. Wskazuje
to na występowanie strukturalnych wyzwań po stronie polityki transportowej.

6.4.5. Ocena skuteczności instrumentów polityk unijnych
Działania podejmowane przez Komisję Europejską, dotyczące rozwoju sektora transportu
w Unii Europejskiej, nakierowane były przede wszystkim na zwiększenie efektywności całego
sektora poprzez działania dotyczące:
− rozwoju infrastruktury (w tym likwidacji tzw. wąskich gardeł);
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− wsparcia przejmowania pracy transportowej przez inne niż transport drogowy gałęzie
transportu wewnątrz kontynentalnego;
− zmniejszenie presji środowiskowej generowanej przez sektor;
− rozwój telematyki i systemów informacyjnych wspierającej możliwość tworzenia przez
poszczególne gałęzie sektora transportu konkurencyjnej i innowacyjnej oferty handlowej.
Przy czym, mimo koncentracji działań oraz finansowania wokół ściśle określonych
zagadnień tematycznych, nie udało osiągnąć się podstawowych zakładanych celów – czy to
w zakresie wielkości przeniesienia modalnego, czy też wielkości emisji. Problem ten dotyczył
wszystkich realizowanych przez Komisję Europejską programów wsparcia sektora
transportu297. Wśród przyczyn takiego efektu końcowego podejmowanych interwencji można
wyróżnić m.in.:
− Opóźnienia w realizacji projektów infrastrukturalnych, zwłaszcza tych przebiegających na
terytorium więcej niż jednego kraju;
− Trudności w odpowiednim doborze uczestników konsorcjów realizujących projekty
szkoleniowe;
− Silniejszą konkurencyjność sektora transportu drogowego niż przewidziano w założeniach
wszystkich programów
− Zmianę struktury unijnego sektora transportu po 2004 r. (nowe Państwa Członkowskie
preferowały rozwój sektora transportu drogowego).
Sektor śródlądowego transportu wodnego został dotknięty przez te same zjawiska jak ogół
unijnego sektora transportu. Jedynie jeden z programów Komisji Europejskiej dotyczył
rozwoju jego potencjału (NAIADES I i II), przy czym jego wdrażanie również nie przebiegało
zgodnie z planem. Dodatkowo, cała gałąź musiała obyć się bez wyraźnych preferencji w aż ¾
wdrażanych programów unijnych. Tym samym sektor śródlądowego transportu wodnego
w Unii Europejskiej musiał polegać na rozwiązaniach wdrażanych w ramach polityk krajowych
niż na programach unijnych.

6.5.

Ocena skuteczności systemu zarządzania na poziomie unijnym

6.5.1. Wybór wskaźników syntetycznych mierzących skuteczność systemu
Trudno jest dokonać wyboru spośród wskaźników (lub grup wskaźników), które najlepiej
mierzyłyby skuteczność systemu zarządzania sektorem śródlądowego transportu wodnego na
poziomie unijnym. Do głównych przyczyn tego stanu rzeczy należy zaliczyć przede wszystkim:
− zróżnicowaną jakość sprawozdawczości publicznej w zakresie efektów zewnętrznych
poszczególnych gałęzi transportu;
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NAIADES (I i II), Marco Polo (I i II), TEN – T oraz Instrument Łącząc Europę.
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− zróżnicowana jakość publicznych danych statystycznych odnośnie pracy przewozowej,
liczby aktywnych przedsiębiorstw oraz ich powiązań funkcjonalnych na poziomie zarówno
poszczególnych Państw Członkowskich UE, jak i całej Wspólnoty.
− brak jednolitych standardów w zakresie badania skuteczności interwencji publicznych
w zakresie krajowych polityk transportowych.
Niemniej warto skoncentrować uwagę na trzech podstawowych miarach skuteczności
systemu zarządzania, które mają charakter :
− dynamiki przyrostu (ew. spadku) udziału sektora śródlądowego transportu wodnego
w całkowitej pracy przewozowej. Celem tego wskaźnika jest sprawdzenie, czy wzrosty
odnotowywane przez przedsiębiorstwa sektora są wyższe niż w przypadku podmiotów
z pozostałych gałęzi transportu.
− dynamice przyrostu (ew. spadku) wykonanej pracy przewozowej przez sektor
śródlądowego transportu wodnego na poziomie unijnym.
− dynamice wzrostu (ew. spadku) masy przewiezionych ładunków przez sektor śródlądowego
transportu wodnego na poziomie unijnym. Celem tego wskaźnika jest sprawdzenie, czy
przedsiębiorstwa sektora potrafią faktycznie zwiększyć obsłużoną masę towarową w sposób
trwały, tj. czy uzyskiwany przyrost ma trwale wartość dodatnią.
− dynamice wzrostu (ew. spadku) wartości dodanej tworzonej przez przedsiębiorstwa sektora
śródlądowego transportu wodnego. Celem tego wskaźnika jest sprawdzenie czy uzyskiwane
wzrosty w zakresie zwiększenia roli sektora w realizowanej pracy przewozowej
− zmianę obsługiwanych grup towarowych z niskoprzetworzonych, w kierunku towarów
o wyższej wartości dodanej. We wskaźniku uwzględniana jest praca przewozowa (liczona
w mln tkm). Ten wskaźnik zilustruje zdolność przedsiębiorstw sektora do sprostania
potrzebom klientów sektora TSL.
Co do zasady analizowanym okresem czasu będą lata 2004 – 2016. Taki dobór umożliwi
wskazanie skuteczności systemu zarządzania sektorem śródlądowego transportu wodnego
z uwzględnieniem największego, jak dotychczas, rozszerzenia wspólnoty.

6.5.2. Dynamika udziału w całkowitej pracy przewozowej
Długoterminowym celem systemu zarządzania sektora śródlądowego transportu wodnego
na poziomie unijnym pozostaje w dalszym ciągu dalsze zwiększanie roli ww. sektora
w realizowanej pracy przewozowej. Oznacza to konieczność uzyskanie dodatniej dynamiki
przyrostu dla udziału ww. sektora w całym analizowanym okresie. Wprawdzie możliwe byłoby
uzyskanie dodatniego wyniku poprzez wysokie, ponadnormatywnie, przyrosty w wybranych
latach. Jednak możliwość trwałego zwiększenia udziału przyniesienie lepsze rezultaty. Wynika
to zwłaszcza z faktu, iż amplituda zmian może być wtedy zdecydowanie niższa (przynajmniej
póki przez cały okres będzie dodatnia).
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Patrząc na wyniki osiągnięte przez sektor śródlądowego transportu wodnego w latach 2004
– 2016 w przypadku krajów UE-28, dynamika przyrostu realizowanej pracy przewozowej była
dodatnia w przypadku 8 z 13 lat. Średnioroczna dynamika wyniosła 101,74 (wartość
maksymalna wyniosła 119,85, natomiast minimalna 91,95). Przy czym w ciągu ostatnich
analizowanych lat (tj. 2013 – 2016) dynamika była ujemna. Patrząc natomiast na dwa kolejne
agregaty, tj. UE – 15 oraz N13 widoczne są znaczne różnice – pierwszy agregat notuje jedynie
5 lat w których dynamika jest dodatnia, podczas gdy w drugim – aż 7. Widoczna jest również
różnica w przypadku średniorocznej dynamiki – 104,94 (wartość maksymalna 138,09, wartość
minimalna 78,31), natomiast w przypadku drugiego agregatu – 101,08 (wartość maksymalna
118,0, wartość minimalna 93,13).
Wykres 27. Dynamika udziału sektora śródlądowego transportu wodnego w UE

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OECD i Eurostat.
* Dynamika r/r.

Tym samym osiągnięty wynik wskazuje na konieczność dokonania zmian w systemie
zarządzania sektorem śródlądowego transportu wodnego na poziomie unijnym.

6.5.3. Dynamika wykonanej pracy przewozowej
Patrząc na dynamikę pracy przewozowej realizowanie przez sektor śródlądowego
transportu wodnego, widać, iż w latach 2004 – 2016, sektor osiąga dodatni wynik w 8 z 13 lat.
Tymczasem w przypadku pozostałych gałęzi transportu lepszy wynik notuje jedynie transport
samochodowy. Transport rurociągowy notuje jedynie 4 takie lata, natomiast transport kolejowy
uzyskuje taki sam wynik jak fracht rzeczny (tj. 8 lat). Patrząc na średnie wyniki dynamiki w
tym okresie to są one do siebie niezmiernie zbliżone: od 99,03 (w przypadku sektora transportu
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rurociągowego), przez 101,28 dla analizowane sektora do 101,68 (w przypadku sektora
transportu samochodowego).
Patrząc na krótszą perspektywę, tj. lata 2010 – 2016, osiągane wyniki są podobne. Przy
czym sektor śródlądowego transportu wodnego uzyskuje nieznacznie lepszy średni wynik
dynamiki. Przy czym w trakcie ostatnich trzech lat, tj. w okresie 2014 – 2016 sektor notuje
negatywną dynamikę wykonanej pracy przewozowej.
Wykres 28. Dynamika wykonanej pracy przewozowej przez poszczególne gałęzie transportu
w Unii Europejskiej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OECD i Eurostat.
* Dynamika r/r.
** Transport lądowy obejmuje następujące gałęzie: śródlądowy transport wodny, transport rurociągowy,
transport kolejowych, transport samochodowy.

6.5.4. Dynamika masy przewiezionych towarów
Patrząc na dynamikę masy przewiezionych towarów sektor transport wodnego
śródlądowego uzyskuje dodatnią dynamikę w 7 z 11 analizowanych lat (tj. w okresie 2006 –
2016). Przy czym jest to drugi wynik tuz po wyniku osiągniętym przez sektor transportu
morskiego krótkiego zasięgu (8 z 11). W przypadku pozostałych sektorów wynik był
zasuwalnie gorszy – 4. dla transportu kolejowego, .5 dla transportu samochodowego oraz 6. dla
transportu lądowego298.
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Transport lądowy obejmuje następujące gałęzie: śródlądowy transport wodny, transport rurociągowy, transport
kolejowych, transport samochodowy.
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Przy tym średni poziom przyrostu dynamiki dla sektora śródlądowego transportu wodnego
wynosi 101,08 (poziom maksymalny: 121,35; poziom minimalny: 85,01), tj. zauważalnie
powyżej wyników osiągniętych przez pozostałe gałęzie transportu. Najbliższy wynik został
osiągnięty przez sektor transportu kolejowego: 99,71 (poziom maksymalny: 108,92; poziom
minimalny: 81,54).
Wykres 29 (poniżej) ilustruje powyższe wyniki.
Wykres 29. Dynamika masy towarowej przewiezionej przez poszczególne gałęzie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.
* Dynamika r/r.
** Transport lądowy obejmuje następujące gałęzie: śródlądowy transport wodny, transport rurociągowy,
transport kolejowych, transport samochodowy.

6.5.5. Dynamika wartości dodanej
Patrząc na dynamikę wartości dodanej wytworzonej przez poszczególne gałęzie transportu
lądowego, widać, iż po roku 2011 sytuacja sektora śródlądowego transportu wodnego jest
pozytywna. W latach 2012 – 2016 sektor notuje stale dodatnią dynamikę przyrostu wartości
dodanej. Niemniej zastanawiająca jest uzyskiwana wartość – w tym okresie średnia wartość
wynosi 102,3 podczas gdy wartość maksymalna 102,5 a wartość minimalna 102,3. Przy czym
warto zauważyć, iż w 2010 dynamika wartości dodanej wyniosła 110,2. Niemniej wynik dla
tego pojedynczego roku nie powinien być brany pod uwagę – pokazuje on skalę odbicia tej
gałęzi (ale również pozostałych gałęzi) po kryzysowym roku 2009. Wykres 30 (poniżej)
ilustruje powyższe wyniki.
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Wykres 30. Dynamika wartości dodanej tworzonej przez poszczególne gałęzie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.

Dodatkowo warto umieścić wynik osiągnięty przez sektor śródlądowego transportu
wodnego wśród pozostałych analizowanych gałęzi transportu. Porównanie średniej dynamiki
wypada na niekorzyść tego sektora. Jedynie w jednym spośród trzech analizowanych okresów
(tj. w latach 2010 – 2016) sektor uzyskał dodatnią dynamikę wartości dodanej. W przypadku
dwóch pozostałych (tj. w latach 2009 – 2016 oraz 2011 – 2016) dynamika osiągnięta przez
sektor była ujemna. Stoi to w sprzeczności z wyniki zanotowanymi dla pozostałych gałęzi
transportu, które uzyskały dodatni wynik dynamiki we wszystkich trzech okresach. Tabela 34
(poniżej) prezentuje powyższe wyliczenia.
Tabela 34. Średnia dynamika wartości dodanej
Gałąź transportu

2009 – 2016

Transport kolejowy
100,5645
Transport drogowy
100,5297
Śródlądowy transport wodny
97,3874
Transport morski bliskiego zasięgu
100,1272
Transport rurociągowy
106,4996
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.

2010 – 2016
103,7978
102,1763
100,9201
104,5913
105,8960

2011 – 2016
101,8619
102,2969
99,3637
104,4369
103,0484

6.5.6. Zmiana struktury obsługiwanych towarów
Patrząc na strukturę obsługiwanych grup towarowych przez sektor śródlądowego transportu
wodnego w latach 2004 – 2016, trudno jest jednoznacznie stwierdzić, iż doszło do jakościowej
zmiany. W tym okresie zauważalny jest m.in. nieznaczny spadek produktów rolnictwa,
łowiectwa i leśnictwa, ryby i pozostałe produkty rybactwa (GT01) oraz Węgiel kamienny i
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brunatny (lignit), torf, ropa naftowa i gaz ziemny, uran i tor (GT02) o ok. 1 pkt. proc. Bardziej
widoczny jest spadek o prawie 10 pkt. proc. w przypadku rud metali i innych produktów
górnictwa i kopalnictwa (GT03). Niemniej – jest on prawie w pełni skompensowany przez
wzrost odnotowano w dwóch grupach, tj. koks, produkty rafinacji ropy naftowej i paliwo
jądrowe (GT07) oraz chemikalia, wyroby chemiczne i włókna sztuczne; wyroby z gumy
i z tworzyw sztucznych (GT08). Niepokojący wydaje się być jednak wzrost tzw. towarów
niedających się zidentyfikować: towarów, których z jakichkolwiek powodów nie można
zidentyfikować, a przez to przypisać do grup 01–16 (GT19). CO wskazuje na problemy
z pozyskaniem jakościowych danych, zwłaszcza w przypadku krajów N13.

6.5.7. Ocena syntetyczna
Patrząc na wyniki osiągnięte w wybranych wskaźnikach skuteczności widoczne jest
niedostosowane wybranych mechanizmów wdrożeniowych do potrzeb sektora śródlądowego
transportu wodnego.
Wskaźnik ilustrujący zmianę dynamiki udziału sektora śródlądowego transportu wodnego
uzyskuje dodatnią zmianę przez 7 z 13 analizowanych okresów. Przy czym w ostatnich dwóch
odczytach uzyskano wynik ujemny. Tym samym można uznać, iż syntetyczny wskaźnik
dotyczących skuteczności systemu zarządzania sektorem śródlądowego transportu wodnego
wykazuje konieczność wprowadzenia zmian.
Wskaźnik ilustrujący zmianę dynamiki wykonanej pracy przewozowej sektora
śródlądowego transportu wodnego uzyskuje dodatnią zmianę przez 8 z 13 analizowanych
okresów. Przy czym w ostatnich trzech odczytach uzyskano wynik ujemny. Porównując z
pozostałymi gałęziami należy zauważyć, iż w ich przypadku ostatnie dwa – trzy odczyty były
dodatnie. Tym samym można uznać, iż konieczne są zmiany w zakresie instrumentarium
dostępnego w systemie zarządzania sektorem śródlądowego transportu wodnego na poziomie
instytucji publicznych.
Wskaźnik ilustrujący zmianę dynamiki wykonanej pracy przewozowej sektora
śródlądowego transportu wodnego uzyskuje dodatnią zmianę przez 7 z 11 analizowanych
okresów. Przy czym w ostatnich dwóch odczytach uzyskano wynik ujemny. Porównując z
pozostałymi gałęziami należy zauważyć, iż w ich przypadku ostatnie dwa – trzy odczyty były
dodatnie. Tym samym można uznać, iż konieczne są zmiany w zakresie instrumentarium
dostępnego w systemie zarządzania sektorem śródlądowego transportu wodnego na poziomie
instytucji publicznych.
Wskaźnik ilustrujący zmianę wartości dodanej wytworzonej przez przedsiębiorstwa sektora
śródlądowego transportu wodnego uzyskuje dodatnie odczyty dla pięciu ostatnich okresów
(pominięto dwa pokryzysowe lata, z uwagi na widoczny efekt bazy). Porównując z pozostałymi
gałęziami należy zauważyć, iż w ich przypadku spośród ostatnich pięciu odczytów, co najmniej
połowa miała wartość ujemną. Tym samym można uznać, iż na poziomie przedsiębiorstw
sektora, uzyskano odpowiedni instrumentarium.
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Wskaźnik ilustrujący zmianę struktury obsługiwanych towarów, nie wykazuje
zauważalnych zmian jakościowych. Tym samym można uznać, iż mimo przedsiębiorstwa
sektora stworzyły trwałe podstawy wzrostu w ramach swoich modeli biznesowych, rozwój ten
nie opiera się w wystarczającym stopniu na rozwiązaniach innowacyjnych. Tym samym można
uznać, iż konieczne są zmiany w zakresie instrumentarium dostępnego w systemie zarządzania
sektorem śródlądowego transportu wodnego na poziomie zarówno instytucji publicznych jak
i przedsiębiorstw (a pośrednio, również głównych użytkowników).
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ROZDZIAŁ VII.
ANALIZA SYSTEMU ZARZĄDZANIA
SEKTOREM ŚRÓDLĄDOWEGO TRANSPORTU WODNEGO
NA POZIOMIE KRAJOWYM
7.1.

Instytucje systemu zarządzania sektorem śródlądowego transportu
wodnego w Polsce

7.1.1. Instytucje publiczne (rządowe i samorządowe)
Od 2015 r. nastąpiła zmiana w obszarze instytucji zaangażowanych w system zarządzania
sektorem śródlądowego transportu wodnego w Polsce. Dotyczy to zarówno instytucji
publicznych (rządowych i samorządowych) jak również podmiotów zaangażowanych we
wdrażanie instrumentów rozwoju sektora.
Na poziomie rządowym ważną zmianą było utworzenie w 2015 r. Ministerstwa Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ). W pierwszym roku swojego istnienia, (MGMiŻŚ)
przejął nadzór nad następującymi działami rządowymi299:
− gospodarka morska od Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (MIiR). To Ministerstwo
zostało w tym samym roku podzielone na Ministerstwo Rozwoju (które przejęło dział
administracji rządowej gospodarka) oraz Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
(MIiB),
− żegluga śródlądowa od Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (MIiB),
− rybołówstwo od Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW).
Za tą zmianą instytucjonalną przemawiała konieczność wyodrębnienia jednego podmiotu
odpowiedzialnego z gospodarkę wodną z uwagi na jej wielorakie wykorzystanie (gospodarcze
- rolnicze, energetyczne i transportowe; społeczne - rekreacyjne i turystyczne; ekologiczno środowiskowe).
Niemniej dopiero przejęcie przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
nadzoru nad działem administracji rządowej gospodarka wodna300 od Ministra Środowiska
zakończyło tworzenie podmiotu mającego pieczę nad całością zagadnień dotyczących
gospodarki wodnej w Polsce (przynajmniej na poziomie strategiczno - rządowym).
Uporządkowanie nadzoru nad rozproszonymi dotychczas między kilka urzędów centralnych
kompetencjami stanowi podstawę do wsparcia rozwoju sektora transportu wodnego w Polsce.

299

300

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U., 2017, poz. 2078).
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U., 2018, poz.
100).
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Działania naprawcze zostały podjęte również względem dotychczasowych instytucji
liniowych zarządzających gospodarką wodną. Dotychczasowy Krajowy Zarząd Gospodarki
Wodnej (RZGW) oraz podległe mu Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej (RZGW) zostały
przyporządkowane do powstałego w 2017 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody
Polskie” (PGP WP)301. Tym samym ostatecznie został wprowadzony w Polsce zarząd typu
zlewniowego nad ciekami wodnymi. Do stycznia 2018 r. PGP WP były podporządkowane
zarządczo Ministrowi Środowiska, jednak od lutego 2018 roku zostały ostatecznie przekazane
pod zarząd MGMiŻŚ.
Tym samym utworzono jednoznaczne centrum kompetencji niezbędnych dla planowania
strategicznego w obrębie administracji rządowej (MGMiŻŚ) oraz na poziomie agend
wykonawczych (PGP WP). Niemniej mimo tego w dalszym ciągu obie instytucje znajdują się
w fazie tworzenia i reorganizacji wewnętrznej. Dotyczy to zwłaszcza PGP WP, które
bezpośrednio obsługują sprawy dotyczą gospodarki wodnej.
Można również zidentyfikować dalsze trzy wyzwania kompetencyjne w zakresie rozwoju
sektora śródlądowego transportu wodnego, tj. w obszarach:
− zarządzania gospodarką wodną - gdzie kompetencje podzielone są między MGMiŻŚ,
PGP WP oraz władze samorządowe. Dodatkowo w ograniczonym zakresie wpływ tutaj ma
dalej Ministerstwo Środowiska (poprzez m.in. działalność Generalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska),
− działalność legislacyjna (zarówno o charakterze ogólno-gospodarczym, jak i sektorowym
dotykająca bezpośrednio zagadnienia gospodarki wodnej lub gospodarczego wykorzystania
cieków wodnych) - gdzie kompetencje podzielone są miedzy co najmniej siedem
podmiotów rządowych i samorządowych szczebla centralnego / wojewódzkiego (nie
wliczając instytucji wykonawczych i liniowych, podlegających zarówno pod poszczególne
ministerstwa, wojewodów lub zarządy województw),
− zarządzanie instrumentami finansowania sektora śródlądowego transportu wodnego
(zarówno rozwoju i utrzymania dotychczasowej infrastruktury liniowej i punktowej jak
i wsparcia podmiotów sektora) - gdzie kompetencje podzielone są między co najmniej sześć
siedem podmiotów rządowych i samorządowych szczebla centralnego / wojewódzkiego
(nie wliczając instytucji wykonawczych i liniowych, podlegających zarówno pod
poszczególne ministerstwa, wojewodów lub zarządy województw). W obszarze
zarządzania instrumentami finansowania należy również uwzględnić obecność podmiotów
prywatnych oferujących preferencyjne lub komercyjne finansowanie potrzeb bieżących
i inwestycyjnych podmiotów sektora.
Tabela 35 (poniżej) prezentuje najważniejsze obszary konkurencji kompetencyjnej miedzy
podmiotami tworzącymi system zarządzania sektorem śródlądowego transportu wodnego

301

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu państwowemu
Gospodarstwu Wodnemu Wody polskie.
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w Polsce. Należy przy tym podkreślić, iż nie zaznaczono na nim następujących typów
podmiotów:
− przedsiębiorstw sektora,
− podmiotów sektora finansowego (prywatnych),
− klientów sektora,
− interesariuszy społecznych.
Tabela 35. Konkurencja zarządcza między wybranymi podmiotami publicznymi w systemie
zarządzania sektorem śródlądowego transportu wodnego w Polsce
Kompetencja

Bezpośredni
nadzór

Podmioty

Zarządzanie
gospodarką
wodną

Działalność
legislacyjna
Sektorowa

Ogólna

Finansowanie
Budżetowe
Prywatne
Środki
Środki
krajowe europejskie

Instytucje centrale (rządowe i samorządowe)
MGMiŻŚ
MPiT
MIiR
MI
MŚ
MF
Władze samorządowe

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

Instytucje wykonawcze (rządowe i samorządowe)
X

PGW WP
MGMiŻŚ
X
PARP (PFR)
KPRM
X
X
NFOŚiGW
MŚ
X
X
X
GDOŚ / RDOŚ
MŚ
X
X
BGK (PFR)
KPRM
X
X
X
Źródło: Opracowanie własne.
Wykaz użytych skrótów: MGMiŻŚ – Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej; MPiT –
Ministerstwo przedsiębiorczości i Technologii; MIiR – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju; MI – Ministerstwo
Infrastruktury; MŚ – Ministerstwo Środowiska; MF – Ministerstwo Finansów; PGP PW - Państwowego
Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”; PARP (PFR) – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (podmiot
Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju); NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej; GDOŚ / RDOŚ – Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska / Regionalne Dyrekcje Ochrony
Środowiska; BGK (PFR) – Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. (podmiot Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju);
Władze samorządowe – Podmioty szczebla wojewódzkiego, powiatowej lub gminnego.

Kończąc ten element analizy, warto wskazać, iż nie stworzono żadnych dedykowanych
mechanizmów rozstrzygania sporów kompetencyjnych między instytucjami rządowymi, jak
również między instytucjami rządowymi i samorządowymi. Tym samym wykorzystywane są
drogi komitetów rządowych bądź też sądownictwo administracyjne dla rozstrzygania
konfliktów między podmiotami systemu zarządzania.

7.1.2. Instytucje finansowe (rządowe, samorządowe, prywatne)
System zarządzania sektorem śródlądowego transportu wodnego w Polsce uwzględnia
również zróżnicowane podmioty dostarczające finansowania dla działań bieżących oraz
zamierzeń inwestycyjnych.
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Można wyróżnić szereg mechanizmów finansowania podmiotów sektora jak również jego
infrastruktury. Niemniej co do zasady istnieją trzy podstawowe rodzaje, tj.:
− budżetowe, które może pochodzi zarówno ze środków krajowych jak i międzynarodowych
(w przeważającej większości będą to jednak środki unijne w ramach krajowych lub
regionalnych programów operacyjnych, lub rzadziej środki unijne pochodzące
z programów i funduszy zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską).
− komercyjne, które pochodzą z rynku kapitałowego lub kredytowego.
− preferencyjne, które pochodzą z rynku kapitałowego lub kredytowego (bądź też innych
segmentów rynku finansowego). Niemniej w przeciwieństwie do poprzedniej kategorii są
one uzupełnione przez środki publiczne (np. budżetowe). W ten sposób zmniejszane jest
ryzyko instytucji finansowych nie odzyskania finansowania.
Tabela 37 (poniżej) pokazuje dokładny rozkład poszczególnych instrumentów oraz
podmiotów w nie zaangażowanych.
Tabela 36. Instytucje finansowe w systemie zarządzania sektorem śródlądowego transportu
wodnego w Polsce
Podmiot

Bieżące
budżetowe

komercyjne

Inwestycyjne
preferencyjne

budżetowe

komercyjne

preferencyjne

Instytucje publiczne
MGMiŻŚ
MPiT
MIiR
MI
MŚ
MF
Władze samorządowe
PGW WP
PARP (PFR)
NFOŚiGW
PFR
BGK (PFR)

X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
Publiczne instytucje rozwojowe
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

X
X
X
X

Sektor finansowy
Sektor bankowy
X
X
X
X
Sektor leasingu
X
X
Sektor faktoringu
X
X
Źródło: Opracowanie własne.
Wykaz użytych skrótów: MGMiŻŚ – Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej; MPiT –
Ministerstwo przedsiębiorczości i Technologii; MIiR – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju; MI – Ministerstwo
Infrastruktury; MŚ – Ministerstwo Środowiska; MF – Ministerstwo Finansów; PGP PW - Państwowego
Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”; PARP (PFR) – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (podmiot
Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju); NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej; GDOŚ / RDOŚ – Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska / Regionalne Dyrekcje Ochrony
Środowiska; BGK (PFR) – Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. (podmiot Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju);
Władze samorządowe – Podmioty szczebla wojewódzkiego, powiatowej lub gminnego.

Co do zasady, podmioty sektora śródlądowego transportu wodnego nie mają dostępu do
preferencyjnego finansowania swoich działań inwestycyjnych dedykowanego tylko dla nich,
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bądź też uwzględniające specyfikę branży. Mogą natomiast korzystać z ogólnodostępnych
rozwiązań preferencyjnych (m.in. gwarancje Skarbu Państwa dla kredytów inwestycyjnych
oferowanych przez banki, które podpisały właściwe porozumienie z BGK).
Finansowanie preferencyjne bieżących potrzeb jest natomiast możliwe poprzez Fundusz
Rozwoju Żeglugi Śródlądowej, którym zarządza BGK. Ten Fundusz dedykowany jest
armatorem sektora. Ponadto możliwe jest skorzystanie z preferencyjnych mechanizmów
finansowych dostarczanych przez wybrane ministerstwa (m.in. MPiT, MIiR) czy agendy
rozwojowe (m.in. PFR).
Finansowanie budżetowe, zarówno potrzeb bieżących jak i inwestycyjnych dostępne jest
jedynie dla podmiotów zarządzających infrastrukturą liniową i punktową sektora. Jest to
finansowanie przekazywane najczęściej w formie dotacji celowych.
Natomiast finansowanie komercyjne jest dostępne dla wszystkich podmiotów sektora na
zasadach ogólnych. Tj. w szczególności przy spełnieniu wymogów kredytowych i jakości
zabezpieczeń zobowiązań względem sektora finansowego.

7.2.

Regulacje prawne systemu zarządzania sektorem śródlądowego
transportu wodnego w Polsce

System zarządzania sektorem transportu wodnego śródlądowe w Polsce operuje w ramach
pięciu poziomów regulacji i norm prawnych:
− globalny – na tym poziomie ustalane są reguły dotyczące przede wszystkim norm
technicznych oraz zasad rachunkowości przedsiębiorstw lub sektorów gospodarki.
Dodatkowo ustalane są kierunkowe wymogi środowiskowe względem emisji
gospodarczych.
Przy czym mechanizm ustalania tych regulacji i norm przyjmuje postać albo stosunków
dwustronnych (najczęściej między organizacjami regionalnym lub kontynentalnymi) bądź
też wielostronnych (najczęściej w ramach organizacji międzynarodowych).
− unijny (wspólnotowych) – ustawodawstwo UE dotyczy najważniejszych obszarów
działalności przedsiębiorstw sektora transport wodnego śródlądowe, tj. m.in.:
o dostępnych mechanizmów i zasad wsparcia przedsiębiorstw302,
o zasad dostępu przedsiębiorstw do rynku wewnętrznego UE303,

302

303

Zob. m.in.: Rozporządzenie Rady z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie polityki w zakresie zdolności
przewozowych floty wspólnotowej w celu wspierania żeglugi śródlądowej (1999/718/WE).
Zob. m.in.: Rozporządzenie Rady z dnia 16 grudnia 1991 r. ustanawiające warunki, zgodnie z którymi
przewoźnicy niemający stałej siedziby w Państwie Członkowskim mogą dokonywać transportu rzeczy lub
osób żeglugą śródlądową w Państwie Członkowskim (1991/3921/EWG).
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o wymogów środowiskowych właściwych dla działania portów morskich, morsko –
rzecznych i śródlądowych304,
o wykorzystania telematyki w transporcie wodnym śródlądowym305,
o minimalnych wymogów technicznych dla jednostek flot rzecznych306,
o ustalania zasad prac i warunków pracy w sektorze śródlądowego transportu
wodnego307,
o zasady uznawania kwalifikacji członków załóg jednostek flot rzecznych 308,
− krajowy – ustawodawstwo krajowe dotyczy przede wszystkim tych aspektów działalności
przedsiębiorstw, które nie zostały w pełni zdefiniowane lub określone na poziomie unijnym.
Są to m.in.:
o regulacje dot. rejestrowania podmiotów gospodarczych i ich prowadzenia309,
o zasady podatkowe i rachunkowe310,
o normy pracy311,
o wymogi środowiskowe312,
o zasady organizacji podmiotów systemu zarządzania sektora transportu wodnego313.
Należy mieć przy tym świadomość, iż ww. normy i regulacje prawne stanowią wyraz
krajowej aktywności legislacyjnej. Dodatkowo członkostwo Polski w Unii Europejskiej
wyraża się zarówno przez bezpośrednie stosowanie wybranych aktów prawnych
(w szczególności rozporządzeń)314 lub ich transpozycję do krajowego porządku prawnego
(w szczególności dyrektyw). Ponadto zasada pierwszeństwa obowiązywania prawa
304

Zob. m.in.: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie portowych
urządzeń do odbioru odpadów wytwarzanych przez statki i pozostałości ładunku (2000/59/WE).
305
Zob. m.in.: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie
zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie
(2005/44/WE).
306
Zob. m.in.: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiająca wymagania
techniczne dla statków żeglugi śródlądowej i uchylająca dyrektywę Rady 82/714/EWG (2006/87/WE).
307
Zob. m.in.: Dyrektywa Rady z dnia 19 grudnia 2014 r. wykonująca Umowę europejską dotyczącą niektórych
aspektów organizacji czasu pracy w transporcie śródlądowym, zawartą przez Europejskie Stowarzyszenie
Żeglugi Śródlądowej (EBU), Europejską Organizację Kapitanów (ESO) i Europejską Federację Pracowników
Transportu (ETF) (2014/112/UE)
308
Zob. m.in.: Dyrektywa Rady z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie wzajemnego uznawania krajowych patentów
żeglarskich uprawniających do przewozu rzeczy i osób żeglugą śródlądową (1991/672/EWG).
309
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646).
310
Zob. m.in.: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. (Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926).
311
Zob. m.in.: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141).
312
Zob. m.in.: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2017 poz. 519).
313
Zob. m.in.: Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566).
314
Zob. art. 288 TFUE: „W celu wykonania kompetencji Unii instytucje przyjmują rozporządzenia, dyrektywy,
decyzje, zalecenia i opinie. Rozporządzenie ma zasięg ogólny. Wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane
we wszystkich Państwach Członkowskich. Dyrektywa wiąże każde Państwo Członkowskie, do którego jest
kierowana, w odniesieniu do rezultatu, który ma być osiągnięty, pozostawia jednak organom krajowym
swobodę wyboru formy i środków. Decyzja wiąże w całości. Decyzja, która wskazuje adresatów, wiąże tylko
tych adresatów. Zalecenia i opinie nie mają mocy wiążącej.”
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unijnego nad prawem krajowym, wyraża się również w jego praktycznym stosowaniu
zarówno przez administrację krajową (rządową i samorządową) jak również
przedsiębiorstwa, obywateli lub organizacje społeczno-gospodarcze.
− lokalny – ten poziom regulacji dotyka zwłaszcza dwóch obszarów działania sektora
śródlądowego transportu wodnego, tj. dostępności czasowej urządzeń infrastruktury
punktowej (zwłaszcza technicznych) oraz działania portów śródlądowych wodnych jak
również standardów działania podmiotów w ramach systemu zarządzania sektorem
śródlądowego transportu wodnego (zwłaszcza Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie oraz jego oddziałów regionalnych i lokalnych).
− indywidualny (przedsiębiorstwo) – ten poziom regulacji dotyka przede wszystkim zasad
i sposobów formułowania ofert handlowych przez przedsiębiorstwa działające w ramach
sektora śródlądowego transportu wodnego w Polsce, tj. zarówno przedsiębiorstwa
transportowe, porty śródlądowe wodne, operatorów logistycznych. Należy mieć
świadomość, iż również w tym obszarze możliwa jest ingerencja instytucji publicznych,
zwłaszcza w zakresie ochrony zasad konkurencji, praw konsumentów (użytkowników) lub
też celem ochrony środowiska naturalnego.
Należy również pamiętać, iż o ile istnieje system koordynacji działań legislacyjnych na
poziomie unijnym (system komitologii, uwzgledniający cele poszczególnych aktorów
instytucjonalnych), krajowym (system komitetów po stronie rządowej oraz system komisji po
stornie parlamentu) oraz między ww. poziomami, o tyle brak jest mechanizmu koordynacji
zasad tworzenia norm i regulacji między poziomem lokalnym, indywidualnym (również
między nimi) oraz poziomem regionalnym krajowym i unijnym. Problematyczna jest również
relacja między poziomem globalnym regulacji a pozostałymi poziomami norm.
W szczególności, iż ma on najczęściej (zwłaszcza w odniesieniu do norm technicznych)
bezpośredni wpływ na sposób działania przedsiębiorstw tworzących sektor śródlądowego
transportu wodnego.

7.3.

Instrumenty systemu zarządzania sektorem śródlądowego transportu
wodnego w Polsce

System wdrażania mechanizmów sektora śródlądowego transportu wodnego w Polsce
wykorzystuje mechanizmy finansowane zarówno bezpośrednio z budżetu krajowego, środki
unijne oraz w ograniczonym zakresie również środki prywatne.

7.3.1. Mechanizmy krajowe wdrażania systemu
śródlądowego transportu wodnego w Polsce

zarządzania

sektorem

Wdrożenie wybranej strategii rozwojowej na rzecz sektora śródlądowego transportu
wodnego Rząd Polski wspiera sektor śródlądowego transportu wodnego poprzez rozwiązania
prawne i instrumenty finansowe dotyczące następujących obszarów działania:
− Unowocześnienie floty transportowej;
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− Rozwój zasobów ludzkich;
− Unowocześnienie infrastruktury portowej oraz przeładunkowej;
− Rozwój liniowej i punktowej infrastruktury liniowej.
Tabela 37. Narzędzia wsparcia sektora śródlądowego transportu wodnego w Polsce
Rodzaj
interwencji

Okres trwania
wsparcia

Budżet
interwencji

Cel interwencji

Uwagi

Modernizacja Rozwój zasobów
floty
ludzkich

Fundusz Żeglugi Śródlądowej:

Od 2003

ok. 2,5 mln EUR
(średniorocznie)

−

restrukturyzacja sektora
śródlądowego transportu
wodnego;

−

Wdrażanie innowacji;

−

Rozwój kompetencji
pracowników sektora.

Od połowy 2017 r. trwają
prace legislacyjne mające na
celu zmienić zasady
funkcjonowania Funduszu
Żeglugi Śródlądowej.

Źródło: Opracowanie własne.

Podstawowe mechanizmem wdrożeniowym pozostaje od lat Fundusz Żeglugi Śródlądowej,
który działa w obecnej formule od 2003 r.315 Fundusz, którego operatorem jest Bank
Gospodarstwa Krajowego, działa na rzecz zarówno promocji sektora jak również jego
restrukturyzacji. W ramach dostępnych środków udziela on zarówno wsparcia o charakterze
grantowym (dotacyjnym, bezzwrotnym) jak również może udostępniać narzędzia finansowe
(m.in. poręczenia kredytów).
Beneficjentami Funduszu mogą być przedsiębiorcy zarejestrowani w Polsce, którzy
działają w sektorze śródlądowego transportu wodnego od co najmniej 5 lat. Wsparcie Funduszu
może być przeznaczone na:
− Projekty dotyczące restrukturyzacji sektora śródlądowego transportu wodnego;
− Wprowadzenie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych zwiększających
bezpieczeństwo, a także polepszających warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników
bądź też zmniejszające ryzyka ekologiczne związane z działalnością sektora;
− Wsparcie na rzecz przystępowania przedsiębiorców sektora do organizacji branżowych
(Zarówno krajowych jak również międzynarodowych, w tym działających na poziomie
unijnym);
− Polepszenie kwalifikacji zawodowych zarówno właścicieli jednostek pływających jak
również ich dowódców;
− Wsparcie dla pracowników sektora śródlądowego transportu wodnego, którzy chcą zmienić
swoje kwalifikacje zawodowe.

315

Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym (Dziennik
Ustaw z 2002 r. Nr 199 poz. 1672).
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Średnioroczna wartość funduszy dostępnych na rzecz wsparcia przedsiębiorców
i pracowników sektora wynosi ok. 2,5 mln EUR.
Tabela 38. Narzędzia wsparcia infrastruktury sektora śródlądowego transportu wodnego w
Polsce
Rodzaj
interwencji

Okres trwania
wsparcia

Budżet
interwencji

Porty

2005 – 2008

ok. 31,6 mln
EUR

2007 – 2013

ok. 60 mln EUR

Cel interwencji
Rozwój systemów intermodalnych,
w szczególności infrastruktury
technicznej niezbędnej do obsługi
logistyki intermodalnej w centrach
logistycznych

Uwagi

Pośrednie wsparcie sektora
śródlądowego transportu
wodnego

PO IiS 2007 – 2013
RPO WP 2007 – 2013
RPO WZ 2007 – 2013
Rozwój infrastruktury portowej

Infrastruktura liniowa i punktowa

2014 – 2020

ok. 120 mln
EUR

2017 - 2030

ok. 40 mln EUR

2014 - 2020

ok. 130 mln
EUR

2017 - 2030

ok. 20 mld EUR

PO IiS 2014 – 2020

Rozwój infrastruktury liniowej i
punktowej – udrożnienie dróg
wodnych, zabezpieczenie
przeciwpowodziowe.

Rozwój infrastruktury liniowej i
punktowej – udrożnienie dróg
wodnych, zabezpieczenie
przeciwpowodziowe.

PO IiS 2007 – 2013
RPO WP 2007 – 2013
RPO WZ 2007 – 2013
PO IiS 2014 – 2020
RPO WP 2014 – 2020
RPO WZ 2014 – 2020

Instrument na etapie
projektu*

Źródło: Opracowanie własne.
* Założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016–2020 z perspektywą do
roku 2030.

W latach 2005 – 2008 rząd polski wspierał rozwój polskich portów wodnych śródlądowych
wykorzystując Program pomocy dla rozwoju systemów intermodalnych316. Wsparcie
skierowane było na rozwój centrów logistycznych i terminali transportu intermodalnego,
których przewidywany okres użytkowania będzie dłuższy niż pięć lat. W ramach programu
potencjalni beneficjenci mogli uzyskać granty finansowe na:

316

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 4 września 2006 r. w sprawie trybu, sposobu i warunków
współfinansowania inwestycji kolejowych w transporcie intermodalnym (Dziennik Ustaw z 2006 r. Nr 162
poz. 1150)
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− zakup lub modernizację urządzeń dźwigowych oraz urządzeń do przeładunku, których
przewidywany okres użytkowania będzie dłuższy niż pięć lat;
− zakup lub modernizację systemów teleinformatycznych oraz wyposażenia logistycznego
i systemów związanych z transportem intermodalnym, a także wydatki na ich wdrożenie;
− infrastrukturę wykorzystywaną wyłącznie na potrzeby transportu intermodalnego
w zakresie: budowy, rozbudowy, przebudowy oraz nabycia prawa do gruntów pod budowę:
placów składowych i przeładunkowych, parkingów, zaplecza technicznego dla obsługi
taboru, dróg wewnętrznych i dojazdowych, przejść podziemnych i magazynów, torów
dojazdowych, przeładunkowych i podsuwnicowych, przejazdów i rozjazdów kolejowych
oraz
urządzeń
sterowania
ruchem
kolejowym,
modernizacji
urządzeń
telekomunikacyjnych, urządzeń zaopatrzenia w wodę, instalacji wodno-kanalizacyjnych,
systemów odwodnienia i instalacji energetycznych;
− prace projektowe i dokumentację związaną z inwestycjami;
− promowanie projektów.
Wartość budżetu 5-cio letniego programu wsparcia wynosiło ok. 31,6 mln EUR, tj. ok. 7,9
mln EUR średniorocznie. Beneficjentami wsparcia w ramach ww. programu mogli być
operatorzy logistyczni transportu intermodalnego z siedzibą w Polsce.
Dodatkowo w latach 2007 – 2013 oraz 2014 – 2020 realizowane jest wsparcie na rzecz
infrastruktury liniowej i punktowej sektora oraz portów rzecznych, morsko – rzecznych oraz
morskich. Przy czym widoczne jest bardzo duża różnica miedzy obu okresami
programowania317:
− dla lat 2007 – 2013 przewidziano 23 projekty inwestycyjne, o łącznej wartości ok. 100,1
mln EUR (ok. 386,3 mln PLN),
− dla lat 2007 – 2014 przewidziano wsparcie o wartości ok. 250 mln EUR.
Niewątpliwe najważniejszym mechanizmem wsparcia będą inicjatywy realizowane
w ramach Założeń do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016–
2020 z perspektywą do roku 2030. Oszacowana wartość niezbędnych projektów i programów
wynosi powyżej ok. 20 mld EUR (ok. 70 mld PLN w cenach z 2017 r.). Dodatkowo znaczna
część środków go tworzących będzie pochodzić ze środków europejskich, co utrudnia pełna
ocenę skuteczności tego mechanizmu.

317

Zob. m.in.:
T. Tyc, Programy Komisji Europejskiej na rzecz wsparcia infrastruktury sektora żeglugi śródlądowej – lata
2007–2013 oraz 2014–2020 – próba analizy skuteczności. [w:] Logistyka, nr 3, 2015, s. 5833 – 5837.
2. T. Tyc, The role of inland waterways transport in Polish strategic documents concerning EU funds in the
years 2004-2020. [w:] Logistyka, nr. 4, 2015, s. 6320 – 6328.
3. T. Tyc, Potencjalne źródła finansowania rozwoju infrastruktury sektora transport wodnego śródlądowego
w Polsce. [w:] Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, Ekonomika
Transportu i Logistyka, nr. 74, 2017, s. 435 – 443.
1.
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7.3.2. Mechanizmy unijne i międzynarodowe wdrażania systemu zarządzania
sektorem śródlądowego transportu wodnego w Polsce
Krajowy system wsparcia sektora śródlądowego transportu wodnego nie oferował zbyt
szerokie zakresu mechanizmów pomocowych. pewnym ich rozwinięciem były unijne
inicjatywy w których Polska współuczestniczyła. Dotyczyły one wsparcia przeniesienia pracy
przewozowej z sektora transportu drogowego na rzecz innych gałęzi transportu oraz rozwoju
infrastruktury punktowej oraz telematyki.
W latach 2003 – 2013 Polska współuczestniczyła w 23 projektach realizowanych w ramach
programów Marco Polo (I i II). Spośród 21 inicjatyw o charakterze wdrożeniowym, jedynie
jeden projekt dotyczył sektora śródlądowego transportu wodnego (jako element projektu
dotyczącego transportu multimodalnego). W ramach ww. programów w Polsce realizowano
trzy inicjatywy rozwoju infrastruktury portowej niezbędnej do wsparcia transportu morskiego
krótkiego zasięgu oraz tzw. Autostrad morskich. Rozwój infrastruktury punktowej
w najważniejszych portach morskich, może służyć również rozwoju potencjału transportowego
frachtu rzecznego, z uwagi na przyciągnięcie nowych kategorii towarów. Dokładne dane nt.
uczestnictwa Polski w programach Marco Polo (I i II) w latach 2003 – 2013 prezentuje poniższa
tabela.
Tabela 39. Udział Polski w programach Marco Polo (I i II)
Rodzaj działania

Liczba projektów
IWW/inne

SSS

SSS/inne

cat
1
mod
1
1
tav
Razem
1
1
1
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych INEA.
* IWW – Śródlądowy transport wodny.
** SSS – Transport morski bliskiego zasięgu
*** MoS – Autostrady morskie

MoS

inne

1

17
2
19

1

Razem
1
20
2
23

Polska aktywnie współuczestniczyła również w realizacji 80 unijnych projektów na rzecz
rozwoju infrastruktury liniowej i punktowej, realizowanych w ramach programów TEN-T oraz
jego następcy CEF-T. Spośród realizowanych inicjatyw najwięcej w ujęciu ilościowym oraz
wartościowym dotyczyło transportu kolejowego (29), a następnie – drogowego (19). Wsparcie
sektora śródlądowego transportu wodnego było realizowane przez tylko 3 inicjatywy, spośród
których jedna dotyczyła infrastruktury liniowej, jedna – rozwoju telematyki sektora (RIS),
a ostatnia – miała charakter studium potencjału rozwoju transportu multimodalnego
z wykorzystaniem analizowanej gałęzi transportu. Niemniej – w ramach ww. programów
unijnych w Polsce realizowano również 7 inicjatywy dotyczące bezpośredniego rozwoju
infrastruktury transportowej i przeładunkowej w polskich portach morskich, a także 8
projektów rozwoju tzw. Autostrad morskich. Przy czym spośród tych ostatnich projektów, aż 2
miały charakter rozwoju krajowej infrastruktury portowej, a 5 – były międzynarodowymi
projektami realizowanymi w obrębie morza bałtyckiego oraz północnego. Dokładne dane nt.
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uczestnictwa Polski w programach TEN-T oraz jego następcy CEF-T w latach 2000 – 2017
prezentuje poniższa tabela.
Tabela 40. Udział Polski w programach TEN-T oraz CEF-T
Gałąź
transportu

Telematyka

Water

Air
(Airport)

Comodality

IWW

Rail

Road

Mieszane

1

-

-

-

Prace

1

-

1

Studia

5

1

Razem

7

1

Rail

Road

-

-

4

-

1
5

Razem

IWW

Port

MoS

-

-

2

5

8

18

3

1

4
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych INEA.

7.4.

Ocena skuteczności systemu zarządzania sektorem śródlądowego
transportu wodnego w Polsce

7.4.1. Wybór wskaźników syntetycznych mierzących skuteczność systemu
Ocena skuteczności całego systemu zarządzania sektorem transportu wodnego śródlądowe
w Polsce należy ocenić z wykorzystaniem wskaźników, których charakter pokazuje przede
wszystkim zmiany o charakterze jakościowym. Wynika to z faktu, iż korzystanie ze
wskaźników pokazują czystą zmianę ilościową, z uwagi na bardzo wyraźny efekt bazy, nie
dałoby adekwatnego obrazu stanu sektora. Tym samym analiza skuteczności systemu
zarządzania sektorem zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem następujących wskaźników:
− udział sektora śródlądowego transportu wodnego w pracy przewozowej transportu
lądowego (liczonego w mln tkm). Ten wskaźnik zilustruje w sposób syntetyczny
skuteczność mechanizmów wsparcia sektora przez podmioty publiczne.
− dynamikę wartości dodanej generowanej przez przedsiębiorstwa sektora śródlądowego
transportu wodnego w Polsce. Ten wskaźnik zilustruje w sposób syntetyczny zdolność
przedsiębiorstw do zwiększenia swojej skuteczności swoich modeli biznesowych. Zakłada
się przy tym, iż wartość dodana jest lepszym wskaźnikiem syntetycznym, niż przychód.
Wynika to z faktu, iż wartość dodana pokazuje faktyczną zdolność danego przedsiębiorstwa
lub sektora gospodarczego do tworzenia dodatkowej wartości dla konsumentów.
− zmianę obsługiwanych grup towarowych z niskoprzetworzonych, w kierunku towarów
o wyższej wartości dodanej. We wskaźniku uwzględniana jest praca przewozowa (liczona
w mln tkm). Ten wskaźnik zilustruje zdolność przedsiębiorstw sektora do sprostania
potrzebom klientów sektora TSL.
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7.4.2. Udział sektora w pracy przewozowej
Należy podkreślić, iż wdrażane przez polski rząd instrumenty wsparcia sektora
śródlądowego transportu wodnego okazały się być daleko niewystarczające nie tylko do
zwiększenia jego roli, ale również zahamowania jego upadku.
Wykres 31. Praca przewozowa sektora śródlądowego transportu wodnego w Polsce

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OECD oraz Eurostat.
*Do sektora transportu lądowego zaliczono następujące gałęzie: drogowy, kolejowy, rurociągowy oraz wodny
śródlądowy.

Wszystkie zaobserwowane zmiany odnoszące się do polskiego sektora śródlądowego
transportu wodnego wynikają w znacznej mierze z braku odpowiedniej (aktywnej) polityki
wsparcia tego sektora. Jednocześnie – administracja rządowa i samorządowa realizowała szereg
projektów infrastrukturalnych, współfinansowanych ze środków wspólnotowych, które
ułatwiły wzrost znaczenia i roli sektora transportu drogowego, kosztem pozostałych gałęzi
transportu. Rola sektora śródlądowego transportu wodnego w polskim systemie
transportowym, w całym analizowanym okresie, tj. latach 1970 – 2016 jest znikoma. Udział tej
gałęzi w ogólnej pracy transportowej sektora transportu lądowego spadł z ok. 1,85% w 1970
do ok. 0,22% (przy średniorocznym poziomie wynoszącym ok. 0,8%). Warto przy tym zwrócić
uwagę na rok 2015 gdy nastąpił zauważalny wzrost realizowanej pracy przewozowej. Niemniej
– jest to na razie zdarzenie jednorazowe.
Warto jednak podkreślić, iż od 1982 r. udział analizowanej gałęzi nie przekroczył poziomu
1 pkt. proc. Dodatkowo dane za 2015 r. wskazują, iż nastąpił wzrost w udziale realizowanej
pracy transportowej z ok. 0,23% do ok. 0,63%. Niemniej – jest to jednorazowy wynik, na bazie
którego trudno jest twierdzić, iż dotychczasowy trend spadkowy został przełamany.
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Ponadto dane wyraźnie wskazują, iż w całym analizowanym okresie, tj. latach 1970 – 2016
następuje spadek realizowanej pracy transportowej przez sektor śródlądowego transportu
wodnego. Dodatkowo dane wskazują, na niższą amplitudę wzrostów w odniesieniu do
analizowanej gałęzi, niż w przypadku całego sektora transportu lądowego.

7.4.3. Wartość dodana sektora
W przypadku dynamiki wartości dodanej generowanej przez poszczególne gałęzie
transportu, widać wyraźnie, iż sektor transport wodnego śródlądowego charakteryzuje się
bardzo wysoką zmiennością. Wykres 32 (poniżej) stanowi graficzną ilustrację trendów
odnoszących się do wszystkich gałęzi transportu lądowego.
Wykres 32. Dynamika wartości dodanej generowanej przez poszczególne gałęzie transportu
w Polsce

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.

Tym samym system zarządzania sektorem śródlądowego transportu wodnego w Polsce nie
wypracował mechanizmów wdrożeniowych, które

7.4.4. Ewolucja przewożonych towarów
W latach 2001 – 2016 sektor śródlądowego transportu wodnego w Polsce obsługuje dwie
podstawowe grupy towarowe, tj.:
− Węgiel kamienny i brunatny (lignit), torf, ropa naftowa i gaz ziemny, uran i tor (GT02),
przy czym udział tej kategorii jest silnie zmienny w czasie – wynosi między 23,6% a 64,4%
(przy średniorocznym poziomi wynoszącym ok. 44,3%),
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− Rudy metali i inne produkty górnictwa i kopalnictwa (GT03), przy czym udział tej kategorii
jest silnie zmienny w czasie – wynosi między 16,6% a 58,2% (przy średniorocznym
poziomi wynoszącym ok. 28,6%),
które łącznie odpowiadają za ok. 72,6% - 83,4% całkowitej pracy przewozowej sektora.
Powyższe trendy w formie graficznej prezentuje Wykres 33.
Wykres 33. Główne grupy towarowe obsługiwane przez sektor śródlądowego transportu
wodnego w Polsce

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, GUS.
*Konwersja między NST/R a NST2007 dokonana samodzielnie przez autora.
** Pierwszy rok w którym zastosowano klasyfikację NST2007.

Warto przy tym podkreślić iż od 2007 r. rośnie rola dwóch kolejnych grup towarowych,
przy czym ich udział charakteryzuje wysoka zmienność. Są to:
− Surowce wtórne; odpady komunalne i inne odpady gdzie indziej niesklasyfikowane w CPA
(GT14), przy średniorocznym poziomie ok. 4,1%,
− Chemikalia, wyroby chemiczne i włókna sztuczne; wyroby z gumy i z tworzyw sztucznych
(GT08), przy średniorocznym poziomie ok. 3,4%.
Dodatkowo w przypadku Polski, sektor śródlądowego transportu wodnego realizuje
pomijalne wielkości transportu z wykorzystaniem kontenerów. Tym samym brak jest podstaw
do stwierdzenia, iż następuje zmiana obsługiwanych grup towarowych, w szczególności zaś
tych charakteryzujących się wyższą wartością dodaną.
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7.4.5. Ocena syntetyczna
W żadnym z analizowanych wskaźników nie odnotowano pozytywnych trendów:
− Wskaźnik udziału sektora śródlądowego transportu wodnego w całkowitej pracy sektora
transportu wykazuje trwały trend spadkowy;
− Dynamika wartości dodanej generowanej przez sektor nie jest wyższa niż pozostałych
gałęzi sektora transportu. Równocześnie wskaźnik wykazie dużo wyższą zmienność niż
pozostałe porównywane branże;
− Nie zachodzi zmiana w zakresie obsługiwanych grup towarowych.
Tym samym obecny kształt systemu zarządzania sektorem śródlądowego transportu
wodnego w Polsce wymaga zmiany.
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ROZDZIAŁ
VIII.
MODEL
WIELOPOZIOMOWEGO
SYSTEMU ZARZĄDZANIA SEKTOREM ŚRÓDLĄDOWEGO
TRANSPORTU WODNEGO
8.1.

Dotychczasowe doświadczenia w zakresie systemów zarządzania
sektorem śródlądowego transportu wodnego

8.1.1. Poziom unijny
Przed stworzeniem obrazu modelu systemu zarządzania sektorem śródlądowego transportu
wodnego, warto przyjrzeć się dotychczasowej skuteczności interwencji realizowanych poprzez
programy zarządzane bezpośrednio przez Komisję Europejską bądź też jej agendy. Wynika to
z konieczności uwzględnienia terytorialnego wymiaru tychże interwencji. Dodatkowo
instrumenty wdrożeniowe mają decydujące znaczenie w przypadku systemów w których
istotną rolę pełnią instytucje publiczne.
Tabela 41. Efektywność inicjatyw podejmowanych na poziomie unijnym
Rodzaje podejmowanych interwencji
Program

Infrastruktura
liniowa i/lub
punktowa

Rozwój
floty

Zasoby
ludzkie

NAIADES I,
+
+
+
w tym:
Marco Polo I
+
+
Marco Polo II
+
+
+
TEN-T
+
RIS
+
7PR
+
Leonardo
+
Socrates
+
NAIADES II,
+
w tym:
CEF
+
H2020
+
COSME
+
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Aneks V.

Rozwój
rynku

Porty
rzeczne

+

+

+
+
+
+

+

+

+

Uzyskany efekt
liczony w udziale
sektora w
realizowanej pracy
transportowej
Niewielki wzrost
Niewielki wzrost
Niewielki wzrost
Niewielki wzrost
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Brak
Niewielki wzrost
Brak
Brak

Dane wskazują, iż najwyższe efekty uzyskano w przypadku programów o kompleksowym
charakterze. Dotyczyło to także interwencji dotyczących wykorzystania potencjału innych niż
transport drogowy gałęzi transportu. Widoczna jest również niska efektywność działań
dotyczących wsparcia innowacyjności sektora. Jest to przy tym jeden z najważniejszych
obszarów interwencji z uwagi na konieczność konkurowania sektora nie tylko na polu kosztów,
ale z uwagi na prowadzoną przez Unię Europejską politykę środowiskową oraz zrównoważonej
mobilności – również na poziomie kosztów całkowitych (w tym kosztów efektów
zewnętrznych). Tymczasem nieuwzględnienie działań w tym obszarze może przyczynić się do
zmniejszenia dotychczasowej przewagi sektora. Dotyczy to zwłaszcza konkurencyjności
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kosztowej (w rozumieniu kosztów zewnętrznych) sektorów transportu drogowego oraz
morskiego, które relatywnie sprawniej wdrażają rozwiązania organizacyjne, techniczne oraz
technologiczne zmniejszające presję na środowisko naturalne.
Działania realizowane w dotychczasowych dwóch programach o ramowym charakterze
wsparcia, tj. NAIADES I (2006 – 2013) oraz NAIADES II (2014 – 2020), wykazały osiągnięcie
pewnych efektów w zakresie zwiększenia udziału sektora śródlądowego transportu wodnego
w realizowanej pracy transportowej. Efekt końcowy wyraźnie różnił się w przypadku krajów
należących do krajów UE-15 oraz N13. Wdrażane rozwiązania nie zdołały przeciwdziałać
szeregowi wyzwań, które stoją przed sektorem śródlądowego transportu wodnego w Unii
Europejskiej.
Równocześnie siła oddziaływania interwencji była zróżnicowana w poszczególnych
Państwach Członkowskich. Podział nie był związany z przynależnością danego kraju do grupy
UE-15 (czyli krajów o potencjalnie wysokiej zdolności administracyjnej) bądź też do grupy
N13 (czyli krajów o potencjalnie niskiej bądź średniej zdolności administracyjnej do wdrażania
kompleksowych projektów inwestycyjnych). Zróżnicowanie rezultatów było wynikało z trzech
podstawowych czynników:
− aktualnego stanu sektora śródlądowego transportu wodnego (w szczególności jego roli
w krajowych bądź międzynarodowych łańcuchach logistycznych);
− zastosowanych na poziomie krajowym mechanizmów wsparcia sektora;
− powiązań przebiegających przez terytorium danego kraju korytarzy transportowych.
Wysokie wyniki osiągnięto zarówno w krajach UE-15 (m.in. Belgia i Holandia), jak
również N13 (m.in. Bułgaria i Rumunia). Można również zauważyć niezadowalające wyniki
wsparcia na poziomie unijnym (m.in. Austria, Węgry czy Niemcy). Wskazuje to zatem na
konieczność silniejszego niż dotychczas skoordynowania wdrażanych mechanizmów na
poziomie krajowym oraz unijnym. Powinno to skutkować przybliżenia realizacji ambitnych
celów redukcji emisji przez cały sektor transportu.

8.1.2. Poziom krajowy
Realizacja inicjatyw wsparcia sektora śródlądowego transportu wodnego na poziomie
krajowym, wykazuje duże zróżnicowanie. Jednocześnie brak jest podstaw do stwierdzenia, iż
istnieje silna zależność między lokalizacją danego kraju na jednym z unijnych szlaków
żeglownych, a osiągniętym rezultatem w zakresie wsparcia sektora.
Można zidentyfikować co najmniej cztery grupy państw, biorąc pod uwagę uzyskany efekt
końcowy, tj. zmianę udziału pracy przewozowej realizowanej przez sektor śródlądowego
transportu wodnego w latach 2000 – 2015:
− grupę państw, dla których uzyskano przyrost na poziomie co najmniej 20 pkt. proc.
Do tej grupy można zaliczyć: Belgię (42%), Bułgarię (172%), Francja (51%), Rumunia
(230%);
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− grupę państw, dla których uzyskano przyrost na poziomie nie wyższym 20 pkt. proc. Do tej
grupy można zaliczyć: Holandia (9%);
− grupę państw, dla których uzyskano spadek na poziomie nie wyższym 20 pkt. proc. Do tej
grupy można zaliczyć: Niemcy (16%), Polska (19%), Węgry (7%);
− grupę państw, dla których uzyskano spadek na poziomie wyższym 20 pkt. proc.
Do tej grupy można zaliczyć: Austria (50%), Czechy (41%), Słowacja (66%), Wielka
Brytania (23%).
Przystępując do analizy inicjatyw wspierania sektora śródlądowego transportu wodnego
realizowanych na poziomie krajowym (z pominięciem „krajowych” interwencji bądź
programów unijnych318), należy wskazać, iż jednymi krajami, które nie realizowały własnych
programów rozwoju bądź wsparcia tej gałęzi były Bułgaria i Rumunia. W przypadku
pozostałych dziesięciu319 analizowanych krajów320 wdrażano między 2 a 3 instrumenty
wsparcia sektora.
Tabela 42. Rodzaje podejmowanych interwencji na poziomie krajowym i ich efekt
Rodzaje podejmowanych interwencji
Kraj

Infrastruktura
liniowa*

Rozwój
floty

Zasoby
ludzkie

Rozwój
rynku**

Porty
rzeczne*

Zmiana udziału sektora
w pracy przewozowej
dla lat 2000 - 2016

Austria
+
+
+
↓ 50%
Belgia
+
+
+
↑ 42,5%
Bułgaria
↑ 172,2%
Czechy
+
+
↓ 41,8%
Francja
+
+
+
+
+
↑ 51,8%
Holandia
+
+
+
↑ 9,1%
Niemcy
+
+
+
+
↓ 16,8%
Polska
+
+
+
↓ 19%
Rumunia
↑ 230,0%
Słowacja
+
↓ 66,2%
Węgry
+
+
↓ 7,2%
Wielka Brytania
+
+
↓ 23,8%
Liczba interwencji
2
7
4
9
6
n.d.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Aneks V.
* Pojedyncze interwencje dotyczące tzw. wąskich gardeł znajdują się w zróżnicowanych mechanizmach
wdrażanych w różnych rodzajach działań.
** Nie zidentyfikowano działań na rzecz zmniejszenia liczby podmiotów aktywnych na rynku.

W przypadku najpopularniejszej kategorii interwencji, tj. działań na rzecz rozwoju rynku,
można wyróżnić kilka mechanizmów, które pojawiły się w większości wdrażanych rozwiązań
na poziomie krajowym. Jedynie w przypadku trzech krajów nie podejmowano żadnych
interwencji tego rodzaju – Bułgarii, Polski oraz Rumunii. W przypadku pozostałych krajów,
korzystano spośród poniższych mechanizmów:

318
319
320

Zob. więcej: s.151 – 159.
Austria, Belgia, Czechy, Francja, Holandia, Niemcy, Polska, Słowacja, Węgry, Wielka Brytania,.
Z uwagi na marginalne znaczenie w ramach krajowych systemów transportowych, w analizie nie
uwzględniono następujących krajów, w których wg. Eurostatu bądź Narodowych Organizacji Statystycznych
(NSO), występuje śródlądowy transport wodny: Luksemburg, Litwa, Finlandia, Włochy
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− współfinansowanie inicjowania obsługi regularnych linii transportu kombinowanego bądź
intermodalnego wykorzystującego potencjał śródlądowego transportu wodnego;
− zwiększenia konkurencyjności cenowej
śródlądowego transportu wodnego,
wykonywanego samodzielnie bądź też jako elementu transportu multimodalnego lub
kombinowanego (np. poprzez system dopłat);
− rozwój potencjału transportowego podmiotów sektora śródlądowego transportu wodnego
poprzez zastosowanie innowacji w obszarze świadczenia usług (w zakresie m.in.
planowania i świadczenia usług o charakterze multimodalnym lub kombinowanym);
− zwiększenie świadomości możliwości transportowych potencjalnych klientów sektora
śródlądowego transportu wodnego poprzez działania promocyjne i informacyjne
realizowane przez podmioty reprezentujące przedsiębiorców.
Efektywność poszczególnych rodzajów interwencji publicznych w obszarze rozwoju rynku
zależała nie tylko od wielkości zaangażowanych środków finansowych, lecz przede wszystkim
od mechaniki zastosowanych rozwiązań, zwłaszcza ich perspektywy czasowej. Najlepsze
efekty osiągnięto w krajach, gdzie tego typu projekty, realizowane zarówno jako samodzielne
inicjatywy bądź również jako składowe większych projektów (wdrażających m.in. interwencje
w obszarze rozwoju portów bądź unowocześnienia jednostek transportu), trwały przez co
najmniej 5 lat.
Drugim obszarem koncentracji polityk publicznych były inicjatywy mające na celu
modernizację oraz unowocześnienie jednostek transportu wykorzystywanych przez
przedsiębiorstwa działające w sektorze śródlądowego transportu wodnego. Działania w tym
obszarze nie były podejmowane przez Bułgarię, Polskę, Rumunię, Węgry oraz Wielką
Brytanią. W przypadku pozostałych analizowanych krajów, rodzaj interwencji różnił się
między sobą w zakresie zarówno potencjalnych obszarów wsparcia, jak również
zdefiniowanych beneficjentów. Szczególną popularnością cieszyły się rozwiązania dotyczące:
− wdrażania infrastruktury RIS oraz doposażenia poszczególnych jednostek pływających
w niezbędne urządzenia do pełnego uczestniczenia w ww. systemie;
− doposażenia jednostek pływających w systemy napędowe na paliwa alternatywne bądź też
odznaczające się odpowiednimi parametrami w zakresie emisyjności;
− unowocześnienie jednostek transportu (umożliwiające usług transportu kombinowanego,
intermodalnego bądź multimodalnego);
− rozwój krajowych systemów „nowy” za „stary” („złomowanie” jednostek pływających)
jako dopełnienia rozwiązań stosowanych na poziomie unijnym.
Analizując efekt krzyżowy wdrażania tych dwóch kategorii interwencji, na udział sektora
śródlądowego transportu wodnego w realizowanej pracy przewozowej szeroko rozumianego
sektora transportu lądowego, można zauważyć, iż wyniki są co najmniej niejednoznaczne.
W przypadku sześciu krajów, które je realizowały, w trzech doszło do zmniejszenia roli
analizowanej gałęzi (Austria – spadek o 50%, Niemcy – spadek o 16%, Czechy – spadek o
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41%). W kolejnych trzech krajach odnotowano natomiast jej wzrost (Belgia – wzrost o 42%,
Francja – 51%, Holandia – 9%). Równocześnie w przypadku dwóch krajów, które nie
realizowały żadnych krajowych mechanizmów wsparcia, odnotowano zauważalny przyrost
znaczenia analizowanego sektora (Bułgaria – 172%, Rumunia – 230%). Jednakże oba te kraje
uczestniczyły we wdrażania inicjatyw i programów na rzecz sektora śródlądowego transportu
wodnego, realizowanych na poziomie unijnym.
Natomiast wśród najrzadziej wdrażanych interwencji można wyróżnić:
− mechanizmy rozwoju kompetencji zawodowych;
− inicjatywy na rzecz rozwoju infrastruktury liniowej oraz punktowej (innej niż infrastruktura
znajdująca się na terenie portów śródlądowych bądź morsko-rzecznych).
W przypadku obu tych rodzajów interwencji, działania realizowane są zarówno na poziomie
unijnym, jak również poprzez rozwiązania dedykowane m.in. rynkowi pracy bądź też
rozwojowi przedsiębiorczości. Utrudnia to jednoznaczną ocenę ich efektywności, chociaż jak
wskazuje poniższa tabela, rozwój infrastruktury ma najsilniejszy wpływ na efektywność
sektora śródlądowego transportu wodnego321.
Nie zidentyfikowano realizacji projektów o charakterze trans granicznym w obszarze
wsparcia sektora śródlądowego transportu wodnego w analizowanych Państwach
Członkowskich. Dodatkowo w żadnym z analizowanych krajów, nie realizowano programów
bądź inicjatyw, które służyłyby zmniejszeniu liczby aktywnych podmiotów w sektorze
śródlądowego transportu wodnego. Tym samy nie realizowano zadań na rzecz bezpośredniego
zwiększenia potencjału operacyjnego podmiotów aktywnych w sektorze, koncentrując się
bardziej na rozwoju pośrednich szans rozwojowych. Niemniej – realizowano również szereg
inicjatywna rzecz rozwoju transportu multimodalnego, jako dodatkowej platformy dla rozwoju
sektora śródlądowego transportu wodnego.
Zasadne staje się również poddanie pod analizę wspierania na poziomie krajowym
transportu
kombinowanego, multimodalnego oraz intermodalnego w kontekście
wykorzystania ich potencjału konkurencyjnego aby wesprzeć możliwości śródlądowego
transportu wodnego.
Warto przy tym podkreślić, iż w jedynie w przypadku czterech krajów (Austria, Francja,
Niemcy oraz Słowacja) wdrażano programy wsparcia sektora śródlądowego transportu
wodnego poprzez wsparcie na rzecz rozwoju transportu kombinowanego – zarówno przez
wsparcie infrastruktury punktowej jak również interwencje nakierowane na wsparcie
podmiotów gospodarczych. Dodatkowo jedynie w dwóch krajach (Austria, Belgia) wdrożono
programy dotyczące wsparcia sektora poprzez rozwój transportu intermodalnego. Niemniej
jednocześnie aż w przypadku siedmiu krajów (Belgia, Czechy, Francja, Holandia, Polska,
Słowacja oraz Wielka Brytania), przewidziane jest wsparcie na rzecz rozwoju transportu
multimodalnego, które również przewiduje wykorzystanie potencjału transportu rzecznego.

321

Zob. więcej: Tabela 44, s.182.
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Jednocześnie następuje bardzo szerokie i zróżnicowane wsparcie rozwoju transportu
modalnego (głównie multimodalnego oraz kombinowanego). Może to przyczyniać się do
obniżenia ich efektywność. Mimo tego w szeregu krajów przewidziano szerokie
międzygałęziowe systemy wsparcia. Jak wynika z poniżej tabeli, takie podejście nie jest
efektywne.
Tabela 43. Działania na rzecz rozwoju intermodalności z wykorzystaniem frachtu rzecznego
Dostosowanie
infrastruktury

Wsparcie rodzajów transportu
Kraj
Kombinowany

Intermodalny

Austria
+
+
Belgia
+
Bułgaria
Czechy
Francja
+
Holandia
Niemcy
+
Polska
Rumunia
Słowacja
+
Węgry
Wielka Brytania
Liczba interwencji
4
2
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Aneks V.

Multimodalny

Liniowej

+
+

+
+
+
+

Punktowej

+

Programy
międzygałęziowe
+

+
+
+

+
+
+
+

+
+
7

+
+
7

+
+
+
7

1

Warto przy tym podkreślić, iż działania dotyczące transportu modalnego, w znacznej
mierze bazują na inicjatywach i projektach inwestycyjnych dotyczących powiązania sektora
śródlądowego transportu wodnego z pozostałymi gałęziami transportu lądowego (zwłaszcza
transportem kolejowym rzadziej transportem drogowym). Realizowane programy wsparcia
sugerują, iż obszarem koncentracji są inwestycje dotyczące infrastruktury punktowej
znajdującej się w portach rzecznych oraz morskich. Te wyniki jedynie podkreślają, iż porty
pełnią kluczową rolę w organizacji śródlądowego transportu wodnego. Wdrażane instrumenty
wsparcia dotyczą zwłaszcza:
− unowocześnienia supra infrastruktury portów rzecznych;
− powiązania portów rzecznych z pozostałymi gałęziami transportu lądowego oraz obszarami
aglomeracyjnymi;
− wdrożenia instrumentów telematyki transportowej.
Pozyskane wyniki uniemożliwiają wskazania silnej korelacji między ilością bądź jakością
zastosowanych inicjatyw wspierających transport kombinowany, intermodalny bądź
multimodalny a udziałem w pracy przewozowej sektora śródlądowego transportu wodnego.

8.1.3. Powiązanie pomiędzy działaniami o zasięgu krajowym i unijny na poziomie
poszczególnych Państw Członkowskich UE
Dotychczasowe rozważania prowadzą nas jednak do konieczności ilustracji
dotychczasowych efektów synergiczny uzyskiwany przez istniejące rozwiązania zarządcze.
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Analiza skuteczności wdrażanych inicjatyw na rzecz sektora śródlądowego transportu wodnego
na poziomie wybranych krajów Unii Europejskiej, powinna również uwzględniać
terytorializację działań realizowanych w ramach programów unijnych. W szczególności
dotyczy to zwłaszcza:
− programu NAIADES I, wdrażanego przez inicjatywy: Marco Polo I, Marco Polo II,
TEN-T, RIS, 7PR, Leonardo oraz Socrates;
− programu NAIADES II, wdrażanego przez inicjatywy: CEF-T, H2020 oraz COSME.
Analizę powiązań między ilością zastosowanych instrumentów na poziomie krajowym,
zarówno tych o charakterze krajowym jak i tych wdrażanych w ramach programów unijnych,
a zmianą siłą sektora można przeprowadzić wykorzystując współczynnik korelacji rang
Spearmana.
(1)

𝑟𝑠 = 1 −

6 ∗ ∑𝑛𝑖=1 𝑑𝑖2
𝑛 ∗ (𝑛2 − 1 )

gdzie:
di – różnica pomiędzy rangami odpowiadających sobie wartości cech xi i yi
rs – współczynnik korelacji rang Spearmana.
Tabela 44 (znajdująca się na kolejnej stronie) pokazuje niezbędne dane do zbudowania
macierzy korelacyjnych. Uzyskano na ich podstawie następujące wyniki:
− W przypadku analizy pary programy krajowe – wynik sektora, rs wynosi - 0,03497, co
wskazuje na ujemną korelację, przy jednoczesnym braku związku liniowego.
− W przypadku analizy pary programy unijne – wynik sektora, rs wynosi 0,56993, co
wskazuje na dodatnią korelację, przy jednoczesnym umiarkowanej sile tej zależności.
− W przypadku analizy pary programy krajowe i unijne – wynik sektora, rs wynosi 0,083916, co wskazuje na dodatnią korelację, przy jednoczesnym braku związku liniowego.
Pozyskane dotychczas wyniki skłaniają o trzech podstawowych wniosków – po pierwsze
nie jest ważna ilość podejmowanych interwencji w tych obszarach, lecz przede wszystkim ich
jakość. Po drugie kluczowe wydaje się sposób w jaki wdrażane są w danym kraju interwencje
realizowane w ramach programów unijnych. Po trzecie zaś – kluczowym zagadnieniem jest
obrany kierunek strategiczny w obrębie krajowej polityki transportowej, a zwłaszcza –
zaprogramowany o osiągnięcia podział międzygałęziowy transportu towarowego.
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Tabela 44. Powiązanie inicjatyw krajowych i programów unijnych realizowanych na poziomie danego kraju
Działania krajowe

Działania wspólnotowe

Efekty interwencji dla lat 2000 – 2015
Porty

Rozwój rynku

Zasoby ludzkie

Rozwój floty

Infrastruktura
liniowa*

Porty

Rozwój rynku*

Zasoby ludzkie

Rozwój floty

Infrastruktura
liniowa*

Udział sektora
w pracy
przewozowej

Występowanie (+) działań dotyczących wybranych obszarów
Austria

+

+

+

+

Belgia

+

+

+

+

Bułgaria

+

+

Czechy

+

Francja

+

+

Holandia

+

+

+
+

+

+

+

Polska

+

+

+

Węgry

+

+

↓ 50%

↓ 26,1%

↓ 32,2%

+

+

↑ 42,5%

↑ 91,6%

↑ 98,7%

+

+

↑ 172,2%

↓ 32,3%

nie dotyczy

↓ 41,8%

↓ 24,3%

nie dotyczy

+

+

+

↑ 51,8%

↑ 17,3%

↑ 21,0%

+

+

+

+

+

↑ 9,1%

↑ 19,7%

↑ 29,2%

+

+

+

+

+

+

↓ 16,8%

↓ 27,4%

↑ 2,8%

+

+

+

+

↓ 19%

↑ 86,5%

nie dotyczy

+

↑ 230,0%

↑ 399,9%

↓ 96,2%

+

+

↓ 66,2%

↓ 46,4%

nie dotyczy

+

+

↓ 7,2%

↑ 104,7%

nie dotyczy

+
+

+

+

+

+

Zmiana wśród
grup towarowych

Zmiana (%) wybranego parametru

+

Rumunia
Słowacja

Transport
kontenerów

+

+

Niemcy

Wielkość pracy
przewozowej
sektora

+

Wielka
+
+
+
+
↓ 23,8%
↓ 20,9%
nie dotyczy
Brytania
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Rozdział V-VI oraz Aneks V
Pojedyncze interwencje dotyczące tzw. wąskich gardeł znajdują się w zróżnicowanych mechanizmach wdrażanych w różnych rodzajach działań.
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Brak
(niewielka zmian)
Zauważalne
zmiany
Zauważalne
zmiany
Zauważalne
zmiany
Zauważalne
zmiany
Zauważalne
zmiany
Brak
(niewielka zmian)
Brak
(niewielka zmian)
Zauważalne
zmiany
Zauważalne
zmiany
Brak
(niewielka zmian)
Zauważalne
zmiany

8.2.

Zarys
wielopoziomowego
systemu
śródlądowego transportu wodnego

zarządzania

sektorem

8.2.1. Definicja i charakterystyka systemu zarządzania sektorem śródlądowego
transportu wodnego
Przez system zarządzania sektorem śródlądowego transportu wodnego należy rozumieć
pewien zbiór funkcjonalny, na który składa się określona liczba elementów pozostających
ze sobą w określonych powiązaniach. Zarówno ww. podmioty jak i łączące je powiązania322
są niezbędne dla zapewnienia funkcji przypisanych na rzecz całego zbioru (tj. zapewnienia
możliwości realizacji postawionych przed nim celów). System zarządzania sektorem
śródlądowego transportu wodnego ma charakter otwarty. Tym samym jego konstrukcja zakłada
implicit dwustronny wpływ otoczenia zarówno na jego elementy (jak i łączące je powiązania),
jak również tych podmiotów na otoczenie systemu.
Ponadto, system zarządzania sektorem śródlądowego transportu wodnego, posiada
tradycyjnie zidentyfikowane właściwości323, tj. kompleksowość, dekomponowalność,
odosobnienie, identyfikowalność, różnorodność w jedności, nieokreśloność, niezawodność,
adaptacyjność oraz współzależność. Dodatkowo system jest układem środków technicznych
i technologicznych, organizacyjnych, finansowych oraz ludzkich. Ww. elementy powiązane są
w sposób zapewniający możliwość przemieszczania potoku ładunków w czasie i przestrzeni
poprzez drogi wodne (lub w ramach obsługiwanych łańcuchach logistycznych o charakterze
komodalnym). Tym samym tworzą go:
− obiekty stałe, infrastrukturalne;
− środki transportu;
− ludzie, pracownicy podmiotów sektora;
− struktura organizacyjna.
Część z ww. elementów ma charakter bierny (infrastruktura), a część aktywny (środki
transportu, służące obsłudze potoku transportowego, ludzie/pracownicy). Możliwe jest
wskazanie, które elementy mają podstawowy wpływ na skuteczność podstawowego procesu
całego systemu, tj. przemieszczania potoku towarów w czasie i przestrzeni.
Opisywany poniżej model systemu zarządzania sektorem śródlądowego transportu
wodnego przyjmuję formę opisowo – graficzną. Niemniej możliwe jest jego opisanie również
za postacią wzorów, z wykorzystaniem teorii grafów324, która pozwala uwzgledniające
zarówno jego wieloelementowość a także wielopoziomowość (jak na poniższym wzorze).

322

323

324

Przez powiązania (relacje) należy rozumieć m.in. współzależność, stosunek, związek, odziaływanie bądź
przepływ między ww. elementami.
M. Jacyna, Wybrane zagadnienia modelowania systemów transportowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki
Warszawskiej, Warszawa 2009, s. 12 – 14.
M. Jacyna, The structure and characteristics of the elements of a multimodal transport corridor in respect to
traffic distribution modelling. [w:] Archives of Transport, vol. 9, issue 1 – 2, Warsaw 1997.
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(2)

𝑀𝑠𝑟ó𝑑𝑙ą𝑑𝑜𝑤𝑒𝑔𝑜 𝑠𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢 = 〈𝐺, 𝐹, 𝑃̇ , 𝑂, 𝑍〉

gdzie:
Mśródlądowego sektora transportu – Model systemu zarządzania sektorem śródlądowego transportu
wodnego
G – graf struktury systemu,
F – zbiór funkcji określonych na węzłach i (lub) łukach grafu struktury
Ṗ – potok ruchu
O – organizacja
Z – poziom struktury
Konieczne jest zdefiniowanie zarówno poziomów systemu zarządzania (poziomów
struktury) jak również organizacji (podmiotów tworzących system). Zarówno zagadnienie
potoku ruchu w ramach systemu, jak również funkcje poszczególnych elementów systemu są
przyjmowane jako dane zewnętrzne.

8.2.2. Poziomy systemu zarządzania sektorem śródlądowego transportu wodnego
Jak już wskazano325, system zarządzania sektorem śródlądowego transportu wodnego ma
charakter wielopoziomowy, wieloelementowy oraz otwarty. Dotyczy to równocześnie jego
trzech podstawowych elementów, tj. funkcji (systemu) zarządzania, funkcji (systemu)
informacyjnego oraz funkcji (systemu) wdrożeniowego.
Natomiast patrząc na podstawowe poziomy systemu zarządzania, możemy wyróżnić trzy:
− poziom globalny, odwzorowujący podmioty i ich relacje o zasięgu światowym;
− poziom kontynentalny, odwzorowujący podmioty i ich relacje o zasięgu unijnym;
− poziom krajowy, odwzorowujący podmioty i ich relacje o zasięgu krajowym.
Równocześnie na każdym z ww. poziomów aktywne są przedsiębiorstwa transportowe,
zarówno świadczące usługę frachtu rzecznego jak także – ogół usług logistycznych.
Przy czym na poziomie krajowym należy również wyodrębnić trzy kategorie
podpoziomów, tj.:
− poziom wojewódzki;
− poziom powiatu;
− poziom gminy.
Należy dodatkowo zdefiniować zależności między trzema podstawowymi poziomami
systemu. Z uwagi na konstrukcję podmiotów je tworzących, można założyć, iż co do zasady
ich rola w systemie jest równorzędna. Wynika to z rodzaju łącznych ich powiązań (relacji)
325

Zob. więcej: str. 41.
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i współwystępowania w ramach procesów decyzyjnych niezbędnych dla wyznaczenia celów
jakościowych systemu.
Warto podkreślić specyficzną pozycję i rolę przedsiębiorstw w całym systemie zarządzania
sektorem śródlądowego transportu wodnego. Podmioty gospodarcze, które faktycznie realizują
funkcję transportową, ładunkową, magazynową lub logistyczną w ramach całego systemu,
mogą być podmiotami działającymi na każdym z wyodrębnionych poziomów organizacyjnych.
Wskazuje to ich ważną rolę w zakresie wdrażania mechanizmów zarządczych i decyzyjnych.
Z uwagi na skalę pozostałych (zwłaszcza publicznych) uczestników systemu zarządzania
sektorem śródlądowego transportu wodnego, ich rola w procesie decyzyjnym ma charakter
wspierający (fakultatywny, opiniodawczy).
Na poniższym schemacie pokazano podział między poszczególne poziomy w ramach
systemu, jak również – podstawowe zależności w procesie decyzyjnym.
Rysunek 14. Poziomy systemu zarządzania sektorem śródlądowego transportu wodnego

Źródło: Opracowanie własne.
Kierunek strzałki wskazuje na podmiot kierujący w ramach danej pary.

8.2.3. Funkcje w ramach systemu zarządzania sektorem śródlądowego transportu
wodnego
System zarządzania sektorem śródlądowego transportu wodnego, może być opisany
z wykorzystaniem tradycyjnego instrumentarium opisowego, tj. podstawowych funkcji,
otoczenia systemu oraz systemu wejścia i wyjścia z systemu (wraz z przyporządkowanymi do
nich produktami, procesami, impulsami). Dodatkowo charakteryzuje go jeden proces,
tj. przekształcenie potoku ładunków, albo w pełni samodzielnie przez ww. system, lub też
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w ramach łańcucha transportowego o charakterze komodalnym. W praktyce należy przyjąć, iż
ww. przekształcanie potoku ładunków przyjmuje postać:
− przekształcenia ze względu na fizyczną lokalizację (miejsce), tj. funkcja transportowa
sensu stricte. W jej ramach następuje wykorzystanie wszystkich dostępnych środków
transportu, pomiędzy wejściowymi punktami infrastruktury systemu (tj. portami lub
centrami logistycznymi)
− przekształcenia ze względu na czynnik czasu (ścisłe określony przedział czasu),
tj. funkcja składowania (magazynowania) sensu stricte. W jej ramach następuje zarówno
składowanie o charakterze długotrwałym oraz krótkotrwałym (buforowanie). Oba te
rodzaje składowania są związane z potrzebami produkcyjnymi i dystrybucyjnymi
występującymi w ramach poszczególnych sektorów gospodarki
− przekształcenia ze względu na postać (formę), tj. funkcja transformacji stanu ładunku.
W przypadku analizowanego sektora, transformacja dotyczy procesu dystrybucyjnego
(transportowego sensu largo). Następuje zmiana postaci ładunku, poprzez m.in. pakowanie,
przepakowywanie lub komisjonalnie. Funkcja transformacji pozwala na faktyczną
realizację podstawowej funkcji całego systemu, tj. obsługę potoku ładunku
z wykorzystaniem frachtu rzecznego, także w ramach komodalnego łańcucha dostaw.
Poniższy rysunek pokazuje powiązanie między podstawowymi funkcjami systemu
zarządzania sektorem śródlądowego transportu wodnego, z uwzględnieniem relacji systemu
z otoczeniem.
Rysunek 15. Zarys funkcji systemu zarządzania sektorem śródlądowego transportu
wodnego

Źródło: Opracowanie własne.
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Funkcja zarządcza sektora śródlądowego transportu wodnego realizowana jest na
trzech poziomach, tj. globalnego, unijnego (kontynentalnego) oraz krajowego. Wynika to ze
sposobu wyznaczania celów systemu do osiągnięcia oraz konieczności koordynacji
i uzgadniania polityk między poszczególnymi gałęziami transportu lądowego. Na podsystem
zarządzania składają się przede wszystkim podmioty publiczne lub podmioty o charakterze
organizacji międzynarodowych lub ponadnarodowych (przede wszystkim Unia Europejska ale
również Międzynarodowe Komisje Rzeczne), wśród których większość członków stanowią
państwa (zwłaszcza Państwa Członkowskie Unii Europejskiej).
Cele dla systemu zarządzania sektorem śródlądowego transportu wodnego, które można
w pewnym uproszczeniu sprowadzić do dwóch obszarów (tj. udziału w pracy przewozowej,
masy obsługiwanych ładunków oraz zmniejszenia presji całej gałęzi na środowisko naturalne)
decydowane są w toku negocjacji:
− międzyrządowych na poziomie globalnym i unijnym;
− wewnątrzrządowym na poziomie krajowym.
Równocześnie w ww. procesy angażowane są:
− podmioty sektora –instytucje publiczne (np. władze rządowe w procesie negocjacji
unijnych lub samorządowe) oraz przedsiębiorstwa transportowe i logistyczne. Ich
angażowanie może przyjąć postać zarówno bezpośrednio, w przypadku największych
podmiotów sektora, jak również pośrednio poprzez angażowanie się właściwych izb
gospodarczych lub stowarzyszeń przedsiębiorców;
− podmioty pozostałych gałęzi transportu lądowego o charakterze konkurencyjnym,
współpracującym i komodalny, ich udział jest niezbędny dla zapewnienia właściwej
obsługi zgłaszanej usługi transportowej, magazynowej lub logistycznej;
− interesariusze sektora transportu, zwłaszcza grupy i stowarzyszenia reprezentujące
organizacje ekologiczne – środowiskowe oraz mieszkańców lokalnych wspólnot;
− pozostałych użytkowników gospodarczych dróg wodny, w szczególności
przedsiębiorstwa energetyczne oraz podmioty sektora rolno – spożywczego.
Podmioty tworzące funkcję zarządzania odpowiedzialne są również za rozwój otoczenia
prawnego dla całego sektora transportu. Dysertacja nie analizuje procesu powstawania prawa,
ani na poziomie unijnym ani krajowym (regionalnym, lokalnym), pod względem wpływu na
analizowany sektor. Przyjęte prawodawstwo uznawane jest niemniej za główny element całego
systemu zarządzania sektorem śródlądowego transportu wodnego. Poprzez rozwój prawnych
norm działalności podmiotów sektora lub też wybranych mechanizmów wsparcia, władze
publiczne dokonują zmiany konkurencyjności poszczególnych gałęzi transportu. W efekcie
może dojść do zmian polityk rozwoju wdrażanych na poziomie zarówno pojedynczego
przedsiębiorstwa transportowego, spedycyjnego lub logistycznego, jak również na poziomie
klientów usług transportowych, ładunkowych, naprawczych czy wsparcia.
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Funkcję informacyjną sektora śródlądowego transportu wodnego tworzą podmioty
publiczne i prywatne, których zadaniem jest dostarczanie informacji i danych zarówno na
potrzeby ww. sektora jak również w celach naukowych i komercyjnych. Są to:
− organizację międzynarodowe i ponadnarodowe, które zajmują się polityką transportową. Są
to przede wszystkim: OECD, UNECE, EMTC;
− organizacje tworzące Europejski System Statystyczny oraz Eurostat (w tej grupie znajduje
się m.in. polski Główny Urząd Statystyczny);
− wybrane dyrekcje generalne Komisji Europejskiej, które wpływają na działalność sektora
na poziomie unijnym (m.in. DG MOVE, DG ENV);
− wybrane ministerstwa, które wpływają na działalność sektora w Polsce (m.in. MGMiZS,
MI, MIiR, MF – KAS, MRiRW, KNF, NBP);
− podmioty sektora nauki, które specjalizują się w zagadnieniach dotyczących frachtu
rzecznego lub gospodarki wodnej;
− pomioty sektora konsultingowego i doradczego, które świadczą usługi na rzecz podmiotów
działających w sektorze frachtu rzecznego, gospodarki wodnej lub wspierają ministerstwa
na poziomie krajowym lub dyrekcje generalne na poziomie unijnym;
− organizacje ekologiczne zajmujące się zwłaszcza gospodarką wodną;
− podmioty dostarczające infrastrukturę i rozwiązania teleinformatyczne niezbędne w ramach
procesów decyzyjnych w podmiotach sektora (np. systemu bazodanowe);
− podmioty dostarczające infrastrukturę i rozwiązania teleinformatyczne niezbędne
w procesach transportowych, ładunkowych, logistycznych oraz wsparcia (np. RIS).
Należy pamiętać, iż pomioty wdrażające funkcję informacyjną sektora przygotowują
zarówno dane jak i gotowe analizy, które są następnie wykorzystywane przez wszystkie
podmioty tworzące sektor śródlądowego transportu wodnego. Podmioty te mogą również
wspierać procesy decyzyjne pozostałych gałęzi sektora transportu.
Funkcję wdrożeniową systemu zarządzania sektora śródlądowego transportu
wodnego tworzą trzy dopełniające się rodzaje instrumentów:
− polityki ekonomiczne wdrażane na poziomie unijnym oraz krajowym, wspierające albo
sektor albo jego wybrane elementy (np. procesy, podmioty gospodarcze);
− polityki ekonomiczne wdrażane względem pozostałych gałęzi transportu lądowego,
morskiego, rurociągowe lub lotniczego, które co do zasady zwiększają komodalnosc;
− mechanizmy i rozwiązania techniczne, technologiczne lub organizacyjne, które wdrażane
na poziomie przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw zwiększają ich konkurencyjność.
Rozwiązania te mogą przyjąć postać m.in.
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− mechanizmów finansowania rozwoju infrastruktury sektora śródlądowego transportu
wodnego, uwzględniającego możliwość wykorzystania budowli hydrotechnicznych jako
źródeł odnawialnej energii
− rozwiązań podatkowych wspierających przyspieszoną amortyzację środków transportu, co
przyczynia się rozwoju jakości uzbrojenia technologicznego miejsc pracy w danym
przedsiębiorstwie
− nakazów obsługi wybranych ładunków przez określone gałęzie transportu lądowego
Przy tym funkcja wdrożeniowa systemu zarządzania sektorem śródlądowego transportu
wodnego realizowana jest na jego wszystkich poziomach. Proces planowanie odbywa się
zarówno na poziomie unijnym, krajowym oraz na poziomie przedsiębiorstwa.
Podstawowym wejściem do systemu zarządzania sektorem śródlądowego transportu
wodnego jest impuls pochodzący od klientów przedsiębiorstw transportowych, magazynowych
lub logistycznych. Wynika to z faktu, iż podstawowe mierniki skuteczności systemu
zarządzania dotyczą obsługi potoków ładunków. Przy czym przez klienta należy rozumieć:
− podmiot, który faktycznie chce dokonać transportu drogą wodną określonego ładunku na
własny lub cudzy rachunek (np. spedytor, inny pośrednik na rynku transportowym);
− podmiot rynku transportowego lub logistycznego, który chce wykorzystać drogę wodną
jako jeden z elementów transportu dla danego ładunku w ramach komodalnego łańcucha
dostaw lub wartości.
Należy pamiętać, iż towarzyszy temu również pobranie właściwych dla danej usługi
transportowej, magazynowej lub logistycznej:
− energii, w dowolnej postaci, w tym również nośników energetycznych;
− surowców, w dowolnej postaci;
− środków finansowych, będących wynagrodzeniem za wykonaną usługę transportową,
ładunkową, magazynową lub logistyczną, ale również – rozliczenie kontraktów
ubezpieczeniowych i podatkowych, lub innych mechanizmów wsparcia publicznego;
− informacji, lub danych w zależności od skali impulsu transportowego.
Te cztery elementy są niezbędne dla poprawnej realizacji zamówienia transportowego
(tj. zgodnie z zaprogramowanymi dla danego zlecenia wskaźnikami jakościowymi
i ilościowymi, dotyczącymi m.in. ceny, czasu). Spośród ww. elementów należy wyróżnić
zwłaszcza przekazywaną ze świata zewnętrznego informację. Stanowi ona podstawowy
element wszystkich procesów decyzyjnych zachodzących w ramach całego systemu
zarządzania sektora śródlądowego transportu wodnego.
Natomiast podstawowym wyjściem systemu zarządzania sektorem śródlądowego
transportu wodnego jest przekształcony potok ładunkowy, który realizuje (założoną na
wejściu do systemu) usługę transportową. Przy czym należy pamiętać, iż towarzyszy temu
również emisja właściwej dla danej usługi transportowej, magazynowej lub logistycznej:
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− energii, w dowolnej postaci, w tym również nośników energetycznych, które mogą
pochodzić ze źródeł prosumenckich. Przy czym należy uznać, iż saldo wejścia i wyjścia do
systemu w obszarze energii należy uznać za ujemne. Tzn. sektor więcej zużywa energii niż
jej produkuje;
− surowców i zasobów (w dowolnej postaci, również środków finansowych);
− informacji lub danych.
Otoczeniem sektora śródlądowego transportu wodnego stanowią przede wszystkim:
− Pozostałe gałęzie transportu, wspólnie z którymi sektor śródlądowego transportu
wodnego może zapewnić komodalnosc dla usługi transportowej. Poszczególne gałęzie
konkurują również o wsparcie ze strony władz publicznych.
− Klienci sektora śródlądowego transportu wodnego, tj. podmioty zainteresowane
lub zlecające na rzecz podmiotów sektora usługę transportu, spedycji lub logistyczną. Przy
czym o ich uwagę przedsiębiorstwa sektora muszą konkurować z podmiotami
reprezentującymi pozostałe gałęzie transportu. W wybranych przypadkach może dojść
również do konkurencji z podmiotami, które nie oferują rozwiązania techniczno –
technologiczne, które zmniejszają w ogóle potrzebę transportu ładunków.
− Partnerzy biznesowi, oferujący usługi wsparcia dla podmiotów sektora śródlądowego
transportu wodnego. Ich współpraca jest niezbędne dla poprawnego działania zarówno
przedsiębiorstw jak również podmiotów publicznych.
− Podmioty i organizacje ekologiczno – środowiskowe, których celem jest zmniejszenie
presji antropogenicznej wytwarzanej przez cały sektor transportu. Dotyczy to również
sektora śródlądowego transportu wodnego, którego wpływ na środowisko naturalne jest
relatywnie niższy niż pozostałych gałęzi sektora transportu.
− Organizacje reprezentujące mieszkańców obszarów przez które przepływają drogi
wodne. Ta grupa jest szczególnie aktywna w przypadku gdy aktywne wykorzystywanie
drogi wodnej może przyczynić się do zmniejszenia komfortu życia na danym odcinku toru
wodnego. Przy czym z uwagi na niską emisyjność oraz niewielkie natężenie dźwięku
wytwarzane przez środki transportu sektora, ich aktywność jest przede wszystkim
powodowana przez projekty inwestycyjne dotyczące transportowej infrastruktury liniowej.
Tym samym ta grupa, choć o dużej sile medialnej, rzadko mobilizuje się przeciwko
sektorowi. Niemniej – należy uwzględniać ją również w przypadku działalności
przedsiębiorstw zapewniających procesy naprawy i utrzymania środków transportu dla
sektora. W ich wypadku może dochodzić do pewnej emisji dźwięków, co jest związane
z charakterystyką procesów produkcyjnych.
− Pozostali gospodarczy użytkownicy dróg wodnych, zwłaszcza sektor rolno – spożywczy
oraz podmioty sektora energetycznego.
Na poniższym schemacie przedstawiono schemat wielopoziomowego systemu zarządzania
sektorem śródlądowego transportu wodnego.
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Rysunek 16. Schemat wielopoziomowego systemu zarządzania sektorem śródlądowego transportu wodnego

Źródło: Opracowanie własne.

191

8.3.

Identyfikacja
podmiotów
systemu
śródlądowego transportu wodnego

zarządzania

sektorem

8.3.1. Podmioty poziomu globalnego
Podmiotami podsystemu zarządzania na poziomie globalnym są następujące instytucje
i podmioty:
− Unia Europejska (UE) jako podmiot reprezentujący
w międzynarodowych organizacjach transportowych.

Państwa

Członkowskie

− International Transport Forum (ITF)326 jest forum współpracy dla 59 krajów. Działa
zarówno jako think tank zajmujący się wszystkimi gałęziami oraz rodzajami transportu, jak
również ułatwia współpracę Ministrów właściwych ds. transportu należących do OECD.
− Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)327 zrzesza 35 wysoko
rozwiniętych i demokratycznych państw zarówno unijnych jak i pozaeuropejskich (m.in.
USA, Kanada, Australia, Argentyna). Organizacja oddziałuje zarówno na państwa
członkowskie organizacji, jak również prawie 70 innych, które z nią współpracują.
Organizacja tworzy normy i standardy prawne odnośnie wszystkich dziedzin gospodarki.
− Europejska Komisja Gospodarcza (UNECE)328 – agenda ONZ, której podstawowym
celem jest rozwój współpracy państw europejskich. Współpracuje UE, m.in. w przypadku
śródlądowego transportu wodnego czy standardów polityk publicznych.
− Organizacje standaryzacyjne, których podstawowym zadaniem jest wypracowywanie
standardów technicznych i technologicznych dla wybranych obszarów działania
współczesnej gospodarki, w tym sektora transportu.329
− Państwa Członkowskie UE (w tym Polska), jako podmioty posiadające także odmienne
od siebie oraz UE interesy i cele w zakresie polityki gospodarczej (w tym transportowej).
− Organizacje reprezentujące pracowników sektora TSL, których rolą jest wyznaczanie
wspólnych standardów w zakresie warunków pracy i płacy pracowników sektora.330
− Organizacje reprezentujące przedsiębiorstwa sektora TSL, których rolą jest wspólnych
standardów w zakresie technologii transportowych, transferu danych lub mechanizmów
płatności i rozliczeń331.
− Przedsiębiorstwa logistyczne działające na szczeblu globalnym.
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https://www.itf-oecd.org/
http://www.oecd.org/
http://www.unece.org/info/ece-homepage.html
Międzynarodowa Organizacja Standaryzacyjna oraz Europejki Komitet Standaryzacji (ECEN)
International Transport Workers’ Federation (ITF)
International Federation of Freight Forwarders Associations (FIATA)
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− Organizacje reprezentatywne, lobbingowe i sektorowe działające na rzecz sektora
śródlądowego transportu wodnego lub też jego infrastruktury332.
Na poziomie globalnym brak jest podmiotów działających jedynie w sektorze śródlądowego
transportu wodnego. Dotyczy to zarówno przedsiębiorstw transportowych, a także podmiotów
oferujących usługi dla sektora (np. stocznie).

8.3.2. Podmioty poziomu unijnego (kontynentalny)
Podmiotami podsystemu zarządzania na poziomie unijnym są następujące instytucje
i podmioty:
− Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA)333 jest odpowiedzialna
za finansowanie badań naukowych oraz projektów o charakterze innowacyjnym. Jest
centralnym organem odpowiedzialnym za system unijnych dotacji na badania naukowe.
W odniesieniu do sektora śródlądowego transportu wodnego, REA jest odpowiedzialna za
wsparcie działań w obszarze innowacyjności (prace B+R+I o charakterze przekrojowym).
− Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA)334 jest odpowiedzialna
za zarządzanie programami wsparcia rozwoju sieci transportowych, energetycznych oraz
telekomunikacyjnych. Jest odpowiedzialna za instrument „Łącząc Europę”, sieci
transeuropejskie (TEN) oraz programy „Marco Polo”. INEA koordynuje działania
realizowane przez Państwa Członkowskie w obszarze infrastruktury punktowej i liniowej.
Dostarcza finansowanie unijne dla projektów krajowych, które charakteryzują się wysoką
tzw. europejską wartością dodaną. W odniesieniu do sektora śródlądowego transportu
wodnego, INEA jest odpowiedzialna za wsparcie rozwoju infrastruktury liniowej oraz
punktowej, jak i telekomunikacyjnej (m.in. RIS).
− Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME)335 jest
odpowiedzialna za zarządzanie (lub współzarządzanie) programami wspierającymi
konkurenckość unijnych przedsiębiorstw. Jest zaangażowana we współzarządzanie
inicjatywami dotyczącymi badań naukowych, ochrony środowiska oraz energii
i rybołówstwa. Są to m.in.: COSME, H20, czy LIFE.
− Dyrekcja Generalna Badania naukowe i innowacje (DG RTD) jest odpowiedzialna za
politykę Komisji Europejskiej w obszarze B+R+I. W odniesieniu do sektora śródlądowego
transportu wodnego, DG RTD jest odpowiedzialna programy naukowe wspierające rozwój
techniczny, technologiczny i organizacyjny przedsiębiorstw.
− Dyrekcja Generalna Działania w dziedzinie klimatu (DG CLIMAT) jest odpowiedzialna
za politykę Komisji Europejskiej w obszarze zmniejszania presji środowiskowej przez
działalność gospodarczą. W odniesieniu do sektora śródlądowego transportu wodnego,
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Inland Waterways International (IWW)
https://erc.europa.eu/
https://ec.europa.eu/inea/
https://ec.europa.eu/easme/en
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DG CLIMAT jest odpowiedzialna za definiowanie warunków brzegowych działalności
sektora.
− Dyrekcja Generalna Gospodarka Morska i rybołówstwo (DG MARE) jest
odpowiedzialna za politykę Komisji Europejskiej w obszarze zrównoważonego
gospodarczego wykorzystania oceanów i mórz, w tym m.in. podmorskich złóż mineralnych,
rybołówstwa, turystyki. W odniesieniu do sektora śródlądowego transportu wodnego,
DG MARE jest odpowiedzialna za rozwój potencjału portów morskich oraz szlaków
transportowych, co ma szczególne znaczenie dla rozwoju hinterlandu portów.
− Dyrekcja Generalna Konkurencja (DG COMP) jest odpowiedzialna za politykę Komisji
Europejskiej w obszarze ochrony konkurencji i konsumentów. Działania w tym obszarze są
realizowane we współpracy z krajowymi urzędami ochrony konkurencji i konsumentów.
W odniesieniu do sektora śródlądowego transportu wodnego, DG COMP jest
odpowiedzialna za dopuszczanie wsparcia publicznego dla indywidualnych
przedsiębiorstw lub całych sektorów / gałęzi gospodarki.
− Dyrekcja Generalna Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP
(DG GROW) jest odpowiedzialna za politykę Komisji Europejskiej w obszarze wspierania
działania przedsiębiorstw (zwłaszcza z sektora MŚP) poprzez działania legislacyjne
i mechanizmy finansowe. W odniesieniu do sektora śródlądowego transportu wodnego,
DG GROW jest odpowiedzialna za zarządzanie mechanizmami wspierającymi dostęp
najmniejszych podmiotów do mechanizmów finansowania działalności.
− Dyrekcja Generalna Sprawy gospodarcze i finansowe (DG ECFIN) jest odpowiedzialna
za politykę Komisji Europejskiej w obszarze wspierania wzrostu gospodarczego oraz
finansów publicznych. W odniesieniu do sektora śródlądowego transportu wodnego,
DG ECFIN jest odpowiedzialna za zarządzanie mechanizmami wspierającymi politykę
inwestycyjną państw (w tym w infrastrukturę transportową).
− Dyrekcja Generalna Zatrudnienie, Sprawy Społeczne i Włączenie Społeczne
(DG EMPL) jest odpowiedzialna za politykę Komisji Europejskiej w obszarze rynku pracy
oraz kompetencji. W odniesieniu do sektora śródlądowego transportu wodnego, DG EMPL
zarządza i koordynuje polityki dotyczące uznawania kwalifikacji zawodowych, poprawy
systemów kształcenia i szkoleń zawodowych czy rozwój kompetencji.
− Dyrekcja Generalna Mobilność i transport (DG MOVE) jest odpowiedzialna za politykę
Komisji Europejskiej w obszarze wszystkich gałęzi transportu towarowego i pasażerskiego.
W odniesieniu do sektora śródlądowego transportu wodnego, DG MOVE zarządza całą
polityką wsparcia sektora, tj.: (1) działaniami inwestycyjnymi, (2) B+R+I w obszarze
transportu, (3) prawami pracowniczymi, (4) obowiązkami przedsiębiorstw względem
klientów, (5) zagadnieniami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju. Ponadto DG MOVE
koordynuje współpracę między poszczególnymi gałęziami sektora transportu.
− Dyrekcja Generalna Podatki i unia celna (DG TAXUD) jest odpowiedzialna za politykę
Komisji Europejskiej w obszarze podatków i ceł. W swoich działaniach dyrekcja
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współpracuje ścisłe z władzami krajowymi, w których prerogatywach wyłącznych
pozostaje wiele zagadnień dotyczących opodatkowania gospodarki. W odniesieniu do
sektora śródlądowego transportu wodnego, DG TAXUD zarządza całą polityką unijną
w obszarze podatków bezpośrednich i pośrednich, które dotykają przedsiębiorstwa sektora.
− Dyrekcja Generalna Stabilność finansowa, usługi finansowe i unia rynków
kapitałowych (DG FISMA) jest odpowiedzialna za politykę Komisji Europejskiej
w obszarze regulacji sektora finansowego. W odniesieniu do sektora śródlądowego
transportu wodnego, DG FISMA jest odpowiedzialna za standardy działania
przedsiębiorstw zapewniających dostęp do rynkowych mechanizmów finansowania
potrzeb bieżących i inwestycyjnych.
− Dyrekcja Generalna Środowisko (DG ENV) jest odpowiedzialna za politykę Komisji
Europejskiej w obszarze ochrony środowiska naturalnego, a poprze to zagwarantować
utrzymanie wysokiej jakości życia mieszkańców Państw Członkowskich. W odniesieniu do
sektora śródlądowego transportu wodnego, DG ENV jest odpowiedzialna za standardy
ochrony środowiska, a tym samym wpływa na konkurencyjność poszczególnych gałęzi
transportu. Działalność tej Dyrekcji Generalnej ma największy wpływ (poza DG MOVE)
na system zarządzania sektorem transportu wodnego na poziomie unijnym spośród
wszystkich podmiotów Komisji Europejskiej.
− Dyrekcja Generalna Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich (DG AGRI) jest
odpowiedzialna za politykę Komisji Europejskiej w obszarze wsparcia rozwoju obszarów
wiejskich (w tym poprzez Wspólną Politykę Rolną). W odniesieniu do sektora
śródlądowego transportu wodnego, DG AGRI jest odpowiedzialna za rozwój branży, która
konkuruje o zasoby wodne.
− Komisja Europejska (EC) jest podstawowym podmiotem wykonawczym UE. Jego trzy
podstawowe prerogatywy to: przygotowywanie inicjatyw ustawodawczych (zarówno
samodzielnie, jak również wskutek zarządzanie Rady Europejskiej), zarządzanie ogółem
polityk unijnych (w tym również przygotowanie budżetu oraz Wieloletnich Ram
Finansowych) oraz stanie na straży poprawnego wykonywania prawa unijnego zarówno
przez poszczególne Państwa Członkowskie oraz inne instytucje unijne. W odniesieniu do
sektora śródlądowego transportu wodnego, KE wdraża polityki transportu i mobilności oraz
w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, poprzez właściwe Dyrekcje
Generalne.
− Parlament Europejski (EP) jest organem ustawodawczym Unii Europejskiej,
reprezentującym obywateli UE. W odniesieniu do sektora śródlądowego transportu
wodnego EP jest jednym z dwóch podstawowych organów tworzących otoczenie
legislacyjne na poziomie unijnym.
− Rada Unii Europejskiej (RUE) jest organem ustawodawczym Unii Europejskiej, który
reprezentuje Państwa Członkowie UE. Wspólnie z Parlamentem Europejskim (PE)
uczestniczy w procesie uchwalania legislacji, której autorem (wnioskodawcą) jest Komisja
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Europejska. Jest również platformą do faktycznej koordynacji krajowych polityk, gdyż jego
uczestnicy posiadają zdolność do podejmowania zobowiązań politycznych oraz
finansowych. W odniesieniu do sektora śródlądowego transportu wodnego RUE jest
jednym z dwóch podstawowych organów tworzących otoczenie legislacyjne na poziomie
unijnym. Ponadto dzięki współpracy z Parlamentem Europejskim może wpływać na
kierunki działania KE, a tym samym współdecydować o kierunkach rozwoju sektora
śródlądowego transportu wodnego na poziomi unijnym. Jest miejscem koordynacji
krajowych (narodowych) polityk transportowych.
− Rada Europejska (RE) jest organem strategicznym Unii Europejskiej – jej członkami są
przywódczy polityczni poszczególnych Państw Członkowskich. Stanowi najważniejszą
platformę współpracy politycznej między krajami UE. Podstawowym zadaniem RE jest
ustalanie głównych kierunków politycznych dla całej UE.
− Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSEU) stanowi główny organ sądowy
Unii Europejskiej. Jego podstawowym celem jest zapewnienie jednolitości wykładni
prawodawstwa unijnego we wszystkich Państwach Członkowskich. W odniesieniu do
sektora śródlądowego transportu wodnego, TSEU zapewnia jednolitą wykładnię aktów
prawnych regulujących sektor, w szczególności w obszarze ochrony środowiska oraz
wsparcia publicznego. Rozstrzygnięcia TSEU miały duże znaczenie również w obszarze
m.in. dostępu do rynku, zasad zatrudniania jak również norm technicznych.
− Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) jest centralnym organem kontroli
budżetowej i aktywności finansowej instytucji UE. Nie posiada on uprawnień w zakresie
egzekwowania samodzielnego prawa unijnego. W odniesieniu do sektora śródlądowego
transportu wodnego, ETO prowadzi kontrolę wykorzystania środków unijnych w systemie
zarządzania sektorem.
− Europejski Komitet Ekonomiczno – Społeczny (EKES) jest organem doradczym Unii
Europejskiej. W jego skład wchodzą przede wszystkim organizacje pracodawców
i pracobiorców, ale znajdują się tam również reprezentanci innych grup interesu
(np. organizacje ekologiczne, organizacje konsumenckie). W odniesieniu do sektora
śródlądowego transportu wodnego, EKES jest jednym z oficjalnych forów, w ramach
którego podmioty sektora mogą wpływać na decyzje podejmowane na poziomie unijnym.
− Europejski Komitet Regionów (EKR) jest organem doradczym Unii Europejskiej. W jego
skład wchodzą reprezentanci władz samorządowych (lokalnych – gminnych i powiatowych
oraz regionalnych – wojewódzkich). W odniesieniu do sektora śródlądowego transportu
wodnego, EKR jest jednym z oficjalnych forów, w ramach którego podmioty sektora mogą
wpływać na decyzje podejmowane na poziomie unijnym.
− Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest bankiem rozwoju Unii Europejskiej. Jego
udziałowcami są wszystkie Państwa Członkowskie UE. EBI udziela finansowania dla
projektów w obszarach: wzrostu zatrudnienia i wzrostu gospodarczego oraz działania
dotyczące przeciwdziałania zmianom klimatycznym. W odniesieniu do sektora
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śródlądowego transportu wodnego, EBI dostarcza finansowania dla przedsiębiorstw
sektora. Wspiera również administrację rządową i samorządową w realizacji projektów
infrastrukturalnych.
− Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) jest wehikułem inwestycyjnym, zbudowanym
w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego. Fundusz oferuje finansowanie bieżące
i inwestycyjne, które może przyjmować postać mechanizmów dłużnych i kapitałowuch.
EFI realizuje szereg projektów w ramach Planu Inwestycyjnego dla Europy (EFSI).
W odniesieniu do sektora śródlądowego transportu wodnego, EFI dostarcza finansowania
dla przedsiębiorstw sektora. Wspiera również administrację rządową i samorządową
w realizacji projektów infrastrukturalnych.
− Międzynarodowe Komisje Rzeczne, których historyczna rola dotycząca zarządzania
dostępem do danego korytarza transportowego silnie ewoluowała. Są forum koordynacji
krajowych polityk transportowych, techniczno – technologicznych oraz środowiskowych.
Na terytorium UE lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie działają cztery Komisje Rzeczne336
− Organizacje standaryzacyjne, o zasięgu unijnym lub europejskim.
− Organizacje reprezentatywne, lobbingowe i sektorowe:
o reprezentujące państwa337, działające na rzecz ochrony środowiska lub
gospodarczego wykorzystania czynników środowiskowych
o reprezentujące przedsiębiorców (o charakterze ogólnym / między sektorowym)
z sektora transportu338
o reprezentujące pracobiorców sektora śródlądowego transportu wodnego339
o reprezentujące przedsiębiorców i przedsiębiorstwa sektora śródlądowego transportu
wodnego (zarządców portów, zarządców infrastruktury punktowej, brokerów usług
transportowych)340
o reprezentujące podmioty sektora nauki / szkolnictwa / B+R+I specjalizujące się
w obszarze śródlądowego transportu wodnego341
o reprezentujące podmioty rynku finansowego
o Organizacje reprezentujące organizacje ekologiczne i środowiskowe.

Centralna Komisja do spraw Żeglugi na Renie (CCNR); Komisja do spraw Dunaju; Komisja do spraw Sawy;
Komisja do spraw Moselle.
337
Międzynarodowa Komisja do spraw Ochrony Renu (CIPR).
338
European Logistics Platform; European Technology Platform (ALICE); European Association for Forwarding,
Transport, Logistics and Customs Services (CLECAT); Unia Europejskich Izb Gospodarczych (UECC)
339
European Transport Workers’ Federation
340
Międzynarodowa Organizacja Skiperów (ESO – OEB); Europejska Unia Barek (EBU); IVR; EFIP;
Stowarzyszenie na rzecz europejskiego sektora śródlądowego transportu wodnego i dróg wodnych (VBW);
PROMINENT; Europejska Unia Transportu Rzeki – Morze w Berlinie (ERSTU); Europejskie Stowarzyszenie
Statków Wycieczkowych (EBA); Europejskie Stowarzyszenie Producentów Statków (EBI)
341
EDINNA; INDanube; Platforma Zero Wypadków (PZI); Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz
Infrastruktury Wodnej (PIANC)
336
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8.3.3. Podmioty poziomu krajowego (Polska)
Podmiotami systemu zarządzania na poziomie krajowym są następujące instytucje
i podmioty:
− Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM) – jako centralny podmiot rządowy, którego
zadaniem jest koordynowanie działań legislacyjnych i organizacyjnych poszczególnych
Ministerstw oraz agend wykonawczych.
− Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiZŚ) – jako podmiot
administracji rządowej obsługujący cztery działy administracji: (1) gospodarka morska,
(2) gospodarka wodna, (3) rybołówstwo i (4) żegluga śródlądowa. W zakresie właściwym
dla systemu zarządzania sektorem transportem wodny, szczególnie istotne są zwłaszcza
trzy, tj. gospodarka morska (w zakresie m.in. nadzoru nad portami morskimi), gospodarka
wodna (w zakresie m.in. zróżnicowane wykorzystania cieków wodnych) oraz żegluga
śródlądowa. MGMiZŚ jest odpowiedzialne za przygotowywanie strategii rozwojowych dla
sektora (instrumenty wsparcia, rozwój dróg wodnych, promocja przedsiębiorstw sektora).
Ministerstwo współpracuje z sektorem samorządowym w zakresie rozwoju sektora.
Ministerstwo wytycza cele operacyjne dla całego sektora. MGMiZŚ prowadzi nadzór nad,
lub podległe mu są następujące podmioty342343:
a) Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie (PGW WP)344,
b) Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym
w Warszawie (IMiGW – PIB)345.
− Ministerstwo Infrastruktury (MI) – to podmiot administracji rządowej obsługujący działy
administracji rządowej: (1) łączność oraz (2) transport. Ministerstwo prowadzi politykę
publiczną w zakresie rozwoju infrastruktury drogowej i kolejowej oraz lotniczej. Jest
odpowiedzialny za rozwój transportu multimodalnego w Polsce. Koordynuje powstawanie
dokumentów strategicznych dotyczących transportu w Polsce. MI prowadzi nadzór nad, lub
podległe mu są następujące podmioty346:
a) Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie347
b) Transportowy Dozór Techniczny w Warszawie348

342

343

344
345
346

347
348

Wskazano jedynie te podmioty podległe lub nadzorowane, których działalność wpływa na sektor śródlądowego
transportu wodnego lub też mają znaczenie dla systemu zarządzania sektorem śródlądowego transportu
wodnego.
Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie wykazu
jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej lub przez niego
nadzorowanych (M.P. z 2018 r. Poz. 196).
https://wodypolskie.bip.gov.pl/
http://www.imgw.pl/
Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych
podległych Ministrowi Infrastruktury lub przez niego nadzorowanych (M. P. 2018 poz.209).
https://ibdim.edu.pl/
http://www.tdt.pl/
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− Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIiR) – jako podmiot administracji rządowej
obsługujący dwa działy administracji: (1) rozwój regionalny oraz (2) budownictwo,
planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo. Oba te działy
odpowiadają za ważne z punktu widzenia sektora transportu wodnego działania,
tj. planowanie strategiczne, koordynację i zarządzanie proces dysponowania środkami
unijnymi na projekty inwestycyjne oraz zagadnieniami z zakresu planowania
przestrzennego. Ministerstwo współpracuje z samorządami (wojewódzkim, powiatowym
oraz gminnym).
− Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) – to podmiot administracji
rządowej obsługujący dział administracji rządowej gospodarka. Odpowiedzialny jest za
rozwój instrumentów wsparcia przedsiębiorstw w Polsce orz nadzoruje szkolnictwo
zawodowe. Przygotowywane i wdrażane przez Ministerstwo mechanizmy i instrumenty
mogą być również wykorzystywane przez przedsiębiorstwa sektora śródlądowego
transportu wodnego.
− Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) – to podmiot administracji
rządowej obsługujący dział administracji rządowej nauka i szkolnictwo wyższe.
Ministerstwo odpowiedzialne jest za rozwój systemy nauki i wdrażania innowacji przez
instytucje naukowe oraz przedsiębiorstwa. Pełni również nadzór nad podmiotami sektora
nauki, spośród których część jest zaangażowana albo w kształcenie kadr technicznych,
planistycznych i zarządczych dla podmiotów sektora śródlądowego transportu wodnego.
MNiSW prowadzi nadzór nad jednostkami odpowiedzialnymi za finansowanie B+R+I.
− Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) – to podmiot administracji rządowej
obsługujący działy administracji rządowej: (1) rolnictwo, (2) rozwój wsi i (3) rynki rolne.
Ministerstwo odpowiedzialne jest za wszechstronny rozwój społeczno – gospodarczy
obszarów wiejskich, z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Rolnictwo jest
konkurentem sektora transportu wodnego (obok m.in. sektora energetycznego) dostęp do
zasobów wodnych.
− Ministerstwo Środowiska (MŚ) – to podmiot administracji rządowej obsługujący dział
administracji rządowej środowisko. Jest w szczególności odpowiedzialny za zapewnienie
ochrony środowisku i ochrony przyrody (w tym lasów i gruntów), zagadnienia dotyczące
gospodarki zasobami naturalnymi oraz racjonalne wykorzystywania zasobów naturalnych.
Jest tym samym podstawowym podmiotem, który narzuca warunki działania dla całego
sektora transportu (w tym również sektora śródlądowego transportu wodnego) biorąc pod
uwagę ich negatywny wpływ na środowisko naturalne. Ministerstwo jest najważniejszym
podmiotem administracji rządowej w obszarze planowania i zarządzania środowiskiem
naturalnym. MŚ nadzoruje inspekcje środowiskowe, które wprowadzają w życie
ustawodawstwo środowisko – ekologiczne. Środki na działania mitygacyjne są również

199

dostępne dla przedsiębiorstw sektora śródlądowego transportu wodnego. MŚ prowadzi
nadzór nad349:
a) Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska350 / Generalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska351
b) Instytutem Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy352
c) Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej353 oraz systemem
Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
− Ministerstwo Finansów (MF) – to podmiot administracji rządowej obsługujący działy
administracji rządowej (1) budżet państwa, (2) finanse publiczne oraz (3) instytucje
finansowe. Jego rola w systemie zarządzania sektorem transportu wodnego koncentruje się
na organizacji systemu podatkowego oraz towarzyszącemu mu otoczeniu prawnemu,
w ramach którego działają wszystkie podmioty sektora na poziomie krajowym. Oznacza to
zarówno zagadnienia dotyczące podatków dochodowych jak i pośrednich (m.in. VAT), jak
również systemu opłat lokalnych i odpłatności za pozwolenia w sektorze transportu.
− Parlament (Sejm RP, Senat RP) – to centralny organ odpowiedzialny za proces
prawodawczy w kraju. Współpracuje z Rządem (zarówno z KPRM oraz poszczególnymi
Ministerstwami) w przypadku wdrażania unijnych aktów prawnych.
− Urząd Ochrony Konsumenta i Konkurencji (UOKiK) – to centralny organ administracji
publicznej odpowiedzialny za prowadzenie polityki antymonopolowej oraz polityki
ochrony konsumentów. Jest odpowiedzialny za ochronę konkurencji (praktyki
antymonopolowe, postępowania w transakcjach typu M&A), opiniowanie pomocy
publicznej (na poziomie legislacyjnym oraz w indywidualnych przypadkach
przedsiębiorców) oraz postępowanie chroniące konsumentów (niedozwolone wzorce
umów, bezpieczeństwo i jakość produktów). Jego działalność wpływa również
bezpośrednio na sektor śródlądowego transportu wodnego, m.in. w obszarze pomocy
przeznaczanej na rzecz przedsiębiorstw sektora śródlądowego transportu wodnego.
− Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) – jest odpowiedzialny za wdrażanie i realizację
szeregu programów publicznych wspierających rozwój społeczno – gospodarczy kraju.
BGK jest operatorem Funduszu Żeglugi Śródlądowej354.
− Podmioty rynku finansowego (zwłaszcza kapitałowego i bankowego) – podmioty
zaangażowane w dostarczenie środków finansowych dla przedsiębiorstw oraz instytucji
publicznych zaangażowanych w funkcjonowanie systemu.

349

350
351
352
353
354

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych
podległych Ministrowi Środowiska lub przez niego nadzorowanych (M. P. 2018 r. Poz. 178).
http://www.gios.gov.pl/pl/?language=polish
http://www.gdos.gov.pl/
http://ios.edu.pl/
http://www.nfosigw.gov.pl/
Zob. więcej: str. 165.
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− Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskiej” (PGW WP) – podmiot publiczny,
który przejął dotychczasowe obowiązki Krajowego Zarządu Dróg Wodnych, Ministerstwa
Środowiska oraz Marszałków Województw w obszarze zarządzania drogami wodnymi oraz
gospodarki wodnej sprawowanej przez władze rządowe i samorządowe. PGW WP
prowadzi działania dotyczące ochrony przed stanami nadzwyczajnymi (powodzie, susza),
a także zapewnia odpowiednią jakość (w tym dostępność) zasobów wodnych. Pełni ponadto
rolę podmiotu wykonujące w imieniu Skarbu Państwa praw właścicielski względem wód
publicznych. Względem sektora śródlądowego transportu wodnego pełnią rolę regulacyjną,
jako podmiot uprawniony do wydawania zgód wodnoprawnych.
− Rada do spraw Promocji Żeglugi Śródlądowej – Organ o charakterze opiniodawczo –
doradczym przy MGMiZŚ. Reprezentuje przedsiębiorstwa sektora śródlądowego transportu
wodnego w Polsce, środowisko naukowe oraz administrację rządową i samorządową.
− Organizacje reprezentatywne, lobbingowe i sektorowe, reprezentujące:
o przedsiębiorców (o charakterze ogólnym / między sektorowym) z sektora
transportu355
o instytucje państwa (rządowe i samorządowe)356
o instytucje samorządowe zaangażowane w rozwój dróg wodnych w Polsce
o pracobiorców sektora transportu357358:
o przedsiębiorców i przedsiębiorstwa sektora śródlądowego transportu wodnego
(przedsiębiorstwa transportowe, brokerzy usług, zarządcy portów)359
o podmioty sektora nauki / szkolnictwa / B+R+I specjalizujące się w obszarze
śródlądowego transportu wodnego360
o innych niż transportowe użytkowników dróg wodnych (sektor energetyczny, sektor
rolno – spożywczy)
o organizacje ekologiczne i środowiskowe
− Zarząd Województwa (w tym Marszałek Województwa) – jako organ samorządu
wojewódzkiego, odpowiedzialny za prowadzenie polityki rozwoju danego

355
356
357

358

359

360

Związek Pracodawców „Transport i Logistyka Polska” (TLP)
Związek Województw RP; Związek Gmin Wiejskich RP; Związek Miast Polskich
Nie zidentyfikowano organizacji reprezentującej jedynie pracowników sektora śródlądowego transportu
wodnego.
Ogólnopolski Związek Zawodowy Oficerów i Marynarzy; Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników
Transportu
M.in.: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju żeglugi śródlądowej i dróg wodnych „Rada Kapitanów Żeglugi
Śródlądowej”; Związek Polskich Armatorów Śródlądowych
M.in.: Portal „Żegluga Wczoraj Dziś i Jutro”; Klaster Górnej Wisły; Stowarzyszenie Absolwentów Szkół
Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu; Stowarzyszanie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych;
Stowarzyszenie Teraz Odra; Technikum Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu i w Nakle; Wrocławskie
Forum Rzeczne

201

województwa361. Koordynuje pracę na wojewódzkimi i lokalnymi dokumentami
strategicznymi, z uwzględnieniem wytycznych pochodzących z poziomu rządowego
i unijnego. Względem sektora śródlądowego transportu wodnego, Zarząd jest
odpowiedzialny za infrastrukturę gospodarczą o zasięgu wojewódzkim (w tym
transportową) oraz kształtowanie środowiska naturalnego i wykorzystanie zasobów
środowiskowych (przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju).362
− Sejmik Województwa - jako organ samorządu wojewódzkiego, jest odpowiedzialny za
działalność prawodawczą. Jego prerogatywą są akty prawa miejscowego363, które mogą
wpływać na możliwości rozwojowe sektora śródlądowego transportu wodnego na poziomie
wojewódzkim lub lokalnym. Władze wojewódzkie mogą uwzględnić potrzeby
infrastrukturalne sektora w swoich strategiach rozwojowych poprzez m.in. alokacje
środków finansowych na utrzymanie wybranych dróg wodnych.
− Przedsiębiorstwa sektora śródlądowego transportu wodnego, w tym szczególności:
o przedsiębiorstwa transportowe (zajmujące się bezpośrednim frachtem rzecznym)
o przedsiębiorstwa wsparcia transportu wodnego
o przedsiębiorstwa logistyczne (w tym brokerzy usług)
o porty morskie, morsko – rzeczne oraz rzeczne (zarządcy)
o stocznie morsko – rzeczne i rzeczne

8.3.4. Podmioty poziomu regionalnego (województwa)
Podmiotami systemu zarządzania na poziomie regionalnym są następujące instytucje
i podmioty:
−

Wojewoda – jest przedstawicielem Rady Ministrów oraz zwierzchnikiem rządowej
administracji na terenie danego województwa. Prowadzi nadzór nad legalnością
działalności jednostek samorządu terytorialnego (wojewódzkiego, powiatowego,
gminnego) oraz ich związków. Jednym z jego celów jest zapewnienie współdziałania
jednostek samorządowych i rządowych w zakresie m.in. bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego, stanów nadzwyczajnych oraz usuwania ich skutków.

−

Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskiej” (PGW WP)

−

Zarząd Województwa (w tym Marszałek Województwa)

−

Sejmik Województwa

−

Przedsiębiorstwa sektora śródlądowego transportu wodnego, w tym szczególności:
o przedsiębiorstwa transportowe (zajmujące się bezpośrednim frachtem rzecznym)

361
362
363

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. 1998 Nr 91 poz. 576), art. 11.
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. 1998 Nr 91 poz. 576), art. 11, pkt. 2.
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. 1998 Nr 91 poz. 576), art. 89.
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o przedsiębiorstwa wsparcia transportu wodnego
o przedsiębiorstwa logistyczne (w tym brokerzy usług)
o porty morskie, morsko – rzeczne oraz rzeczne (zarządcy)
o stocznie morsko – rzeczne i rzeczne
− Organizacje reprezentatywne, lobbingowe i sektorowe, reprezentujące w szczególności:
o przedsiębiorców (o charakterze ogólnym / między sektorowym) z sektora transportu
o instytucje samorządowe zaangażowane w rozwój dróg wodnych w Polsce
o przedsiębiorców i przedsiębiorstwa sektora śródlądowego transportu wodnego
(przedsiębiorstwa transportowe, brokerzy usług, zarządcy portów)
o podmioty sektora nauki / szkolnictwa / B+R+I specjalizujące się w obszarze
śródlądowego transportu wodnego
o innych niż transportowe użytkowników dróg wodnych (sektor energetyczny, sektor
rolno – spożywczy)
o organizacje ekologiczne i środowiskowe

8.3.5. Podmioty poziomu lokalnego (powiaty, gminy)
Podmiotami systemu zarządzania na poziomie lokalnym są następujące instytucje
i podmioty:
− Zarząd Powiatu (w tym Starosta) – jako organ administracji samorządowej wykonuje
działania i zadania o zasięgu ponadgminnym364. Dotyczy to m.in. gospodarki wodnej oraz
ochrony przyrody i środowiska, w tym również ochrony przeciwpowodziowej. W zakresie
sektora śródlądowego transportu wodnego, podstawowa działalność Zarządu dotyczy
zwłaszcza wdrażania aktów prawa miejscowego.
− Rada Powiatu – jako organ samorządu lokalnego, jest odpowiedzialny za działalność
prawodawczą na terenie danego powiatu365. W szczególności ma wyłączność w zakresie
stanowienia aktów prawa miejscowego oraz budżetowego. Pełni funkcje kontrolne
względem Zarządu Powiatu (Starosty).
− Wójt (Burmistrz, Prezydent) – jako organ administracji samorządowej wykonuje
działania i zadania dotyczące określonego obszaru geograficznego (gminy)366. Wśród nich
należy wymienić m.in. sprawy dotyczące ładu przestrzennego, ochrony przyrody
i środowiska (w tym ochrony przeciwpowodziowej) oraz gospodarki wodnej. W zakresie
systemu zarządzania sektorem śródlądowego transportu wodnego, najważniejszymi

364
365
366

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 1998 Nr 91 poz. 578), art. 4.
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 1998 Nr 91 poz. 578), art. 9.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95), art. 7.
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zadaniami gminy są działania dotyczące bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz ładu
przestrzennego.
− Rada Gminy (Miasta) – jako organ samorządu lokalnego, jest odpowiedzialny za
działalność prawodawczą na terenie danej gminy367 W szczególności ma wyłączność
w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego oraz budżetowego. Pełni funkcje
kontrolne względem Wójta (Burmistrza, Prezydenta).
− Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskiej” (PGW WP)
− Przedsiębiorstwa sektora śródlądowego transportu wodnego, w tym szczególności:
o przedsiębiorstwa transportowe (zajmujące się bezpośrednim frachtem rzecznym)
o przedsiębiorstwa wsparcia transportu wodnego (np. zapewniające funkcję
ładunkową, magazynową lub naprawczo – utrzymaniową).
o przedsiębiorstwa logistyczne (w tym brokerzy usług)
o porty morskie, morsko – rzeczne oraz rzeczne (zarządcy)
o stocznie morsko – rzeczne i rzeczne
− Przedsiębiorstwa z pozostałych gałęzi transportu lądowego (drogowego, kolejowego) –
stanowią oni zarówno konkurencję dla sektora śródlądowego transportu wodnego, ale
również mogą współuczestniczyć we wspólnie oferowanej usłudze transportowej dla
klientów.
− Organizacje reprezentatywne, lobbingowe i sektorowe, reprezentujące przede
wszystkim:
o przedsiębiorców
o organizacje ekologiczne i środowiskowe.

8.3.6. Podmioty poziomu przedsiębiorstwa
Podmiotami systemu zarządzania na poziomie przedsiębiorstwa są następujące instytucje
i podmioty:
− Przedsiębiorstwo transportowe (fracht rzeczny) – przedsiębiorstwa stanowią dla siebie
bezpośrednią konkurencją, ale również dzięki współpracy (w ramach zróżnicowanych form
instytucjonalnych) zyskują możliwość obsługi klientów instytucjonalnych.
− Inne przedsiębiorstwa transportowe (z pozostałych gałęzi transportu lądowego,
zwłaszcza drogowego i kolejowego) – zarówno bezpośredni jaki pośredni konkurenci
(np. w zakresie przewozu ładunków masowych) oraz podmioty współpracujące w ramach
łańcuchów dostaw (np. w ramach transportu multimodalnego), bądź też zapewniające
komodalnosc usługi transportowej.

367

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95), art. 40 i 41.
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− Pracownicy sektora transportu – pracownicy zatrudnieni zarówno w sektorze
śródlądowego transportu wodnego, jak również w pozostałych gałęziach transportu
lądowego.
− Podmioty zarządzające transportową infrastrukturą punktową i liniową sektora
śródlądowego transportu wodnego – podmioty te definiują ramy czasowe dla działania
sektora śródlądowego transportu wodnego.
− Przedsiębiorstwa logistyczne (brokerzy usług, spedytorzy) – zarówno współpracujące
z przedsiębiorstwami sektora śródlądowego transportu wodnego, jak też nie uczestniczące
w pośrednictwie ich usług. Ich podstawową rolą pozostaje obsługa klienta oraz aranżacja
warunków usługi transportowej. Pełnią funkcję koordynującą na poziomie przedsiębiorstw.
− Przedsiębiorstwa zarządzające punktową infrastrukturą logistyczną (terminale
przeładunkowe, centra magazynowe, centra logistyczne) – są niezbędni w zakresie
świadczenia usług logistycznych przez przedsiębiorstwa wszystkich gałęzi transportu. 368
− Porty morskie, morsko – rzeczne oraz rzeczne (punktowa infrastruktura logistyczna
sektora śródlądowego transportu wodnego) – wyróżnienie tych podmiotów, wynika z ich
roli jako pośredników między obszarem transport wodnego śródlądowego a obszarem
transportu lądowego. Ich rozmieszczenie, warunki działania, oferta usług rynkowych
tworzy ramy organizacyjne dla skuteczności usługi frachtu rzecznego, w szczególności zaś
do przekształcania potoków ładunków.
− Stocznie morsko – rzeczne i rzeczne – są podmiotami oferującymi usługi w zakresie
serwisu, naprawy, budowy oraz kastomizacji jednostek transportowych (barek, pchaczy).
Stocznie są niezbędne dla zapewnienia technicznej możliwości świadczenia usługi
transportu przez przedsiębiorstwa sektora.
− Organizacje reprezentujące organizacje ekologiczne i środowiskowe – jako
reprezentacja intersariuszy sektora, potencjalnie również aktywna na poziomie
indywidualnego przedsiębiorstwa lub sektora.
− Przedsiębiorstwa sektora finansowego – podmioty te dostarczają środki na potrzeby
bieżące oraz projekty inwestycyjne, realizowane przez wszystkie przedsiębiorstwa sektora
transportu.
− Przedsiębiorstwa (podmioty) doradcze – oferują płatne usługi w zakresie optymalizacji i
rozwoju procesów biznesowych oraz prac B+R+I.
− Instytucje sektora nauki i szkolnictwa zawodowego – świadczą usługi w zakresie
rozwoju kompetencji pracowników, kadr zarządczych oraz właścicieli przedsiębiorstw
sektora transportu (w tym sektora śródlądowego transportu wodnego).

368

I. Fechner, Centra logistyczne i ich rola w systemie logistycznym Polski, [w] System logistyczny Polski –
Uwarunkowana techniczno –technologiczne komodalnosci transportu. Oficyna Wydawnicza Politechniki
Warszawskiej, s. 85 – 90.
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8.3.7. Podmioty obsługujące przepływ informacji systemu
Podmiotami tworzącymi podsystem informacyjnych wielopoziomowego systemu
zarządzania sektorem śródlądowego transportu wodnego są:
− Przedsiębiorstwa sektora śródlądowego transportu wodnego – generują podstawowe
informacje i dane dla całego systemu, następnie przekształcane przez pozostałe podmioty.
− Międzynarodowe i ponadnarodowe organizacje zrzeszające państwa (m.in. OECD,
UNECE) – dostarczają danych o charakterze makroekonomicznym i porównawczym.
− System organizacji statystycznych Unii Europejskiej (Eurostat, Główny Urząd
Statystyczny) – tworzą podstawowe źródło informacji sektorowych na terenie UE.
− Podmioty sektora nauki oraz podmioty sektora doradczego – tworzą informacje nt.
wybranych zagadnień dotyczących sektora śródlądowego transportu wodnego.
− Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo
Infrastruktury, DG MOVE – podmioty tworzące raporty nt. wybranych obszarów
i zagadnień tematycznych sektora śródlądowego transportu wodnego.
− Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskiej” (PGW WP).
− Podmioty dostarczające rozwiązań teleinformatycznych dla podmiotów sektora.

8.4.

Podsystemy wielopoziomowego systemu
śródlądowego transportu wodnego

zarządzania

sektorem

System zarządzania sektorem śródlądowego transportu wodnego tworzą następujące
podsystemy funkcjonalne:
− podsystem prawny369
− podsystem środowiskowo – ekologiczny370
− podsystem organizacyjno-instytucjonalny371
− podsystem techniczno-technologiczny372
− podsystem infrastrukturalny373
− podsystem finansowo – ekonomiczny374.
Poniższy schemat ilustruje podstawowe zależności między ww. podsystemami.

369
370
371
372
373
374

Zob. więcej: s. 208.
Zob. więcej: s. 209.
Zob. więcej: s. 215.
Zob. więcej: s. 213.
Zob. więcej: s. 211.
Zob. więcej: s. 217.
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Rysunek 17. Zarys podsystemów systemu zarządzania sektorem śródlądowego transportu wodnego
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8.4.1. Podsystem prawny
Podsystem prawny tworzy ramy dla działania całego systemu zarządzania sektorem
śródlądowego transportu wodnego. Mimo „powolności” samego aktu prawodawczego, ma on
charakter dynamiczny, zarówno w krótkiej jak i długiej perspektywie czasowej (okresie).
Wynika to zarówno z wielopoziomowości podsystemu prawnego, jak również różnych celów
operacyjnych i strategicznych podmiotów aktywnych na poszczególnych jego poziomach.
Na poziomie globalnym działalność prawodawcza określa jedynie wybrane zagadnienia
techniczno – technologiczne. Na tym poziomie aktywne są m.in. Państwa Członkowie UE,
UNECE, OECD czy wreszcie organizacje standaryzacyjne. Prawodawstwo z tego poziomu
przyjmowane jest w drodze konsensusu, bez wyraźnego i silnego systemu sankcji kontrolnych.
Przykładami globalnego prawodawstwa mogą być m.in. konwencja ADR375.
Na poziomie unijnym (kontynentalnym) działalność prawodawcza określa ogólne ramy
działania dla całego sektora transportu (w tym sektora śródlądowego transportu wodnego).
Wynika to bezpośrednio ze sposobu wdrażania legislacji unijnej przez Państwa Członkowskie.
W proces legislacyjny oprócz Komisji Europejskiej (reprezentującej poszczególne Dyrekcje
Generalne), Państw Członkowskich (reprezentowanych na różnych szczeblach w ramach Rady
UE oraz Rady Europejskiej) oraz Parlamentu Europejskiego (który angażuje w swoją
działalność prawodawczą również parlamenty krajowe), zaangażowani są także interesariusze.
Ich udział następuje poprzez Europejski Komitet Regionów oraz Europejski Komitet Społeczno
– Gospodarczy, a także działalność lobbingową. Co do zasady na poziomie unijnym
przyjmowane są kierunkowe wskazania nt. minimalnych (wspólnych) standardów
technicznych, norm ekologicznych bądź rozwiązań wpływających na działalność wszystkich
podmiotów tworzących sektor transportu. Na tym poziomie realizowana jest koordynacja
krajowych rozwiązań legislacyjnych. Przykładem unijnej legislacji mogą być dyrektywy
dotyczące kwalifikacji zawodowych pracowników sektora376 bądź wymogów technicznych dla
statków żeglugi śródlądowej377, lub norm środowiskowych (z uwzględnieniem mechanizmów
zarządzania zasobami środowiska), jak np. Ramowa Dyrektywa Wodna378.
Na poziomie krajowym działalność prawodawcza określa ramy działania dla całego
sektora transportu (w tym sektora śródlądowego transportu wodnego). Są to m.in. zasady
działania przedsiębiorstw, normy rynku pracy czy też dozwolone mechanizmy ustalania
polityki cenowej. Równocześnie to na poziomie krajowym dochodzi do transpozycji unijnych
aktów prawnych, a poprzez to tworzenia jednolitych ram działalności operacyjnej dla
wszystkich podmiotów sektora śródlądowego transportu wodnego. Wskazuje to na strategiczną

375

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-14&chapter=11&clang=_en
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2397 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie uznawania
kwalifikacji zawodowych w żegludze śródlądowej oraz uchylająca dyrektywy rady 91/672/EWG i 96/50/WE.
377
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1629 z dnia 14 września 2016 r. ustanawiająca
wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej, zmieniająca dyrektywę 2009/100/WE i uchylająca
dyrektywę 2006/87/WE.
378
Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy
wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.
376
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rolę poziomu krajowego w tworzeniu całego podsystemu prawnego dla systemu zarządzania
sektorem transportu wodnego.
Na poziomie lokalnym działalność prawodawcza musi być zgodna z prawodawstwem
poziomu zarówno krajowego jak i unijnego. Przy czym akty prawa lokalnego mają ograniczony
(punktowy) wpływ na ogół podmiotów sektora śródlądowego transportu wodnego.
Na poziomie przedsiębiorstwa działalność prawodawcza dotyczy jedynie jego
wewnętrznej organizacji oraz zasad współpracy z partnerami z jego bezpośredniego otoczenia
konkurencyjnego. Przy czym władze unijne, centralne (rządowe) oraz samorządowe narzucają
ograniczenia co do swobody działalności operacyjnej. Dotyczy to m.in. polityk cenowych czy
konkurencyjnych, gdzie aktywność kontrolna jest sprawowana m.in. przez UOKiK, który
reprezentuje zarówno poziom krajowy jak i unijny (w uzasadnionych wypadkach).
Należy mieć świadomości, iż podsystem prawny silnie wpływa na pozostałe podsystemy,
zwłaszcza na podsystem środowisko – ekologiczny (poprzez mechanizmy ograniczenia presji
na środowisko naturalne, którego zasoby, tj. woda oraz wybrane źródła energii, są
wykorzystywane w procesie transportowym) oraz podsystem organizacyjny. Podsystem
prawny jest zdominowany w obszarze zarządczym przez podmioty publicznej (dowolnego
poziomu). Niemniej do zarządzania angażowani są również pozostali uczestnicy systemu
zarządzania sektorem śródlądowego transportu wodnego.

8.4.2. Podsystem środowisko – ekologiczny
Podsystem środowiskowo – ekologiczny stanowi dynamicznie ewoluujący agregat zasobów
środowiskowych, na które wywierana jest presja antropogeniczna. Prowadzone aktywności
o charakterze społeczno – gospodarczym, zgodnie z obecnym ustawodawstwem unijnym oraz
krajowym muszą jak zauważa B. Poskrobko (…) uwzględniać zasadę zachowania
i zrównoważonego użytkowania zasobów, tworów, walorów oraz innych jej składników (…)379.
Oznacza to wprowadzanie takich obostrzeń, które zapobiegną niepożądanym odziaływaniom.
Podsystem środowisko – ekologiczny wymyka się dotychczas stosowanej
wielopoziomowej skali.380 W jego wypadku powinno stosować się następujące poziomy:
− biogeograficzny;
− krajobrazowy;
− ekosystemowy;
− gatunkowy;
− genetyczny.

379

380

B. Poskrobko, Zarządzanie ochroną przyrody. [w:] Zarządzanie środowiskiem. (red.) B. Poskrobko, Polskie
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 175.
Dotychczas stosowana skala: poziom globalny – poziom kontynentalny (unijny) – poziom krajowy – poziom
lokalny – poziom przedsiębiorstwa. Zobacz więcej: s.38 oraz s.192.
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Przy czym w ramach wielopoziomowego systemu zarządzania sektorem śródlądowego
transportu wodnego, można przyjąć, iż nie będzie możliwe zidentyfikowanie presji na
poziomie genetycznym381 jak również ekosystemowym. W tym drugim przypadku wynika to
z faktu, iż sektor jest w pełni zależny od stanu tego makrosystemu (obieg wody w środowisku
stanowi podstawę jego funkcji gospodarczej). Współczesne normy dla obiektów inżynierii
wodnej nie powodują nadmiernego obciążenia ekosystemu, a tym samym nie powodują utraty
zdolności do samo – odnawiania.
Na poziomie gatunkowym presja z tytułu funkcjonowania sektora śródlądowego
transportu wodnego może przyjmować postać ograniczenia potencjału rozwoju wybranych
gatunków wodnych lub wodno – lądowych. Skala negatywnego oddziaływania jest ograniczona
z uwagi na fakt, iż systemem nie zwiększa zasadniczo użytkowanej powierzchni lądowej
i wodnej. Negatywny wpływ na tym poziomie miał miejsce przede wszystkim w przeszłości,
gdy w całej działalności gospodarczej człowieka nie przywiązywano wagi do zachowania
i zrównoważonego użytkowania zasobów środowiska. Współczesna negatywna presja sektora
śródlądowego transportu wodnego jest zauważalnie niższa niż pozostałych gałęzi transportu.382
Na poziomie krajobrazowym, podobnie zresztą jak na poziomie biogeograficznym,
negatywna presja może przyjąć postać punktowych zakłóceń dla naturalnego przepływu wody
(poprzez m.in. przyspieszenie spływu wód powierzchniowych lub zwiększenie erozji). Przy
czym współczesne standardy środowiskowe i techniczne dla wodnych budowli inżynieryjnych
oraz dróg wodnych zawierają normy ograniczające presję antropogeniczną. Rozwój
transportowej infrastruktury liniowej sektora jest rzadki383 i nie powoduje zatem degradacji
środowiska naturalnego.
Podsystem środowisko – ekologiczny stanowi przy tym bezpośrednie otoczenia dla całej
aktywności gospodarczej (w tym również działania sektora śródlądowego transportu wodnego).
Dlatego też, cele postawione przed tym podsystemem384 (w zakresie m.in. ochrony przyrody
i środowiska, użytkowania zasobów i walorów środowiska oraz kształtowania ekosystemów
i krajobrazu) „zadaniują” podsystem prawny sektora śródlądowego transportu wodnego.
Można wręcz mówić o sprzężeniu zwrotnym miedzy nimi. Widoczne jest to zwłaszcza poprzez
pryzmat instrumentów ochrony przyrody i środowiska, które wpływają na możliwości
rozwojowe sektora śródlądowego transportu wodnego (infrastruktura liniowa lub punktowa):
− rezerwaty przyrody i parki krajobrazowe;
− obszary Natura 2000;
− obszary chronionego krajobrazu.
Klasyczne mechanizmy presji antropogenicznej na tym poziomie podsystemu środowiskowo – ekologicznego
to m.in. zanikanie całych ras lub genotypów roślin i zwierząt, jak również wprowadzanie do otoczenia
produktów inżynierii genetycznej. W przypadku sektora śródlądowego transportu wodnego można co najwyżej
mówić o presji na poziomie gatunkowym, który wyklucza zanik linii genetycznej.
382
Zob. więcej: s. 29 – 39.
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M. Wolkowotsch, géographie de transport. Librairie Armand Colin, Paris 1973, s. 24, 39-40.
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B. Poskrobko, Polityka ekologiczna [w:] Zarządzanie środowiskiem. (red.) B. Poskrobko, Polskie
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 77.
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Dodatkowo podsystem środowisko – ekologiczny determinuje warunki brzegowe dla
rozwoju sektora śródlądowego transportu wodnego poprzez proces zarządzania gospodarką
wodną. Dotyczy to zwłaszcza zasad korzystania z wód, tj. jej użytkowania na potrzeby socjalne
gospodarcze, zgodnie z zasadą zrównoważonego ich wykorzystania. Jedną z ważnych
determinant jest konieczność uwzględnienia w ww. zasadach potrzebę ochrony przed stanami
nadzwyczajnymi (susza i powodzie). Oznacza to wykorzystanie budowli i urządzeń wodnych,
które mogą ograniczać funkcje transportowe cieków wodnych.
Należy mieć świadomość, iż zarzadzanie zasobami wodnymi musi uwzględniać
równoprawne traktowanie zróżnicowanych grup użytkujących wody, tj. m.in. sektor
komunalny (m.in. zaopatrzenie w wodę ludności), przemysł (m.in. sektor przedsiębiorstw,
w tym śródlądowy transport wodny) oraz rolnictwo (m.in. nawadnianie pól uprawnych).
A także angażować udział spółczesności lokalnych bądź ogółu społeczeństwa w obszarze danej
zlewni. Oznacza to uwzględnienie warunków zachowania właściwego stanu zasobów wodnych
na wszystkich poziomach systemu zarządzania sektorem transportu wodnego.

8.4.3. Podsystem infrastrukturalny
Na podsystem infrastrukturalny systemu zarządzania sektora śródlądowego transportu
wodnego składają się:
− transportowa infrastruktura liniowa, która tworzy siec dróg wodnych na poziomie
krajowym oraz unijnym. Składają się na nią m.in. drogi wodne przyjmujące postać rzek
i jezior żeglownych, rzek skanalizowanych oraz kanałów żeglownych. Ten rodzaj obiektów
tworzy podstawę do przenoszenia potoków towarów w ramach sektora śródlądowego
transportu wodnego, tj. umożliwia wykonywanie pracy przewozowej. Tym samym musi
charakteryzować się stałym (relatywnie) poziomem przepływów385. Ich zbyt wysoki
poziom uniemożliwia korzystanie z danej drogi wodnej – tym samym konieczne jest
ograniczenie ich zmienności poprzez rozwój infrastruktury punktowej zapewniającej
stabilizację poziomu wody (na poziomie umożliwiającym żeglugę towarową).
− transportowa infrastruktura punktowa o charakterze budowli hydrotechnicznych, na
które składają się przede wszystkim: stopnie wodne (oraz związane z nimi operacyjnie lub
funkcjonalnie śluzy), budowle regulacyjne (m.in. ostrogi, tamy podłużne) oraz zbiorniki
retencyjne (lub inne budowle, których celem jest ochrona przeciwpowodziowa).
− logistyczne infrastruktura punktowa, pełni funkcję węzłów między gałęziami transportu
lądowego, morskiego oraz lotniczego. Umożliwia przekierowywanie i przemieszczanie
między oraz pomiędzy nimi potoków ładunków. Infrastruktura punktowa pozwala na
łączenie, dzielenie, rozdzielanie oraz obsługę potoków ładunków a także indywidualnych
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J. Kulczyk, Infrastruktura śródlądowego transportu wodnego. [w:] System Logistyczny Polski –
Uwarunkowania techniczno – technologiczne komodalnosci transportu, (red.) M. Jacyna, Oficyna
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012, s. 70 – 74.
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usług. W przypadku sektora śródlądowego transportu wodnego logistyczna infrastruktura
przyjmuje postać portów386 oraz centrów logistycznych i magazynowych.387
− punkty styku (węzły) między transportową infrastrukturą liniową i punktową sektora
śródlądowego transportu wodnego oraz transportu lądowego (drogowego
i kolejowego). Konieczne jest zapewnienie odpowiedniego poziomu prześwitu między taflą
drogi wodnej oraz obiektami inżynieryjnymi (mosty) tak aby moc prowadzić transport.
Transportowa infrastruktura liniowa zarządzana jest z wykorzystaniem podejścia
zlewniowego388. Można uznać, iż jest to system zarządzania realizowany na poziomie
krajowym, między krajowym lub unijnym389. Nie można wykluczyć, iż te trzy rodzaje szczebli
zarządzania występują równocześnie. Możliwe jest zarządzanie ciekiem wodnym również na
niższym niż krajowy szczeblu zarządzania. W takich przypadkach nie można jednak mówić
o drogach wodnych, które mogą być wykorzystywane w transporcie wodnym śródlądowym.
Transportowa infrastruktura punktowa ma duże znaczenie dla zapewnienia możliwości
świadczenia usługi transportowej przez przedsiębiorstwa sektora śródlądowego transportu
wodnego. Dotyczy to zwłaszcza zapewnienia odpowiedniego poziomu wody w drogach
wodnych. Dodatkowo niektóre z obiektów hydrotechnicznych wykorzystywane przez także
przez sektor energetyczny, co wymusza ich dostosowanie do podwójnego zastosowania
(energetycznego oraz transportowego), bez szkody dla skuteczności technicznej żadnego
z nich. Mimo, iż zarządzanie transportową infrastrukturą punktową następuje formalnie na
poziomie lokalnym, w praktyce jest ono realizowane poziomie regionalnym (wojewódzkim),
krajowym oraz unijnym.
Logistyczna infrastruktura punktowa umożliwia całemu systemowi zarzadzania sektorem
śródlądowego transportu wodnego realizowanie funkcji transportowych. Stanowi ona punkt
wejścia i wyjścia dla całego systemu. Jednocześnie umożliwiają one powiązanie krajowego
(regionalnego, lokalnego) systemu transportowego i logistycznego z systemem unijnym
(międzynarodowym) i globalnym. Umożliwiają zatem efektywne czasowo i kosztowo przewóz
ładunków na dalekie odległości, poprzez kształtowanie potoku ładunków o charakterze
intermodalnym i komodalnym. Równocześnie dzięki nim możliwe jest świadczenie
podstawowych i zaawansowanych usług na rzecz podmiotów transportowych, logistycznych
i spedycyjnych. Dodatkowo możliwe jest współistnienie centrów i portów o zróżnicowanym

A. Piskozub, Żegluga i porty morskie na tle przemian w systemie transportowym. Wydawnictwo Morskie,
Gdańsk 1971, s. 5 – 20.
387
M. Mindur, Metody wspierania rozwoju przewozów oraz infrastruktury liniowej i punktowej transportu
kombinowanego/intermodalnego w wybranych krajach Europy, [w:] „Logistyka”, 2016, nr 6, s. 13-18
388
Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy
wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, art. 13 pkt. 5 oraz Załącznik VII.
389
Przykłady rzek zarządzanych na różnych poziomach:
1. Przykładem rzeki zarządzanej na poziomie kraju może być Wisła, której cała zlewnia znajduje się na
terytorium jednego Państwa Członkowskie (Polski).
2. Przykładem rzeki zarządzanej na poziomie między krajowym może być Odry, której zlewnia znajduje się na
terytorium dwóch krajów, tj. Polski oraz Niemiec.
3. Przykładem rzeki zarządzanej na poziomie unijnym może być Ren, którego zlewnia znajduje się na terytorium
Szwajcarii, Niemiec, Francji, Austrii, Liechensteinu oraz Holandii.
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zasięgu oddziaływania oraz przekroju świadczonych usług i obsługiwanych ładunków lub
towarów. Infrastruktura bezpośrednio oddziałuje na możliwość gospodarczego integrowania
regionów w międzynarodowe łańcuchy wartości i podziału pracy.
Wreszcie punkty styczności między drogami wodnymi a infrastrukturą liniową i punktową
pozostałych gałęzi transportu stanowią ewentualne ograniczenie dla możliwości zwiększania
zdolności przewozowych sektora. Wymusza to zatem koordynację projektów inwestycyjnych
realizowanych trzech gałęzi sektora transportu (a także transportu rurociągowe oraz transportu
energii). Przy czym normy budowlane dla budowli hydrotechnicznych oraz infrastruktury
transportowej na drogach wodnych najwyższych kategorii uwzględniają potrzeby transportowe
sektora frachtu rzecznego.
Patrząc na ogół wydatków w ramach systemu zarządzania sektorem śródlądowego
transportu wodnego, zdecydowana większość z nich jest przeznaczana na rozwój samej
infrastruktury. Dlatego też właściwa koordynacja realizowanych projektów inwestycyjnych
(utrzymanie, rozwój, budowa nowej infrastruktury) jest niezbędna między poszczególnymi
szczeblami systemu zarządzania. Dotyczy to zwłaszcza interwencji realizowanych w obrębie
transportowej infrastruktury liniowej oraz logistycznej infrastruktury punktowej. Te dwa
obszary charakteryzują się wysokim znaczeniem dla całego systemu zarządzania sektorem.
Równocześnie należy mieć świadomość, iż występuje silne powiązanie skuteczności
(w rozumieniu efektywności ekonomicznej) działania podsystemu infrastrukturalnego
z podsystemem techniczno – technologicznym. Odpowiednie techniczne i organizacyjne
uzbrojenie wpływa na skuteczność czasową i kosztową całego systemu transportowego.
Umożliwia to zatem kształtowanie jakości i parametrów całego systemu logistycznego390.

8.4.4. Podsystem techniczno – technologiczny
Podsystem techniczno – technologiczny systemu zarządzania sektorem śródlądowego
transportu wodnego tworzą:
− technologie procesów przewozowych, przy czym w przypadku sektora śródlądowego
transportu wodnego stosuje się wszystkie trzy technologie391, tj. zunifikowane,
wyspecjalizowane oraz uniwersalne. Można tutaj wyróżnić m.in. rozwiązanie techniczne
takie jak np. ro – ro w przypadku barek śródlądowych, czy tabor samowyładowczy;
− technologie procesów ładunkowych, obejmujące rozwiązania techniczne (maszyny,
urządzenia) oraz organizacyjne (miejsce w procesie transportowym). Następuje poziome
i pionowe przemieszczanie ładunków między środkami transportu lub obszarami
funkcjonalnymi. W ich ramach następuje realizacja podstawowych prac tj.: załadunek,
przeładunek i wyładunek (z uwzględnieniem maszyny ładunkowej, środka transportu oraz
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I. Fechner, Centra logistyczne i ich rola w systemie logistycznym Polski. [w:] System Logistyczny Polski –
Uwarunkowania techniczno – technologiczne komodalnosci transportu, (red.) M. Jacyna, Oficyna
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012, s. 85 – 104.
M. Mindur, Technologie procesów produkcyjnych w transporcie. [w:] Współczesne technologie transportowe,
(red.) L. Mindur, Politechnika Radomska, Warszawa 2002, s. 77 – 80.
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postaci ładunku). Również w tym przypadku wyróżnia się rozwiązania należące do trzech
podstawowych kategorii technologii (tj. zunifikowane, wyspecjalizowane oraz
uniwersalne). Są to m.in. żuraw jezdniowy, suwnica czy przenośnik taśmowy.
− technologie procesów magazynowych, obejmujące rozwiązania tymczasowego,
krótkoterminowego lub długoterminowego składowania ładunków (w toku procesów
logistycznych na terenie centrów magazynowych i logistycznych).
− technologie obsług technicznych i napraw, które dotyczą utrzymania w właściwym stanie
technicznym środków transportu, jak również maszyn pomocniczych.
− technologie teleinformatyczne, pozwalające usprawniać procesy przewozowe,
ładunkowe, magazynowe oraz obsługi technicznej i napraw, poprzez m.in. automatyzacje
obiegu informacji w ramach całego łańcucha dostaw.
W obszarze podsystemu techniczno – technologiczne trzeba uwzględnić czynniki, które
wpływają na skuteczność procesów przewozowych i ładunkowych, takie jak m.in.:
− postać ładunku i wykorzystywany do jego zabezpieczenia opakowanie;
− podatność transportowa ładunku;
− cechy eksploatacyjne środków przewozowych;
− cechy eksploatacyjne maszyn i urządzeń ładunkowych.
Należy podkreślić, iż ww. rozwiązania są stosowane zarówno w przypadku frachtu
rzecznego, jak również obsługi pozostałych gałęzi transportu (w ograniczonym zakresie w
transporcie morskim). Tym samym nie można stwierdzić, iż sektor śródlądowego transportu
wodnego posiada unikalne rozwiązania procesów logistycznych.
Mimo, iż ich wykorzystanie oraz zarządzanie realizowane jest na poziomie
przedsiębiorstwa, o tyle standard operacyjny dla danej technologii jest uzgadniany na poziomie
globalnym lub unijnym. Równocześnie w przypadku wybranych rozwiązań technicznych
i technologicznych możemy mówić o rozwiązaniach wdrażanych globalnie, choć właściwych
dla danego przedsiębiorstwa (o charakterze podmiotu międzynarodowego).
W przypadku technologii teleinformatycznych można wręcz mówić o ich współdzieleniu
z poza transportowymi sektora współczesnej gospodarki – od rolnictwa, przez przetwórstwo
przemysłowe, aż po usługi nierynkowe. Przy czym rozwiązania teleinformatyczne przyczyniają
się do zwiększenia skuteczności czasowej i kosztowej procesu logistycznego, podnosząc tym
samym konkurencyjność sektora śródlądowego transportu wodnego względem pozostałych
gałęzi transportu lądowego. Jednocześnie pozwalają na włączenie frachtu rzecznego
w intermodalne łańcuchy transportowe o charakterze komodalnym, który wymusza
automatyzację procesów komunikacyjnych i zarządczych. A to może być jedynie osiągnięte
przez wykorzystanie m.in. systemów ERP.
Na podsystem techniczno – technologiczny wpływa silnie podsystem prawny oraz
podsystem organizacyjno – instytucjonalny, determinując dobór środków przewozowych.
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8.4.5. Podsystem organizacyjno – instytucjonalny
Podsystem organizacyjno – instytucjonalny systemu zarządzania sektorem śródlądowego
transportu wodnego tworzą:
− zwyczaje392, zgodnie z definicją instytucji T. Veblena393, jest to „samonarzucony”
mechanizm myślenia o pewnych kwestiach lub zagadnieniach. W tym ujęciu instytucje
mają charakter ewolucji postaw i sposobu postrzegania świata zewnętrznego. Przy czym
zwyczaje występują jedynie na poziomie ludzi tworzących dane podmioty (w tym
zajmujących stanowiska kierownicze). Ten element podsystemu jest ścisłe związany
z socjologicznym podejściem do relacji międzyludzkich jako niezbędnego elementu każdej
organizacji / podmiotu (spoiwa takiej struktury).
− zasady (reguły) gry, zgodnie z definicją instytucji D.C. Northa394, jest to zestaw ograniczeń,
które kształtują interakcje ekonomicznej (jak również polityczne i społeczne). Zawierają
zarówno formalne (ustawy, kontrakty) jak i nieformalne (normy, tabu) ograniczenia dla
podmiotów zarówno w podsystemie organizacyjno – instytucjonalnego, a także pozostałych
podsystemów systemu zarządzania sektorem transportu wodnego. Widoczny jest silny
wpływ podsystemu prawnego na całą strukturę systemu zarządzania. W sektorze transportu
relacje między podmiotami (zwłaszcza usługodawcami i usługobiorcami) przyjmują postać
relacji formalnych (kontraktów), często zresztą wystandaryzowanych poprzez
wykorzystanie systemu giełd zleceń.
− podmioty systemu, zgodnie z definicją organizacji J.E. Stiglitza395 lub O.E.
Williamosona396, tj. przyjmując za nową ekonomią instytucjonalną, są to jednostki
wykonawcy formalnych i nieformalnych reguł gry (w rozumieniu zarówno – T. Veblena
jak i D.C. Northa). Tym samym podmioty systemu stanowią podstawowe, aktywne,
wypełnienie celów stawianych przed całym systemem.
− polityki ekonomiczne397 na poziomie krajowym (polskim)398 oraz unijnym399. Wchodzą one
w relacje komplementarne i substytucyjne z instytucjami ekonomicznymi, wykazując
autonomię względem siebie. Stanowią nie tyle ograniczenie dla działania systemu, ile
bodziec w zakresie promocji działań przez podmioty systemu.
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Zob. więcej: s. 165 – 170.
Zob. więcej: s. 134 – 151.
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W przypadku systemu zarządzania sektorem śródlądowego transportu wodnego można
założyć, iż podstawowe znaczenie zarządcze mają przede wszystkim polityki ekonomiczne.
Dotyczy to zwłaszcza poziomu globalnego, unijnego (kontynentalnego) oraz krajowego.
W tych wypadkach formalne reguły postępowania mają większe znaczenie niż podmioty
uczestniczące w transakcjach lub angażujące się do współpracy. Podmioty te działają w ramach
ograniczeń narzuconych przez podsystem prawny. Jednocześnie mają możliwość wpływania
na ww. normy prawne, kształtując je w ramach możliwości nadanych im przez regulacje.
W przypadku pozostałych poziomów, (zwłaszcza poziomu indywidualnego przedsiębiorstwa),
polityki ekonomiczne stają się czynnikiem zewnętrznym (otoczenie danego podmiotu).
Drugim elementem pod względem ważności w ramach podsystemu organizacyjno –
instytucjonalnego pozostają same podmioty400. Przy czym zarówno ich ilość, wielkość jak
również – stopień i rodzaj powiązań organizacyjnych i funkcjonalnych odwzorowuje ogólny
poziom organizacyjny systemu gospodarczego kraju. Przy czym trudne jest uwzględnienie
nieformalnych powiązań między poszczególnymi podmiotami podsystemu, bez względu na
poziom na którym one działają. Dlatego też konieczne jest koncentracja na formalnych
powiązaniach podmiotów podsystemu, a tym samym wykorzystanie instrumentarium
pojęciowego zaproponowanego przez D.C. Northa.
Trzecim elementem pod względem ważności są zasady (reguły) gry, które stanowią
podstawę zależności i współzależności między podmiotami tworzącymi system. Na tych
powiązań następuje tworzenie wartości dla odbiorcy usługi transportowej (na poziomie
przedsiębiorstwa oraz całego systemu). O ile w relatywnie prosty sposób można dokonać ich
analizy na poziomie między organizacyjnym, o tyle wyzwaniem jest analiza zachowania
wewnątrz organizacyjnego. Przy czym zgodnie z teorią interesariuszy401 oraz teorią zarządzania
zmianą402, w ramach organizacji także zachodzą procesy wspierające zarządzanie zarówno
samym podmiotem jak również – relacjami z jego bliskim i dalekim otoczeniem. W ramach
tych ograniczeń następuje proces wspólnego świadczenia usługi transportowej, logistycznej lub
spedycyjnych czy kształtuje się ceny za ww. usługi. Niemniej w ramach niniejszego systemu,
poziom wewnątrz organizacyjny zostanie pominięty, celem zapewnienia pewnego
uproszczenia zarówno podsystemu, a także całego systemu zarządzania sektorem
śródlądowego transportu wodnego.
Tym samym w ramach podsystemu organizacyjno – instytucjonalnego analiza zwyczajów
osób tworzących podstawowe podmioty zostanie pominięta. Niemniej należy pamiętać także
o tym czynniku tworzenie norm organizacyjnych.

400
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Zob. więcej: s. 63 – 68, 86 – 90, 192 – 206.
R.E. Freeman, Strategic Management: A Stakeholder Approach. Cambridge University Press, London 2010.
J.P. Kottler, A Force for Change: : How Leadership Differs from Management. Free Press, New York 1990.
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8.4.6. Podsystem ekonomiczno – finansowy
Podsystem ekonomiczno – finansowy systemu zarządzania sektorem śródlądowego
transportu wodnego tworzą:
− mechanizmy finansowania potrzeb bieżących oraz inwestycyjnych podmiotów
tworzących sektor403, tj. przedsiębiorstw transportowych, spedycyjnych i logistycznych
(m.in. centra logistyczne i magazynowe, porty), zarządców transportowej infrastruktury
liniowej i punktowej, podmiotów sektora publicznego zaangażowanych w system
zarządzania. Możemy tutaj co do zasady wyróżnić finansowanie o charakterze publicznym
(budżetowym, podatkowym) i prywatnym (pochodzące z rynku finansowego, zwłaszcza
kredytowego i kapitałowego). Przy czym w praktyce mogą one przyjmować postać
finansowania zwrotnego i bezzwrotnego jak również – wejść kapitałowych.
− mechanizmy i polityki kształtowania cen za usługę transportową, spedycyjną lub
logistyczną przez przedsiębiorstwa sektora, tj. procesy decyzyjne realizowane na
poziomie przedsiębiorstw sektora. W ich ramach dokonuje się wycenę usługi transportowej,
tak aby uwzględnić zarówno zakładany poziom marzy, a także pełen rachunek kosztów
danego podmiotu. Co do zasady kształtowanie się cen w ramach sektora śródlądowego
transportu wodnego (procesów transportowych, ładunkowych, magazynowych, napraw /
utrzymania oraz wsparcia) kształtowana jest w sposób rynkowy. Przy czym poziom cen
rynkowych podlega kontroli sprawowanej przez instytucje powołane do ochrony
konkurencji i konsumentów. W przypadku poziomu krajowego, jest to Urząd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, natomiast na poziomie unijnym DG COMP.
− mechanizmy i polityki kształtowania opłat za dostęp do transportowej infrastruktury
liniowej i punktowej, które wdrażane są przez zarządców infrastruktury, względem
podmiotów z niej korzystających. Należy podkreślić, iż ww. zasady dotyczą opłat za
korzystanie z infrastruktury publicznej. Nie odnoszą się natomiast do opłat ponoszonych
z tytułu użytkowania infrastruktury portów (morskich, morsko – rzecznych
i śródlądowych). Jest to jeden z mechanizmów publicznego oddziaływania na sektor
przedsiębiorstw przez podmioty kształtujące politykę ekonomiczną Państwa
Członkowskiego UE lub Unii Europejskiej.
− polityka podatkowa, która wpływa na poziom przychodów i kosztów przedsiębiorstw
sektora śródlądowego transportu wodnego, jak również pozostałych gałęzi transportu
lądowego. Jest to jeden z mechanizmów publicznego oddziaływania na sektor
przedsiębiorstw przez podmioty kształtujące politykę ekonomiczną Państwa
Członkowskiego UE lub Unii Europejskiej. Decyzje dotyczące polityki podatkowej mogą
zwiększać lub obniżać rentowność całego przedsiębiorstwa lub jedynie wybranych
obszarów jego działalności.
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Zob. więcej: s. 63 – 68, 86 – 90, 192 – 206.
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8.5.

Instrumentarium systemu zarządzania sektorem

8.5.1. Identyfikacja braków w instrumentarium systemu zarządzania sektorem
śródlądowego transportu wodnego
Myśląc, o próbie zdefiniowana modelowego systemu wsparcia sektora śródlądowego
transportu wodnego, należy uwzględnić fakt, iż poszczególne gałęzie transportu są powiązane
ze sobą szeregiem zależności o charakterze zarówno wewnątrz- jak i międzygałęziowych. Taka
struktura silnie determinuje skuteczność podejmowanych interwencji publicznych.
Wymuszając wręcz dodatkową koordynację podejmowanych inicjatyw organizacyjnych,
legislacyjnych oraz fiskalnych.
Dotychczas wdrażana interwencje publiczne zarówno na poziomie krajowym, jak również
na poziomie unijnym nie osiągnęły odpowiedniej efektywności. Widoczne jest to m.in.
w relatywnie niewielkim wzroście udziału tego sektora zarówno w wadze przewiezionych
towarów jak również zrealizowanej pracy przewozowej.404 Dodatkowo, zarówno działania
realizowane na poziomie unijnym, jak również te, które realizowano na poziomie
poszczególnych Państw Członkowskich, nie przyczyniły się do zaadresowania najważniejszych
wyzwań stojących przed sektorem śródlądowego transportu wodnego w Unii Europejskiej, tj.:
− nieadekwatny do zgłaszanych potrzeb transportowych stan infrastruktury liniowej oraz
w ograniczonym zakresie również wybranych elementów infrastruktury punktowej;
− silnego rozdrobnienia sektora – wysoki udział mikro podmiotów gospodarczych, jest
wprawdzie niższy niż w przypadku sektora transportu drogowego, jednak zauważalnie
wyższy niż w przypadku transportu morskiego oraz kolejowego;
− niewystarczające wsparcie wdrażania innowacji przez podmioty sektora śródlądowego
transportu wodnego z uwagi na ich obniżony potencjał organizacyjny – pozostałe branże
transportu lepiej wykorzystują potencjał innowacyjnych technik i technologii do
zmniejszenia generowanych przez nie presji na środowisko naturalne;
− brak należytej koordynacji systemów wsparcia sektora realizowanych między poziomem
krajowym a unijnym – dotyczy to zarówno projektów infrastrukturalnych (o wydłużonym
terminie realizacji oraz znacznym stopniu złożoności) jak również mechanizmów wsparcia
sektora, spośród, których część może mieć charakter trans graniczny;
− nieodpowiedni sposób zabezpieczenia innych niż transportowe role dróg wodnych,
w szczególności – energetyczne, rolnicze, przeciwpowodziowe oraz turystycznorekreacyjne. Inwestycje przyczyniające się do zwiększania przepustowości transportowej
cieków naturalnych naruszają w sposób zauważalnych dotychczasowe warunki wodne,
a poprzez ich zmianę – wpływają na otaczający ekosystem.
Wymusza to zatem działania zorientowane na następujące obszary:

404

Zob. więcej: s. 150 – 151.
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− zwiększenie świadomości potencjalnych klientów oraz interesariuszy sektora na temat jego
potencjału transportowego, społecznego oraz środowiskowego;
− infrastruktura liniowa (w szczególności – wąskie gardła infrastrukturalne związane
z możliwościami technicznymi budowli wodnych, znajdujących się poza portami
rzecznymi);
− rozwój możliwości logistycznych portów (powiązanie ich z aglomeracjami na terenach
których się zajmują, komodalnosc usługi transportowej);
− rozwój rynku śródlądowego transportu wodnego – wykorzystanie nisz oraz okazji
rynkowych, które polepszą sytuację całego sektora, poprzez rozwój transportu
kombinowanego oraz wykorzystanie potencjału autostrad morskich;
− przekształcenia strukturalne dotyczące podmiotów działających w sektorze – zwiększenie
skali ich działalności, dochodowości (zyskowności), a tym samym potencjału do wdrażania
innowacji;
− dalsze zmniejszenie presji ekologicznej sektora, aby nie tracić przewagi w zakresie kosztów
zewnętrznych nad pozostałymi rodzajami transportu lądowego,
zgodnie z poniższym rysunkiem, który pokazuje schemat zależności między poszczególnymi
ww. elementami.
Rysunek 18. Schemat systemu wsparcia

Źródło: Opracowanie własne.

8.5.2. Infrastruktura liniowa i punktowa
Rozwój infrastruktury danej gałęzi transportu zwiększa nie tylko jej bezpośrednią
konkurencyjność, ale jest również czynnikiem decydującym o regionalnej bądź krajowej
219

konkurencyjności. Oznacza to, iż przy jej budowie, bądź też rzadziej rozbudowie lub
unowocześnieniu, należy uwzględnić lokalny potencjał społeczno-gospodarczy oraz
ewentualne efekty synergiczne bądź pośrednie, które powinny ujawnić się dzięki rozwojowi
dostępności transportowej.
Poniższa tabela wskazuje, iż infrastruktura punktowa oraz liniowa poszczególnych gałęzi
transportu w zróżnicowany sposób wpływa na czynniki regionalnej / lokalnej konkurencyjnych.
Warto przytoczyć za B. Pawłowską405, iż:
− wyposażenie w infrastrukturę transportową i dostępność transportową – Inwestycje
w infrastrukturę transportową wpływają zarówno na ilość, jak i na jakość infrastruktury
dostępnej dla użytkowników.
− pozostałej elementy infrastruktury – Inwestycje transportowe oddziaływają na rozwój
pozostałych segmentów infrastruktury gospodarczej, a szczególnie telekomunikacyjną oraz
energetyczną;
− jakość miejsc – Inwestycje transportowe poprzez zwiększenie dostępności wpływają na
atrakcyjność inwestycyjną danego obszaru. Wywierają szczególny wpływ (pozytywny bądź
negatywny) na m.in. atrakcyjność miejsc lokalizacji przedsiębiorstw czy też obiektów
mieszkalnych;
− efekty aglomeracji / efekty regionalne – Inwestycje transportowe wpływają na koncentrację
geograficzną działalności i tworzenia klastrów, co wyzwala wzrost konkurencyjności i
wydajności. Wpływa na to skalę procesów urbanizacyjnych, rynek nieruchomości oraz
skalę rozprzestrzeniania się wiedzy i kapitału ludzkiego;
− poziom internacjonalizacji przedsiębiorstw – Inwestycje transportowe zwiększają
dostępność rynków zagranicznych (wewnątrz unijnych jak również globalnych). Poprzez
zmniejszenie barier dla rozwoju handlu, następuje zwiększenie atrakcyjności lokalizacji dla
bezpośrednich inwestycji zagranicznych.
Poniższa tabela wyraźnie wskazuje, iż inwestycje w infrastrukturę liniową sektora
śródlądowego transportu wodnego, charakteryzuje najniższy pozytywny wpływ na
konkurencyjność regionalną spośród wszystkich analizowanych gałęzi transportu lądowego.
W przypadku dróg wodnych wynosi on jedynie 1,2 podczas gdy w przypadku dróg krajowych
i autostrad – 2,0, w przypadku regularnej sieci kolejowej 1,8. Jedynie w przypadku
infrastruktury punktowej (portów), uzyskano podobny wpływ jak w przypadku niektórych
pozostałych gałęzi. Wpływ portów rzecznych wyniósł 1,5, czyli tyle samo jak w przypadku
drogowych terminali logistycznych, niewiele mniej niż w przypadku dworców kolejowych
(1,7) oraz portów morskich (1,8).
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B. Pawłowska, Infrastruktura transportu a konkurencyjność regionów w Unii Europejskiej. Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2015, s. 182.
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Tabela 45. Wybrane elementy oceny wpływu inwestycji transportowych na czynniki
konkurencyjności
Rodzaj
transportu
Transport
drogowy
Transport
kolejowy

0,7
0,7

Podaż
zasobów
pracy
1,0
1,5

Efekty
aglomeracji i
regionalne
0,8
1,3

0,5,

0,5

0,5

1,2

1,5

1,8

0,0

1,0

1,2

1,2

0,7

1,7

0,0

1,2

1,3

1,2

0,5

Element
infrastruktury

Dostępność
transportowa

Pozostała
infrastruktura

Jakość
miejsc

Drogi krajowe
Autostrady
Terminale
logistyczne
Regularna
sieć kolejowa
Dworce
kolejowe

2,0
2,0

0,2
0,0

1,5

Poziom internacjonalizacji
1,0
1,3

Śródlądowy
Drogi wodne
1,2
0,7
0,0
0,0
0,0
0,7
transport
Porty
1,5
0,5
0,5
0,0
0,7
1,0
wodny
Transport
Porty
1,8
0,5
0,5
0,2
1,3
1,5
morski
Transport
Porty
2,0
0,5
0,7
0,7
1,3
1,7
lotniczy
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: B. Pawłowska, Infrastruktura transportu a konkurencyjność
regionów w Unii Europejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2015, s. 384-386.
Skala wpływu: 2 – silny pozytywny; 1 – wpływ pozytywny; 0 – nie ma wpływu; -1 – negatywny wpływ.

Uzyskane wyniki wskazują wyraźnie, iż wspieranie tworzenia nowej infrastruktury liniowej
bądź też unowocześnianie już istniejącej (w tym również działania dotyczące eliminacji tzw.
wąskich gardeł), w przypadku sektora śródlądowego transportu wodnego nie jest ekonomiczne
z punktu widzenia uzyskiwanych efektów na poziomie konkurencyjności regionalnej. Niemniej
w świetle badań, wskazane jest powiązanie już istniejącej infrastruktury liniowej, jej
unowocześnienie, z infrastrukturą liniową oraz punktową pozostałych gałęzi transportu
lądowego oraz transportem morskim. Możliwe jest wówczas uzyskanie odpowiednich efektów
synergicznych w tym obszarze.

8.5.3. Przekształcenia strukturalne sektora
Sektor śródlądowego transportu wodnego w Unii Europejskiej (podobnie zresztą jak
w większości regionów świata) jest zdominowany przez niewielkie podmioty gospodarcze,
najczęściej o charakterze przedsiębiorstw rodzinnych. Większość spośród nich nie zatrudnia
więcej niż 9 pracowników. Podmioty takie mają ograniczony potencjał zarówno do wdrażania
innowacyjnych rozwiązań w zakresie zmniejszania presji na środowisko naturalne (wskutek
świadczenia usług transportowych), jak również aktywnego poszukiwania nowych rynków
bądź atrakcyjnych marżowo nisz.
Jak wskazuje Rysunek 19 przekształcenia strukturalne sektora, rozumiane, jako proces,
w ramach którego nastąpi zwiększenie skali działalności istniejących przedsiębiorstw,
charakteryzujących się wyższą dochodowością oraz potencjałem do wdrażania innowacji
i nowych form kooperacji wpływa szereg mechanizmów.
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Rysunek 19. Czynniki wpływające na przekształcenia strukturalne sektora (wybrane)

Źródło: Opracowanie własne.

Dotychczas najbardziej rozpowszechnionym rozwiązaniem było zmniejszanie potencjału
transportowego poprzez wycofywanie starszych i mniej wydajnych konstrukcji barek w ramach
zróżnicowanych schematów dopłat typu „stary za nowy” (mechanizmy złomowania).
Wprawdzie ich realizacja na większości rynków przyczyniła się do osiągnięcia zakładanych
rezultatów, tj. zmniejszenie nadpodaży zdolności przewozowych, to jednak nie osiągnięto
podstawowe celu, tj. trwałego zwiększenia zyskowności sektora.
W niewystarczający sposób wykorzystywano pozostałe narzędzia j zarówno w unijnym jak
i krajowych systemach prawnych. W szczególności dotyczy to mechanizmów:
− rozwoju kompetencji pracowników sektora, zarówno osób na stanowiskach kontraktowych,
jak także – właścicieli. Bez właściwych kompetencji osób tworzących sektor, niemożliwe
jest wdrażania żadnej z pozostałych (zdefiniowanych poniżej) mechanizmów wsparcia
sektora. Działania w tym zakresie muszą uwzględniać aktywny udział podmiotów sektora
(również instytucji reprezentujących przedsiębiorstwa sektora);
− wdrożenia nowych form organizacji przedsiębiorstw – odejście od niewielkich mikro
przedsiębiorstw na rzecz np. form spółdzielczy bądź holdingowych, może przyczynić się
do stworzenia większych podmiotów gospodarczych, posiadających majątek, który można
wykorzystać w sposób bardziej efektywny niż dotychczas;
− wdrożenie zapowiadanych w ramach Białej Księgi z 2011 r. systemu opłat odstępowanych
do infrastruktury transportowej, uwzględniającej pełne koszty środowiskowe danej gałęzi
transportu. W świetle najbardziej aktualnych badań dotyczących emisyjności sektora
przeprowadzonych w 2014 r. przez konsorcjum, którego liderem był CE Delft (2014),
sektor śródlądowego transportu wodnego, w dalszym ciągu charakteryzuje się najniższymi
kosztami spośród lądowych gałęzi transportu (chociaż w pewnych przypadkach sektor
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transportu morskiego, w tym przybrzeżnego, osiąga podobne wyniki), co powinno go
premiować;
− wdrożenia zróżnicowane opodatkowania nośników energii wykorzystywanych przez
jednostki transportowe w poszczególnych gałęziach transportu. Przy czym należy pamiętać,
iż w dalszym ciągu możliwość pełnego zasilania transportu towarów, w przypadku
pojazdów drogowych oraz barek, z odnawialnych nośników energii nie wyszło poza fazy
testów oraz eksperymentów;
− prowadzenia przez administrację publiczną oraz partnerów społeczno-gospodarczych
działań o charakterze edukacyjnym, które przyczynią się do zmniejszenia awersji do ryzyka
wśród osób prowadzących działalność gospodarczą jak również wśród podmiotów
działających w szeroko pojętym ekosystemie przedsiębiorczości. Celem powinno być
otwarcie się uczestników sektora na bardziej innowacyjne modele działania,
a w szczególności – obsługę nowych rynków;
− zwiększenie skali wykorzystania przez mikro i małe przedsiębiorstwa (zwłaszcza
przedsiębiorstwa rodzinne, podmioty rzemieślnicze oraz producentów rolno-spożywczych)
potencjału nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych. Może to przyczynić się do
gotowości do wdrażania również nowych modeli biznesowych, co dodatkowo przyczyni się
do obsługi nowych rynków przez podmioty sektora śródlądowego transportu wodnego.
Przekształcenia strukturalne przedsiębiorstw tworzących sektor śródlądowego transportu
wodnego powinny być również wspierane poprzez rozwój mechanizmów i instrumentów
ułatwiających sanację i restrukturyzację działalności gospodarczej, a także adaptację
przedsiębiorstw do zmian – również poprzez wdrażanie nowych lub ulepszonych modeli
biznesowych. Tym samym niezbędne wydaje się zaoferowanie podmiotom sektora, zwłaszcza
tym zaliczanym do mikro przedsiębiorstw, narzędzi finansowych, które umożliwią zwiększenie
skali ich działania. Należy przy tym dopuścić finansowanie działań nie tyle operacyjnych,
rozumianych jako rozwój potencjału danego przedsiębiorstwa, poprzez m.in. modernizację
wykorzystywanych jednostek pływających, ale także działań o charakterze strategicznym. Przy
czym należy wydaje się wskazane aby wprowadzić do planowanego instrumentu dwa
podstawowe ograniczenia:
− podmioty przejmujące oraz przejmowane powinny spełniać kryteria, aby móc je
zakwalifikować do sektora mikro przedsiębiorstw. Przy czym podmiot przejmujący,
w efekcie transakcji, powinien móc osiągnąć klasę wielkości małego przedsiębiorstwa;
− podmioty przejmujące oraz przejmowane powinny co do zasady realizować pracę
przewozową w ramach jednej drogi wodnej.
Taka konstrukcja z jednej strony powinna doprowadzić do zmniejszenia udziału małych
podmiotów aktywnych w sektorze, z drugiej zaś – nie powinno tworzyć ograniczeń w zakresie
działań optymalizacyjnych między poszczególnymi drogami wodnymi. Zmiana struktury
wewnętrznej sektora nie może być celem samym w sobie.
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8.5.4. Porty śródlądowe jako
i interesariuszy sektora

centra

tworzenia

wartości

dla

klientów

Porty śródlądowe pełnią ważną rolę w całym systemie śródlądowego transportu wodnego,
wiążąc go zarówno z pozostałymi gałęziami transportu lądowego (a także transportu
morskiego), a także z potencjalnymi klientami oraz jego interesariuszami. W przeciwieństwie
do pasywnej natury powiązania oferowane przez infrastrukturę liniową sektora, porty rzeczne
stanowią integralną, aktywną, część obszarów funkcjonalnych aglomeracji. Wsparcie rozwoju
jakości świadczonych usług przez porty jest niezbędne aby zwiększyć konkurencyjność sektora
śródlądowego transportu wodnego względem pozostałych gałęzi transportu lądowego.
Paradoksalnie – równocześnie rozwój potencjału usługowe portów śródlądowych,
a w mniejszym zakresie również portów morsko-rzecznych, może przyczynić się do
zwiększenia roli sektora w multimodalnych i międzygałęziowych łańcuchach logistycznych.
Należy mieć przy tym na względzie, iż rozwój portów rzecznych jako lokalnych
i regionalnych centrów logistycznych jest możliwy w przypadku przyciągnięcia do nich
podmiotów aktywnych w innych gałęziach transportu lądowego (zwłaszcza drogowego).
Możliwe jest to do osiągnięcia poprzez wykorzystanie zachęt o charakterze finansowym
(m.in. system bezpośrednich dopłat lub oferowanie konkurencyjnych cenowo usług
pozalogistycznych), zaoferowanie atrakcyjnej infrastruktury lub też w wyniku rozwoju
kooperacji przedsiębiorstw transportowych w ramach komodalnych łańcuchów logistycznych.
Jednocześnie może zaistnieć proces wykorzystania nowo pozyskanej infrastruktury
logistycznej portów do obsługi procesów logistycznych realizowanych przez inne gałęzie
transportu niż śródlądowy transport wodny. Tym samym może nastąpić proces wypychania
bądź przejmowania pracy przewozowej przez inne gałęzie transportu lądowego. Warto
pokreślić, iż przeciwdziałanie temu procesowi powinno polegać przede wszystkim na
selektywnym podejściu do wspierania przedsiębiorstw logistycznych działających w gałęziach
innych niż sektor śródlądowego transportu wodnego.

8.5.5. Rozwój komodalności
Możliwość obsługi nowych rodzajów ładunków oraz towarów przez sektor śródlądowego
transportu wodnego może być osiągnięta jedynie poprzez:
− stworzenie odpowiedniej infrastruktury punktowej, o charakterze przeładunkowym
(w portach śródlądowych);
− dostosowanie techniczne środków transportu do przewozu nowych ładunków, w tym
nowych form opakowaniowych;
− stworzenie konkurencyjnej oferty usługowej, względem pozostałych gałęzi transportu
lądowego lub też w ramach współpracy międzygałęziowej zarówno w formie aliansów
strategicznych, w ramach jednego przedsiębiorstwa transportowego lub też poprzez inne
formy sieciowania podmiotów świadczących usługi logistyczne.
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Przy czym należy wyraźnie podkreślić, iż rozwój skali komodalnosci w przypadku
śródlądowego transportu wodnego wymaga przeprowadzenia znacznych inwestycji zarówno
po stronie infrastruktury portowej jak i możliwości transportowych samych przedsiębiorstw.
Jednak konieczne jest także dotarcie do dotychczasowych oraz nowych klientów dla tego typu
usług, i faktyczne przekonanie ich do komodalnych łańcuchów logistycznych, w których
istotnym wykonawcą będą przedsiębiorstwa sektora frachtu rzecznego.
Jednocześnie transport rzeczny często nie jest oceniany jako gałąź charakteryzująca się
wystarczającą szybkością realizacji usług transportowych. Wydaje się, iż niezbędne są również
odpowiednie działania informacyjno-promocyjne realizowane nie tylko przez podmioty sektora
(zarówno same przedsiębiorstwa jak również izby handlowe bądź inne formy zrzeszania się
podmiotów sektora) ale również – władze publiczne (zarówno rządowe jak i samorządowe).

8.5.6. Innowacyjność jako źródło konkurencyjności międzygałęziowej
Innowacyjność jest jednym z silnie promowanych, zarówno na poziomie unijnym jak
również krajowym, obszarów aktywności przedsiębiorstw. W przypadku sektora transportu
polityki unijne koncentrują się na działaniach wspierających przede wszystkim zmniejszenie
jego emisyjności, a także – szerszemu wykorzystaniu potencjału technologii informacyjnych
i telekomunikacyjnych (TIK). W przypadku sektora śródlądowego transportu wodnego
realizowane dotychczas działania koncentrują się wokół trzech podstawowych zagadnień:
− rozwój infrastruktury telematyki dróg wodnych śródlądowych, w szczególności systemu
RIS. Jego rozszerzenie na kolejne drogi wodne powinien przyczynić się do zwiększenia
możliwości wykorzystania automatycznych systemów wymiany danych. Może się to
przyczynić do pozyskania dużych zbiorów danych transportowych niezbędnych do dalszej
analizy i wspomagania decyzji optymalizacyjnych w obrębie zarówno analizowanej gałęzi
jak również – wielogałęziowych systemów transportowych. Docelowo – wdrożenia w pełni
autonomicznych jednostek transportowych;
− rozwój i wdrożenie operacyjne jednostek transportu spełniających wyższe normy
w zakresie bezpieczeństwa przewozu oraz wytrzymałości;
− rozwój nowych jednostek napędowych, przystosowanie nowych nośników energetycznych
do specyfiki sektora śródlądowego transportu wodnego. Niższa niż w przypadku gałęzi
transportu drogowego emisyjność nie będzie utrzymana w dłuższym terminie przy braku
konkretnych i mierzalnych działań ze strony podmiotów sektora.
Wdrażanie dalszych działań, a także kontynuacja dotychczas realizowanych programów
i inicjatyw, zarówno na poziomie krajowym, jak również unijnym, powinna przyczynić się
(przynajmniej) do utrzymania tempa przemian strukturalnych sektora. Jest to szczególnie
ważne w obliczu zachodzących zmian w zakresie innowacyjnych rozwiązań technicznych
i organizacyjnych wdrażanych w pozostałych gałęziach transportu lądowego.
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8.5.7. Dialog z interesariuszami
Dialog z interesariuszami stanowi jedną z podstaw zapewnienia zrównoważonego rozwoju
dla każdej nowoczesnych gałęzi transportu. Jest on szczególnie ważny gdy budowa,
modernizacja lub rozbudowa liniowej lub punktowej infrastruktury danej gałęzi może
prowadzić do nieodwracalnych strat w środowisku naturalnym. W przypadku sektora
śródlądowego transportu wodnego, jego rozwój odbywa się często kosztem naturalnych
ekosystemów rzecznych (mimo podejmowanych prób i stosowania technik mitygacji tego
wpływu). Tym bardziej stanowi to podstawę do budowania szerokiego poparcia i akceptacji dla
podejmowanych inwestycji infrastrukturalnych. Ma to o tyle duże znaczenie, iż eksploatacja
środków transportu rzecznego charakteryzuje się wyjątkowo niską emisyjnością w porównaniu
z transportem drogowym oraz kolejowym.
Należy pamiętać, iż grupa interesariuszy sektora śródlądowego transportu wodnego ma
charakter wyjątkowo rozbudowany. Do jego głównych grup można zatem zaliczyć:
− klientów i kooperantów sektora, tj. zarówno przedsiębiorstwa zajmujące się świadczeniem
zintegrowanych usług logistycznych (np. ich koordynacji, pośrednictwa bądź innych
funkcji zarządczych dla procesu logistycznego) jak również podmioty, które przewożą
własne ładunki (zwłaszcza masowe oraz kontenery),
− podmioty sektora, tj. przedsiębiorstwa zajmujące się bezpośrednim świadczeniem usługi
transportowej,
− podmioty wspierające podmioty sektora, tj. przedsiębiorstwa świadczący usługi
wspierające jak również odpowiedzialne za usługi wspierające transport, których większość
realizowana jest w portach – rzecznych oraz morskich (przeładunek, składowanie),
− administrację publiczną (rządowa i samorządowa), w tym zwłaszcza podmioty zajmujące
się bezpieczeństwem żeglugi oraz zabezpieczeniem środowiska naturalnego,
− podmioty Unii Europejskiej odpowiedzialne za kształtowanie i wdrażanie wspólnotowej
polityki transportowej – podmioty ustawodawcze (Parlament Europejski, Komisja
Europejska) oraz finansujące inwestycje infrastrukturalne (Europejski Bank Inwestycyjny),
− stowarzyszenia reprezentujące podmioty branży transportu, spedycji i logistyki,
− stowarzyszenia i inne podmioty prawne reprezentujące środowiska ekologiczne;
− stowarzyszenia i inne podmioty prawne reprezentujące mieszkańców terenów przez które
przebiega dana droga wodna, jak również pozostałych użytkowników gospodarczych tych
wód.
Różnorodność interesariuszy sektora wymusza stworzenie odpowiedniej instytucjonalnej
konstrukcji dla prowadzenia dialogu. Wskazuje to na konieczność budowy reprezentacji
podmiotów zrzeszających podmioty sektora oaz władze publiczne, które mogłyby przyjąć
funkcję lidera i koordynatora partycypacji interesariuszy. Współczesne standardy prawne
prowadzenia polityki zagospodarowania terenu oraz rozwoju infrastruktury transportowej,
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wymagają od Państw Członkowskich Unii Europejskiej stosowania dialogu w przypadku
realizacji projektów infrastrukturalnych. Niemniej przykłady zarówno z krajów UE – 15, jak
również N – 13, wskazują, iż dialog nie jest prowadzony w sposób właściwy, skoro nie
przyczynia się do rozładowania potencjału kontestacji podjętych decyzji. Tym samym
konieczne jest poszukiwanie nowych form instytucjonalizacji dialogu między zróżnicowanymi
interesariuszami sektora.
Warto podkreślić, iż formy współpracy bądź instytucjonalizacji partycypacji interesariuszy
w procesie decyzyjnym mogą przybrać różną formę. Niemniej wydaje się, iż najlepsze efekty
mogą zostać osiągnięte przez
− informowanie interesariuszy nt. potrzeb sektora, zwłaszcza w zakresie inwestycji
w infrastrukturę liniową;
− konsultowanie zamierzeń inwestycyjnych;
− angażowanie interesariuszy w działanie poprzez warsztaty;
− współdecydowania o niektórych działaniach, zwłaszcza tych łączących z jednej strony
strategiczną rolę dla całego sektora z potencjalnie dużym sprzeciwem wybranych grup
interesariuszy.
Wdrożenie zasad partnerstwa i partycypacji może przyczynić się do zapewnienia
zrównoważonego rozwoju sektora śródlądowego transportu wodnego w Unii Europejskiej.

8.6.

Dalsze kierunki badań

Przygotowanie dysertacji pozwoliło przedstawić opis wielopoziomowego modelu
zarządzania sektorem śródlądowego transportu wodnego, w tym zdefiniować jego funkcji oraz
podstawowe elementów organizacyjne. Zidentyfikowano także cele działania całego systemu
oraz cele realizowane na jego poszczególnych poziomach. Określono również mechanizmy
wdrożeniowe wykorzystywane zarówno na poziomie unijnym jak i krajowym. Przeprowadzone
badania nie zamykają tego obszaru badawczego, stwarzając dalsze możliwości prowadzenia
dociekań dotyczących wybranych zagadnień problemowych. Dalsze działania powinny
umożliwić przeprowadzenia procesu optymalizacji struktury zarządczej sektora, czy szerzej –
całego systemu zarządzania sektorem śródlądowego transportu wodnego. W ocenie autora
można wskazać co najmniej trzy główne cele dalszych dociekań.
Po pierwsze, podstawowym obszarem dalszych badań powinny być procesy koordynacji
i współdziałania między poszczególnymi poziomami systemu. Dotyczy to w szczególności
mechanizmów wdrożeniowych, które oddziałują bezpośrednio na przedsiębiorstwa systemu
zarządzania sektorem śródlądowego transportu wodnego. Dobrym przykładem wydają się być
m.in. rozwiązania wspierające działania w obszarze B+R+I, które są współfinansowane
w ramach polityk ekonomicznych prowadzonych na poziomie unijnym (poprzez programy
COSME czy H2020), na poziomie krajowym (poprzez programy Inteligentny Rozwój i Wiedza,
Edukacja, Rozwój oraz programy finansowane ze środków krajowych, w tym instrumenty
podatkowe w rodzaju InnoBox) oraz na poziomie wojewódzkim (poprzez regionalne programy
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operacyjne oraz działalność realizowaną przez regionalne agencje rozwoju regionalnego).
Wskazuje to na konieczność zastosowania teorii wieloagentowych w procesach optymalizacji
mechanizmów dystrybucyjnych tego wsparcia. Ta sama teoria może być wykorzystania do
zgłębienia procesu identyfikacji mechanizmów wdrożeniowych.
Po drugie, perspektywicznym obszarem dalszych badań wydają się być obszar planowania
inwestycji w transportową infrastrukturę liniową o charakterze między krajowym. Skuteczność
systemu zarządzania w zapewnieniu odpowiedniej infrastruktury transportowej bezpośrednio
wpływa na zdolność przedsiębiorstw sektora do realizacji usługi transportowej. Tym samym
zasadny jest rozwój algorytmów wspierających proces decyzyjny, tak aby uzyskać maksymalny
efekt dla całego systemu. W ocenie autora zasadne wydaje się być wykorzystanie modeli
ekonometrycznych w planowania i sekwencjonowaniu inwestycji infrastrukturalnych, tak aby
uzyskać maksymalny efekt dla całego systemu transportowego kraju.
Po trzecie, priorytetowym obszarem dalszych badań wydaje się być zagadnienie współpracy
między przedsiębiorstwami transportowymi a portami (zarówno morskimi, morsko –
rzecznymi oraz śródlądowymi). Współpraca w tym obszarze stanowi główne źródło dla
wartości dodanej, którą sektor śródlądowego transportu wodnego jest w stanie wytworzyć.
Dotyczy to zarówno łańcuchów transportowych realizowanych wyłącznie przez podmioty
sektora, jak również tych obsługiwanych w ramach komodalnych procesów transportowych.
Współpraca między przedsiębiorstwami (w szczególności – podmiotem transportowym,
a podmiotem logistycznym) stanowi ważny obszar badań dla nauk o zarządzaniu. Możliwe jest
zatem praktyczne zastosowanie szeregu ujęć teoretycznych do analizy tego zagadnienia.
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Podsumowanie
Europejski oraz krajowy system transportu towarowego stoją przed szeregiem wyzwań,
które silnie determinują ich dalsze możliwości rozwojowe. Konieczność zmniejszenia
emisyjności sektora wynika bezpośrednio ze zmian w strategiach i politykach transportowych
wdrażanych na poziomie krajowym oraz unijnym. Przedsiębiorstwa sektora transportu stają
przed szeregiem wyzwań zarządczych będących efektem m.in.:
− presji podażowej pochodzącej od nowych grup klientów (wskutek rozwoju globalnego
handlu detalicznego);
− wzrostu kosztów działania (wskutek konieczności dostosowania posiadanego taboru
do nowych, wyższych norm środowiskowych);
− trudności zapewnienia zdolności transporotowej (wskutek spadku lub ograniczenia zasobu
kierowców, czy szerzej pracowników sektora logistyki i mobilności).
W ramach tak wskazanych warunków brzegowych, dalszy rozwój sektora transportu
w krajach Unii Europejskiej musi uwzględniać zdolność całego systemu do wykorzystania
komodalnosci jako podstawowej formuły działania. Jedynie właściwe wykorzystanie
poszczególnych gałęzi, zgodne z ich naturalnymi przewagami komparatywnymi i zdolnością
do przemieszczania towarów, umożliwi sprostanie coraz bardziej wymagającej legislacji
środowiskowej.
Tym samym niezbędne jest zapewnienie rozwoju sektora śródlądowego transportu
wodnego, jako właściwego uzupełnienia dla dotychczas najczęściej wykorzystywanych gałęzi
transportu towarowego, tj. frachtu kolejowego oraz transportu samochodowego. Należy mieć
świadomość, iż rozwój tej gałęzi transportu musi odbywać się z poszanowaniem środowiska
naturalnego. Dotyczy to zwłaszcza takiego zarządzania gospodarką wodną, aby umożliwić
równoczesne wykorzystanie cieków wodnych w celach transportowych, gospodarczych (w tym
energetycznych i rolniczych) oraz społecznych (w tym także przeciwpowodziowych).
Z uwagi na wyżej wskazane wyzwania stojące przed sektorem transportu, problematyka
podjęta w ramach rozprawy doktorskiej dotyczyła sektora śródlądowego transportu wodnego.
Został on uznany przez autora, a także wskazany w wykorzystanej literaturze, jako jedna
z gałęzi systemu transportowego, której rozwój może być wykorzystany do zmniejszenia skali
emisyjności sektora transportu towarowego. Sektor ten nie jest szeroko analizowany
w krajowej literaturze. Dotyczy to nie tylko zagadnień w obszarze ekonomiki transportu,
ale również – zasad i mechanizmów zarządzania nim. Z uwagi na daleko posuniętą liberalizację
sektora w Unii Europejskiej, jego zarządzanie realizowane jest w formule wielopoziomowej.
Uczestniczą w tym procesie: Unia Europejska (poprzez m.in. Komisję Europejską) oraz
poszczególne Państwa Członkowskie. W związku z powyższym cel pracy został
sformułowany, w następujący sposób:
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𝑪𝒆𝒍
[
]
𝒑𝒓𝒂𝒄𝒚

Odwzorowanie
obecnego
(aktualnego,
rzeczywistego)
wielopoziomowego modelu systemu zarządzania sektorem
śródlądowego transportu wodnego

Należy wyraźnie podkreślić, iż autorowi udało się doprowadzić do odtworzenia obecnego
kształtu wielopoziomowego modelu systemu zarządzania sektorem śródlądowego transportu
wodnego. Przy czym z uwagi na konieczność zapewnienia aplikacyjności rozprawy –
skoncentrowano się na przykładzie Polski. Uproszczony schemat systemu został zdefiniowany
w Rozdziale I, natomiast pełny – w Rozdziale VIII.
Potwierdzenie hipotezy badawczej, następuje zwyczajowo w wyniku udowodnienia hipotez
pomocniczych. Celem przeprowadzenia ewentualnej falsyfikacji zdefiniowanych hipotez
wykorzystano zróżnicowane metody i techniki badawcze. Warto wyróżnić m.in. analizę
i konstrukcję logiczną (wnioskowanie logiczne), analizę i krytykę piśmiennictwa, metodę
ankietową, metodę studium przypadku czy wreszcie metody heurystyczne. Szeroki wybór
metod badawczych był niezbędny z uwagi na złożoność struktury zarządczej sektora. Udział
w niej instytucji publicznych szczebla unijnego (a w ograniczonym zakresie również
podmiotów o zasięgu globalnym), krajowego (w tym zarówno rządowego jak i samorządowego
– wojewódzkiego oraz powiatowego), zróżnicowanych aktorów sektora prywatnego
i niepublicznego oraz przedsiębiorstw logistycznych (zarówno transportowych, świadczących
usługi uszlachetniające, składowania czy wreszcie brokerskie i pośredniczące) wymusza
wielotorowe badanie występujących w nim zależności (o charakterze funkcjonalnym,
organizacyjnym oraz własnościowym). Metody badawcze zostały oprzyrządowane poprzez
następujące techniki badawcze: analizę treści, ankietowanie (w szczególności przedsiębiorstw
sektora śródlądowego transportu wodnego), badanie dokumentów i materiałów (danych
rynkowych, dokumentów przedsiębiorstw, aktów prawnych czy raportów podmiotów
konsultingowych) oraz techniki statystyczne (wykorzystano szereg metod badania skali
współzależności zjawisk, dynamik analizowanych zjawisk oraz ich zróżnicowania).
Wykorzystanie równie szerokiego instrumentarium metod i technik badawczych było
niezbędne dla całościowego i uporządkowanego badania założonego problemu.
W toku prac nad problemem badawczych sformułowano trzy hipotezy pomocnicze:

Dotychczasowy model systemu zarządzania sektorem śródlądowego
transportu wodnego wspiera realizację celów polityki transportowej
𝑯𝒊𝒑𝒐𝒕𝒆𝒛𝒂
Unii Europejskiej, dotyczących przeniesienia (części) pracy
[𝒑𝒐𝒎𝒐𝒄𝒏𝒊𝒄𝒛𝒂]
przewozowej z sektora transportu drogowego na rzecz pozostałych
𝒏𝒓 𝟏
gałęzi (zwłaszcza transportu rzecznego), wskazanych w Białych
Księgach z 2001 r. i 2011 r.
Jak wskazano m.in. w Rozdziale VI, system zarządzania sektorem śródlądowego transportu
wodnego, realizuje proces zarządczy poprzez dobór instrumentów zwiększenia
konkurencyjności zarówno całego sektora, jak również poszczególnych przedsiębiorstw.
230

Wyniki prowadzonych badań wskazują m.in. sektor osiąga przyrost pracy przewozowej
realizowanej, a także notuje wzrost udziału w całkowitej pracy przewozowej przez większość
spośród analizowanych lat. Przy czym odczyty dynamiki są np. niższe od wyników sektora
transportu drogowego. Niemniej, patrząc na skalę zmiany jakościowej oraz strukturalnej, brak
jest przesłanek do potwierdzenia ich zarejestrowania. Widoczne jest to m.in. braku zmiany
obsługiwanych grup towarowych.
Równocześnie wyniki badań i analiz (w tym badania ankietowego oraz metod studium
przypadku) przedsiębiorstw sektora śródlądowego transportu wodnego, pokazują ograniczony
charakter zmian modeli biznesowych w ramach sektora. Wyniki tych dociekań (opisane
w Rozdziale V) pokazują, iż zmiana strukturalna dotycząca wskaźników ekonomicznofinansowych, nie ma charakteru powszechnego, lecz punktowy. Dotyka przede wszystkim
największych podmiotów sektora, o wysokim potencjale instytucjonalnym. Wskazuje to zatem
na niewłaściwe skalibrowanie systemu zarządzania sektorem na poziomie unijnym, a także
w wybranych Państwach Członkowskich.
Tym samym w ocenie autora, nie udowodniono prawdziwości hipotezy pomocniczej nr 1.

Jakość (w tym przepustowość) i dostępność transportowej

𝑯𝒊𝒑𝒐𝒕𝒆𝒛𝒂
infrastruktury liniowej i punktowej jest wymogiem skuteczności
[𝒑𝒐𝒎𝒐𝒄𝒏𝒊𝒄𝒛𝒂]
polityk ekonomicznych (wsparcia) sektora śródlądowego transportu
𝒏𝒓 𝟐

wodnego na poziomie krajowym lub unijnym (wspólnotowym)

Jak wskazano m.in. w Rozdziale I oraz Rozdziale III, a także w Aneksie, istnieje wyraźny
związek między potencjałem transportowym infrastruktury sektora śródlądowego transportu
wodnego, a faktycznie realizowaną pracą przewozową. Świadczą o tym m.in. wyniki jakie
uzyskuje sektor w przypadku Państw Członkowskich, gdzie infrastruktura spełnia określonego
warunki, dotyczące nie tylko parametrów szlaków żeglugowych, ale zwłaszcza – potencjału
komodalnosci. Dodatkowe informacje na ten temat zawarto m.in. w Aneksie VI.
Tym samym w ocenie autora, udowodniono prawdziwość hipotezy pomocniczej nr 2.

Harmonizacja instrumentów wdrażania (wsparcia) systemu
zarządzania sektorem śródlądowego transportu wodnego na
𝑯𝒊𝒑𝒐𝒕𝒆𝒛𝒂
[𝒑𝒐𝒎𝒐𝒄𝒏𝒊𝒄𝒛𝒂] poziomie krajowym, między państwami członkowskimi i między
𝒏𝒓 𝟑
Państwami Członkowskimi a Unią Europejską zwiększa skuteczność
podejmowanych interwencji
Jak wskazano w Rozdziale VI, VII oraz VIII, skuteczność działań realizowanych
na krajowym poziomie w ramach wielopoziomowo systemu zarządzania sektora śródlądowego
transportu wodnego jest wyższa w przypadku, gdy obrane kierunki działania wpisują się
inicjatywy realizowane na poziomie unijnym ww. systemu. Przy czym, przeprowadzone
analizy statystyczne, z wykorzystaniem miar istotności ww. zjawiska, wskazują, iż siła tej
współzależności nie jest wysoka.
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Tym samym należy uwzględniać również inne determinanty w obszarze mechanizmów
wdrożeniowych dostępnych w ramach analizowanego wielopoziomowego systemu zarządzania
sektorem śródlądowego transportu wodnego. Jednym z takich elementów, jak wynika m.in.
ze studiów literaturowych, jest harmonizacja procedur i procesów zarządczych w ramach ww.
systemu.
Tym samym w ocenie autora, udowodniono prawdziwość hipotezy pomocniczej nr 3.
Uzyskane wyniki falsyfikacji hipotez pomocniczych, prowadzą zatem do wniosku, iż
przyjęta poniżej hipoteza badawcza:

𝑯𝒊𝒑𝒐𝒕𝒆𝒛𝒂
[
]
𝒃𝒂𝒅𝒂𝒘𝒄𝒛𝒂

Możliwość rozwoju systemu zarządzania sektora śródlądowego
transportu wodnego w krajach unijnych (w tym w Polsce) wymaga
wielopoziomowej koordynacji instrumentów wdrożeniowych ze strony
zarówno Państw Członkowskich UE oraz Unii Europejskiej

w ocenie autora, został udowodniona. Tym samym nie doszło do jej falsyfikacji w toku
prowadzonych badań.
Udowodnienie głównej hipotezy badawczej, uprawnia autora do sformułowania poniższych
generalnych wniosków, będących efektem prac badawczych i analitycznych:

[

[

𝑾𝒏𝒊𝒐𝒔𝒆𝒌
]
𝒏𝒓 𝟏

Zaprezentowany temat dysertacji doktorskiej ma charakter nowatorski.
Dotychczas nie prezentowano w literaturze przedmiotu, w sposób
równie pogłębiony oraz kompleksowy, badań nad zarządzaniem
sektorem śródlądowego transportu wodnego. Dotyczy to zwłaszcza
zagadnień zarządczych dotyczących wielopoziomowego charakteru
struktury analizowanego sektora oraz występujących między
poszczególnymi poziomami zależności o charakterze funkcjonalnym.
Równocześnie dalej brakuje kompleksowych opracowań, które
analizowałyby sektor przez pryzmat jego struktury zarządczej wśród
krajów, które przystąpiły do Unii Europejskiej od 2004 r.

𝑾𝒏𝒊𝒐𝒔𝒆𝒌
]
𝒏𝒓 𝟐

Przeprowadzone badania umożliwiły wypełnić zidentyfikowaną przez
autora lukę badawczą dotychczas prowadzonych prac. Dotyczy to
w szczególności opracowanie modelu wielopoziomowego systemu
zarządzania śródlądowym transportowemu wodnym. Należy wyraźnie
podkreślić, iż w literaturze przedmiotu, zagadnienia w obszarze
systemu zarządzania sektorem transportu koncentrują się albo na
szerokim sektorze transportu lądowego (uwzględniając przy tym
w zróżnicowanym zakresie zagadnienie komodalności) lub też na
transporcie drogowym. Równocześnie sektor śródlądowego transportu
wodnego odznacza się , których konsekwencją było opracowanie
modelu.
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𝑾𝒏𝒊𝒐𝒔𝒆𝒌
]
𝒏𝒓 𝟑

W dysertacji zastosowano szeroki zakres metod i technik badawczych.
Umożliwiło to zarówno na wykazanie specyfiki śródlądowego
transportu wodnego oraz stworzenie warunków do uwzględnienia
w wodnych przewozach śródlądowych zasady komodalności. Uzyskane
wyniki, posłużyły do sformułowania szeregu rekomendacji dla praktyki
gospodarczej. Uwzględniono wśród nich także usprawnienia dla
dotychczasowego wielopoziomowego systemu zarządzania sektorem
śródlądowego transportu wodnego w Polsce (ich lista została
zaprezentowana poniżej).

𝑾𝒏𝒊𝒐𝒔𝒆𝒌
]
𝒏𝒓 𝟒

W dysertacji udowodniono, że optymalne wykorzystanie zdolności
przewozowej
śródlądowego
transportu
wodnego
wymaga
zintegrowanych i skoordynowanych
działań na szczeblu
przedsiębiorstwa, kraju (z właściwym uwzględnieniem także władz
samorządowych) oraz Unii Europejskiej. Równocześnie, bez względu na
wielkość środków finansowych przeznaczonych przez podmioty
(zlokalizowane na poszczególnych szczeblach systemu zarządzania
sektorem) na wsparcie zarówno samego sektora jak również
tworzących go podmiotów, należy stosować mechanizmy
usprawniające proces koordynacji celów operacyjnych, jakie planowane
są do osiągnięcia w wyniku interwencji publicznych. Przy czym
podstawowym warunkiem rozwoju śródlądowego transportu wodnego
w Polsce jest skierowanie na ten cel znacznych środków finansowych na
wszystkich zdefiniowanych w szczeblach systemu zarządzania. Brak
silnego i stałego wsparcia ze strony zróżnicowanych środków
publicznych jest jedną z przyczyn niedostatecznej roli sektora
śródlądowego transportu wodnego w Polsce (z uwzględnieniem
zarówno udziału tego sektora w całkowitej pracy przewozowej, jak
również udziału w tonażu obsłużonych ładunków).

[

𝑾𝒏𝒊𝒐𝒔𝒆𝒌
]
𝒏𝒓 𝟓

Przeprowadzone badania i analizy uprawomocniają do stwierdzenia, iż
dwie z trzech hipotez pomocniczych zostały udowodnione. Tym samym,
mimo, iż jedna z trzech hipotez pomocniczych została sfalsyfikowana
w toku prowadzonych analiz, podstawowa hipoteza badawcza została
udowodniona. Należy podkreślić, iż falsyfikacja ww. hipotezy
pomocniczej wyraźnie wskazuje na konieczność dokonania zmian
w ramach dotychczas funkcjonującego systemu zarządzania sektorem
śródlądowego transportu wodnego.

[

𝑾𝒏𝒊𝒐𝒔𝒆𝒌
]
𝒏𝒓 𝟔

Publikacja, obok walorów teoretycznych, może być również przydatna w
praktyce gospodarczej. Dotyczy to w szczególności projektowania bądź

[

[
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opracowywaniu systemów zarządzania na zróżnicowanych szczeblach
funkcjonowania jednostek organizacyjnych tworzących śródlądowego
wodnego transportu (ich lista została zaprezentowana poniżej). Należy
mieć świadomość, iż niektóre ze wskazanych poniżej rozwiązań mogą
nie być możliwe do pełnego zastosowania w krajowych warunkach, z
uwagi na wciąż występujące braki w zdolności administracyjnych po
stronie jednostek publicznych, ale także co wymaga podkreślenia
sektora przedsiębiorstw.
Prowadzone prace badawcza doprowadziły również do sformułowania szeregu wniosków
i rekomendacji dotyczących zasad budowania zarówno samego wielopoziomowego systemu
zarządzania sektorem śródlądowego transportu wodnego, jak również jego mechanizmów
wdrożeniowych. Ma to szczególne znaczenie w przypadku Polski, tj. kraju w którego miksie
transportowym, analizowany sektor ma pomijalny udział. Najważniejszymi rekomendacjami
autora dla podmiotów uczestniczących w systemie zarządzania sektorem śródlądowego
transportu wodnego są:
1. Rozwój systemu zarządzania sektorem śródlądowego transportu wodnego wymaga
dokonania inwentaryzacji podmiotów go tworzących oraz ich wzajemnych relacji
(zależności funkcjonalnych lub instytucjonalnych). Stworzenie mapy głównych
interesariuszy oraz ich celów (zarówno operacyjnych jak i strategicznych) jest niezbędne
dla zapewnienia skutecznego funkcjonowania całego systemu.
2. Wielopoziomowy system zarządzania sektorem śródlądowego transportu wodnego
realizuje z jednej strony cele narzucone mu na poziomie unijnym, z drugiej – cele
krajowych polityk gospodarczych (zwłaszcza polityki transportowej). Należy także
uwzględniać działania podejmowane przez władze samorządowe, które transportowi mogą
nadać innych priorytet niż władze centralne. W ramach systemu należy także uwzględnić
zmienność ww. celów w czasie – wynikających ze zróżnicowanych determinant
decyzyjnych. Przy czym podstawową determinantą pozostają cele ekonomiczne
przedsiębiorstw sektora śródlądowego transportu wodnego.
3. Działanie ww. systemu nie może być realizowane z pominięciem przedsiębiorstw
logistycznych (sensu largo), a w szczególności podmiotów świadczących usługę frachtu
rzecznego. Niezbędne jest wciągniecie (na zasadach współuczestnictwa) bądź samych
przedsiębiorstw bądź organizacji ich reprezentujących do procesów decyzyjnych, które
mają miejsce w podmiotach publicznych.
4. Działalność inwestycyjna prowadzona po stronie publicznej powinna dotyczyć przede
wszystkich trzech obszarów: (1) rozwoju infrastruktury liniowej i punktowej sektora
(w rozumieniu polepszenia parametrów transportowych szlaków wodnych), (2) wsparcia
infrastruktury transportowej i przeładunkowe portów śródlądowych oraz morsko –
śródlądowych (w rozumieniu zdolności do przeniesienia potoku ładunków między
poszczególnymi środkami i gałęziami transportu) oraz (3) możliwości świadczenie usług
przez porty śródlądowe oraz morsko - śródlądowe. Przy czym realizacji działań
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inwestycyjnych musi uwzględniać zasady zrównoważonego rozwoju. Zwłaszcza mitygację
potencjalnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne, które źródłem są
prowadzone projekty, jak również – eksploatacja ulepszonych lub wybudowanych urządzeń
technicznych, inżynieryjnych oraz transportowych.
5. Podstawowym elementem zapewniającym możliwość uczestnictwa sektora
w komodalnych łańcuchach transportowych i logistycznych pozostaną porty śródlądowe
oraz morskie – śródlądowego. Dlatego tak ważne jest dążenie do zapewnienia ich
właściwego powiązania z pozostałymi gałęziami transportu lądowego, w szczególności –
kolejowym oraz drogowym. Należy mieć przy tym świadomość, iż brak takich powiazań
lub ich zbyt niska jakość (w rozumieniu możliwości transportowych) będzie skutecznie
przeciwdziałał lub ograniczał możliwości rozwojowe sektora śródlądowego transportu
wodnego, bez względu na podjęte działania inwestycyjne w pozostałych obszarach.
6. Niezbędne wydaje się rozwój mechanizmów, które wesprą przedsiębiorstwa
w transformacji strukturalnej. Dotyczy to zarówno umożliwienia im obsługi nowych
rodzajów towarów lub ładunków, mechanizmów pozwalających zwiększać skalę działania
(poprzez m.in. przejęcia konkurentów), wdrażanie nowych metod zarządczych i rozwój
kompetencji pracowników (umożliwiających tworzenie np. organizacji wirtualnych lub
aliansów), wdrażanie innowacji technicznych lub marketingowych. Należy podkreślić,
iż długoterminowy rozwój każdego przedsiębiorstwa musi być oparty na zapewnieniu
właściwych (przy tym zmiennych w czasie) kompetencji pracownikom.
7. Niezbędny jest rozwój mechanizmów finansowania działalności bieżącej oraz
inwestycyjnej przedsiębiorstw sektora. Tylko w ten sposób możliwe będzie zapewnienie
odpowiedniego potencjału do włączenia się w globalne i ponad krajowe łańcuchy
transportowe przez podmioty realizujące śródlądowy transport wodny.
W ocenie autora konieczne niezbędne jest dalsze podejmowanie inicjatyw badawczych
dotyczących funkcjonowania wielopoziomowego systemu zarządzania sektorem transportu
wodnego śródlądowe.
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26)

2342/90/EEC : Council Regulation of 24 July 1990 on fares for scheduled air services

27)

2343/90/EWG: Rozporządzenie Rady z dnia 24 lipca 1990 r. w sprawie dostępu
przewoźników lotniczych do regularnych usług lotniczych na trasach
wewnątrzwspólnotowych i podziału między przewoźników lotniczych zdolności
przewozów pasażerskich w zakresie regularnych usług lotniczych między Państwami
Członkowskimi

28)

2344/90/EEC: Council Regulation of 24 July 1990 amending Regulation (EEC) No
3976/87 on the application of article 85 (3) of the treaty to certain categories of
agreements and concerted practices in the air transport sector.

29)

3921/91/EWG : Rozporządzenie Rady z dnia 16 grudnia 1991 r. ustanawiające warunki,
zgodnie, z którymi przewoźnicy niemający stałej siedziby w Państwie Członkowskim
mogą dokonywać transportu rzeczy lub osób żeglugą śródlądową w Państwie
Członkowskim.

30)

3975/87/EWG: Rozporządzenie Rady z dnia 14 grudnia 1987 r. ustanawiające procedurę
stosowania reguł konkurencji do przedsiębiorstw w sektorze transportu lotniczego;

31)

3976/87/EWG: Rozporządzenie Rady z dnia 14 grudnia 1987 r. w sprawie stosowania
art. 85 ust. 3 Traktatu do pewnych kategorii porozumień i praktyk uzgodnionych
w sektorze transportu lotniczego.

32)

65/271/CEE: Décision du Conseil, du 13 mai 1965, relative à l'harmonisation de certaines
dispositions ayant une incidence sur la concurrence dans le domaine des transports par
chemin de fer, par route et par voie navigable.

33)

67/790/CEE: Décision du Conseil, du 14 décembre 1967, concernant certaines mesures
dans le domaine de la politique commune des transports.

34)

70/1108/CEE : Règlement du Conseil, du 4 juin 1970, instaurant une comptabilité des
dépenses afférentes aux infrastructures de transports par chemin de fer, par route et par
voie navigable.

35)

718/1999/WE: Rozporządzenie Rady z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie polityki
w zakresie zdolności przewozowych floty wspólnotowej w celu wspierania żeglugi
śródlądowej
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36)

76/135/EWG : Dyrektywa Rady z dnia 20 stycznia 1976 r. w sprawie wzajemnego
uznawania świadectw zdolności żeglugowej statków żeglugi śródlądowej.

37)

76/165/EWG: Dyrektywa Rady, z dnia 20 stycznia 1976 r., w sprawie wzajemnego
uznawania świadectw zdolności żeglugowej statków żeglugi śródlądowej.

38)

79/4/EEC: Council Decision of 19 December 1978 on the collection of information
concerning the activities of carriers participating in cargo liner traffic in certain areas of
operation

39)

82/714/EWG: Dyrektywa Rady z dnia 4 października 1982 r. ustanawiająca wymagania
techniczne dla statków żeglugi śródlądowej

40)

82/714/EWG: Dyrektywa Rady z dnia 4 października 1982 r. ustanawiająca wymagania
techniczne dla statków żeglugi śródlądowej.

41)

82/714/EWG: Dyrektywa Rady, z dnia 4 października 1982 r., ustanawiająca wymagania
techniczne dla statków żeglugi śródlądowej.

42)

85/2919/EWG: Rozporządzenie Rady z dnia 17 października 1985 r. ustanawiające
warunki przystąpienia do ustaleń rewidowanej Konwencji dotyczącej żeglugi na Renie w
odniesieniu do statków należących do Żeglugi Reńskiej

43)

91/440/EWG: Dyrektywa Rady z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie rozwoju kolei
wspólnotowych.

44)

91/672/EWG: Rozporządzenie Rady z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie wzajemnego
uznawania krajowych patentów żeglarskich uprawniających do przewozu rzeczy i osób
żeglugą śródlądową.

45)

92/106/EEC: Council Directive of 7 December 1992 on the establishment of common
rules for certain types of combined transport of goods between Member States.

46)

96/1692/WE: Decyzja Nr 1692/96 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lipca 1996
r. w sprawie wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci
transportowej.

47)

96/75/WE : Dyrektywa Rady z dnia 19 listopada 1996 r. w sprawie systemu
czarterowania i ustalania cen w krajowym i międzynarodowym transporcie wodnym
śródlądowym.

48)

97/15/WE : Dyrektywa Komisji z dnia 25 marca 1997 r. przyjmująca normy Eurocontrol
oraz zmieniająca dyrektywę Rady 93/65/EWG w sprawie definicji i korzystania ze
zgodnych specyfikacji technicznych dla zamówień na sprzęt i systemy zarządzania
ruchem powietrznym.

49)

Decyzja Komisji Papierów Wartościowych i Giełd nr DIF/E/4110/28/47/2005 z dnia 31
maja 2005 r.
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50)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2017
poz. 519).

51)

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 2 lutego 2018
r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej lub przez niego nadzorowanych (M.P. z 2018 r. Poz.
196).

52)

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie
wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub
przez niego nadzorowanych (M. P. 2018 r. Poz. 182).

53)

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu
jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Środowiska lub przez niego
nadzorowanych (M. P. 2018 r. Poz. 178).

54)

Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie wykazu
jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury lub przez niego
nadzorowanych (M. P. 2018 poz.209).

55)

Règlement n° 141 du Conseil (CEE), portant non-application du règlement n° 17 du
Conseil au secteur des transports.

56)

Rezolucja nr 92/2 Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu (EKMT), 11-12
sierpień 1992 r.

57)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu
państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody polskie

58)

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 4 września 2006 r. w sprawie trybu, sposobu
i warunków współfinansowania inwestycji kolejowych w transporcie intermodalnym
(Dziennik Ustaw z 2006 r. Nr 162 poz. 1150)

59)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U., 2018, poz. 100).

60)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia
Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U., 2017, poz. 2078).

61)

Uchwała nr 79 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Założeń
do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na latach 2016 – 2020
z perspektywą do roku 2030” (M.P., 22 lipca 2016 r., poz. 711).

62)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566).

63)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141).

64)

Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu
Rezerwowym (Dz. U. Nr 199, poz. 1672, z późn. zm.)
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65)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. (Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926).

66)

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 1998 Nr 91 poz.
578), art. 4.

67)

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. 1998 Nr 91 poz.
576), art. 11.

68)

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646).

69)

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95).
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11)

COM (1997) 242:Communication from the Commission to the Council, the European
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Regions – “Trans-European rail freight freeways”.
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15)

COM (2008) 433: Komunikat Komisji Do Parlamentu Europejskiego i Rady Ekologiczny
transport.

16)

COM (2010) 2020: Komunikat Komisji – „Europa 2020 – strategia na rzecz
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17)
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COM (2013) 295: Komunikat Komisji – „Porty: motor wzrostu”.
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transport

23)
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27)

SWD (2013) 324: Commission Staff Working Document Greening the fleet: reducing
pollutant emissions in inland waterway transport - Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the
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European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Towards
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http://www.polaris8.bg/en/

19)

Rada Kapitanów:
http://www.radakapitanow.pl/viewpage.php?page_id=1

20)

Transportowy Dozór Techniczny :
http://www.tdt.pl/

21)

Voies Naviguables de France :
https://www.canal-seine-nord-europe.fr/
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Tabela 46. Długość sieci śródlądowego transportu wodnego w wybranych Państwach
Członkowskich Unii Europejskiej*
Klasa drogi wodnej
VI
VII
Razem
km
%
km
%
km
%
km
%
km
Austria
0
0,0%
0
0,0%
360
100,0%
0
0,0%
360
Belgia
1.837
57,0%
792
24,6%
591
18,4%
0
0,0%
3220
Bułgaria
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
866
100,0%
866
Chorwacja
774
88,0%
0
0,0%
106
12,0%
0
0,0%
880
Czechy
533
100,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
533
Finlandia
218
100,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
218
Francja
7.615
69,8%
2.891
26,5%
200
1,8%
196
1,8%
10.902
Hiszpania
80
100,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
80
Holandia
3.310
53,1%
1.581
25,4% 1.337 21,5%
0
0,0%
6.228
Litwa
516
100,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
516
Luksemburg
0
0,0%
37
100,0%
0
0,0%
0
0,0%
37
Łotwa
22
100,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
22
Niemcy
4.784
38,4%
4.396
35,2% 3.292 26,4%
0
0,0%
12.472
Polska
4.051
96,4%
0
0,0%
151
3,6%
0
0,0%
4.202
Portugalia
320
100,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
320
Rumunia
830
34,7%
0
0,0%
0
0,0%
1.562 65,3%
2.392
Słowacja
400
61,3%
200
30,7%
52
8,0%
0
0,0%
652
Słowenia
0
0,0%
164
100,0%
0
0,0%
0
0,0%
164
Węgry
1.456
62,2%
0
0,0%
886
37,8%
0
0,0%
2.342
Wielka Brytania
246
30,0%
144
17,5%
431
52,5%
0
0,0%
821
Włochy
636
51,1%
608
48,9%
0
0,0%
0
0,0%
1.244
Razem
27.628
57,0%
10.813
22,3% 7.406 15,3% 2.624
5,4%
48.471
Źródło: Opracowanie własne na podstawie CE Delft; MDS Transmodal; NEA; PLANCO; Via Donau, Medium
and Long…, op. cit., s. 185-193.
* Pominięto następujące Państwa Członkowskie (z uwagi na brak dróg wodnych): Cypr, Dania, Estonia, Grecja,
Irlandia, Malta.
Kraj

I-IV

V
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Tabela 47. Długość infrastruktury transportu lądowego w wybranych Państwach
Członkowskich Unii Europejskiej w 2014 r.
Drogi wodne
Państwo
Członkowskie

Powierzchnia
(km2)

Kolej

Drogi lądowe

Gęstość
Gęstość
Długość
Gęstość
Długość (km/1000km2
(km/1000km2 )
(km)
(km/1000km2 )
(km)
)

Austria
83 871
4
350
68
Belgia*
30 528
50
1 516
118
Bułgaria
110 910
4
470
37
Chorwacja
56 542
18
1 017
48
Czechy
78 866
9
676
124
Estonia
45 226
7
335
21
Finlandia
338 145
24
8 014
20
Francja**
675 417
13
8 501
47
Holandia
41 526
147
6 108
89
Litwa***
65 200
7
451
28
Luksemburg
2 586
14
37
106
Niemcy
357 114
22
7 728
106
Polska
312 679
12
3 659
64
Rumunia
238 391
7
1 779
47
Słowacja
49 035
4
173
74
Węgry
93 030
20
1 844
77
Wielka Brytania***
244 820
4
1 050
67
Włochy**
301 300
5
1 562
57
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat [tran_r_net].
*
Dane dotyczące dróg lądowych podano dla roku 2010.
**
Dane dotyczące dróg lądowych podano dla roku 2011.
***
Dane dotyczące dróg wodnych podano dla roku 2011.
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5 566
3 582
4 070
2 722
9 570
918
5 944
29 655
3 013
1 768
275
37 941
20 094
10 777
3 631
7 177
16 191
16 675

1 480
3 946
177
472
706
1 299
234
1 559
3 354
1 272
1 178
645
1 318
353
885
2 160
1 717
594

Długość
(km)
124 120
120 468
19 602
26 690
55 716
58 768
79 132
1 053 217
139 295
82 911
3 046
230 517
412 035
84 185
43 395
200 955
420 351
178 835

Tabela 48. Praca przewozowa w krajach UE-28, wg. gałęzi transportu (w mln tkm)
Śródlądowy transport
Transport
Transport
wodny
rurociągowy kolejowy
1970
114447
86623
576599
1971
109282
96825
576345
1972
109318
107283
590809
1973
115286
116740
617929
1974
121267
110633
647924
1975
109610
102427
617284
1976
110549
120716
636580
1977
116708
124185
640293
1978
121491
129062
650284
1979
120292
139338
670836
1980
121821
133701
665858
1981
117442
122426
629553
1982
115028
114299
617069
1983
115061
115366
629482
1984
119822
115568
646557
1985
113454
115613
646207
1986
120816
120403
649140
1987
117515
122723
644430
1988
124193
126842
651252
1989
125423
121729
641304
1990
122061
114985
604591
1991
118913
113414
498882
1992
116004
111895
444921
1993
109143
105347
378514
1994
117927
109971
388348
1995
122355
111207
401205
1996
120529
116638
399600
1997
127539
116565
414533
1998
130116
123834
399470
1999
128197
122033
381608
2000
132967
124008
403637
2001
132002
131282
387343
2002
132029
127250
386809
2003
125034
129149
395423
2004
139118
131052
410965
2005
142106
135231
412343
2006
142133
133404
436894
2007
145059
126034
448569
2008
144753
122412
439769
2009
126877
118814
362626
2010
150576
118798
391342
2011
140152
116081
419750
2012
146244
113715
404093
2013
148637
110194
404015
2014
146261
109782
407030
2015
146547
109947
392979
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OECD oraz Eurostat.
Rok
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Transport
drogowy
408639
508273
543285
585930
610102
613120
652254
683132
718940
782937
802870
796803
802041
815994
829108
842970
879843
932514
1002033
1045643
1011205
1014794
1005566
1010206
1110177
1194296
1205526
1213270
1260904
1308683
1338772
1380063
1438821
1461019
1588015
1655150
1714861
1799677
1778190
1608164
1662750
1663865
1625542
1660949
1657947
1689190

Razem
2343802
2580060
2700029
2870383
2978391
2883566
3038755
3127167
3238007
3426806
3448500
3331474
3295937
3350763
3420871
3435182
3538956
3634364
3808640
3868198
3705684
3492006
3356772
3206420
3452846
3658126
3684586
3743814
3828648
3881042
3998768
4061380
4169818
4221250
4538300
4689660
4854584
5038678
4970248
4432962
4646932
4679695
4579188
4647589
4642039
4457822

Tabela 49. Praca przewozowa w krajach UE-28, gdzie występuje śródlądowy transport
wodny*, wg. gałęzi transportu (w mln tkm)
Śródlądowy
Transport
Transport
transport wodny
rurociągowy
kolejowy
1970
114447
86623
576599
1971
109282
96825
576345
1972
109318
107283
590809
1973
115286
116740
617929
1974
121267
110633
647924
1975
109610
102427
617284
1976
110549
120716
636580
1977
116708
124185
640293
1978
121491
129062
650284
1979
120292
139338
670836
1980
121821
133701
665858
1981
117442
122426
629553
1982
115028
114299
617069
1983
115061
115366
629482
1984
119822
115568
646557
1985
113454
115613
646207
1986
120816
120403
649140
1987
117515
122723
644430
1988
124193
126842
651252
1989
125423
121729
641304
1990
122061
114985
604591
1991
118913
113414
498882
1992
116004
111895
444921
1993
109143
105347
378514
1994
117927
109971
388348
1995
122355
111207
401205
1996
120529
116638
399600
1997
127539
116565
414533
1998
130116
123834
399470
1999
128197
122033
381608
2000
132967
124008
403637
2001
132002
131282
387343
2002
132029
127250
386809
2003
125034
129149
395423
2004
139118
131052
410965
2005
142106
135231
412343
2006
142133
133404
436894
2007
145059
126034
448569
2008
144753
122412
439769
2009
126877
118814
362626
2010
150576
118798
391342
2011
140152
116081
419750
2012
146244
113715
404093
2013
148637
110194
404015
2014
146261
109782
407030
2015
146547
109947
392979
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OECD oraz Eurostat.
*Kraje: AT, BE, BG, HR, CZ, FR, DE, HU, IT, LT, LU, NL, PL, RO, SK, UK.
Rok
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Transport
drogowy
408639
508273
543285
585930
610102
613120
652254
683132
718940
782937
802870
796803
802041
815994
829108
842970
879843
932514
1002033
1045643
1011205
1014794
1005566
1010206
1110177
1194296
1205526
1213270
1260904
1308683
1338772
1380063
1438821
1461019
1588015
1655150
1714861
1799677
1778190
1608164
1662750
1663865
1625542
1660949
1657947
1689190

Razem
2074601
2268478
2367674
2509338
2592726
2508856
2650042
2727676
2829620
2987018
3010210
2894354
2854674
2901602
2953196
2961108
3044516
3093410
3240440
3269100
3223972
3022912
2943834
2776808
2998114
3179700
3167718
3187152
3231242
3253758
3327212
3354658
3407472
3436708
3654466
3763940
3905156
4040890
4029674
3617520
3815218
3834259
3756718
3832283
3821929
3902194

Tabela 50. Liczba przedsiębiorstw sektora transportu wodnego (pasażerskiego i towarowego) w Unii Europejskiej w latach 1995 - 2017
Kraj

1995

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008* 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2017

37
36
35
36
35
31
32
35
40
38
44
44
45
37
8
9
9
7
8
9
14
12
10
Austria
149 137 151 156 155 149 141 160 164 182 182 182 202 297
194 214 247 313 257 310 263 301 275
Belgia
10
9
10
10
8
6
7
7
8
10
10
10
12
26
25
25
32
32
28
24
26
27
29
Bułgaria
7
4
5
6
7
7
6
8
6
6
7
6
6
6
9
10
7
8
7
6
6
6
8
Chorwacja
53
59
49
60
47
46
41
48
55
51
53
52
46
47
32
29
28
26
23
23
24
28
28
Czechy
20
17
19
24
22
21
20
19
16
19
20
20
16
18
5
5
6
6
9
8
10
9
8
Dania
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Estonia
53
57
62
62
61
54
50
51
50
49
47
46
45
48
5
5
6
8
11
10
10
11
9
Finlandia
821 789 736 714 715 714 715 706 724 730 713 712 706 707
984 892 800 852 875 818 749 738 880
Francja
7
5
4
4
4
10
14
17
20
17
18
24
23
24
10
8
6
7
5
6
5
7
7
Hiszpania
2322
2262
2367
2349
2277
2214
2133
2106
1947
2124
2028
1911
2322
2262
2181
2981
3029
3487
3451
3436
3485
3417
3368
Holandia
1
4
2
2
2
1
4
2
1
1
1
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Irlandia
7
6
4
3
4
4
6
4
5
5
8
7
7
7
2
2
1
1
0
0
0
0
1
Litwa
13
12
11
14
12
11
10
14
14
14
14
13
13
13
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Luksemburg
1
2
1
1
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
3
4
4
6
4
5
5
4
4
Łotwa
780 750 708 702 708 673 733 754 664 662 699 691 677 680
877 730 651 683 668 662 686 636 734
Niemcy
84
68
103
113
96
86
114
276
274
253
287
325
407
633
159 163 186 206 180 226 228 264 212
Polska
25
22
13
17
15
14
13
16
16
17 282 200 152 153
0
0
1
1
1
1
1
1
1
Portugalia
43
39
35
37
40
43
59
61
73
73
79
82
83
85
112 104
99
82
85
89
90
91
99
Rumunia
0
0
0
0
0
0
0
4
3
5
4
5
4
14
5
5
4
11
18
16
11
13
11
Słowacja
10
10
9
8
8
10
10
12
13
13
13
16
18
18
2
3
3
3
3
3
2
2
3
Słowenia
156 157 188 197 203 215 222 236 242 260 269 282 286 284
54
57
60
67
71
72
73
80
70
Szwecja
12
11
13
11
13
30
58
63
68
59
58
57
59
60
27
28
31
33
36
33
27
29
32
Węgry
Wielka
126 114 132 133 136 129 127 127 130 130 140 145 147 147
86
79
75
78
85
82
78
69
83
Brytania
282 376 389 523 510 484 437 427 409 425 419 460 455 455
142 114 130 119 111 112 115 117 126
Włochy
5020 4947 5047 5183 5081 4955 4956 5157 4946 5147 5400 5297 5597 6002 5723 5516 5874 6001 5922 6001 5841 5814 6130
Razem
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat [sbs_na_1a_se] [sbs_na_1a_se_r2] ** Przeliczenie.

10
286
29
8
27
8
0
9
867
7
3498
0
1
1
4
715
219
1
97
12
3
72
33
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83
124
6183

Tabela 51. Liczba przedsiębiorstw sektora śródlądowego transportu wodnego wg. deklarowanej wielkości zatrudnienia
Wielkość
zatrudnienia
Rok
2008 2009
Austria
2
3
Belgia
130 130
Bułgaria
6
3
Chorwacja
4
6
Czechy
24
23
Dania
3
3
Estonia
0
0
Finlandia
1
2
Francja
710 702
Hiszpania
6
5
Holandia
683 728
Litwa
1
1
Luksemburg
0
0
Łotwa
1
1
Niemcy
108 95
Polska
50
54
Portugalia
0
0
Rumunia
38
34
Słowacja
0
0
Słowenia
1
2
Szwecja
37
37
Węgry
8
11
Wielka Brytania
35
32
Włochy
47
39
Razem
1895 1911
c.d. na następnej stronie.

0-1
2010
3
147
9
4
22
3
0
2
694
2
1162
0
0
0
50
76
1
31
0
2
40
15
29
32
2324

2011
1
149
10
5
21
2
0
3
721
2
1154
0
0
2
88
127
1
21
0
2
51
13
36
25
2434

2012
3
123
3
3
22
6
0
6
812
1
1149
0
0
1
86
81
1
28
12
2
52
14
44
17
2466

2–9
2013
3
175
8
3
18
2
0
6
752
2
1278
0
0
2
83
100
1
29
0
3
56
15
38
22
2596

2014
6
162
10
3
17
6
0
6
667
2
1284
0
0
1
69
92
1
31
4
2
56
14
29
23
2485

2015
5
165
9
4
22
7
0
6
658
2
1258
0
0
1
63
111
1
32
0
1
53
13
31
23
2465

2008
2
59
8
2
4
1
0
1
180
4
2232
1
0
1
673
101
0
44
0
1
15
12
51
78
3470

2009
2
76
12
2
6
1
0
1
152
3
2221
1
0
3
573
103
0
46
0
1
17
9
47
62
3338

2010
2
91
10
2
6
2
0
2
88
4
2247
1
0
3
540
105
0
42
0
1
16
3
46
86
3297

2011
2
154
15
1
5
3
0
4
97
5
2219
1
0
1
527
74
0
37
0
1
13
14
42
79
3294
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2012
3
129
16
2
1
2
0
3
26
4
2199
0
0
0
516
94
0
33
0
1
17
12
41
79
3178

10 – 19
2013
4
109
7
2
5
5
0
2
38
4
2120
0
0
0
516
118
0
40
0
0
13
11
44
74
3112

2014
6
99
8
2
7
2
0
2
65
3
2052
0
0
1
546
128
0
36
0
0
15
10
43
77
3102

2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
5
1
1
1
0
0
0
0
1
103
5
6
6
7
3
2
2
1
9
6
4
6
1
3
3
3
4
1
1
1
0
0
1
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
2
2
1
1
2
1
1
62
16
30
15
24
29
22
13
15
5
0
0
0
0
0
0
0
0
2022 38
50
51
48
60
57
50
58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
1
1
507 60
33
32
36
27
27
35
33
146
5
2
2
3
2
4
4
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
12
8
13
9
10
7
8
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
15
2
2
3
3
1
2
2
2
11
4
5
3
2
6
3
0
2
38
0
0
0
0
0
0
0
0
74
13
9
7
10
12
13
10
12
3043 167 153 141 145 156 143 130 144

Tabela 52. Liczba przedsiębiorstw sektora śródlądowego transportu wodnego wg. deklarowanej wielkości zatrudnienia (c.d.)
Wielkość
zatrudnienia
20 – 49
50 – 249
250 +
Rok
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Austria
2
2
2
3
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Belgia
0
2
3
3
2
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bułgaria
2
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
Chorwacja
1
0
0
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Czechy
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dania
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Estonia
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finlandia
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Francja
6
6
1
7
5
5
3
4
4
3
2
3
3
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Hiszpania
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Holandia
18
19
18
18
16
18
18
19
10
11
8
12
12
12
13
11
0
0
1
0
0
0
0
0
Irlandia
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Litwa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Luksemburg
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Łotwa
0
0
1
2
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
Niemcy
23
21
19
17
25
22
21
19
12
9
11
15
14
14
14
15
0
0
0
0
0
0
0
0
Polska
2
3
3
2
3
3
4
2
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Portugalia
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Rumunia
10
8
5
7
7
5
6
6
6
6
6
7
5
7
8
8
2
2
2
1
2
1
1
1
Słowacja
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Słowenia
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Szwecja
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Węgry
3
3
3
4
4
4
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Wielka Brytania
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Włochy
4
4
5
5
3
3
5
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Razem
72
73
66
73
74
70
68
66
38
35
32
42
39
40
40
39
2
2
3
1
2
1
1
1
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat [sbs_sc_1b_se_r2].
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Tabela 53. Liczba przedsiębiorstw działających w dziale 503 NACE Wer 2.0 w latach 20082014*
Kraj

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Austria
8
9
9
7
8
9
14
Belgia
194
214
247
313
257
260
263
Bułgaria
25
25
32
32
28
24
26
Chorwacja
9
10
7
8
7
6
6
Czechy
22
29
28
26
23
23
24
Dania
5
5
6
6
9
8
10
Finlandia
5
5
6
8
11
10
10
Francja
916
892
800
852
875
818
749
Hiszpania
10
8
6
7
5
6
5
Holandia
2981
3029 3487 3451 3436 3485 3417
Litwa
2
2
1
1
0
0
0
Łotwa
3
4
4
6
4
5
5
Niemcy
877
730
651
683
668
662
685
Polska
159
163
186
206
180
226
228
Portugalia
0
0
0
0
0
1
1
Rumunia
112
104
99
82
85
89
90
Słowacja
5
0
0
0
18
16
11
Słowenia
2
3
3
3
3
3
2
Szwecja
54
57
60
67
71
72
73
Węgry
27
28
31
33
36
33
27
Wielka Brytania
86
79
75
78
85
82
78
Włochy
142
114
130
119
111
112
115
Razem
5644
5510 5868 5988 5920 5950 5839
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat [sbs_na_1a_se_r2].
* W przypadku Luksemburga, Cypru, Grecji, Irlandii, Estonii oraz Malty brak jest danych dotyczących wielkości
zarejestrowanych w ww. Państwach Członkowskich barek rzecznych służących do transportu towarów.

280

Tabela 54. Liczba pracujących w sektorze śródlądowego transportu wodnego w krajach UE w latach 2008 – 2015
Wielka Brytania

Włochy

281

Węgry

0
37
0
36
0
0
0
0

Szwecja

0
0
0
0
0
0
0
0

Słowenia

24
0
31
36
35
37
43
0

Słowacja

436
0
352
338
302
297
277
268

Rumunia

0
0
0
0
0
0
0
0

Portugalia

240 1111 0
185 1075 0
343 1034 0
356 955 152
351 873 141
0
687
0
294 576 80
0
564 36

Polska

176
162
153
147
66
66
70
0

Niemcy

Malta

Łotwa

Luksemburg

Litwa

Irlandia

Holandia

Hiszpania

Grecja

Francja

Finlandia

Estonia

Dania

Czechy

Cypr

Chorwacja

Bułgaria

Belgia

Austria

Liczba pracujących
981
0
35 5512 0
0
0
15
0
967
0
43 5659 0
0
0
22
0
1099 0
39 5757 0
0
0
45
0
1163 0
39 6252 0
0
0
89
0
1179 0
37 5713 0
0
0
117
0
0
0
35 6271 0
0
0
121
0
0
0
37 6144 0
0
0
118
0
0
0
44 5934 0
0
0
140
0
Liczba pracujących (w przeliczeniu na pełne etaty)
2008 166 236 1110 0
0
432 24
0
0
897
0
35 5070 0
0
0
15
0
2009 153 173 1067 0
0
0
0
0
32 914
0
43 5169 0
0
0
22
0
2010 137 323 1023 0
0
351 24
0
0
941
0
37 5262 0
0
0
41
0
2011 130 321 943 146
0
338 27
0
30 1015 0
39 5658 0
0
0
80
0
2012 53 317 866 135
0
296 27
0
0 1113 0
36 5276 0
0
0
99
0
2013 52
0
686
0
0
295 28
0
0
0
0
35 5710 0
0
0
110
0
2014 58 249 573 41
0
274 33
0
0
0
0
38 5599 0
0
0
116
0
2015 0
0
561 34
0
266
0
0
0
0
0
40 5523 0
0
0
136
0
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat [sbs_na_1a_se_r2].
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

4085
3311
3220
3651
3618
3502
3643
3590

0
497
0
0
410
564
696
516

0
0
0
0
0
0
0
0

2067
2112
2120
2070
1979
1815
1719
0

572
0
0
0
363
406
308
275

0
0
0
0
0
0
0
0

118
129
150
98
105
99
98
0

204
289
251
261
243
185
103
101

305
307
285
200
301
205
390
321

376
368
376
456
440
459
433
0

3677
3050
2947
3309
3304
3207
3379
3330

0
0
0
0
357
520
598
489

0
0
0
0
0
0
0
0

2054
2027
2112
2065
0
1812
1715
0

560
0
0
0
361
401
307
274

0
0
0
0
0
0
0
0

106
105
128
89
101
94
86
0

190
281
235
247
224
168
92
96

253
276
235
168
249
181
321
284

333
340
339
419
389
420
357
0

Tabela 55. Liczba zatrudnionych w sektorze śródlądowego transportu wodnego w krajach UE w latach 2008 – 2015
Rumunia

Słowacja

Słowenia

Szwecja

Węgry

Wielka Brytania

Włochy

5004
4082
3937
4317
4269
4162
4374
4296

0
723
0
0
643
857
1021
918

0
0
0
0
0
0
0
0

2104
2133
2134
2081
1991
1826
1735
1751

573
0
0
0
375
416
313
280

0
0
0
0
0
0
0
0

149
161
170
115
128
115
115
102

219
297
260
273
253
197
110
109

305
339
357
299
376
264
470
365

615
558
591
629
607
616
594
594

919
771
718
666
650
660
731
706

282
226
0
0
233
293
325
402

0
0
0
0
0
0
0
0

37
21
14
11
12
11
16
0

1
0
0
0
12
10
5
5

0
0
0
0
0
0
0
0

31
0
20
17
23
16
17
0

15
8
9
12
10
12
7
8

0
32
72
99
75
59
80
44

239
190
215
173
167
157
161
0

Portugalia

Polska
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Niemcy

Malta

Łotwa

Luksemburg

Litwa

Irlandia

Holandia

Hiszpania

Grecja

Francja

Finlandia

Estonia

Dania

Czechy

Cypr

Chorwacja

Bułgaria

Belgia

Austria

Liczba zatrudnionych
2008 177 441 1134 0
0
0
24
0
0
0
0
46 9179
0
0
0
15
0
2009 163 385 1095 0
0
0
0
0
38
0
0
49 10556 0
0
0
22
0
2010 154 589 1058 0
0
0
31
0
0 1677 0
45 10536 0
0
0
45
0
2011 148 687 979 156 0 362 38
0
40 1730 0
52 10833 0
0
0
89
0
2012 70 626 889 144 0 323 37
0
0 1713 0
46 10279 0
0
0 117
0
2013 71
0
702
0
0 323 40
0
0
0
0
46 10864 0
0
0 121
0
2014 81 511 593 87
0 306 46
0
0
0
0
45 10358 0
0
0 119
0
2015 0
663 582 38
0 298 0
0
54
0
0
54 10126 0
0
0 140
0
Liczba zatrudnionych (niepobierających wynagrodzenia)
2008 1
201 23
0
0
0
0
0
0
0
0
11 3668
0
0
0
0
0
2009 1
200 20
0
0
0
0
0
1
0
0
6
4897
0
0
0
0
0
2010 1
246 24
0
0
22
0
0
0
578
0
6
4779
0
0
0
0
0
2011 1
331 24
4
0
24
2
0
4
567
0
13 4581
0
0
0
0
0
2012 4
275 16
3
0
21
2
0
0
534
0
9
4566
0
0
0
0
0
2013 5
0
15
0
0
26
3
0
0
0
0
11 4593
0
0
0
0
0
2014 11 217 17
7
0
29
3
0
0
0
0
8
4214
0
0
0
1
0
2015 0
0
18
2
0
30
0
0
0
0
0
10 4192
0
0
0
0
0
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat [sbs_na_1a_se_r2].

Tabela 56. Liczba użytkowanych jednostek pływających w latach 1995 – 2014 wg. roku produkcji
Rok

Rodzaj jednostki

Przed 1950

Rok budowy jednostki
Przed 1975
Po 1990
Po 2000 Pomiędzy 1975 a 1999
W sztukach

Barki pchane
340
0
1995
Barki z własnym napędem
1235
0
Statki pomocnicze i techniczne
310
0
Barki pchane
1188
0
2000
Barki z własnym napędem
1719
0
Statki pomocnicze i techniczne
658
0
Barki pchane
56
0
2005
Barki z własnym napędem
205
0
Statki pomocnicze i techniczne
123
0
Barki pchane
51
0
2010
Barki z własnym napędem
340
0
Statki pomocnicze i techniczne
35
0
Barki pchane
49
0
2011
Barki z własnym napędem
323
0
Statki pomocnicze i techniczne
77
0
Barki pchane
36
0
2012
Barki z własnym napędem
184
0
Statki pomocnicze i techniczne
32
0
Barki pchane
0
0
2013
Barki z własnym napędem
0
968
Statki pomocnicze i techniczne
0
317
Barki pchane
0
0
2014
Barki z własnym napędem
0
276
Statki pomocnicze i techniczne
0
295
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat [sbs_na_1a_se_r2].

143
127
43
417
288
59
284
180
107
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
143,02
6
0
162,02
6
0
189,8
6
0
180,1
6
0
189,2
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
171
185
0
98
112

Łączna liczba wszystkich
zidentyfikowanych jednostek
5824
9989
1871
9106
12262
2969
4652
4152
1229
4701
4064
1349
4598
4080
1333
4248
3978
1289
0
3823
1272
0
2757
1097

Tabela 57. Przychody przedsiębiorstw sektora transportu w UE-15 w latach 1995-2007
Sektor
transportu
1995 r.

Działalność
wspomagająca
transport prowadzona
przez agencje
turystyczne
196.020
69.610

Transport,
gospodarka
magazynowa i
łączność

Transport wodny

Morski i
przybrzeżny
Poczta i
Śródlądowy
transport telekomunikacja
transport
wodny
wodny

Transport
lądowy;
transport
rurociągowy

Transport
lotniczy

15.416

1.491

13.855

46.451

50.534

14.079

1996 r.

387.748,9

149.442,6

2.6851

32.82,4

247.74,7

1448.01,6

1380.50,6

638.38,2

1997 r.

568.957,1

223.670,7

28.811,7

3295

20.766,6

154.093,5

208.486,8

44.107,2

1998 r.

639.800,8

250.109,9

30.977,7

3.817,5

21.470,2

190.055,2

218.298,6

50.060,4

1999 r.

1.048.467,3

321.864,8

35.147,2

2.672,9

32.481,4

306.698,1

280.623,7

76.369,3

2000 r.

1.17.4608,3

3.50958

55.686,1

4.147,1

51.565,7

351.316,9

304.079,9

86.445,6

2001 r.

1.287.305,2

406.058,6

62.483,9

4.410,4

58.073,7

397.309,7

321.393,1

94.377,7

2002 r.

1.291253,5

397345,4

59724,2

4196,6

55527,6

413201,6

320479,5

94486,8

2003 r.

1.341.266,2

403.794,2

66.817,2

4.513,9

62.274,9

446.224,7

330.593,7

91.124,7

2004 r.

1.436.319,7

437.456,2

75.925,4

4.541,6

71.383,6

467.619,8

352.509,1

93.813,5

2005 r.

1.528.654,2

471.431,4

85.811,3

4.857,3

64.214,8

488.095,7

372.517,1

104.392,4

2006 r.

1.615.126,4

506.403,3

97.115,7

5.163,3

91.952,6

495.084,5

391.712,4

108.493,7

5.552

7.9861,9

49.7613,3

42.5501,5

11.4528,5

2007 r.
1.696.115,6
541.640,9
107.720,1
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat [iww_go_atygo07].
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Aneks II. Grupy towarowe
Tabela

Strona

Grupy towarowe NST/R

286

Grupy towarowe NST-2007

287

285

Tabela 58 Grupy towarowe NST/R
Pełna nazwa

Grupa towarowa
1
2
3
4

Zboża
Ziemniaki, inne świeże lub mrożone warzywa i owoce
Żywe zwierzęta, buraki cukrowe
Drewno i korek
Tekstylia, artykuły tekstylne i włókna sztuczne, inne surowce pochodzenia zwierzęcego i
5
roślinnego
Środki spożywcze i pasze dla zwierząt
6
Nasiona oleiste oraz oleiste owoce i tłuszcze
7
Stałe paliwa mineralne
8
Ropa naftowa
9
Produkty naftowe
10
Ruda żelaza, odpady żelaza i stali oraz pył wielkopiecowy
11
Odpady i rudy nieżelazne
12
Wyroby metalowe
13
Cement, wapno, gotowe materiały budowlane
14
Minerały surowe i przemysłowe
15
Nawozy naturalne i sztuczne
16
Produkty węglopochodne, smoła
17
Chemikalia inne niż węglopochodne lub smoła
18
Pulpa papierowa i papier odpadowy
19
Sprzęt transportowy, maszyny, aparaty, silniki zmontowane lub nie oraz ich części
20
Wytwórczość metalu
21
Szkło, wyroby szklane, wyroby ceramiczne
22
Skóra, tekstylia, odzież, inne artykuły przemysłowe
23
Artykuły różne
24
Źródło: Rozporządzenie Rady (WE) nr 1172/98 z dnia 25 maja 1998 r. w sprawie sprawozdań statystycznych
w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy.
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Tabela 59 Grupy towarowe NST-2007
Pełna nazwa
Grupa towarowa
Produkty rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa, ryby i pozostałe produkty rybactwa
GT01
Węgiel kamienny i brunatny (lignit), torf, ropa naftowa i gaz ziemny, uran i tor
GT02
Rudy metali i inne produkty górnictwa i kopalnictwa
GT03
Produkty spożywcze, napoje i tytoń
GT04
Tekstylia i wyroby włókiennicze, skóra i produkty skórzane
GT05
Drewno i wyroby z drewna oraz z korka (z wyłączeniem mebli)
GT06
Koks, produkty rafinacji ropy naftowej i paliwo jądrowe
GT07
Chemikalia, wyroby chemiczne i włókna sztuczne; wyroby z gumy i z tworzyw
GT08
sztucznych
Inne niemetaliczne wyroby mineralne
GT09
Podstawowe metale; wyroby metalowe gotowe, z wyłączeniem maszyn i urządzeń
GT10
Maszyny i urządzenia gdzie indziej niesklasyfikowane, maszyny biurowe i komputery;
maszyny i sprzęt elektryczny gdzie indziej niesklasyfikowane; urządzenia radiowe,
GT11
telewizyjne i komunikacyjne, instrumenty medyczne, precyzyjne i optyczne; zegarki i
zegary
Sprzęt transportowy
GT12
Meble, wyroby pozostałe gdzie indziej niesklasyfikowane
GT13
Surowce wtórne; odpady komunalne i inne odpady gdzie indziej niesklasyfikowane w
GT14
CPA
Listy, paczki
GT15
Wyposażenie i materiały wykorzystywane w transporcie towarów
GT16
Towary przewiezione podczas przeprowadzek domowych i biurowych, bagaż
transportowany oddzielnie od pasażerów, pojazdy silnikowe przewożone do naprawy;
GT17
inne towary nierynkowe gdzie indziej niesklasyfikowane
Towary pogrupowane: zbiór różnych rodzajów towarów transportowanych razem
GT18
Towary niedające się zidentyfikować: towary, których z jakichkolwiek powodów nie
GT19
można zidentyfikować, a przez to przypisać do grup 01–16
Inne towary gdzie indziej niesklasyfikowane
GT20
Źródło: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1304/2007 z dnia 7 listopada 2007 r. zmieniające dyrektywę Rady
95/64/WE, rozporządzenie Rady (WE) nr 1172/98, rozporządzenia (WE) nr 91/2003 i (WE) nr 1365/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w celu ustanowienia NST 2007 jako jedynej klasyfikacji w odniesieniu do
towarów transportowanych pewnymi środkami transportu.
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Aneks III.

Ankieta badawcza

Poniżej zaprezentowano schemat badania ankietowego realizowanego przez stronę
internetową.

III.1. Wstęp
Szanowni Państwo,
Celem niniejszego badania jest próba oceny prowadzonych w poszczególnych Państwach
Członkowskich UE polityki wsparcia sektora śródlądowego transportu wodnego (IWT).
Pytania dotyczą m.in. reprezentowanego podmiotu, kraju pochodzenia, oceny krajowej
polityki.
Pozyskane, poprzez kwestionariusz, dane będą wykorzystane w procesie wielokryterialnej
analizy polityk narodowych. Upublicznione dane będą miały charakter uniemożliwiający
zidentyfikowanie respondentów. Badanie jest realizowane w ramach projektu badawczego
prowadzonego na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.
Dziękuję niezmiernie za chęć poświęcenia swojego czasu aby odpowiedzieć na pytania.
Z wyrazami szacunku
Tomasz Paweł Tyc

III.2. Pytania
Część I. Dane podmiotu
1. Proszę wskazać miejsce rejestracji podmiotu
Możliwość zaznaczenie tylko jednej odpowiedzi.
 Austria
 Belgia
 Bułgaria
 Czechy
 Francja
 Holandia
 Luksemburg
 Niemcy
 Polska
 Rumunia
 Słowacja
 Węgry

2. Proszę określić rodzaj podmiotu, który Państwo reprezentują:
Możliwość zaznaczenie tylko jednej odpowiedzi.
 Przedsiębiorstwo śródlądowego transportu wodnego
 Przedsiębiorstwo zarządzające portem wodnym śródlądowym lub morskim
 Jednostka administracji rządowej bądź samorządowej
 Instytucja otoczenia biznesu
 Instytucja finansowa
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3. Czy podmiot jest przedsiębiorstwem rodzinnym
Możliwość zaznaczenie tylko jednej odpowiedzi.
 Tak
 Nie

4. Proszę określić wielkość podmiotu
Możliwość zaznaczenie tylko jednej odpowiedzi.
 Mikro przedsiębiorstwo (zatrudniające do 9 pracowników)
 Małe przedsiębiorstwo (zatrudniające do 49 pracowników)
 Średnie przedsiębiorstwo (zatrudniające do 249 pracowników)
 Duże przedsiębiorstwo (zatrudniające powyżej 250 pracowników)

5. Proszę wskazać kraje na terytorium których Państwa przedsiębiorstwo świadczy usługi
śródlądowego transportu wodnego (możliwy wybór wielu krajów) *
Możliwość zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi.
 Austria
 Belgia
 Bułgaria
 Czechy
 Francja
 Holandia
 Luksemburg
 Niemcy
 Polska
 Rumunia
 Słowacja
 Węgry
 Pozostałe kraje UE-28
 Kraje poza UE-28

Część II. Wsparcie sektora na poziomie krajowym (lata 2007 - 2013)
6. Czy na poziomie krajowym działały mechanizmy wsparcia sektora?
Możliwość zaznaczenie tylko jednej odpowiedzi.
 Tak
 Nie

7. Proszę dokonać oceny mechanizmów wsparcia sektora śródlądowego transportu
wodnego realizowanych na poziomie krajowym w latach 2007 - 2013
Możliwość wielokrotnego wyboru spośród: (1) ocena pozytywna; (2) ocena neutralna; (3) ocena negatywna;
(4) nie wdrażano instrumentu.
 Finansowanie złomowania jednostek pływających
 Mechanizmy unowocześnienia floty transportowej
 Doposażenia jednostek pływających
 Współfinansowanie rozwiązań zmniejszających negatywny wpływ sektora na środowisko naturalne
 Rozwój infrastruktury portów śródlądowych
 Rozwój infrastruktury transportowej sektora IWT (np. rozbudowa możliwości transportowych
istniejących kanałów)
 Likwidacja tzw. „wąskich gardeł”
 Przekwalifikowanie zawodowe
 Rozwój umiejętności pracowników sektora
 Wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw sektora znajdujących w trudnej sytuacji finansowej wynikłej z
procesów rynkowych
 Wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw sektora znajdujących w trudnej sytuacji finansowej wynikłej z
przyczyn środowiskowych (np. niski stan wód uniemożliwiający regularne świadczenie usług
transportowych)
 Rozwój nowych usług transportowych wykorzystujących sektor śródlądowego transportu wodnego
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8. Który mechanizm spośród ww. był Państwa zdaniem najbardziej efektywny?
Możliwość zaznaczenie tylko jednej odpowiedzi.
 Finansowanie złomowania jednostek pływających
 Mechanizmy unowocześnienia floty transportowej
 Doposażenia jednostek pływających
 Współfinansowanie rozwiązań zmniejszających (…)
 Rozwój infrastruktury portów śródlądowych
 Rozwój infrastruktury transportowej sektora IWT (np. rozbudowa możliwości transportowych
istniejących kanałów)
 Likwidacja tzw. „wąskich gardeł”
 Przekwalifikowanie zawodowe
 Rozwój umiejętności pracowników sektora
 Wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw sektora (...) z procesów rynkowych
 Wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw sektora (…) z przyczyn środowiskowych
 Rozwój nowych usług transportowych (…)

9. Który mechanizm spośród ww. był Państwa zdaniem najmniej efektywny?
Możliwość zaznaczenie tylko jednej odpowiedzi.
 Finansowanie złomowania jednostek pływających
 Mechanizmy unowocześnienia floty transportowej
 Doposażenia jednostek pływających
 Współfinansowanie rozwiązań zmniejszających (…)
 Rozwój infrastruktury portów śródlądowych
 Rozwój infrastruktury transportowej sektora IWT (np. rozbudowa możliwości transportowych
istniejących kanałów)
 Likwidacja tzw. „wąskich gardeł”
 Przekwalifikowanie zawodowe
 Rozwój umiejętności pracowników sektora
 Wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw sektora (...) z procesów rynkowych
 Wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw sektora (…) z przyczyn środowiskowych
 Rozwój nowych usług transportowych (…)

10. Jakiego mechanizmu Państwa zdaniem zabrakło?
Możliwość zaznaczenie tylko jednej odpowiedzi.
 Finansowanie złomowania jednostek pływających
 Mechanizmy unowocześnienia floty transportowej
 Doposażenia jednostek pływających
 Współfinansowanie rozwiązań zmniejszających (…)
 Rozwój infrastruktury portów śródlądowych
 Rozwój infrastruktury transportowej sektora IWT (np. rozbudowa możliwości transportowych
istniejących kanałów)
 Likwidacja tzw. „wąskich gardeł”
 Przekwalifikowanie zawodowe
 Rozwój umiejętności pracowników sektora
 Wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw sektora (...) z procesów rynkowych
 Wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw sektora (…) z przyczyn środowiskowych
 Rozwój nowych usług transportowych (…)

11. Proszę dokonać oceny polityki wsparcia sektora śródlądowego transportu wodnego
prowadzonej wdrażanej w latach 2007 - 2013
Możliwość zaznaczenie tylko jednej odpowiedzi.
 Pozytywna
 Raczej pozytywna
 Raczej negatywna
 Negatywna
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Część III. Wsparcie sektora na poziomie unijnym (lata 2007 - 2013)
12. Czy na poziomie krajowym działały mechanizmy wsparcia sektora?
Możliwość zaznaczenie tylko jednej odpowiedzi.
 Tak
 Nie

13. Proszę dokonać oceny mechanizmów wsparcia sektora śródlądowego transportu
wodnego realizowanych na poziomie unijnym w latach 2007 - 2013
Możliwość wielokrotnego wyboru spośród: (1) ocena pozytywna; (2) ocena neutralna; (3) ocena negatywna;
(4) nie wdrażano instrumentu.
 Finansowanie złomowania jednostek pływających
 Mechanizmy unowocześnienia floty transportowej
 Doposażenia jednostek pływających
 Współfinansowanie rozwiązań zmniejszających (…)
 Rozwój infrastruktury portów śródlądowych
 Rozwój infrastruktury transportowej sektora IWT (np. rozbudowa możliwości transportowych
istniejących kanałów)
 Likwidacja tzw. „wąskich gardeł”
 Przekwalifikowanie zawodowe
 Rozwój umiejętności pracowników sektora
 Wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw sektora (...) z procesów rynkowych
 Wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw sektora (…) z przyczyn środowiskowych
 Rozwój nowych usług transportowych (…)

14. Który mechanizm spośród ww. był Państwa zdaniem najbardziej efektywny?
Możliwość zaznaczenie tylko jednej odpowiedzi.
 Finansowanie złomowania jednostek pływających
 Mechanizmy unowocześnienia floty transportowej
 Doposażenia jednostek pływających
 Współfinansowanie rozwiązań zmniejszających (…)
 Rozwój infrastruktury portów śródlądowych
 Rozwój infrastruktury transportowej sektora IWT (np. rozbudowa możliwości transportowych
istniejących kanałów)
 Likwidacja tzw. „wąskich gardeł”
 Przekwalifikowanie zawodowe
 Rozwój umiejętności pracowników sektora
 Wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw sektora (...) z procesów rynkowych
 Wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw sektora (…) z przyczyn środowiskowych
 Rozwój nowych usług transportowych (…)

15. Który mechanizm spośród ww. był Państwa zdaniem najmniej efektywny?
Możliwość zaznaczenie tylko jednej odpowiedzi.
 Finansowanie złomowania jednostek pływających
 Mechanizmy unowocześnienia floty transportowej
 Doposażenia jednostek pływających
 Współfinansowanie rozwiązań zmniejszających (…)
 Rozwój infrastruktury portów śródlądowych
 Rozwój infrastruktury transportowej sektora IWT (np. rozbudowa możliwości transportowych
istniejących kanałów)
 Likwidacja tzw. „wąskich gardeł”
 Przekwalifikowanie zawodowe
 Rozwój umiejętności pracowników sektora
 Wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw sektora (...) z procesów rynkowych
 Wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw sektora (…) z przyczyn środowiskowych
 Rozwój nowych usług transportowych (…)
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16. Jakiego mechanizmu Państwa zdaniem zabrakło?
Możliwość zaznaczenie tylko jednej odpowiedzi.
 Finansowanie złomowania jednostek pływających
 Mechanizmy unowocześnienia floty transportowej
 Doposażenia jednostek pływających
 Współfinansowanie rozwiązań zmniejszających (…)
 Rozwój infrastruktury portów śródlądowych
 Rozwój infrastruktury transportowej sektora IWT (np. rozbudowa możliwości transportowych
istniejących kanałów)
 Likwidacja tzw. „wąskich gardeł”
 Przekwalifikowanie zawodowe
 Rozwój umiejętności pracowników sektora
 Wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw sektora (...) z procesów rynkowych
 Wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw sektora (…) z przyczyn środowiskowych
 Rozwój nowych usług transportowych (…)

17. Proszę dokonać oceny polityki wsparcia sektora śródlądowego transportu wodnego
prowadzonej wdrażanej w latach 2007 - 2013 Możliwość zaznaczenie tylko jednej odpowiedzi.





Pozytywna
Raczej pozytywna
Raczej negatywna
Negatywna

Część V. Wsparcie sektora po 2013 roku na poziomie krajowym
18. Czy po 2013 r. doszło do zmian wśród wykorzystywanych instrumentów wsparcia na
poziomie krajowym *
Możliwość zaznaczenie tylko jednej odpowiedzi.
 Tak
 Nie

19. Których instrumentów dotyczyły zmiany?
Możliwość wielokrotnego wyboru spośród: (1) mechanizm dodany po 2013; (2) mechanizm usunięty po 2013; (3)
bez zmian względem poprzedniego okresu.
 Finansowanie złomowania jednostek pływających
 Mechanizmy unowocześnienia floty transportowej
 Doposażenia jednostek pływających
 Współfinansowanie rozwiązań zmniejszających (…)
 Rozwój infrastruktury portów śródlądowych
 Rozwój infrastruktury transportowej sektora IWT (np. rozbudowa możliwości transportowych
istniejących kanałów)
 Likwidacja tzw. „wąskich gardeł”
 Przekwalifikowanie zawodowe
 Rozwój umiejętności pracowników sektora
 Wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw sektora (...) z procesów rynkowych
 Wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw sektora (…) z przyczyn środowiskowych
 Rozwój nowych usług transportowych (…)

20. Jak oceniają Państwo wprowadzone zmiany?
Możliwość zaznaczenie tylko jednej odpowiedzi.
 Pozytywnie
 Negatywnie
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21. Który mechanizm wdrażany po 2013 r. na poziomie krajowym był Państwa zdaniem
najbardziej efektywny?
Możliwość zaznaczenie tylko jednej odpowiedzi.
 Finansowanie złomowania jednostek pływających
 Mechanizmy unowocześnienia floty transportowej
 Doposażenia jednostek pływających
 Współfinansowanie rozwiązań zmniejszających (…)
 Rozwój infrastruktury portów śródlądowych
 Rozwój infrastruktury transportowej sektora IWT (np. rozbudowa możliwości transportowych
istniejących kanałów)
 Likwidacja tzw. „wąskich gardeł”
 Przekwalifikowanie zawodowe
 Rozwój umiejętności pracowników sektora
 Wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw sektora (...) z procesów rynkowych
 Wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw sektora (…) z przyczyn środowiskowych
 Rozwój nowych usług transportowych (…)

22. Który mechanizm wdrażany po 2013 r. na poziomie krajowym był Państwa zdaniem
najbardziej efektywny?
Możliwość zaznaczenie tylko jednej odpowiedzi.
 Finansowanie złomowania jednostek pływających
 Mechanizmy unowocześnienia floty transportowej
 Doposażenia jednostek pływających
 Współfinansowanie rozwiązań zmniejszających (…)
 Rozwój infrastruktury portów śródlądowych
 Rozwój infrastruktury transportowej sektora IWT (np. rozbudowa możliwości transportowych
istniejących kanałów)
 Likwidacja tzw. „wąskich gardeł”
 Przekwalifikowanie zawodowe
 Rozwój umiejętności pracowników sektora
 Wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw sektora (...) z procesów rynkowych
 Wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw sektora (…) z przyczyn środowiskowych
 Rozwój nowych usług transportowych (…)

23. Jakiego mechanizmu Państwa zdaniem zabrakło?
Możliwość zaznaczenie tylko jednej odpowiedzi.
 Finansowanie złomowania jednostek pływających
 Mechanizmy unowocześnienia floty transportowej
 Doposażenia jednostek pływających
 Współfinansowanie rozwiązań zmniejszających (…)
 Rozwój infrastruktury portów śródlądowych
 Rozwój infrastruktury transportowej sektora IWT (np. rozbudowa możliwości transportowych
istniejących kanałów)
 Likwidacja tzw. „wąskich gardeł”
 Przekwalifikowanie zawodowe
 Rozwój umiejętności pracowników sektora
 Wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw sektora (...) z procesów rynkowych
 Wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw sektora (…) z przyczyn środowiskowych
 Rozwój nowych usług transportowych (…)

24. Proszę dokonać oceny polityki wsparcia sektora śródlądowego transportu wodnego
prowadzonej wdrażanej po 2013 r. *
Możliwość zaznaczenie tylko jednej odpowiedzi.
 Pozytywna
 Raczej pozytywna
 Raczej negatywna
 Negatywna
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Część VI. Wsparcie sektora po 2013 roku na poziomie unijnym
25. Czy po 2013 r. doszło do zmian wśród wykorzystywanych instrumentów wsparcia na
poziomie unijnym *
Możliwość zaznaczenie tylko jednej odpowiedzi.
 Tak
 Nie

26. Których instrumentów dotyczyły zmiany?
Możliwość wielokrotnego wyboru spośród: (1) mechanizm dodany po 2013; (2) mechanizm usunięty po 2013; (3)
bez zmian względem poprzedniego okresu.
 Finansowanie złomowania jednostek pływających
 Mechanizmy unowocześnienia floty transportowej
 Doposażenia jednostek pływających
 Współfinansowanie rozwiązań zmniejszających (…)
 Rozwój infrastruktury portów śródlądowych
 Rozwój infrastruktury transportowej sektora IWT (np. rozbudowa możliwości transportowych
istniejących kanałów)
 Likwidacja tzw. „wąskich gardeł”
 Przekwalifikowanie zawodowe
 Rozwój umiejętności pracowników sektora
 Wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw sektora (...) z procesów rynkowych
 Wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw sektora (…) z przyczyn środowiskowych
 Rozwój nowych usług transportowych (…)

27. Jak oceniają Państwo wprowadzone zmiany?
Możliwość zaznaczenie tylko jednej odpowiedzi.
 Pozytywnie
 Negatywnie

28. Który mechanizm wdrażany po 2013 r. był Państwa zdaniem najbardziej efektywny?
Możliwość zaznaczenie tylko jednej odpowiedzi.
 Finansowanie złomowania jednostek pływających
 Mechanizmy unowocześnienia floty transportowej
 Doposażenia jednostek pływających
 Współfinansowanie rozwiązań zmniejszających (…)
 Rozwój infrastruktury portów śródlądowych
 Rozwój infrastruktury transportowej sektora IWT (np. rozbudowa możliwości transportowych
istniejących kanałów)
 Likwidacja tzw. „wąskich gardeł”
 Przekwalifikowanie zawodowe
 Rozwój umiejętności pracowników sektora
 Wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw sektora (...) z procesów rynkowych
 Wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw sektora (…) z przyczyn środowiskowych
 Rozwój nowych usług transportowych (…)
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29. Który mechanizm wdrażany po 2013 r. był Państwa zdaniem najbardziej efektywny?
Możliwość zaznaczenie tylko jednej odpowiedzi.
 Finansowanie złomowania jednostek pływających
 Mechanizmy unowocześnienia floty transportowej
 Doposażenia jednostek pływających
 Współfinansowanie rozwiązań zmniejszających (…)
 Rozwój infrastruktury portów śródlądowych
 Rozwój infrastruktury transportowej sektora IWT (np. rozbudowa możliwości transportowych
istniejących kanałów)
 Likwidacja tzw. „wąskich gardeł”
 Przekwalifikowanie zawodowe
 Rozwój umiejętności pracowników sektora
 Wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw sektora (...) z procesów rynkowych
 Wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw sektora (…) z przyczyn środowiskowych
 Rozwój nowych usług transportowych (…)

30. Jakiego mechanizmu Państwa zdaniem zabrakło?
Możliwość zaznaczenie tylko jednej odpowiedzi.
 Finansowanie złomowania jednostek pływających
 Mechanizmy unowocześnienia floty transportowej
 Doposażenia jednostek pływających
 Współfinansowanie rozwiązań zmniejszających (…)
 Rozwój infrastruktury portów śródlądowych
 Rozwój infrastruktury transportowej sektora IWT (np. rozbudowa możliwości transportowych
istniejących kanałów)
 Likwidacja tzw. „wąskich gardeł”
 Przekwalifikowanie zawodowe
 Rozwój umiejętności pracowników sektora
 Wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw sektora (...) z procesów rynkowych
 Wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw sektora (…) z przyczyn środowiskowych
 Rozwój nowych usług transportowych (…)

31. Proszę dokonać oceny polityki wsparcia sektora śródlądowego transportu wodnego
prowadzonej od 2013 r. na poziomie unijnym
Możliwość zaznaczenie tylko jednej odpowiedzi.
 Pozytywna
 Raczej pozytywna
 Raczej negatywna
 Negatywna

Część VII. Podmiot jako beneficjent wsparcia
32. Czy byli Państwo beneficjentem instrumentu wsparcia sektora? *
Możliwość zaznaczenie tylko jednej odpowiedzi.




Tak Przejdź do pytania 27.
Nie Przejdź do „Koniec”.
Odmowa odpowiedzi Przejdź do „Koniec”.
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33. Jaki charakter miał krajowy mechanizm bądź instrument wsparcia
Możliwość wielokrotnego wyboru spośród: (1) instrument krajowy 2007 – 2013; (2) instrument krajowy 2014 –
2020; (3) instrument unijny 2007 – 2013; (4) instrument unijny.













Finansowanie złomowania jednostek pływających
Mechanizmy unowocześnienia floty transportowej
Doposażenia jednostek pływających
Współfinansowanie rozwiązań zmniejszających (…)
Rozwój infrastruktury portów śródlądowych
Rozwój infrastruktury transportowej sektora IWT (np. rozbudowa możliwości transportowych
istniejących kanałów)
Likwidacja tzw. „wąskich gardeł”
Przekwalifikowanie zawodowe
Rozwój umiejętności pracowników sektora
Wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw sektora (...) z procesów rynkowych
Wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw sektora (…) z przyczyn środowiskowych
Rozwój nowych usług transportowych (…)

Koniec ankiety.
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Aneks IV. Ewolucja polityki transportowej Wspólnot Europejskich
oraz Unii Europejskiej w zakresie śródlądowego
transportu wodnego w latach 1951 – 2015
Warto pamiętać, iż Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (tzw. Traktat
Paryski, EWWiS), także obejmował tematykę transportu, mimo, iż dotyczył integracji w
obrębie dwóch sektorów gospodarki406. Jak wskazuje m.in. M. Byé407 wynik działań instytucji
EWWiS jest wyraźnie pozytywny – doprowadzono do realizacji podstawowego celu, tj.
zwiększenie konkurencji na rynkach węgli i stali oraz zwiększenia współpracy gospodarczej
między krajami Europy Zachodniej. Jak podkreśla H. Brugmans408, mimo iż Traktat Paryski
powoływał wspólne instytucje decyzyjne, nie wyposażono je w odpowiednie mechanizmy
wdrożeniowe dla przygotowania wspólnej polityki transportowej. Art. 70 EWWiS
jednoznacznie wskazywał, iż była to wyłączna prerogatywa państw-sygnatariuszy.
Jak zauważyli L. Giorgi i M. Schmidt409, aż do momentu podpisania Jednolitego Aktu
Europejskiego, polityka transportowa Wspólnot Europejskich będzie tylko sumą narodowych
polityk transportowych. Instytucje EWWiS nie były w stanie narzucić państwomsygnatariuszom wspólnych rozwiązań w zakresie polityk taryfowych, z uwagi na m.in. na brak
formalnego umocowania dla takich działań. Brak uwzględnienia kwestii taryf krajowych
(jedynie międzynarodowe) w Traktacie Paryskim skutkowało, jak wskazał C. Abbati410,
całkowitym brakiem możliwości stworzenia wspólnotowej polityki transportowej.
Dopiero Traktat Ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą (TEWG), wprowadził
umocowanie prawne dla procesu tworzenia wspólnotowej polityki transportowej. Art. 3 TEWG
jednoznacznie wskazywał, iż polityka transportowa stanowi jedną z polityk Wspólnot
Europejskich. Przy czym konstrukcja rozdziału TEWG dot. polityki transportowej (art. 74-84),
wskazywała, iż w początkowym okresie będzie to jednoznacznie polityka narodowa. Przy
braku jednoznacznego wskazania kierunków, założeń oraz instrumentów wdrożeniowych,
inicjatywa jej budowy została przekazana na rzecz Komisji. W tym okresie była to jedyna
instytucja posiadającą inicjatywę legislacyjną niezbędną do stworzenia instrumentarium i aby
wyznaczyć kierunki wspólnotowej polityki transportowej.

Podstawowym celem EWWiS było ustanowienie wolnego i konkurencyjnego rynku dla węgla i stali w
Europie, poprzez ograniczenie pomocy publicznej dla „narodowych czempionów”, taryfowych oraz
pozataryfowych wymogów w zakresie importu i eksportu produkcji obu sektorów, a także - niejawnych
mechanizmów ustalania stawek transportowych dla tych dwóch kategorii towarów w zakresie usług transportu
międzynarodowego.
407
M. Byé, Les problèmes posés par la Communauté européenne du charbon et de l'acier, “Revue économique”,
1960, s. 834-836.
408
H. Brugmans, L’idée européenne 1918-1966, De Tempel, Bruge 1966, s. 133.
409
L. Giorgi, M. Schmidt, European transport policy – a historical and forward looking perspective, [w:]
“German Policy Studies” 2(4), 2002, s. 3-4.
410
C. degli Abbati, Transport and the European integration, Commission of the European Communities, Brussels
1986, s. 26 – 27.
406
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Pierwszym dokumentem nadającym impuls dla wspólnotowej polityki transportowej było
tzw. Memorandum Schaus’a411 razem z tzw. Action Programme on a common transport policy,
z maja 1962 r. L. Schaus’a wyznaczał podstawowe zasady dla wspólnotowej polityki
transportowej412. Warto podkreślić, iż żaden z ww. dokumentów nie został formalnie
zaakceptowane bądź przyjęte przez Radę EWG.413 Mimo tego, zdefiniowano cztery
podstawowe instrumenty wdrożeniowe dla wspólnotowej polityki transportowej:
− kontrola podaży usług transportowych – stworzenie wspólnych reguł prawnych
dotyczących dopuszczania podmiotów do świadczenia usług w zakresie transportu
drogowego, a także (w szczególnych warunkach rynków) w żegludze śródlądowej.
Wymaga to stworzenia mechanizmów zapewniających równowagę rynkową (celem
ograniczenia zarówno zjawiska chronicznej nadpodaży usług, jak i niedostosowania popytu
do możliwości sektora).
− organizacja rynku transportowego – skuteczną regulację i organizację rynku wprowadzenie
może zapewnić systemu cen maksymalnych i minimalnych (przy równoczesnym
przeciwdziałaniu dumpingowi cenowemu).
− ujednolicenie reguł konkurencji – otoczenie regulacyjne (wymogi administracyjne dla
poszczególnych rodzajów transportu, opodatkowanie poszczególnych spółek, regulacje
związane z ochroną pracowniczą) sektora transportu różnią się pomiędzy poszczególnymi
państwami członkowskimi,
− infrastruktura transportowa – konieczność wprowadzenie opłat za wykorzystanie
publicznej infrastruktury transportowej (zgodnie z zasadą – użytkownik płaci) oraz wymóg
strategicznej koordynacji krajowych projektów infrastrukturalnych.

411
412

−
−
−

−
−
413

COM (61) 50: Memorandum sur l'orientation a donner a la politique commune des transports.
Przede wszystkim wyznaczyły podstawowe zasady dla owej polityki:
Zasada równego traktowania wszystkich uczestników rynku, tj. zarówno przewoźników, jak i użytkowników.
Zasada niezależności finansowej podmiotów uczestniczących w rynku transportowym.
Zasada wolnej konkurencji i działania dla poszczególnych podmiotów uczestniczących w rynku
transportowym. W szczególności zasada wolnej konkurencji i działania może być sprowadzona do
następujących zasad:
• Wolność działania oraz podejmowania decyzji operacyjnych zarówno przez podmioty prywatne jak
również podmioty publiczne (rządowe, samorządowe, bądź inne);
• Nakaz wykorzystywania zasady wolnej konkurencji przez organy publiczne (sądowe, regulacyjne);
• Wolność ustalania zróżnicowanych stawek i opłat przewozowych;
• Ograniczenie interwencji publicznych w działanie rynku jedynie do ściśle określonych i wymaganych
sytuacji;
• Wolność dostępu do rynku, z możliwością jej ograniczenia, zwłaszcza w odniesieniu do żeglugi
śródlądowej oraz transportu drogowego (z uwagi na zjawisko kongestii transportowej oraz maksymalną
przepustowość infrastruktury transportowej).
Zasada swobodnego wyboru świadczeniobiorcy usługi przez konsumentów.
Koordynacja przez państwa członkowskie inwestycji infrastrukturalnych dla uzyskania maksymalnych
efektów synergicznych.
SEC (67) 346: Common transport policy following the Council Resolution of 20 October 1966, s. 3.
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Pierwszym elementem budowy wspólnotowej polityki transportowej stała się decyzja Rady
z 21 marca 1962 r.414 dotycząca narzędzi notyfikacji i kontroli narodowych rozwiązań
regulacyjnych w zakresie sektora transportu. Decyzja Rady upoważniała Komisję do kontroli
rozwiązań prawnych wprowadzanych przez poszczególne Państwa członkowskie, które mogły
mieć wpływ na wspólnotową politykę transportową. W ten sposób wprowadzono pierwszy
mechanizm (wprawdzie o charakterze wykluczającym – negatywnym) pozwalający
koordynować polityki transportowe Państwa członkowskich. Drugim elementem wspólnotowej
polityki transportowej było wydane rozporządzenie nr 11 dotyczącego zniesienia
dyskryminacji w stawkach i warunkach transportu, w związku z wykonaniem art. 79 ust. 3
TEWG. Dzięki ww. rozporządzeniu, Komisja mogła zwalczać próby administracyjnego
ograniczenia dostępu do rynków narodowych.
Jak wskazał C. Abbati415, Komisja aktywnie korzystała z obu instrumentów – w ramach
pierwszego wydano 53 opinii pozytywnych (akceptujących narodowe rozwiązania regulacyjne)
oraz 12 decyzji wskazujących na konieczność dokonania zmian w proponowanej
legislacji krajowej. Natomiast drugi stał się podstawą dla usunięcia ok. 200 barier taryfowych
oraz przyczynił się do zniesienia dodatkowo ok. 250 przypadków zróżnicowań cenowych, które
bezpośrednio nie odnosiły się do tematyki art. 79 ust. 3 TEWG.
Ważnym środkiem budowy wspólnotowego rynku transportowego (wprawdzie
w odniesieniu jedynie do transportu drogowego) była pierwsza dyrektywa Rady z dnia 23 lipca
1962 r., w sprawie ustanowienia niektórych wspólnych zasad dla transportu
międzynarodowego. Umożliwiła ona zniesienie administracyjnych obowiązków i restrykcji
w zakresie wybranych form usług transportu drogowego. A także wskazywała strategiczny
wybór Rady względem polityki transportowej, tj. jego liberalizację.
Wyrazem praktycznego i realnego podejścia do wspólnotowej polityki transportowej było
Rozporządzenia Rady 65/271/EWG416, które wprowadziło ujednolicone zasady dotyczące
mechanizmu wsparcia publicznego dla trzech podstawowych rodzajów transportu ówczesnej
gospodarki (drogowy, kolejowy oraz wodny śródlądowy). Była to pierwsza poważna próba
narzucenia Państwom członkowskim wspólnotowych reguł konkurencji. Inne propozycje
Komisji EWG zostały oprotestowane przez Holandię, która widziała w nich narzędzie
ograniczenia wolności świadczenia usług transportowych zgodnie z Konwencją z Mannheim.
Dodatkowym czynnikiem ograniczającym możliwość współpracy w ramach Rady, był tzw.
kryzys pustego krzesła, zapoczątkowany przez Francję, pragnącą dokonać atrakcyjnej dla niej
reinterpretacji Wspólnotowej Polityki Rolnej.
Próbą nadania nowego impulsu wspólnotowej polityce transportowej były rezolucje
przyjęte podczas Spotkania Rady EWG w dniach 19-20 października 1966 r. Podkreślano
414

415
416

CEE: Règlement n° 141 du Conseil portant non-application du règlement n° 17 du Conseil au secteur des
transports.
C. degli Abbati, Transport and the…, op. cit., s. 58-59.
65/271/CEE: Décision du Conseil, du 13 mai 1965, relative à l'harmonisation de certaines dispositions ayant
une incidence sur la concurrence dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie
navigable.
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w nich konieczność przyspieszenia budowy wspólnego rynku transportowego, z uwagi na
zbliżający się termin wejścia w życie unii celnej (sierpień 1968 r.), a także wspólnego rynku
produktów rolnych.
Dopiero przyjęta 14 grudnia 1967 r. Decyzja Rady417 wdraża nowy kierunek postępowania
w zakresie tworzenia wspólnotowej polityki transportowej, tj. odrzucenie filozofii „małych
kroków”. Nowy kierunek zakładał implementacje polityki w trzech następujących po sobie
etapach, dla których wyznaczono konkretne ramy czasowe. Mimo pozornych sukcesów – jak
np. przyjęcie w 1970 r. Rozporządzenia Rady (EWG) nr 1108/70 wprowadzające system
księgowy dla wydatków na infrastrukturę w transporcie kolejowym, drogowym i w żegludze
śródlądowej418, wspólna polityka transportowa w dalszym ciągu nie była wdrażana. Aby temu
zaradzić, Komisja w 1971 r. przekazała Radzie EWG dwa memoranda. Szczególnie ważne było
Memorandum dotyczącym rozwoju wspólnej polityki transportowej z 8 listopada419, w którym
zawarto pięcioletni program, mający stanowić zręby polityki transportowej w pięciu obszarach:
− harmonizacji norm i rozwiązań socjalnych w transporcie;
− organizacji rynku transportowego;
− ujednolicenia norm bezpieczeństwa w transporcie drogowym;
− wspólnych zasady ustalania odpłatności za wykorzystanie infrastruktury;
− koordynacji inwestycji infrastrukturalnych oraz prac badawczo-rozwoje.
W obliczu zbliżającego się rozszerzenia o Danię, Wielką Brytanię oraz Irlandię, Rada EWG
nie podjęła ostatecznie strategicznej decyzji co do przyszłości wspólnotowej polityki
transportowej. Jednocześnie, pierwsze lata po rozszerzeniu nie nadały nowego impetu
wspólnotowej polityce transportowej. Wynikało to z odmiennego podejścia do narodowych
polityk transportowych. Jak wskazują m.in. M. Aspinwall420, M. Teustch421, K. Button422,
Francja i Niemcy widziały transport jako ważny instrument związany z rozwojem społeczno–
gospodarczym, kładąc przy tym akcenty na harmonijny rozwój społeczny (Francja) bądź też na
efektywność sektora transportu (Niemcy). Tymczasem, jak zauważył D. Lehmkuhl423, zarówno
417
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67/790/CEE: Décision du Conseil, du 14 décembre 1967, concernant certaines mesures dans le domaine de la
politique commune des transports.
70/1108/CEE: Règlement du Conseil, du 4 juin 1970, instaurant une comptabilité des dépenses afférentes aux
infrastructures de transports par chemin de fer, par route et par voie navigable.
SEC(71)9323: Commission of the European Communities, Development of the common transport policy Commission memorandum to the Council, 5 November 1971.
M. Aspinwall, Planes, trains and automobiles transport governance in the European Union, [w:] The
tranformation of governance in the European Union, B. Kohler-Koch, R. Eising, Routledge 1999, s. 120.
M. Teustch, Regulatory reforms in the German transport sector: how to overcome multiple veto points, [w:]
Differential Europe: The European Union impact on national policymaking, A. Heriter, D. Kerwer, C. Knill,
D. Lehmkuhl, M. Teautsch, A.-C. Douillet, Rowman and Littlefield, Oxford 2001, s. 137.
K. Button, Road Haulage Licensing and EC Transport Policy, Gower Publishing Company Limited, Aldershot
1984, s. 11.
D. Lehmkuhl, From Regulation to Stimulation: Dutch Transport Policy in Europe, [w:] Differential Europe.
The European Union Impact on National Policymaking, A. Heriter, D. Kerwer, C. Knill, D. Lehmkuhl, M.
Teautsch, A.-C. Douillet, Rowman and Littlefield, Oxford 2001, s. 218.
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Holandia jak i Dania swoją politykę transportową dostosowywały do potrzeb własnego
przemysłu, zwłaszcza jej konkurencyjnością.
Udało się za to rozpocząć współpracę pomiędzy Wspólnotami Europejskimi a państwami
trzecimi, w szczególności bezpośrednimi sąsiadami wchodzącymi w skład Wzajemnej Rady
Pomocy Gospodarczej, w zakresie transportu. A w lutym 1973 r. Komisja rozpoczęła
negocjacje ze Szwajcarią dotyczące rozszerzenie zasad żeglugi po Renie na ten kraj.
Kolejną próbą kontynuowania tworzenia wspólnotowej polityki transportowej było
przekazanie przez Komisję Memorandum z 24 października 1973 r.424 Utrzymano je w duchu
potrzeby połączenia dalszej liberalizacji zasad działania przedsiębiorstw w obrębie wspólnego
rynku przy zapewnieniu reguł uczciwej konkurencji. Potwierdzono konieczność koordynacji
polityki transportowej z pozostałymi politykami wspólnotowymi. A także wymóg
uwzględnienia we wspólnym rynku mechanizmów korekcyjnych. Tak samo jak dotychczas –
podstawowym wyzwaniem stało się połączenie krajowych systemów i polityk transportowych,
w jedność.
Dodatkowo poszczególne rodzaje transportu miały pełnić względem siebie role
komplementarne, a nie konkurować zarówno o wydatki inwestycyjne, czy pracę przewozową.
Jak wskazali C. Chomoudis i A. Pallis425 efektem ww. decyzji politycznych miało być
stworzenie systemu transportu intermodalnego o charakterze wspólnotowym. Mimo wielu
prób, jak wskazuje R. Ionescu426 zwiększenie dynamizmu wspólnotowej polityki następuje
dopiero w latach 1975 – 1979, tj. wraz z ustanowieniem Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz stworzeniem tzw. Komitetu ds. Infrastruktury.
W drugiej połowie lat 80-tych XX wieku podjęto szereg prób dynamizacji wspólnotowego
rynku żeglugi śródlądowej wodnej. Najważniejszą spośród nich wydaje się być dyrektywa
76/135/EWG427, dotycząca świadectw zdolności żeglugowej. Wdrożenie wspólnotowego
standardu dokumentu umożliwiło rozszerzenie funkcjonowania wspólnego rynku
transportowego w ramach tej gałęzi. Dyrektywa nakazała wydanie wspólnych przepisów
odnośnie wymogów (technicznych) stawianych statkom żeglugi śródlądowej. Faktycznie
wdrożono je dopiero w 1982 r., tj. z ponad 5 letnim opóźnieniem. Dyrektywa stanowiła
podstawę prawa do skatalogowania wspólnotowych szlaków żeglugowych.
Mimo tego widocznego sukcesu, w dalszym ciągu rynki transportowe poszczególnych
państw pozostawały odrębnymi obszarami działania dla przedsiębiorstw transportowych. Lata
1980-1981 można w znacznej mierze uznać za stracone –szereg inicjatyw Komisji zostało
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COM(73)1725: Communication of the Commission to the Council on the development of the Common
transport Policy.
C. Chomoudis, A. Pallis, The EU port policy in a historical perspective, [w:] “European Research Studies”
VIII (1-2), 2005, s. 2 – 5.
R. Ionescu, European Union Transport Policy under the Crisis' Impact, [w:] “International Journal of
Academic Research in Business and Social Science” 2(8), 2012, s. 39 – 40.
Dyrektywa Rady 76/135/EWG z dnia 20 stycznia 1976 r. w sprawie wzajemnego uznawania świadectw
zdolności żeglugowej statków żeglugi śródlądowej.
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zignorowanych przez Radę EWG.428 24 listopada 1980 r. Komisja Wspólnot Europejskich
przekazała kolejne Memorandum429 dotyczące koniecznych działań na rzecz wprowadzenia
wspólnotowej polityki transportowej.430 Podobnie jak poprzednie – również to pozostało
zignorowane. Takie podejście Rady spotkało się z silnym sprzeciwem ze strony Europejskiego
Komitetu Społecznego, Komisji oraz Parlamentu Europejskiego. 23 kwietnia 1981 r. Sekcja
Transportu Europejskiego Komitetu Społecznego oraz Komitet Transportowy Parlamentu
Europejskiego odbyły wspólne posiedzenie dotyczące niezbędnych działań na rzecz rozwoju
sektora transportu.
Efektem ww. posiedzenia był przygotowany przez Parlament Europejski tzw. Raport
Carossino (z 8 marca 1982 r.)431 Raport ocenił, iż za brak rozwoju wspólnotowej polityki
transportowej to wynik zaniechań Rady, a także częściowo Komisji. Raport odrzucił wybór
podążania drogą „małych kroków”, która nie sprawdziła się przez 20 lat. Zdefiniowano listę 35
działań, a Parlament oczekiwał jednoznacznego stanowiska Rady, które dotyczyły m.in.
infrastruktury, zasad funkcjonowania rynków oraz wymogów technicznych dla pojazdów
transportowych. Raport wskazał na konieczność zastanowienia się nad stosowaniem zasady
jednomyślności podczas obrad Rady w zakresie spraw związanych ze wspólnotową polityką
transportową. Zawarto w nim sugestię rozpoczęcia procedury prawnej związanej z tzw.
zaniechania działania opisaną w art. 175 TEWG.
Jednym z niewielu pozytywnych przykładów działania Rady w latach 1980-1983 było
przyjęcie Dyrektywy 82/714/EWG432. Wprowadziła ona wspólne wymogi oraz normy
techniczne dla statków uczestniczących we wspólnotowej żegludze śródlądowej. Należy
podkreślić, iż ta inicjatywa Rady pokazała jak bardzo jej działania są opóźnione – Dyrektywa
została przyjęta z prawie 6-letnim opóźnieniem.
Ponieważ Raport Carossino nie odniósł spodziewanego efektu, Parlament Europejski
przygotował kolejne opracowanie – Raport Seefeld’a433, który stwierdził, iż konieczne jest
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M.in.: COM (80) 58; COM (80) 323; COM (76) 336; COM (80) 582.
COM (80) 582.
Te dziesięć obszarów to:
Stworzenia wspólnotowej infrastruktury transportowej niezbędnej do zaspokojenia rosnących potrzeb
europejskich gospodarek;
Zwiększenia elastyczności usług transportowych we Wspólnocie, zapewnienie zwiększenia poziomu zysków
sektora a także lepiej wyposażonego przy jak najniższym koszcie dla odbiorców usług sektora;
Zdecydowane polepszenie sytuacji finansowanej w sektorze transportu kolejowego, a także wsparcie
współpracy wewnątrz wspólnotowej w tym obszarze;
Pomoc w utrzymaniu rentowności sektora transportu morskiego w nowym otoczeniu konkurencyjnym;
Stworzenie niezbędnego otoczenia dla rozwoju sektora transportu lotniczego, a także umiejscowienie go w
globalnym otoczeniu konkurencyjnym;
Odpowiednie wykorzystanie wszystkich form transportu, a także powiązanie ich z partnerami zagranicznymi;
Oszczędne wykorzystanie zasobów naturalnych, w szczególności nośników energii;
Odpowiednie ustawodawstwo o charakterze socjalnym.
European Parliament Working Documents 1981-1982, Document 1-996/81, 15 luty 1982 r.
82/714/EWG: Dyrektywa Rady, z dnia 4 października 1982 r., ustanawiająca wymagania techniczne dla
statków żeglugi śródlądowej.
European Parliament Working Documents 1982-1983, Document 1-420/82, 1 lipca 1982 r.
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skierowanie sprawy do Sądu Sprawiedliwości ze względu na brak działań ze strony Rady434.
Ostatecznie sprawę skierowano Trybunału EWG 22 stycznia 1983 r. W rozstrzygnięciu,
wydanym w 1985 r., przyznano rację Parlamentowi Europejskiemu.
W toku ww. postępowania, Parlament Europejski domagał się, aby Trybunał EWG
(zgodnie z art. 175 Traktatu EWG) obarczył winą Radę za brak przygotowania wspólnej
polityki transportowej oraz niezajęcie stanowiska względem propozycji aktów prawnych
przygotowanych przez Komisję.435
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W szczególności jako przyczynę takiego działania wskazano, iż Rada:
Nie przyjęła wspólnotowej polityki transportowej, co stanowi wykroczenie przeciwko art. 3 lit e TEWG;
Nie umożliwiła wolnego i swobodnego dostępu do poszczególnych rynków Wspólnoty dla przedsiębiorstw
świadczących usługi w zakresie transportu, co stanowi wykroczenie przeciwko art. 61 TEWG;
Nie zdecydowała o kształcie wspólnotowej polityki transportowej w narzuconych jej ramach czasowych, co
stanowi wykroczenie przeciwko art. 74 TEWG;
Nie opracowała zasad działalności w zakresie transportu międzynarodowego, co stanowi wykroczenie
przeciwko art. 75 ust. 1 lit a TEWG;
Nie opracowała zasad dostępu do rynku wspólnotowego dla podmiotów należących do nierezydentów EWG,
co stanowi wykroczenie przeciwko art. 75 ust. 1 lit b TEWG;
Nie opracowała niezbędnych reguł i regulacji dla implementacji wspólnotowej polityki transportowej, co
stanowi wykroczenie przeciwko art. 75 ust. 1 lit c TEWG;
Nie opracowała jednoznacznych zasad wykorzystywania zasady jednomyślności podczas głosowania nad
sprawami dotyczącymi wspólnotowej polityki transportowej, w szczególności gdy zgodnie z zapisami
traktatowymi tematyka ustanawiania wspólnego rynku nie wymaga podejmowania decyzji zgodnie z zasadą
jednomyślności ,co stanowi wykroczenie przeciwko art. 75 ust. 3 TEWG;
Nie przyjęła odpowiednich regulacji dla transportu morskiego oraz lotniczego, co stanowi wykroczenie
przeciwko art. 84 ust. 2 TEWG;
Nie dokonała wyboru spośród przekazanych jej przez Komisję propozycji regulacji i aktów prawnych w
obszarze wspólnotowej polityki transportowej, względem których zdążył się wypowiedzieć już Parlament
Europejski.
Zarzut dotyczył m.in.:
Proposal for a Council regulation on the harmonization of certain social provisions relating to the transport of
goods by inland waterway (Official Journal 1975, C 259, p. 2, amended by Official Journal 1979, C 206, p. 3);
Proposal for a first directive on the harmonization of national systems of taxation for commercial vehicles
(Official Journal 1968, C 95, p. 41);
Proposal for a directive on the weights and measures of commercial vehicles and supplementary provisions
on their construction and working (Official Journal 1971, C 90, p. 25, amended by Official Journal 1979, C
16, p. 3 and Doc. COM/81/510 of 11 September 1981);
Proposals to supplement and amend Regulation (EEC) No 1191/69 on action by Member States concerning
the obligations inherent in the concept of a public service in transport by rail, road and inland waterway (Doc.
COM /72/1516 and Official Journal 1981, C 268, p. 11);
Proposal for a regulation amending Regulation (EEC) No 1192/69 on common rules for the normalization of
the accounts of railway undertakings (Official Journal 1977, C 307, p. 5);
Proposal for a resolution on the adjustment of capacity for the carriage of goods by road for hire or reward
between Member States (Official Journal 1978, C 247, p. 6);
Proposal for a directive on own account carriage of goods by road between Member States (Official Journal
1979, C 41, p. 10);
Proposal for a directive amending the first Council directive on the establishment of common rules for certain
types of carriage of goods by road between Member States, and Council Directive No 65/629/EEC (Official
Journal 1980, C 253, p. 6);
Proposal for a directive amending Directive No 65/269/EEC on the standardization of certain rules relating to
authorization for the carriage of goods by road between Member States (Official Journal 1980, C 350, p. 19);
Proposal for a regulation amending Regulation (EEC) No 3164/76 on the Community quota for the carriage
of goods by road between Member States (Official Journal 1980, C 350, p. 18);
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Ponadto Trybunał EWG przychylił się do twierdzeń Parlamentu Europejskiego oraz
Komisji Wspólnot Europejskich, iż Rada Wspólnot Europejskich, powinna co najmniej
wskazać główne kierunki bądź podstawy dla wspólnotowej polityki transportowej.
W orzeczeniu stwierdzono, iż do dnia posiedzenia, Wspólnoty Europejskie nie posiadały
spójnych zasada i rozwiązań prawnych tworzących wspólnotową politykę transportową,
o której jest mowa w Tytule IV (art. 74 – 84). Przy czym – istnienie bądź też nieistnienie
wspólnej polityki transportowej pozostawało w opinii Trybunału kwestią o charakterze
otwartym.
Orzeczenie 13/83 miało znaczenie bardziej symboliczne niż praktyczne, gdyż nie nie
narzucono w nim terminu na przygotowanie rozwiązań legislacyjnych. Niemniej orzeczenie
13/83 stanowi doskonały census dla dotychczasowej, w znacznej mierze, zachowawczej
polityki Wspólnot Europejskich. Warto przytoczyć, za M. Majewską436: (…) The ECJ
judgment of 1985 caused a considerable stir in the European arena. During the preceding 30
years, the Community was not able or did not want to (because of the presence of significant
differences between the countries) implement objectives of the common transport policy.
Without doubt, a significant recovery of the European countries in implementing the provisions
of the Treaty in the field of transport came with the judgment. Kilka tygodni po ogłoszeniu ww.
orzeczenia, Rada Wspólnot Europejskich przyjęła tzw. Raport Cockfield’a437, który
rozpoczynał nowy etap integracji społeczno-gospodarczych Wspólnot Europejskich.
Skierowanie sprawy do Trybunału Sprawiedliwości przez Parlament, przyspieszyło
również prace Komisji. W lutym 1983 r. wydała ona komunikat pn. Ku wspólnotowej polityce
transportowej – transport lądowy438, który podsumował dotychczasowe efekty oraz wskazał
przeszkody dla bardziej aktywnego procedowaniu aktów prawnych potrzebnych dla wdrożenia
zapisów traktatowych odnośnie wspólnotowej polityki transportowej.
W kwietniu 1984 r., Komitet Transportu Parlamentu Europejskiego przygotował raport nt.
sytuacji sektora śródlądowego transportu wodnego w Państwach Członkowskich oraz
postulowanych kierunków działań legislacyjnych.439 Zwrócono uwagę na konieczność:
− Proposal for a regulation on access to the market in inland navigation (Official Journal 1968, C 95, p. 1,
amended by Doc. COM/69/311 of 25 April 1969);
− Proposal for a regulation on a system for observing the markets for the carriage of goods by rail, road and
inland waterways between the Member States (Official Journal 1976, C 1, p. 44, amended by Doc.
COM/80/785 of 5 December 1980);
− Proposal for a Council regulation on support for projects of Community interest in transport infrastructure
(Official Journal 1976, C 207, p. 9; amended by Official Journal 1977, C 249, p. 5 and 1980, C 89, p. 4);
− Proposal for a Council decision on the collection of information concerning the activities of road hauliers
participating in the carriage of goods to and from certain non-member countries (Official Journal 1982, C 36,
p. 8).
436
M. Majewska, European union transportation policy From the treaty of Maastricht up to now, [w:] “Studia
Juridica Et Politica Jaurinensis”, vol. 1, 2014, s. 77 – 78.
437
COM(85)310: Completing the internal market: white paper from the Commission to the European Council.
438
COM(83)58: Proposal for a Council resolution on the implementation, in stages, of a series of measures in the
field of the common policy for inland transport.
439
Report drawn up on behalf of the Committee of Transport on Community measures to improve the situation in
the inland waterways sector (2 april 1984, Document 1-43/84).
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− wprowadzenia mechanizmu trwałego wycofywania jednostek (złomowanie);
− wprowadzenie systemu zachęt do modernizacji jednostek transportowych;
− wsparcie działań dotyczących sprzedaży używanych jednostek z rynku Wspólnot
Europejskich oraz Żeglugi Reńskiej;
− rozwoju systemu zbierania i analizowania informacji nt. rynku;
− wprowadzenia ograniczeń w dostępie do Wspólnego Rynku;
W obszarze śródlądowego transportu wodnego, do 1985 r., udało się uregulować jedynie
kilka wybranych obszarów. W szczególności były to rozwiązania prawne dotyczące:
− ujednolicenia zasad uznawania licencji oraz pozostałych dokumentów poświadczających
kompetencje i umiejętności zawodowe,440
− przyjęcia rekomendacji Komisji Europejskiej na rzecz złomowania przestarzałych
jednostek przewozowych,441
− wyrażenia zgody na udział Wspólnot Europejskich w protokole zmieniającym Konwencję
z Manheim dotyczącą Żeglugi Reńskiej,442
− wprowadzenia technicznych wymogów dla jednostek pływających w ramach śródlądowego
transportu wodnego.443
Rok 1985 był szczególny nie tylko dla wspólnotowej polityki transportowej (w maju br.
Trybunał Sprawiedliwości ogłosił orzeczenie 13/83 w sprawie bezczynności Rady Wspólnot
Europejskich w obszarze przygotowania odpowiednich rozwiązań w obszarze polityki
transportowej), ale również dla budowy wspólnego rynku (w czerwcu Komisja Wspólnot
Europejskich zaprezentowała Białą Księgę nt. budowy wspólnego rynku).444
Biała księga wskazała główne założenia dla wspólnotowej polityki transportowej,
tj. liberalizację dostępu do krajowych rynków transportowych przez przedsiębiorstwa mające
siedzibę w jednym z krajów członkowskich Wspólnot Europejskich. Przewidziano zniesienie
istniejących kwot transportowych, wyeliminowanie zakłóceń konkurencji między podmiotami
na rynku, a także „uwolnienie” rynku najpóźniej w 1992 r. Działania miały dotyczyć trzech
gałęzi transportu (drogowego, wodnego śródlądowego oraz morskiego – krótkiego zasięgu).
W zakresie śródlądowego transportu wodnego, Komisja założyła, iż do końca 1989 roku
doprowadzi do zniesienia ostatnich ograniczeń dotyczących kabotażu.
W październiku 1985 r. przyjęto rozporządzenie 2919/85, ustanawiające warunki
przystąpienia do ustaleń rewidowanej Konwencji dotyczącej żeglugi na Renie w odniesieniu
440

441
442
443
444

COM(76)135: Dyrektywa Rady, z dnia 20 stycznia 1976 r., w sprawie wzajemnego uznawania świadectw
zdolności żeglugowej statków żeglugi śródlądowej.
Recommendation of the Commission of 31 July 1968 ; OJ L 218 of 4 September 1968.
Council Decision of 19 December 1978 and of 24 July 1979.
Council Directive 714/82 of 4 October, 1982; OJ L 30, of 28 October 1982.
COM(85)310.
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do statków należących do Żeglugi Reńskiej.445 Chociaż rozporządzenie miało charakter
techniczny, jego wdrożenie miało ogromne znaczenie praktyczne dla rozwoju wspólnotowej
polityki transportowej. Istnienie jednolitego standardu wymogów dla otrzymania ww.
dokumentów istotnie pogłębiało liberalizację tej gałęzi transportu.
Ważnym krokiem w zakresie tworzenia się wspólne polityki transportowej było przyjęcie
w 1986 r. Jednolitego Aktu Europejskiego (JAE). Z punktu widzenia wspólnej polityki
transportowej najważniejsze zmiany traktatowe dotyczyły:
− ustanowienia nowych procedur legislacyjnych;
− uwzględnienie kwestii środowiskowych w dotychczasowych politykach wspólnotowych;
− wskazanie nowego celu dla Wspólnot Europejskich (budowa wspólnego rynku).
W 1986 r. nastąpiło także wydanie przez Trybunał EWG orzeczenia w sprawie tzw.
Nouvelle Frontières 446 Potwierdzono w nim wymóg objęcia sektora transportu samolotowego,
takimi samymi zasadami konkurencji jak rodzaje transportu wymienione w Traktacie EWG.
Na ww. orzeczenie Komisja przygotowała komunikat nt. rynku transportu lotniczego447, w
którym podkreśliła konieczność dalszej liberalizacji tego segmentu rynku. W 1987 r. Komisja
przygotowała tzw. Pierwszy pakiet legislacji rynku transportu powietrznego448. Kolejny pakiet
wszedł w życie dopiero w 1992 r.449, przy czym dopiero tzw. Trzeci Pakiet, przyjęty w 1997 r.,
doprowadził do faktycznej liberalizacji tego sektora.
Podczas gdy w przypadku transportu morskiego oraz lotniczego, w latach 1985 – 1992
następują daleko idące zmiany, o tyle w przypadku transportu śródlądowego, mają one bardziej
techniczny i ograniczony charakter. Dopiero w 1989 roku przyjęto rozporządzenie 1101/89,
wprowadzające stały mechanizm przywracania równowagi między podażą usług frachtu
rzecznego a popytem na nie. Jego wdrożenie wynikało z przenoszenia strukturalnych
nierównowag pomiędzy poszczególnymi rynkami krajowymi. Stały mechanizm złomowania
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COM(85)2919
C-209-213/84
COM(86)338.
Były to:
Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3975/87 z dnia 14 grudnia 1987 r. ustanawiające procedurę stosowania reguł
konkurencji do przedsiębiorstw w sektorze transportu lotniczego;
Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3976/87 z dnia 14 grudnia 1987 r. w sprawie stosowania art. 85 ust. 3 Traktatu
do pewnych kategorii porozumień i praktyk uzgodnionych w sektorze transportu lotniczego.
Były to:
Council Regulation (EEC) No 2342/90 of 24 July 1990 on fares for scheduled air services
Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2343/90 z dnia 24 lipca 1990 r. w sprawie dostępu przewoźników lotniczych
do regularnych usług lotniczych na trasach wewnątrzwspólnotowych i podziału między przewoźników
lotniczych zdolności przewozów pasażerskich w zakresie regularnych usług lotniczych między Państwami
Członkowskimi
Council Regulation (EEC) No 2344/90 of 24 July 1990 amending Regulation (EEC) No 3976/87 on the
application of article 85 (3) of the treaty to certain categories of agreements and concerted practices in the air
transport sector.
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jednostek taboru transportowego sektora wodnego śródlądowego, przyczynił się (w długim
okresie) do zrównoważenie potrzeb klientów oraz dostarczycieli usług transportowych.
Analizując politykę transportową Wspólnot Europejskich odnośnie sektora śródlądowego
transportu wodnego, warto podkreślić, iż praktycznie od samego początku nakierowana była
ona na liberalizację frachtu wewnątrz wspólnotowego. Udało się to osiągnąć w znacznej mierze
jeszcze w latach 70-tych. Chociaż instrumenty i mechanizmy kontroli podaży usług
transportowych wprowadzono w życie dopiero pod koniec lat 80-tych, a usługi kabotażu
zliberalizowano na początku lat 90-tych. O pełnej liberalizacji sektora można mówić od 2000 r.,
gdy wygasły ostatnie krajowe rozwiązania dotyczące kształtowania cen administracyjnych na
wybranych trasach krajowych (m.in. we Francji, Belgii i Holandii) 450. To zdecydowanie
wyróżnia ten sektor na tle pozostałych gałęzi, gdzie liberalizacja rozpoczęła się dopiero
w latach 80-tych (w ograniczonym zakresie transport drogowy), 90-tych (m.in. transport
kolejowy) bądź o wiele później (m.in. transport rurociągowy i lotniczy).
Kiedy w 1991 r. w przypadku transportu kolejowego dopiero zastanawiano się jak
rozpocząć liberalizację rynku451, dla sektora śródlądowego transportu wodnego przyjęto już
regulacje odnośnie kabotażu.452 Wprowadzone rozwiązanie obligowało podmiot pragnący
świadczyć usługi kabotażu w innym Państwie Członkowskim aby świadczył swoje usługi
wykorzystując środki transportu zarejestrowane w jednym z Państw Członkowskich.
Wprowadzono także wymóg posiadania odpowiedniego dokumentu, wydanego przez władze
kraju, w którym spółka bądź statek jest zarejestrowany, poświadczającego uprawnienia do
świadczenia usług transportowych w innych Państwach Członkowskich. Jego uzupełnieniem
było Rozporządzenie dot. uznawalności kwalifikacji właścicieli jednostek pływających.453
Przyjęcie ww. rozporządzeń oznacza, iż Komisja z końcem 1991 r. doprowadziła do pełnej
liberalizacji dostępu do rynku świadczenia usług frachtu rzecznego dla przedsiębiorstw bądź
przedsiębiorców zarejestrowanych w jednym z Państw Członkowskich Wspólnot
Europejskich. Stało się to przed przyjęciem w grudniu 1992 r. Białą księgę454.
Przyjęty w lutym 1992 r. Traktat z Maastricht, stanowi zwieńczenie pewnego okresu
w tworzeniu się podstaw prawnych Wspólnot Europejskich. Otworzył on przed wspólną
polityką transportową nową perspektywę rozwoju, dzięki zdefiniowaniu, tzw.
Transeuropejskich Sieci Transportowych (obecnie TEN-T). Przyjęta przez Komisję Europejską
w grudniu 1992 r. Biała Księga pn. Przyszły rozwój wspólnej polityki transportowej,
wskazywała kierunek dla wspólnotowej polityki transportowej uwzględniający zarówno
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P.K. Lyons, Transport policies of the European Union, EC Inform, Brussels 2000, s. 93 – 95.
Dyrektywa Rady z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych.
Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3921/91 z dnia 16 grudnia 1991 r. ustanawiające warunki, zgodnie, z którymi
przewoźnicy niemający stałej siedziby w Państwie Członkowskim mogą dokonywać transportu rzeczy lub
osób żeglugą śródlądową w Państwie Członkowskim.
Rozporządzenie Rady (EWG) nr 91/672 z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie wzajemnego uznawania
krajowych patentów żeglarskich uprawniających do przewozu rzeczy i osób żeglugą śródlądową.
COM(92)494: The future development of the common transport policy - A global to the construction of a
Community framework for sustainable mobility.
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potrzeby gospodarki, w szczególności sektora przemysłowego oraz społeczeństwa w obszarze
transportu, a także wymóg ochrony środowiska naturalnego. Biała Księga uwzględniała także
zapisy Zielonej Księgi455 w zakresie kosztów zewnętrznych sektora.
Przy czym proces definiowania tras pierwotnych korytarzy transportowych przebiegał
podczas prac kolejnych Pan-Europejskich Konferencji Ministrów Transportu (ECMT). Rozwój
Wspólnej Polityki Transportowej był widziany jako niezbędny element ukończenia budowy
jednolitego rynku. Rozważano podjęcie działań niezbędnych do przygotowania infrastruktury
transportowej także w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Jak wskazują m.in.
D. Stasinopoulos,456 K. Kartal457 czy T. Fleischer458 korytarze miały posłużyć do sprawnego
włączenia nowych państw członkowskich do już istniejących korytarzy transportowych, ale
jedynie uwzględniając potrzeby transportowe dotychczasowych Państw Członkowsich.
Widoczne jest to w braku planowanych połączeń transportowych innych niż na linii Wschód –
Zachód (patrz rysunek poniżej).
Rysunek 20 Schemat rozszerzenia sieci TEN-T

Kształt sieci TEN-T w krajach UE

Teoretyczny układ sieci TEN-T uwzględniający potrzeby transportowe
krajów kandydackich

Realny układ sieci TEN-T

455

COM(92)46: Green paper on the impact of Transport on the Environment - A Community strategy for
"sustainable mobility".
456
D. Stasinopoulos, Common Transport Infrastructure Policy and the Development of Trans-European
Networks, [w:] “Journal of Transport Economics and Policy” 29 (2), 1995, s. 220 – 222.
457
K. Kartal, Extension of TEN-T into accession countries and Turkey, Transport Studies Unit, Oxford 2007,
s. 4 – 8.
458
T. Fleischer, Transport policy in the European Union from an Eastern perspective, [w:] “Working Papers”193,
2009, s. 7 – 10.
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Źródło: K. Kartal, Extension of TEN-T into accession countries and Turkey, Transport Studies Unit, Oxford
2007, s. 4 – 8.

Podczas swego posiedzenia w Essen w 1994 r. Rada zatwierdziła pierwotną listę 14
projektów inwestycyjnych niezbędnych do „uruchomienia” korytarzy transportowych. Nie
przewidziano wówczas projektów na rzecz sektora śródlądowego transportu wodnego. W 1995
r. Komisja Europejska przyjęła swój pięcioletni Action Programme na rzecz implementacji
wspólnotowej polityki transportowej459. Oprócz próby dalszej liberalizacji poszczególnych
gałęzi transportu (oprócz śródlądowego transportu wodnego oraz morskiego, które były już w
pełni zliberalizowane), planowane działania dotyczyły również harmonizacji w obszarze
świadczeń pracowniczych. Warto przytoczyć za m.in. J. Ross’em460, E. Venezią461 czy
wreszcie B. Pawłowską462, iż koncentracja działań miała dotyczyć transportu kolejowego oraz
funkcjonowania portów. Należy podkreślić, iż to właśnie w 1995 r. Komisja Europejska
przedstawiła pierwsze projekty instrumentów finansowania powstającej sieci TEN-T.463
W odniesieniu do śródlądowego transportu wodnego, w 1996 r. przyjęto Rozporządzenie
nr 1356/96, ustanawiające jednolite zasady dostępu do rynku w międzynarodowym transporcie
towarów i pasażerów w żegludze śródlądowej na terytorium Wspólnoty. 464 Przy czym ww.
rozporządzenie nie wpływało na prawa przewoźników realizujących usługi frachtowe zgodnie
z odrębnymi postanowieniami dotyczącymi żeglugi na Renie i Dunaju. Wspólnie z
rozporządzeniem nr 2919/85, stworzono podstawę prawną dla swobodnego dostępu do rynku
żeglugi śródlądowej w Państwach Członkowskich, o której jest mowa w orzeczeniu 13/85, tj.
ustanowienia instrumentu prawnego wdrażającego w pełni zapisy TEWG art. 71 punkt 1 litera
a, tj. równego i swobodnego dostępu do świadczenia usług między Państwami Członkowskimi.
Celem wprowadzenia większej elastyczności do systemu czarterowania jednostek pływających,
w tym samym roku przyjęto rozwiązanie prawne całkowicie liberalizujące system czarterów465.
Warto przy tym podkreślić, iż art. 7 dyrektywy nr 96/75/WE wprowadził mechanizm
zwalczania poważnych zakłóceń na rynku żeglugi śródlądowej, w szczególności poprzez
ograniczenie podwyższania zdolności przewozowych w danych Państwie Członkowskim. Ten
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COM/95/302: Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic
and Social Committee and the Committee of the Regions - the Common Transport Policy - Action programme
1995-2000.
J. Ross, Transport policies and politics in the European Union, Praeger, Londyn 1998.
E. Venezia, Transport Policy in the EU and possible impacts on regional development and mobility,
“Transporti. Diritto, economia, politica” vol. 87, 2002, s. 135 – 154.
B. Pawłowska, W kierunku zrównoważonego transportu - przegląd efektów działań europejskiej polityki
transportowej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka” vol. 54,
2015, s. 87 – 113.
Proposal for a Council Regulation (EC) amending Regulation (EC) No 2236/95 laying down general rules for
the granting of Community financial aid in the field of trans-European networks (COM/98/172 final,
18.03.1998).
Rozporządzenie Rady (WE) NR 1356/96 z dnia 8 lipca 1996 r. w sprawie wspólnych zasad mających
zastosowanie do transportu towarów lub pasażerów w żegludze śródlądowej między Państwami
Członkowskimi w celu wprowadzenia swobody świadczenia takich usług transportowych.
Dyrektywa Rady nr 96/75/WE z 19 listopada 1996 r. w sprawie systemu czarterowania i ustalania cen w
krajowym i międzynarodowym transporcie wodnym śródlądowym.
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mechanizm uzupełniał dotychczasowe zasady zdefiniowane w rozporządzenia Rady (EWG) nr
1101/89.
W latach 1996-1999, wspólnotowy i krajowe systemu wsparcia sektora transportu wodnego
nie uległy zasadniczym zmianom. Wynikało to z faktu, iż dopiero w 2000 r. wygasały krajowe
rozwiązania prawne w obszarze ustalania wartości kontraktów przewozowych na wybranych
trasach krajowych oraz międzynarodowych.466 Jeszcze w 1996 r. przyjęto dyrektywę
zrównującą prawa wszystkich wspólnotowych operatorów transportowych w tym sektorze. 467
Umożliwiało to wspólnotowym podmiotom świadczenie usług transportowych w innych
krajach Wspólnoty Europejskiej, niemniej bez możliwości pełnej dowolności kształtowania cen
usług (możliwej od 2000 r.).
Wyzwaniem dla sektora był fakt, iż wprowadzone w latach 1989-1996 mechanizmy
zwalczania nadpodaży zdolności przewozowej floty okazały się niewystarczające. Nie były one
efektywne dla całego rynku, ale wykazały się pewną skutecznością dla jego wybranych
segmentów. Z uwagi na wygasanie przyjętych rozwiązań dotyczących premii dla armatorów w
tzw. systemie „stary za nowy”, w 1999 r. przygotowano nowy pakiet rozporządzeń mających z
jednej strony wspierać dotychczasowych rozwój wspólnotowej floty śródlądowej (zwłaszcza w
obszarze jego technologiczne i ekologicznego unowocześnienia), z drugiej zaś – ograniczyć
możliwości wystąpienia nadpodaży zdolności przewozowych. Nowy system468, wdrożony w
marcu 1999 r., dalej wykorzystywał mechanizm „stary za nowy”. Wprowadzono do niego
szereg udoskonaleń mających przyspieszyć rekapitalizację wspólnotowej floty. Jednak dopiero
w 2003 r. Komisja Europejska uznała, iż ten mechanizm nie jest już potrzebny, chociaż jego
przywrócenie jest możliwe w przypadku trudnej sytuacji rynkowej.
O ile trudno uznać, iż w przypadku sektora śródlądowego transportu wodnego zaszły
znaczne zmiany w przypadku wspólnotowej polityki transportowej, o tyle działania
o charakterze liberalizującym były prowadzone w odniesieniu do pozostałych gałęzi transportu:
− W przypadku transportu drogowego, w 1997 r. przyjęto rozporządzenie 12/98 dotyczące
dostępu do rynku transportowego nierezydentów, a rok później Dyrektywę nr 98/76EC
w sprawie uznawalności dyplomów oraz kwalifikacji zawodowych kierowców. Oba te akty
prawne przyczyniały się do harmonizacji warunków prowadzenia przewozów pasażerskich
i towarowych w krajach Wspólnot Europejskich.
− W przypadku transportu kolejowego osiągnięto najmniejszą liberalizację rynku. Mimo, iż
w Białej księdze z 1996 r.469, Komisja wskazała na konieczność jego dalszej liberalizacji,
Państwa Członkowskie nie były nią zainteresowane, z uwagi na trudną sytuację
466
467

468

469

P.K. Lyons, Transport policies of the European Union, EC Inform, Brussels 2000, s. 93 – 95.
Rozporządzenie Rady (WE) NR 1356/96 z dnia 8 lipca 1996 r. w sprawie wspólnych zasad mających
zastosowanie do transportu towarów lub pasażerów w żegludze śródlądowej między Państwami
Członkowskimi w celu wprowadzenia swobody świadczenia takich usług transportowych.
Rozporządzenie Rady (WE) nr 718/1999468 z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie polityki w zakresie zdolności
przewozowych floty wspólnotowej w celu wspierania żeglugi śródlądowej
Commission White Paper of 30 July 1996: "A strategy for revitalising the Community's railways" COM(96)
421 final.
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ekonomiczną wielu narodowych operatorów kolejowych. Jedynym sukcesem osiągniętym
przed końcem 1999 r. było zdefiniowanie, dzięki pracy fińskiej prezydencji, tzw.
transeuropejskiej sieci transportu towarowego.470 Jednakże, warto przytoczyć za
D. Lowe’em471, iż faktyczne uruchomienie nowego rodzaju połączeń nastąpiło dopiero
w 2003 r., rok po przyjęciu tzw. drugiego pakietu kolejowego472.
− W przypadku transportu lotniczego, w 1997 r. przyjęto rozporządzenie ws.
odpowiedzialności przewoźników lotniczych z tytułu wypadku lotniczego, która stanowiła
duży krok naprzód w dziedzinie praw pasażerów.473 W tym samym roku przyjęto dyrektywę
ws. EUROCONTROL, tj. standardów dla kontroli ruchu lotniczego.474
− W przypadku transportu morskiego, w 1997 r. opublikowano wspólnotowe wytyczne
odnośnie pomocy publicznej dla przedsiębiorstw działających w tym sektorze.475
W 1998 r., równolegle do ww. działań sektorowych, Komisja Europejska opublikowała
komunikat476 dotyczący konieczności intensyfikacji działań w trzech obszarach Wspólnotowej
Polityki Transportowej, zdefiniowanych w Action Programme z 1995 r., tj.:
− polepszenia szeroko rozumianej jakości usług transportowych,
− pogłębienia jednolitego rynku;
− rozwoju międzynarodowych powiązań transportowych.
Oprócz działań sektorowych, w latach 1997-2001, Komisja koncentrowała swoją
działalności na dwóch obszarach tematycznych, tj. infrastrukturze sektora oraz rozwoju
transportu kombinowanego. W obu tych obszarach Komisja wdrażała przyjęte jeszcze na
początku lat 90-tych instrumenty, tj.: PACT oraz Dyrektywę 92/106/EEC.477
W obliczu niepełnej liberalizacji wspólnotowego rynku transportowego oraz szerzej,
pewnych trudności we wdrażaniu Wspólnotowej Polityki Transportowej, Komisja rozpoczęła
jeszcze w 1999 r. prace nad nową strategią. Ostatecznie efektem prac była Biała Księga z 2001
r.478 Uwzględniała ona już możliwe rozszerzenie Wspólnoty o kolejne Państwa Członkowskie.

470

Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and
Social Committee and the Committee of the Regions: "Trans-European rail freight freeways - [COM(1997)
242 final
471
D. Lowe, Intermodal Freigth Transport, Elsevier, 2006, s. 21.
472
Directive 2001/12/EC of the European Parliament and of the Council of 26 February 2001 amending Council
Directive 91/440/EEC on the development of the Community's railways.
473
Rozporządzenie Rady (WE) nr 2027/97 z dnia 9 października 1997 r. w sprawie odpowiedzialności
przewoźnika lotniczego z tytułu wypadków lotniczych.
474
Dyrektywa Komisji 97/15/WE z dnia 25 marca 1997 r. przyjmująca normy Eurocontrol oraz zmieniająca
dyrektywę Rady 93/65/EWG w sprawie definicji i korzystania ze zgodnych specyfikacji technicznych dla
zamówień na sprzęt i systemy zarządzania ruchem powietrznym.
475
OJ C 205 of 5/07/1997.
476
Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social
Committee and the Committee of the Regions - The common transport policy - Sustainable mobility:
Perspectives for the future (COM/98/0716 final).
477
Council Directive 92/106/EEC of 7 December 1992 on the establishment of common rules for certain types of
combined transport of goods between Member States.
478
COM (2001) 370 - Europejska polityka transportowa na 2010 r.: czas na decyzję.
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Wskazano w niej nowe kierunki rozwoju sektora we Wspólnocie, a zwłaszcza promocję innych
gałęzi transportu niż transport drogowy oraz konieczność przeciwdziałania tzw. „wąskim
gardłom”. Do momentu przystąpienia, w maju 2004 r., 10 nowych Państw Członkowskich,
większość działań Komisji dotyczyło kontynuacji działań liberalizujących poszczególne
gałęzie transportu. Dotyczyło to zwłaszcza sektora transportu lotniczego (w 2004 r. przyjęto
tzw. III pakiet dyrektyw) oraz transportu morskiego.
Natomiast w przypadku sektora śródlądowego transportu wodnego, Komisja rozpoczęła
działania inwentaryzacyjne w potencjalnych nowych Państwach Członkowskich. W latach
2002 – 2003 realizowano projekt badawczy pn. Prospects of Inland Navigation within the
enlarged Europe (PINE). Powyższy raport posłużył również jako źródło rekomendacji celem
wdrożenia zapisów Białej Księgi z 2001 r., w obszarze przeniesienia części wykonywanej pracy
transportowej drogą lądową na rzecz frachtu śródlądowego. Wśród głównych rekomendacji
wymieniono m.in.:
− konieczność stworzenia sieci infrastrukturalnej, zarówno transportowej jak również
portowej obejmującej nowe Państwa Członkowskie,
− dalszą harmonizację rozwiązań prawnych sektora,
− zwiększenie jego efektywności poprzez działania odtworzeniowe oraz innowacje,
− współpracę głównych podmiotów sektora śródlądowego transportu wodnego,
− promocję usług sektora wśród decydentów logistycznych.
Po 2004 r., Komisja Europejska, w dalszym ciągu działała na rzecz jego pełniejszego
połączenia z gałęziami transportu lądowego oraz transportem morskim. Dodatkowo
podejmowane były inicjatywy w zakresie jego „zazieleniania”. Do momentu przyjęcia w 2010
r. kolejnej Białej Księgi dotyczącej Wspólnotowej Polityki Transportowej, w obszarze
śródlądowego transportu wodnego podejmowano działania na rzecz:
− harmonizacji warunków infrastrukturalnych, w szczególności w obszarze usług informacji
rzecznej479. Celem działań było zwiększenie jego bezpieczeństwa, wydajności i poprawy
oddziaływania na środowisko naturalne oraz usprawnienia współdziałania z innymi
rodzajami transportu dzięki wykorzystaniu technologii ICT. Warto pamiętać, iż Dyrektywa
z 2005 r. miała być wdrożona przez Państwa Członkowskie do końca 2007 r.
− wprowadzenia nowych wymogów technicznych dla statków żeglugi śródlądowej. Było to
konieczne z uwagi na fakt, iż poprzednia dyrektywa pochodziła z 1982 r.480 Przyjęta w 2006
r. dyrektywa481 uwzględniała wymogi prawne i wytyczne techniczne zatwierdzone przez
państwa członkowskie Centralnej Komisji ds. Żeglugi na Renie,
479

480

481

Dyrektywa 2005/44/We Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie
zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie.
Dyrektywa Rady z dnia 4 października 1982 r. ustanawiająca wymagania techniczne dla statków żeglugi
śródlądowej (82/714/EWG).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiająca wymagania techniczne
dla statków żeglugi śródlądowej i uchylająca dyrektywę Rady 82/714/EWG (2006/87/WE).
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− wdrożenia nowych instrumentów promocji sektora śródlądowego transportu wodnego.
W 2006 r. Komisja przedstawiła tzw. Zintegrowany Europejski Program Działań na Rzecz
Żeglugi Śródlądowej (NAIADES).
− rozwoju transportu intermodalnego – zwłaszcza poprzez program Marco Polo (I i II).
− aktualizacji programów ograniczenia presji podażowej usług sektora. W 2008 r. przyjęto
nowe rozwiązania dla mechanizmu „stary za nowy”, a także uaktualniono szereg zapisów
tego rozwiązania,482
− wdrożenia nowych norm technicznych w obszarze transportu towarów niebezpiecznych, co
nastąpiło w 2008 r. 483 Dyrektywy dokonała harmonizacji systemu prawnego między
transportem drogowym, kolejowym oraz wodnym śródlądowym.
Realizowane w latach 2004-2010 inicjatywy ustawodawcze oraz wdrażane instrumenty
miały w przypadku śródlądowego transportu wodnego charakter w znacznej mierze regulacji
technicznych. Wyjątkiem był niewątpliwie program NAIADES oraz Marco Polo. Potwierdzały
one obrany kierunek przez dotychczasowe działania legislacyjne oraz wdrożeniowe, tj.: rolę
inter-operacyjności i innowacyjności w transporcie, ograniczenie roli transportu drogowego
oraz zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników sektora. Przy czym od 2012 r. w przypadku
śródlądowego transportu wodnego doszło jedynie do niewielkich, technicznych zmian w
obszarze polityk unijnych. W 2013 r. Komisja przekazała Parlamentowi Europejskiemu oraz
Radzie projekt nowe rozporządzenia dotyczącego stworzenia nowej Dyrektywy definiującej
wymogi techniczne dla jednostek żeglugi śródlądowej.484 Wdrożenie niezbędnych przepisów
nastąpiło dopiero w 2017 r.
Od 2015 r. Komisja pracowała nad nowym projektem Dyrektywy dotyczącej uznawalności
kwalifikacji zawodowych. Potrzeba przyjęcia nowego aktu prawnego wynikała z konieczności
pogłębienia wspólnotowego rynku pracy sektora śródlądowego transportu wodnego.
Dodatkowo – w obliczu, nowych kierunków rozwoju polityki transportowej, zwłaszcza
bezpieczeństwa oraz zagadnień ekologicznych, niezbędne było ujęcie nowych treści,
w szczególności – stworzyć odpowiednie warunki do mobilności zawodowej pracowników
sektora. Ostatecznie, w połowie lutego 2016 r. Komisja przekazała Parlamentowi
Europejskiemu oraz Radzie projekt dyrektywy. 485
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483
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Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 181/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. ustanawiające pewne środki w celu
wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 718/1999 w sprawie polityki w zakresie zdolności przewozowych
floty wspólnotowej, w celu wspierania żeglugi śródlądowej.
Dyrektywa 2008/68/We Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 września 2008 r. w sprawie transportu
lądowego towarów niebezpiecznych.
Projekt Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej wymagania techniczne mające
zastosowanie do statków żeglugi śródlądowej i uchylającej dyrektywę 2006/87/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady (COM/2013/0622 final - 2013/0302 (COD)).
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the recognition of professional
qualifications in inland navigation and repealing Council Directive 96/50/EC and Council Directive
91/672/EEC (COM(2016) 82 final; 2016/0050 (COD)).
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Aneks V. Efekty polityk transportowych wybranych Państw
Członkowskich Unii Europejskiej w odniesieniu do śródlądowego
transportu wodnego
Kraj

Strona

Austria

315

Belgia

319

Bułgaria

324

Czechy

328

Francja

332

Holandia

338

Niemcy

343

Rumunia

349

Słowacja

353

Węgry

356

Wielka Brytania

360

314

V.1. Austria
Wielkość pracy przewozowej realizowanej przez sektor śródlądowego transportu wodnego
w Austrii w latach 2004 – 2016 wykazuje tendencję malejącą - udział sektora spada z ok. 6,15%
do ok. 3,66%. Dzieje się tak pomimo wdrażania szeregu interwencji publicznych. Rząd Austrii
wspiera sektor śródlądowego transportu wodnego w trzech podstawowych obszarach:
− Wsparcia finansowego na rzecz modernizacji floty – poprzez m.in. programy na rzecz na
rzecz zmniejszenia emisyjności środków transportu;
− Rozwój usług logistycznych i rynku transportowego – poprzez m.in. wsparcie rozwoju
rynku transportu intermodalnego i kombinowanego;
− Wsparcia finansowego na rzecz modernizacji portów śródlądowych wodnych – poprzez
m.in. rozwój infrastruktury niezbędnej do rozwoju transportu kombinowanego, ale również
samych narzędzi śródlądowego transportu wodnego.
Tabela 60 Narzędzia wsparcia sektora śródlądowego transportu wodnego w Austrii
Okres trwania
wsparcia

Budżet
interwencji

Modernizacja floty

2009 - 2014

ok. 18 mln EUR

Od 2002

Brak danych

2014 – 2017

2 mln EUR

2003 - 2012

ok. 30 mln EUR

2007 - 2012

6 mln EUR

Od 2016

3 mln EUR

Rozwój rynku

Rodzaj
interwencji

2011 – 2017

70 mln EUR

Porty
2013 – 2017

Brak danych

Cel interwencji

Uwagi

Wsparcie rozwoju transportu
kombinowanego – inwestycje w
możliwości transportowe
Zmniejszenie emisyjności sektora
transportu (w tym śródlądowego
transportu wodnego)
„Zazielenienie” jednostek
śródlądowego transportu wodnego
Rozwój systemów przeładunkowych
w transporcie kombinowanym

Zróżnicowanie poziomu
dofinansowania ze względu
na wielkość podmiotu
Minimalny koszt
kwalifikowalny 10 tys. EUR

Promocja transportu
kombinowanego na Dunaju
Rozwój rynku intermodalnego
i kombinowanego
Wsparcie rynku rozwoju
kombinowanego – inwestycje w
infrastrukturę, narzędzia transportu i
technologie ICT
Wsparcie rozwoju rynku transportu
intermodalnego – inwestycje w
infrastrukturę sektora transportu
kolejowego

Dwa różne programy
skierowany do
zróżnicowanych odbiorców
rozwój oferty przewozowej

Działania na rzecz
śródlądowego transportu
wodnego
Działania na rzecz
śródlądowego transportu
wodnego.
Maksymalne wsparcie: 2,5
mln EUR / beneficjent.

Źródło: Opracowanie własne.

Dodatkowo Austria wspiera rozwój sektora, w tym jego infrastruktury, wykorzystując
instrumenty zarządzane centralnie przez Komisję Europejską. Dotyczy to wykorzystania
mechanizmów przeniesienia pracy przewozowej z sektora transportu drogowego, na pozostałe
gałęzie transportu lądowego, a także mechanizmów rozwoju infrastruktury transportowej
(zarówno liniowej jak i punktowej).
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Austria brała udział w 7 projektach realizowanych w ramach obu programów Marco Polo
(I i II), które wspierały bezpośrednio sektor śródlądowego transportu wodnego. Jednak
większość realizowanych inicjatyw (w ujęciu zarówno ilościowym jak i wartościowym)
dotyczyła sektora transportu kolejowego. Okres realizacji projektów dotyczących wsparcia
przeniesienia pracy przewozowej z sektora transportu drogowego na rzecz sektora
śródlądowego transportu wodnego przypadał na lata 2009 – 2010 (2 projekty) oraz 2012 – 2013
(3 projekty). Tymczasem projekty wsparcia sektora transportu kolejowego były realizowane
przez cały okres trwania programów Marco Polo.
Tabela 61 Udział Austrii w programach Marco Polo (I i II)
Wartość projektów

Liczba projektów
w sztukach

Gałąź transportu

IWW*
IWW/inne
Rodzaj działania
Działania wspierające (catalyst)
Przeniesienie pracy przewozowej (mod)
5
1
Szkoleniowe (lea/cla)
2
Suma końcowa
7
1
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych INEA.
* IWW – Śródlądowy transport wodny.

w tys. EUR
inne

IWW

1
25
3
29

6 927,2
1 117,4
8 044,6

inne

IWW/inne
1 945,2
1 945,2

3 500,0
40 953,7
2 385,4
46 839,1

Austria aktywnie uczestniczyła w programach wspierających rozwój infrastruktury
punktowej i liniowej, a także inteligentnych systemów transportowych realizowanych
w ramach programów TEN-T oraz CEF-T (kraj uczestniczył w 51 projektach). Niemniej
spośród nich, jedynie dziewięć dotyczyło transportu wodnego. Spośród projektów
wspierających rozwój sektora śródlądowego transportu wodnego, po dwa projekty dotyczy
telematyki (m.in. RIS) oraz rozwoju multimodalnych centrów logistycznych, a jedynie cztery
projekty wspierały bezpośrednio infrastrukturę liniową i punktową (portową) sektora.
Tabela 62 Udział Austrii w programach TEN-T oraz CEF-T
Typ projektu

Co-modality
IWW

Telematyka

Inne

IWW

Rail

Mieszane
Prace
Studia

Rail

Road

Road

IWW

1
2

1
2

2

6
1

Water
Port

MoS

2
15

Razem
3

1

1

1

1

5

7

2

1

Razem
2
3
2
7
2
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych INEA.

20

10

3

1

1
17

1

51

Warto podkreślić, iż rząd austriacki kładzie silny nacisk na dwa podstawowe obszary
interwencji, upatrując w nich źródło zwiększenia roli sektora śródlądowego transportu
wodnego w realizowanej pracy transportowej: zmniejszenia emisyjności sektora (jak również
pozostałych gałęzi lądowych transportu) oraz działań na rzecz rozwoju infrastruktury
i wsparcia rynku sektora transportu kombinowanego. Niestety działania nie przynoszą
spodziewanych efektów, zarówno jeśli chodzi o udziału pracy przewozowej realizowanej przez
sektor, jak również przeniesienia części transportu kontenerów na rzecz tej gałęzi.
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Wykres 34 Praca przewozowa sektora śródlądowego transportu wodnego w Austrii

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OECD oraz Eurostat.
*Do sektora transportu lądowego zaliczono następujące gałęzie: drogowy, kolejowy, rurociągowy oraz wodny
śródlądowy.

Rola sektora śródlądowego transportu wodnego w Austrii w całym analizowanym okresie,
tj. latach 1970 – 2016 maleje. Maksimum zrealizowanej pracy transportowej przez sektor
śródlądowego transportu wodnego osiągnięto w 2002 r. (ok. 2.846 mln tkm), natomiast
minimum w 1971 (ok. 1.178 mln tkm). Przy czym, mimo spadku udziału w pracy przewozowej
całego sektora transportu (z ok. 7,33% w 1971 r. do ok. 3,66% w 2016 r.), ta gałąź zwiększyła
realizowaną bezwzględną pracę przewozową. Dla lat 2003 – 2016 średnioroczna wartość
bezwzględna pracy przewozowej wyniosła ok. 2,3 mln tkm, podczas gdy w latach 1970 – 1983
ok. 1,4 mld tkm, a w latach 1984 – 2002 ok. 1,9 mld tkm. Niemniej analiza wyniku osiąganego
przez gałąź od 2001 r. wskazuje wyraźnie, iż trend spadkowy nie zostaje przełamany pomimo
wdrażania zróżnicowanych instrumentów wsparcia zarówno krajowego, jak również
wspólnotowego.
W analizowanym okresie, nie następują znaczne przesunięcia między obsługiwanymi
grupami towarów, na rzecz sektora śródlądowego transportu wodnego w Austrii. Dokładne
dane liczbowe porównawcze dotyczą lat 1994 – 2015. Sektor ten obsługuje dwie podstawowe
grupy, tj.:
− Produkty rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa, ryby i pozostałe produkty rybactwa (GT01),
− Rudy metali i inne produkty górnictwa i kopalnictwa (GT03).
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W całym analizowanym okresie obie te grupy towarów odpowiadają za ok. 50% wykonanej
pracy przewozowej przez sektor. Dodatkowo dużą rolę odgrywają kolejne trzy grupy
towarowe:
− Koks, produkty rafinacji ropy naftowej i paliwo jądrowe (GT07),
− Chemikalia, wyroby chemiczne i włókna sztuczne; wyroby z gumy i z tworzyw sztucznych
(GT08),
− Podstawowe metale; wyroby metalowe gotowe, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (GT10).
Wykres 35 Główne grupy towarowe obsługiwane przez sektor śródlądowego transportu
wodnego w Austrii

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat
* Konwersja między NST/R a NST2007 dokonana samodzielnie przez autora.
** Szacunki własne autora.

Ponadto nie następuje również wyraźny przyrost transportowanych kontenerów. W latach
2007 – 2016, wielkość zrealizowanej pracy przewozowej dla tej formy transportu wynosi
między 2 a 9 mln tkm, przy średniorocznym poziomie ok. 1,7 mln tkm.
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V.2. Belgia
Belgia wspiera sektor śródlądowego transportu wodnego w dwóch podstawowych
obszarach:
− Rozwoju usług logistycznych i rynku transportowego – poprzez m.in. wsparcie rozwoju
rynku transportu intermodalnego i kombinowanego;
− Wsparcia finansowego na rzecz modernizacji portów śródlądowych wodnych – poprzez
m.in. rozwój infrastruktury niezbędnej do rozwoju transportu kombinowanego, ale również
samych narzędzi śródlądowego transportu wodnego.
Podejmowane działania, zarówno przez rząd federalny jak również przez rządy trzech
regionów (Flandrii, Walonii oraz Brukseli) przyczyniły się w do zwiększenia roli odgrywanej
przez sektor śródlądowego transportu wodnego: w latach 2004 – 2016 udało się zwiększyć
zarówno wielkość realizowanej pracy przewozowej (z ok. 8.392 mln tkm do ok. 10.331 mln
tkm, tj. o ok. 24,2%).
Tabela 63 Narzędzia wsparcia sektora śródlądowego transportu wodnego w Belgii
Rodzaj
interwencji
Modernizacja
floty

Okres trwania
wsparcia

Budżet
interwencji

2008 - 2013

21 mln EUR

2007 - 2011

Ok. 1,7 mln
EUR

Od 2004

7,4 mln EUR

Cel interwencji

Uwagi

Modernizacja floty rzecznej
Wyposażenie floty rzecznej w
niskoemisyjne silniki oraz
modernizacja jednostek pływających
celem zmniejszenia ich emisyjności
Rozwój transportu ścieków
i odpadów komunalnych drogą
wodną

Dotyczy jedynie Walonii

Rozwój rynku
Porty

Ok. 1,5 mln
EUR
Ok. 3,7 mln
EUR
4,5 mln EUR

Rozwój rynku transportu
kontenerowego drogą wodną (w tym
palet)

2014 – 2020

24,6 mln
EUR

Rozwój innych niż transport drogowy
rodzajów transportu

2011 – 2016

60 mln EUR

Wsparcie rynku rozwoju
kombinowanego – inwestycje w
infrastrukturę

2011 - 2013
2007 - 2009
2010 – 2020

Dotyczy jedynie Flandrii

Dotyczy jedynie Flandrii
Transport przez port w Brukseli
Działania na rzecz śródlądowego
transportu wodnego; Dotyczy jedynie
Walonii
Działania na rzecz śródlądowego
transportu wodnego w systemie
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego;
Dotyczy jedynie Flandrii

Źródło: Opracowanie własne.

Z uwagi na swoje dogodne położenie geograficzne, Belgia uczestniczyła w 52 projektach
realizowanych w ramach obu programów Marco Polo. Spośród realizowanych projektów, aż
12 dotyczyło śródlądowego transportu wodnego (w tym 5 bezpośrednio), niemniej – jedynie 3
dotyczyły działań na rzecz przeniesienia pracy przewozowej. Transport wodny we wszystkich
formach (tj. wodny śródlądowy, morski krótkiego zasięgu, Autrostrady Morskie) był
odpowiedzialny za ok. 1/3 wszystkich realizowanych instrumentów, natomiast w ujęciu
wartościowym – za ok. ½. Prawie połowa wdrażanych projektów dotyczyła bezpośrednio
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sektora kolejowego (25), natomiast pośrednio – kolejne 9 (spośród których 3 projekty dotyczyły
również sektora śródlądowego transportu wodnego).
Tabela 64 Udział Belgii w programach Marco Polo (I i II)
Rodzaj działania

Liczba projektów
IWW

IWW/inne

SSS

SSS/inne

MoS

5

1
1

5

2

cat
1
mod
3
4
5
MoS
lea/cla
2
2
Razem
5
7
5
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych INEA.
* IWW – Śródlądowy transport wodny.

Razem

inne
2
23

2
41
1
3
52

3
28

Belgia również intensywnie uczestniczyła we wspólnotowych programach na rzecz
rozwoju infrastruktury transportowej. W latach 2000 – 2015 realizowano 66 projekty wsparcia
infrastruktury liniowej i punktowej. Aż 31 inicjatyw dotyczyło działań na rzecz śródlądowego
transportu wodnego. Spośród nich 12 miało charakter rozwoju infrastruktury liniowej oraz
portowej, a 6 – wdrażania systemów telepatycznych wspierających żeglugę.
Realizowano także działania zmniejszające emisyjność sektora. Dotyczyło to rozwoju
dostępności paliw alternatywnych (zwłaszcza LNG), a także dostosowania wykorzystywanych
jednostek napędowych do obecnych wymogów w zakresie norm emisji.
Z uwagi na długotrwałość realizowanych projektów, praktycznie we wszystkich latach
analizowanego okresu, w Belgii realizowano działania wspierające rozwój infrastruktury
sektora.
Tabela 65 Udział Belgii w programach TEN-T oraz CEF-T
Typ projektu

Comodality

Telematyka
IWW

Mieszane

3

Prace

6

Studia
Razem

1
1

9

Rail

Road

Rail

Road

Water

Greening
transport

Air
1

6

IWW

Port

Greening
transport

Razem

1

3

11

2

8

2

2

1

3

2

1

6

8

2

5

14

4

1

15

5
4
4

40
3

21

3

66

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych INEA.

Rola sektora śródlądowego transportu wodnego w Belgii w całym analizowanym okresie,
tj. latach 1970 – 2016 nieznacznie spadła. Wprawdzie gałąź notuje zauważalną utratę części
udziału w realizowanej pracy przewozowej, jednak udało się zneutralizować to zjawisko.
Najwyższy udział sektora w zrealizowanej pracy transportowej osiągnął na początku tego
okresu (ok. 24,13%), natomiast najniższy w 1994 r. (ok. 9,11%). Ostatecznie, na koniec 2016 r.
sektor odpowiada za ok. 20,58% pracy przewozowej sektora transportu lądowego. Niemniej
analiza wyniku osiąganego przez gałąź od 2001 r. wskazuje wyraźnie, iż trend spadkowy
zostaje trwale przełamany dzięki wdrażaniu zróżnicowanych instrumentów wsparcia zarówno
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krajowego, jak również wspólnotowego. Graficzną ilustrację powyższych trendów prezentuje
Wykres 36.
Wykres 36 Praca przewozowa sektora śródlądowego transportu wodnego w Belgii

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OECD oraz Eurostat.
* Dane dla transportu kolejowego – szacunki własne autora na podstawie danych Eurostat.
** Do sektora transportu lądowego zaliczono następujące gałęzie: drogowy, kolejowy, rurociągowy oraz wodny
śródlądowy.

W przeciwieństwie do pozostałych analizowanych krajów, w przypadku Belgii fracht
rzeczny obsługuje relatywnie zdywersyfikowane rodzaje ładunków. Do 2007 roku, głównymi
towarami spławianymi belgijskimi drogami rzecznymi były te bezpośrednio powiązane
z mineralnymi surowcami energetycznymi. Ich udział w ogólnej prasie przewozowej wynosił
między ok. 60% a 65%:
− Rudy metali i inne produkty górnictwa i kopalnictwa (GT03), której średnioroczny udział
wynosił ok. 42,8%;
− Koks, produkty rafinacji ropy naftowej i paliwo jądrowe (GT07), której średnioroczny
udział wynosił ok. 15,2%;
− Węgiel kamienny i brunatny (lignit), torf, ropa naftowa i gaz ziemny, uran i tor (GT02),
której średnioroczny udział wynosił ok. 8,8%.
Przy czym wyraźnie widać, iż po roku 2007 następuje zmiana w zakresie i rodzajach
głównych towarów transportowych tą gałęzią. Spośród dotychczas obsługiwanych grup
towarowych dwie wyraźnie tracą na znaczeniu. Są to:
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− Rudy metali i inne produkty górnictwa i kopalnictwa (GT03), pozostaje głównym rodzajem
obsługiwanego towaru, z średniorocznym udziałem na poziomie ok. 29,8%
− Węgiel kamienny i brunatny (lignit), torf, ropa naftowa i gaz ziemny, uran i tor (GT02),
której średnioroczny udział spada do ok. 5,6%.
Wzrasta natomiast rola dwóch kolejnych grup towarowych, tj.:
− Towary niedające się zidentyfikować: towary, których z jakichkolwiek powodów nie
można zidentyfikować, a przez to przypisać do grup towarowych 01–16 (GT19), której
średnioroczny udział wynosił ok. 12,6%;
− Chemikalia, wyroby chemiczne i włókna sztuczne; wyroby z gumy i z tworzyw sztucznych
(GT08), której średnioroczny udział wynosił ok. 12,1%;
Wykres 37 Główne grupy towarowe obsługiwane przez sektor śródlądowego transportu
wodnego w Belgii**

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat
* Konwersja między NST/R a NST2007 dokonana samodzielnie przez autora.
** Brak danych za 2007 r.

Belgia stanowi jeden z nielicznych przykładów, gdy następuje przyrost obsługiwanych
kontenerów. Przy czym pozytywny trend z lat 2007 – 2015, zostaje zatrzymany w 2016 r.
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Tabela 66 Transport kontenerów drogą wodną w Belgii
Dane

praca przewozowa
(mln tkm)

waga towarów
(tysiące ton)

tysiące TEU-km

2.000
75.121
187.474
2007
1.493
68.777
156.133
2008
1.616
58.781
141.805
2009
2.049
58.699
156.363
2010
2.226
60.812
172.582
2011
3.802
88.164
255.079
2012
3.113
81.261
205.487
2013
3.482
90.303
235.163
2014
3.688
94.191
264.777
2015
1.572
34.817
83.983
2016
b.d.
b.d.
b.d.
2017
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat [iww_go_actygo].
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jednostki ekwiwalentne
TEU
6.458.567
6.427.271
6.142.137
6.536.641
6.883.765
8.641.444
6.776.083
7.602.122
8.198.428
2.599.712
b.d.

V.3. Bułgaria
Rząd Bułgarii nie realizuje żadnego programu wsparcia zarówno infrastruktury jak również
samego sektora śródlądowego transportu wodnego. Niemniej – w ramach kolejnych budżetów
krajowych realizowane są inicjatywy o charakterze „utrzymaniowym”.
Podstawowym narzędziem wspierającym rozwój sektora transportu wodnego jest Strategia
Unii Europejskiej na rzecz regionu Dunaju (dalej Strategia…)486. W jej ramach wspierane są
działania inwestycyjne jak i koncepcyjne jak również inne inicjatywy dotyczące m.in.:
− unowocześnienia floty transportowej;
− rozwoju infrastruktury liniowej;
− unowocześnienie infrastruktury portowej oraz przeładunkowej.
Należy pamiętać, iż zarówno Rumunia jak i Bułgaria realizują szereg wspólnych projektów
w zakresie zwiększenia roli sektora śródlądowego transportu wodnego współfinansowanych
w ramach ww. Strategii… W efekcie powinien wystąpić odpowiedni efekt synergiczny
widoczny w przypadku obu krajów. Jednak na chwilę obecną, z uwagi na niski poziom
zaawansowania wspólnych projektów jeszcze nie został on urzeczywistniony.
Warto pamiętać, iż oprócz ww. Strategii… Bułgaria uczestniczyła również we wdrażaniu
obu Programów Marco Polo. W latach 2000 – 2013, Bułgaria współuczestniczyła w łącznie 15
inicjatywach w ramach ww. programów, spośród których aż 6 dotyczyło sektora śródlądowego
transportu wodnego (w tym dwie w sposób pośredni). Warto podkreślić, iż projekty wspierające
analizowaną gałąź transportu realizowane były w latach 2005 – 2007 oraz 2009 – 2013.
Tabela 67 Udział Bułgarii w programach Marco Polo (I i II)
Rodzaj działania

Liczba projektów
IWW

IWW/inne

cat
1
mod
4
1
lea/cla
Razem
4
2
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych INEA.
* IWW – Śródlądowy transport wodny.
** SSS – Transport morski bliskiego zasięgu

SSS/inne
1

inne
7
1
8

1

Razem
1
13
1
15

Ponadto Bułgaria brała udział w 8 projektach dotyczących rozwoju infrastruktury liniowej
i punktowej sektora transportu. Przy czym – w przypadku śródlądowego transportu wodnego,
oba realizowane projekty miały charakter studiów wykonalności, a nie działań wdrożeniowych.
Warto podkreślić, iż jedyne działania wdrożeniowe w ramach programów TEN-T oraz CEF-T
dotyczyły sektora transportu kolejowego.
Tabela 68 Udział Bułgarii w programach TEN-T oraz CEF-T
Typ projektu
486

Co-modality

Rail

Water

Razem

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/macro-regional-strategies/danube/library/#2
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IWW
Prace
Studia
Razem

Port

3
2

3

1

2
4
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych INEA.
* IWW – Śródlądowy transport wodny.

1

1

5

1

1

8

Rola sektora śródlądowego transportu wodnego w Bułgarii, w całym analizowanym
okresie, tj. latach 1970 – 2016 wyraźnie spada. Niemniej można wyróżnić trzy okresy:
− Lata 1970 – 1994, gdy sektor śródlądowego transportu wodnego w Bułgarii znajduje się
w wyraźnym trendzie spadkowym. Udział sektora w zrealizowanej pracy transportowej
spada z ok. 8,07% do ok. 1,33%, przy średniorocznym poziomie ok. 6,55
− Lata 1995 – 2007, gdy sektor śródlądowego transportu wodnego w Bułgarii w powolny
sposób odbudowuje swoją rolę jako gałąź transportu. Wprawdzie następuje wzrost udziału
sektora w ogólnej realizowanej pracy transportowej (wzrost z ok. 2,59% do ok. 7,78%, przy
średniorocznym poziomie ok. 4,57%), jednak następuje to przy relatywnie stabilnym
poziomie bezwzględnej pracy przewozowej dostarczanej przez sektor. Widoczny jest już
początek trendu wzrostowego dla sektora transportu drogowego, który trwa do 2015 r.
− Lata 2008 – 2016, gdy sektor śródlądowego transportu wodnego w Bułgarii traci swój
udział w ogólnej realizowanej pracy transportowej (spadek z ok. 8,65% do 30,8%, przy
średniorocznym poziomie ok. 5,17%). Jednocześnie poziom realizowanej pracy
transportowej wykazuje również tendencję spadkową, przy czym o mniejszej amplitudzie
(spadek z ok. 1.936 mln tkm do ok. 1.255 mln tkm, przy średniorocznym poziomie ok. 1429
mln tkm). Warto podkreślić, iż sektor transportu drogowego w tym samym okresie notuje
wyraźne wzrostu.
W analizowanym okresie następuje spadek udziału w realizowanej pracy transportowej
z ok. 8,07% w 1970 r. do ok. 3,08% na koniec okresu. Warto jednak zauważyć, iż w 2008 roku,
udział sektora osiągnął wartość maksymalną (ok. 8,65%). Gałęzią, które zdecydowanie
zwiększa swoją rolę w systemie transportowym Bułgarii jest transport drogowy. Widoczne to
jest zwłaszcza po roku 2007, gdy następuje zarówno integracja w ramach Unii Europejskiej jak
również zostają przezwyciężone skutki kryzysu gospodarczego.
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Wykres 38 Praca przewozowa sektora śródlądowego transportu wodnego w Bułgarii

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OECD oraz Eurostat.
*Do sektora transportu lądowego zaliczono następujące gałęzie: drogowy, kolejowy, rurociągowy oraz wodny
śródlądowy.

Sektor śródlądowego transportu wodnego w Bułgarii realizuje przewóz przede wszystkim
czterech podstawowych grup towarowych. Przy czym między latami 2001 – 2007 a 2008 –
2016 zachodzi szereg zmian w kresie ww. rodzajów towarów.
W latach 2001 – 2007, podstawowymi obsługiwanymi grupami towarów są:
− Węgiel kamienny i brunatny (lignit), torf, ropa naftowa i gaz ziemny, uran i tor (GT02),
wykazujący trend spadkowy (z ok. 42,1% do ok. 38,3% na koniec tego okresu),
− Rudy metali i inne produkty górnictwa i kopalnictwa (GT03), wykazujące trend wzrostowy
(z ok. 19,8% do ok. 30,2% na koniec tego okresu),
− Podstawowe metale; wyroby metalowe gotowe, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (GT10),
wykazujące trend spadkowy (z ok. 30,2% do ok. 13% na koniec tego okresu),
przy czym ww. trzy grupy towarowe stanowią między 85% a 90% całkowitej pracy
przewozowej sektora.
Natomiast w latach 2008 – 2016, podstawowymi obsługiwanymi grupami towarów są:
− Produkty rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa, ryby i pozostałe produkty rybactwa (GT01),
wykazujące trend wzrostowy (z ok. 17,2% do ok. 39,9% na koniec okresu),
− Węgiel kamienny i brunatny (lignit), torf, ropa naftowa i gaz ziemny, uran i tor (GT02),
wykazujący trend spadkowy (z ok. 22,7% do ok. 7,9% na koniec tego okresu),
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− Rudy metali i inne produkty górnictwa i kopalnictwa (GT03), wykazujące trend wzrostowy
(z ok. 38,9% do ok. 22,0% na koniec tego okresu),
przy czym ww. trzy grupy towarowe stanowią między 70% a 78% całkowitej pracy
przewozowej sektora. Grupami towarowymi, których rola wzrasta w drugim analizowanym
okresie są:
− Koks, produkty rafinacji ropy naftowej i paliwo jądrowe (GT07), wykazujący dużą
zmienność w zakresie zrealizowanej pracy przewozowej (średnioroczna wysokość udziału
w pracy przewozowej analizowanej gałęzi wyniosła ok. 6,8%),
− Chemikalia, wyroby chemiczne i włókna sztuczne; wyroby z gumy i z tworzyw sztucznych
(GT08), wykazująca trend wzrosty (z ok. 2,9% do ok. 7,6% na koniec okresu).
Wykres 39 Główne grupy towarowe obsługiwane przez sektor śródlądowego transportu
wodnego w Bułgarii

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat
* Konwersja między NST/R a NST2007 dokonana samodzielnie przez autora.

Dodatkowo Bułgaria nie odnotowała trwałego przyrostu obsługiwanych kontenerów przez
sektor śródlądowego transportu wodnego. Wprawdzie w latach 2007 – 2015 następuje wzrost
zrealizowanej praca przewozowa z ok. 0 mln tkm do ok. 2 mln tkm, jednak w latach 2009 –
2012 notowany średnioroczny poziom wynosi ok. 20,7 mln tkm.

327

V.4. Czechy
Interwencje publiczne podejmowane w latach 2007 – 2013 na rzecz sektora śródlądowego
transportu wodnego w Czechach, dotyczyły przede wszystkim dostosowania środków
transportu do wymogów stawianych przez ustawodawstwo unijne.487 Realizowano program
wspierający unowocześnienie jednostek napędowych, zmniejszających emisyjność jednostek
transportowych. Ponadto w jego ramach możliwe było dostosowanie jednostek transportowych
do przewozu kontenerów. Niemniej – w jego wyniku nastąpiła częściowa zmiana charakteru
obsługiwanych dóbr z najmniej przetworzonych, na towary charakteryzujące się wysoką
wartością dodaną (produkty ropopochodne).
Czechy uczestniczyły w 14 projektach realizowanych w ramach programów Marco Polo.
Przy czym wiekszosc z nich (12) dotyczyło różnych form wsparcia skierowanych na rzecz
transportu kolejowego. Zrealizowano również dwa projekty dotyczące sektora transportu
wodnego sródlądowego, przy czym jeden z nich wspierał również gałąź transportu kolejowego.
Tabela 69 Udział Czech w programach Marco Polo (I i II)
Liczba projektów
IWW/inne
inne

Rodzaj działania

IWW
cat
mod
1
1
tac
tav
lea/cla
Razem
1
1
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych INEA.
* IWW – Śródlądowy transport wodny.

1
8
1
1
1
12

Wartość projektów
IWW
IWW/inne
inne
5 049,3
1 635,3
1 945,2
15 403,0
5 082,1
4 190,6
393,2
1 635,3
1 945,2
30 118,2

Chociaż Czechy uczestniczyły także w projektach realizowanych w ramach unijnych
programów wsparcia infrastruktury punktowej i liniowej, żaden z nich nie dotyczył sektora
śródlądowego transportu wodnego.
Tabela 70 Udział Czech w programach TEN-T oraz CEF-T
Typ projektu

Co-modality

Mieszane
Prace

Telematyka
Rail

Road
4

1

Rail
1

8

1

12

12

3

6

Studia
Razem

Road

PPP

1

1

17

1

3

35

1

7

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych INEA.

Do rozpadu Czechosłowacji w 1992 r., rola sektora śródlądowego transportu wodnego
nieznacznie wzrosła: dotyczy to zarówno udziału w ogólnej pracy przewozowej realizowanej
przez sektor transportu lądowego, jak również w przypadku wielkości pracy realizowanej przez
487

Pełen opis poszczególnych komponentów programu: str. 315.
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analizowaną gałąź. Natomiast w przypadku Czech, dane liczbowe wyraźnie wskazują, iż od
1993 r.488, rola sektora śródlądowego transportu wodnego zmniejsza się. Trend ten ma charakter
trwały i dotyczy zarówno udziału w ogólnej pracy przewozowej transportu lądowego, jak
również pracy przewozowej zrealizowanej przez analizowaną gałąź.
Należy jednak podkreślić, iż trend spadkowy został krótkotrwale wyhamowany: w latach
1997 – 1999 oraz 2004 – 2007, w zakresie udziału gałęzi w ogólnej pracy przewozowej sektora
transportu lądowego, natomiast w latach 2005 – 2008 w zakresie wielkości wykonanej pracy
przewozowej przez analizowaną gałąź.
Wykres 40 Praca przewozowa sektora śródlądowego transportu wodnego w Czechach*

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OECD oraz Eurostat.
* Dane dla lat 1970 – 1992 zostały obliczone samodzielnie przez autora wykorzystując dane dla Czechosłowacji
oraz udział regionów tworzących dzisiejsze Czechy.
**Do sektora transportu lądowego zaliczono następujące gałęzie: drogowy, kolejowy, rurociągowy oraz wodny
śródlądowy.

Sektor śródlądowego transportu wodnego w Czechach obsługuje dwie podstawowe grupy
towarowe, tj. surowce mineralne (zwłaszcza rudy oraz produkty górnictwa) oraz płody rolne
i produkty spożywcze. Ta wyraźna dominacja dotyczy całego analizowanego okresu, tj. lat
1997 – 2016. Niemniej – wyraźnie widoczne są również pewne inne zmiany ilościowe
w zakresie obsługiwanych grup towarowych przez tę gałąź – w szczególności pojawienie się
bardziej przetworzonych produktów, które transportowane są z wykorzystaniem frachtu
Analiza gospodarek zarówno Czech jak i Słowacji wymusza dokonania przetworzenia danych historycznych
opisujących podstawowe wskaźniki makroekonomiczne Czechosłowacji. Dlatego dane liczbowe dotyczące lat
wcześniejszych niż 1992 rok, tj. obarczone są jakością dokonanych założeń przy przeliczeniu poszczególnych
wskaźników.
488
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rzecznego. Widoczną datą graniczną jest rok 2007. W latach 1997 – 2007 głównymi
obsługiwanymi grupami towarów są:
− Rudy metali i inne produkty górnictwa i kopalnictwa (GT03), których udział oscyluje
między 41,9% (w 1992 r.) a 74,5% (w 1997 r.), przy średniorocznym poziomie
wynoszącym ok. 58,9%,
− Produkty rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa, ryby i pozostałe produkty rybactwa (GT01),
których udział oscyluje między 4,0% (w 1998 r.) a 18,2% (w 2006 r.), przy średniorocznym
poziomie wynoszącym ok. 12,1%,
których łączny udział w pracy przewozowej analizowanej gałęzi wynosi między 58,1%
(w 2002 r.) a 81,6% (w 2003 r.), przy średniorocznym poziomie ok. 71,0%. W pierwszym
okresie ważna rola przypada także na Produkty spożywcze, napoje i tytoń (GT04). Po 2007 r.,
wskutek rozwoju sektora transportu drogowego, ta gałąź nie jest obsługiwana.
Wykres 41 Główne grupy towarowe obsługiwane przez sektor śródlądowego transportu
wodnego w Czechach

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.
* Konwersja między NST/R a NST2007 dokonana samodzielnie przez autora.
** Szacunki własne autora.

Natomiast w latach 2008 – 2016 głównymi obsługiwanymi grupami towarów są:
− Rudy metali i inne produkty górnictwa i kopalnictwa (GT03), których udział oscyluje
między 27,3% (w 2009 r.) a 80,6% (w 2016 r.), przy średniorocznym poziomie
wynoszącym ok. 46,9%,
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− Koks, produkty rafinacji ropy naftowej i paliwo jądrowe (GT01), których udział oscyluje
między 5,6% (w 2016 r.) a 28,0% (w 2013 r.), przy średniorocznym poziomie wynoszącym
ok. 14,1%,
których łączny udział w pracy przewozowej analizowanej gałęzi wynosi między 42,4%
(w 2009 r.) a 86,1% (w 2016 r.), przy średniorocznym poziomie ok. 61,0%.
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V.5. Francja
Rząd francuski wspiera sektor śródlądowego transportu wodnego poprzez rozwiązania
prawne i instrumenty finansowe dotyczące następujących obszarów działania:
− Unowocześnienie floty transportowej;
− Rozwój systemów logistycznych uwzględniających transport rzeczny;
− Rozwój zasobów ludzkich;
− Unowocześnienie infrastruktury portowej oraz przeładunkowej.
− Rozwój usług logistycznych i rynku transportowego – poprzez m.in. wsparcie rozwoju
rynku transportu intermodalnego i kombinowanego, modernizację jednostek
transportowych sektora;
− Wsparcie finansowe na rzecz modernizacji portów śródlądowych wodnych – poprzez m.in.
rozwój infrastruktury niezbędnej do rozwoju transportu kombinowanego, ale również
samych narzędzi śródlądowego transportu wodnego.
Wsparcie skierowane było na unowocześnienie i modernizację jednostek pływających –
zarówno ich doposażenie w transpondery niezbędne do pełnego korzystania z systemu RIS, jak
również – inicjatyw zmniejszających presję środowiskową (a zwłaszcza poziom emisyjności)
jednostek pływających. Przy czym w przypadku tego ostatniego zadania dopuszczano
zastosowanie zróżnicowanych narzędzi osiągnięcia celu środowiskowego.
Silne wsparcie skierowane jest równie na rozwój oferty transportowej realizowanej
zarówno bezpośrednio przez podmioty należące do analizowanej gałęzi jak również
w powiązaniu i we współpracy z pozostałymi gałęziami transportu lądowego. Wsparciu
podlega także rozwój oferty transportu multimodalnego i intermodalnego, o ile działania te
implikują także śródlądowy transport wodny. Wsparcie transportu multimodalnego
realizowane jest również w ramach programów dedykowanych na rzecz transportu kolejowego.
Wprawdzie efektywność ww. programów w zakresie zmiany struktury towarowej
obsługiwanej przez analizowaną gałąź nie wydają się być wystarczająco efektywne, z uwagi na
relatywnie niewielkie zmiany między latami 1982 – 2006 oraz 2008 – 2015, jednak osiągane
są pewne sukcesy w zakresie przyciągania części transportu realizowanego z pomocą
kontenerów. Wprawdzie udział tego rodzaju opakowania nie jest bardzo wysoki w realizowanej
pracy transportowej sektora, widoczne są jednak trwałe podstawy jego dalszego rozwoju.
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Tabela 71 Narzędzia wsparcia sektora śródlądowego transportu wodnego we Francji
Rodzaj
interwencji

Okres trwania
wsparcia

Budżet
interwencji

Modernizacja floty

2011 - 2016

3 mln EUR

2007 - 2008

Brak danych

Rozwój
zasobów
ludzkich

2013-2017

22 mln EUR

Cel interwencji

Uwagi

Współfinansowanie zakupu
transponderów AIS

Schemat wsparcia de minimis;
Dofinansowanie max. 2,1 tys.
EUR/podmiot

Wsparcie redukcji emisyjności
podmiotów sektora śródlądowego
transportu wodnego

Dofinansowanie skierowanie do
podmiotów MSP; nie więcej niż 30
tys. EUR/podmiot

Program pomocy na rzecz
modernizacji i innowacji floty
rzecznej (PAMI)

Zmniejszenie emisyjności
jednostek transportowych sektora
– modernizacja jednostek,
doposażenie;
Rozwój kompetencji zawodowych

Ok. 16,5 mln
EUR

Program modernizacji transportu
towarów drogami wodnymi (PAM)

2013-2017

Brak danych

Program na rzecz zwiększenia skali
wykorzystania sektora śródlądowego
transportu wodnego w nowoczesnej
logistyce (PARM)

2003 - 2014

Brak danych

2008 - 2012

50 mln EUR

2013-2017

140 mln EUR

2013-2017

14 mln EUR

Wsparcie frachtu śródlądowego
wodnego

100 mln EUR

Rozwój infrastruktury
przeładunkowej w portach

2008 - 2012

Rozwój rynku
Porty

Od 1980

Zróżnicowany poziom wsparcia z
uwagi na cel i beneficjenta
wsparcia

Prace studyjne
Rozwój transportu kombinowanego
Działania na rzecz śródlądowego
transportu wodnego

Przewidziano odrębną kopertę
finansową dla infrastruktury i
działań wspierających paryskie
porty śródlądowe

Źródło: Opracowanie własne.

Ponadto Francja aktywnie uczestniczyła w unijnych programach wspierających
przeniesienie pracy przewozowej z sektora transportu, jak również dotyczących rozwoju
infrastruktury liniowej i punktowej. W latach 2003 – 2013 Francja uczestniczyła w 43
projektach realizowanych w ramach programów Marco Polo (I i II). Spośród nich, jedynie 4
bezpośrednio dotyczyły wsparcia sektora śródlądowego transportu wodnego. Jednocześnie
wszystkie wdrażane projekty dotyczą przeniesienia pracy przewozowej dotychczas
realizowanej przez transport drogowy.
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Wsparciem dla projektów dotyczących sektora transportu śródlądowego, są również
inicjatywy wspierają rozwój transportu morskiego krótkiego zasięgu, jak również – tzw.
Autostrad morskich. W tym wypadku, Francja realizowała kolejne 12 projektów. Niemniej, aż
32 projekty o charakterze wdrożeniowym dotyczyły sektora transportu kolejowego.
Tabela 72 Udział Francji w programach Marco Polo (I i II)
Liczba projektów

Rodzaj działania

IWW

IWW/inne

SSS

Cat
mod
4
MoS
Tac
Tav
lea/cla
1
Razem
4
1
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych INEA.
* IWW – Śródlądowy transport wodny.
** SSS – Transport morski bliskiego zasięgu
*** MoS – Autostrady morskie

SSS/inne

8

MoS

3

8

1
1

3

2

inne
2
32
1
2
6
43

Francja aktywnie uczestniczy także we wdrażania unijnych projektów dotyczących rozwoju
infrastruktury liniowej i punktowej sektora transportu. Aż spośród 114 realizowanych w latach
2010 – 2015 projektów, aż 41 dotyczyły sektora śródlądowego transportu wodnego lub tzw.
Autostrad morskich. Niemniej, jedynie 21 realizowanych projektów miało charakter działań
wdrożeniowych. Spośród nich 7 dotyczyło rozwoju infrastruktury liniowej, natomiast 13 –
rozwoju niezbędne infrastruktury portowej, a pojedyncze działanie wdrażania systemów
telepatycznych (RIS).
Tabela 73 Udział Francji w programach TEN-T oraz CEF-T
Co-modality
Typ projektu

IWW

Inne

Telematyka
IWW

Mieszane

Rail

Water

Road

1

Prace

Rail

Road

4

IWW

Port

Greening
transport

1

1

7

5

45

1

4

1

19

1

2

1

1

2

35

2

7

5

2

3

62

2
3
2
6
3
58
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych INEA.

3

14

12

2

9

114

2

Razem

7

Razem

1

Studia

6

MoS

W przypadku Francji, rola sektora śródlądowego transportu wodnego jako ważnej gałęzi
transportu lądowego zmniejszyła się na przestrzeni lat. Dotyczy to zarówno udziału
w całkowitej pracy przewozowe sektora transportu lądowego, jak również pracy przewozowej
realizowanej przez analizowaną gałąź.
Przy czym warto podkreślić, iż od roku 1998 następuje powolna odbudowa roli tej gałęzi:
− W latach 1970 – 1997 następuje spadek zarówno udziału gałęzi w całkowitej pracy
przewozowej sektora transportu lądowego (z ok. 7,28% do ok. 2,71% przy średniorocznym
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poziomie ok. 4,11%), jak również zrealizowanej pracy przewozowej (z ok. 12.728 mln tkm
do ok. 5.682 mln tkm, przy średniorocznym poziomie ok. 8.857 mln tkm). Jednocześnie
w kilku latach następują krótkotrwałe odwrócenie ogólnego trendu spadkowego (w: 1978,
1982 oraz 1991).
− W latach 1998 – 2016 następuje niewielki wzrost udziału gałęzi w całkowitej pracy
przewozowej (z ok. 2,5% do ok. 3,38%, przy średniorocznym poziomie ok. 2,98%). Wzrost
notowany jest również w przypadku wielkości realizowanej pracy transportowej
(z ok. 6.207 mln tkm do ok. 6.836 mln tkm, przy średniorocznym poziomie ok. 7.430 mln
tkm). Niemniej można zidentyfikować dwa okresy o charakterze korekty trendu
wzrostowego (lata 2005 – 2008 oraz 2011 – 2012).
Analiza całego okresu 1970 – 2016 pokazuje, iż gałąź zmniejszyła swój udział
w realizowanej pracy transportowej przez sektor transportu lądowego z ok. 7,28% do ok. 3,4%
(przy średniorocznym poziomie ok. 4,0%). Jednocześnie następuje spadek wielkości
realizowanej pracy przewozowej z ok. 12728 mln tkm do ok. 6.836 mln tkm (przy
średniorocznym poziomi ok. 8281 mln tkm).
Wykres 42 Praca przewozowa sektora śródlądowego transportu wodnego we Francji

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OECD oraz Eurostat.
*Do sektora transportu lądowego zaliczono następujące gałęzie: drogowy, kolejowy, rurociągowy oraz wodny
śródlądowy.

Zdecydowana większość pracy przewozowej na francuskich drogach wodnych dotyczy
jedynie czterech grup towarowych, wśród których przeważają mineralne i przetworzone
nośniki energetyczne oraz płody rolne i produkty spożywcze. Przy czym między latami
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1982 – 2006 a latami 2008 – 2015 dochodzi do niewielkiej zmiany wśród obsługiwanych grup
towarowych:
− Rudy metali i inne produkty górnictwa i kopalnictwa (GT03), wykazującą wysoką
zmienność w udziale w całkowitej pracy przewozowej sektora (ze średniorocznym
udziałem na poziomie ok. 37,1%),
− Produkty rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa, ryby i pozostałe produkty rybactwa (GT01),
wykazującą wysoką zmienność w udziale w całkowitej pracy przewozowej sektora
(ze średniorocznym udziałem na poziomie ok. 19,1%),
− Koks, produkty rafinacji ropy naftowej i paliwo jądrowe (GT07), wykazującą tendencje
spadkową (ze średniorocznym udziałem na poziomie ok. 15,3%),
− Węgiel kamienny i brunatny (lignit), torf, ropa naftowa i gaz ziemny, uran i tor (GT02)
wykazującą tendencje spadkową (ze średniorocznym udziałem na poziomie ok. 9,6%),
które łącznie były odpowiedzialne za ok. 75% - 87% całej pracy przewozowej sektora.
Wykres 43 Główne grupy towarowe obsługiwane przez sektor śródlądowego transportu
wodnego we Francji**

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat
* Konwersja między NST/R a NST2007 dokonana samodzielnie przez autora.
** Pierwszy rok obowiązywania NST2007.

W latach 2008 – 2016 śródlądowy transport wodny we Francji obsługuje przede wszystkim
następujące grupy towarowe:
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− Rudy metali i inne produkty górnictwa i kopalnictwa (GT03), wykazującą tendencję
spadkową w udziale w całkowitej pracy przewozowej analizowanej gałęzi
(ze średniorocznym udziałem na poziomie ok. 26,6%),
− Produkty rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa, ryby i pozostałe produkty rybactwa (GT01),
wykazującą tendencję wzrostową (ze średniorocznym udziałem na poziomie ok. 24,2%),
− Koks, produkty rafinacji ropy naftowej i paliwo jądrowe (GT07 wykazującą tendencję
wzrostową (ze średniorocznym udziałem na poziomie ok. 10,8%),
− Towary niedające się zidentyfikować: towary, których z jakichkolwiek powodów nie
można zidentyfikować, a przez to przypisać do grup 01–16 (GT19), wykazującą tendencję
wzrostową (ze średniorocznym udziałem na poziomie ok. 10,0%),
które łącznie były odpowiedzialne za ok. 67% - 74% całej pracy przewozowej sektora.
Mimo braku wśród obsługiwanych grup towarowych, sektor śródlądowego transportu
wodnego we Francji zwiększa skalę obsługiwanego ruchu kontenerów. Widoczne jest to
zwłaszcza poprzez wzrost udziału grupy towarowej Surowce wtórne; odpady komunalne i inne
odpady gdzie indziej niesklasyfikowane (GT14). Niestety – wzrosty trwają tylko do 2015 r.
(włącznie). W latach 2016 – 2017 widoczny jest zauważalny spadek tych przewozów.
Tabela 74 Transport kontenerów drogą wodną we Francji
praca przewozowa
waga towarów
(mln tkm)
(tysiące ton)
2007
1.373
8.779
2008
1.199
8.012
1.504
9.223
2009
1.634
10.152
2010
1.706
10.573
2011
1.782
11.242
2012
1.696
10.415
2013
1.775
10.968
2014
1.624
10.009
2015
709
4.238
2016
670
4.234
2017
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.
Dane
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tysiące TEU-km
163.327
137.885
164.717
184.196
187.191
196.443
182.433
198.478
191.645
84.386
84.062

jednostki
ekwiwalentne TEU
1.025.493
909.177
984.690
1.096.089
1.142.723
1.191.659
1.096.483
1.191.344
1.141.614
2.450.126
504.726

V.6. Holandia
Rząd holenderski wspiera sektor śródlądowego transportu wodnego poprzez rozwiązania
prawne i instrumenty finansowe dotyczące następujących obszarów działania:
− Unowocześnienie floty transportowej;
− Rozwój systemów logistycznych uwzględniających transport rzeczny.
Co ciekawe – systemy wsparcia charakteryzuje się wyjątkową różnorodnością
zastosowanych instrumentów (zarówno rozwiązania o charakterze podatkowym, system zachęt
finansowych jak również dotacji).
Tabela 75 Narzędzia wsparcia sektora śródlądowego transportu wodnego w Holandii
Rodzaj
interwencji

Okres trwania
wsparcia

Budżet
interwencji

Od 1991

Ok. 600 mln
EUR

Od 2001

Ok. 400 mln
EUR

Od 2001
Modernizacja floty

Cel interwencji

Uwagi

Wsparcie unowocześnienia środków
produkcji i transportu, poprzez ich
zazielenienie i ograniczenie
emisyjności

Schemat podatkowy VAMIL
Wsparcie dostępne dla wszystkich
podmiotów gospodarczych
Schemat podatkowy MIA
Wsparcie dostępne dla wszystkich
podmiotów gospodarczych

ok. 1 mld
EUR

Wsparcie zmniejszenia
energochłonności środków produkcji
i transportu

Schemat podatkowy EIA
Wsparcie dostępne dla wszystkich
podmiotów gospodarczych

2005 – 2010

Nie dotyczy

Wsparcie na rzecz unowocześnienia
silników jednostek transportowych

2006 – 2015

Ok. 250 mln
EUR

Wsparcie wdrażania innowacyjnych
technologii i transfer wiedzy

2014

Ok. 4 mln
EUR

Od 2014

6 mln EUR

2007 – 2010

Ok. 1 mln
EUR

Wsparcie rozwoju innowacyjnych
konstrukcji statków dla potrzeb
śródlądowego transportu wodnego i
morskiego
Wdrażanie innowacji
środowiskowych w zakresie
zmniejszenia emisyjności, w
szczególności NOx
Rozwój nowoczesnych i
zrównoważonych łańcuchów dostaw

Vouchery innowacji
Wsparcie dostępne dla wszystkich
podmiotów gospodarczych

Ograniczony obszar wsparcia –
jedynie Holandia Południowa
Zróżnicowany poziom wsparcia z
uwagi na cel i beneficjenta
wsparcia

Rozwój rynku

Program na rzecz zwiększenia skali
wykorzystania sektora
2008 - 2012
śródlądowego transportu wodnego
w nowoczesnej logistyce (PARM)
Wsparcie innowacji ekologicznych
Ok. 4 mln
polepszających sytuację
2014 – 2015
Indywidualne rodzaje wsparcia
EUR
ekonomiczną przedsiębiorstw
sektora transportu wodnego
Źródło: Opracowanie własne. Pełen opis poszczególnych programów i instrumentów zawarto na str. Błąd! Nie
zdefiniowano zakładki..
Ok. 2 mln
EUR

Należy podkreślić, iż zastosowane przez rząd Holandii narzędzia i schematy wsparcia
sektora śródlądowego transportu wodnego przyniosły oczekiwany rezultat w postaci, nie tylko
ustabilizowania roli sektora, ale również jej zwiększenia. Jest to szczególnie widoczne
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w wynikach osiąganych przez analizowaną gałąź transportu od 2001 roku. Wtedy to, przy
relatywnym powolnym wzroście udziału w całkowitej pracy przewozowej sektora transportu
lądowego, następuje wyraźny przyrost realizowanej pracy przewozowej przez analizowaną
gałąź.
Wsparciem dla rozwiązań realizowanych w ramach budżetu krajowego były również
inicjatywy realizowane w ramach unijnych programów wspierających przeniesienie pracy
przewozowej z transportu drogowego na rzecz alternatywny gałęzi transportu, jak również
programy wspierają rozwój infrastruktury liniowej i punktowej.
W latach 2003 – 2013 Holandia współuczestniczyła w 40 projektach realizowanych
w ramach programów Marco Polo (I i II). Spośród nich jedynie 7 projektów wspierało sektor
śródlądowego transportu wodnego (w tym jeden projekt dotyczył transportu multimodalnego,
3 dotyczyły rozwoju potencjału konkurencyjnego sektora, a jeden – wspierał bezpośrednie
przeniesienie pracy przewozowej z transportu drogowego na rzecz analizowanej gałęzi). Mimo,
iż w ujęciu wartościowym jak i ilościowym sektor nie uzyskał zbyt wiele wsparcia, należy
odnotować, iż pośrednio oddziaływały na niego inicjatywy skierowane na rzecz pozostałych
gałęzi wodnych. W przypadku Holandii aż 13 projektów dotyczyło wsparcia transportu
morskiego krótkiego zasięgu (SSS), bądź też rozwoju tzw. Autostrad morskich (MoS).
Niemniej – podobnie jak w większości krajów unijnych, gałęzią, która pozyskała najwyższe
wsparcie był sektor transportu kolejowego. Warto przy tym podkreślić, bardzo wysoką ilość
inicjatyw o charakterze wdrożeniowym realizowanych w Holandii, zwłaszcza na tle
pozostałych krajów.
Tabela 76 Udział Holandii w programach Marco Polo (I i II)
Liczba projektów
Rodzaj działania

IWW

IWW/inne

SSS

cat
1
mod
3
1
9
tac
tav
lea/cla
2
Razem
6
1
9
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych INEA.
* IWW – Śródlądowy transport wodny.
** SSS – Transport morski bliskiego zasięgu
*** MoS – Autostrady morskie

SSS/inne

MoS

RAzem

inne

3

1

3

1

1
16
1
1
1
20

2
33
1
1
3
40

Dużym wsparciem dla rozwoju sektora śródlądowego transportu wodnego w Holandii były
inicjatywy infrastrukturalne realizowane w ramach unijnych programów TEN-T oraz jego
następcy, tj. CEF-T. W latach 2000 – 2015 zrealizowano łącznie 68 inicjatyw wspierających
infrastrukturę wszystkich gałęzi transportu, przy czym działania wdrożeniowe wspierało
łącznie 36 projektów.
Spośród wszystkich zrealizowanych projektów sektor transportu wodnego (zarówno
śródlądowego, morskiego krótkiego zasięgu jak również tzw. Autostrad morskich) uzyskał
339

wsparcie w ramach 28 inicjatyw. Przy czym – sektora śródlądowego transportu wodnego
dotyczyły bezpośrednio 14 inicjatyw. Charakter wdrożeniowy miało jedynie 7 spośród nich.
Warto podkreślić, iż wsparcie skierowano zarówno na rozwój infrastruktury portowej, jak
również infrastrukturę liniową oraz rozwój systemów telematyki transportowej (RIS).
Tabela 77 Udział Holandii w programach TEN-T oraz CEF-T
Typ projektu

Comodality

Telematyka
IWW

Rail

Water
Air

Rail

Road

IWW

Mieszane

MoS

Port

PPP

Greening
transport

4

Prace

2

Studia

1

2

16

4

3

3

3

3

2

9

3

3

6

1

2

2

29

3
2
18
1
12
6
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych INEA.
* PPP – Partnerstwo Publiczno-Prywatne.

6

13

3

2

2

68

2

1

Razem

Razem

32

Rola sektora śródlądowego transportu wodnego w Holandii zmniejszyła się w całym
analizowanym okresie tj. latach 1970 – 2015. Niemniej – w dalszym ciągu ta gałąź transportu
dominuje wśród sektorów transportu lądowego, odpowiadając w ostatnim roku za ponad 52%
całkowitej pracy przewozowej. Należy dodatkowo podkreślić, iż mimo spadku roli
analizowanej gałęzi w całkowitej pracy transportowej sektora transportu lądowego, od 1997 r.
następuje trwały wzrost wielkości pracy przewozowej realizowanej przez śródlądowy transport
wodny w Holandii. Jedynym wyjątkiem jest kryzysowy rok 2009, który ujawnia się głęboką
korektą pracy przewozowej wszystkich gałęzi transportu lądowego.
Analiza całego okresu 1970 – 2016 wyraźnie pokazuje, iż gałąź zmniejszyła swój udział w
realizowanej pracy transportowej przez sektor transportu lądowego z ok. 59,21% do ok. 52,48%
(przy średniorocznym poziomie ok. 51,91%). Jednocześnie następuje wzrost wielkości
realizowanej pracy przewozowej z ok. 30.741 mln tkm do ok. 49.425 mln tkm (przy
średniorocznym poziomi ok. 37.500 mln tkm).
Należy również podkreślić, iż po 2001 r. udział sektora oraz wielkość realizowanej pracy
transportowej rosną.

340

Wykres 44 Praca przewozowa sektora śródlądowego transportu wodnego w Holandii

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OECD oraz Eurostat.
*Do sektora transportu lądowego zaliczono następujące gałęzie: drogowy, kolejowy, rurociągowy oraz wodny
śródlądowy.

W latach 1982 – 2016 nie następują wyraźnie zmiany w zakresie głównych grup
towarowych obsługiwanych przez sektor śródlądowego transportu wodnego w Holandii.
Zarówno w latach 1982 – 2006 jak i 2008 – 2016 dominują w nim tradycyjne grupy takie jak:
− Rudy metali i inne produkty górnictwa i kopalnictwa (GT03), której rola wyraźnie
zmniejsza się po roku 2007 – w latach 1982 – 2006 jej średnioroczny udział wynosił ok.
40,8% natomiast po 2007 r. jedynie 28,2%,
− Koks, produkty rafinacji ropy naftowej i paliwo jądrowe (GT07), wykazujący rosnący trend
w całym okresie (średnioroczny poziom ok. 16,4%),
− Węgiel kamienny i brunatny (lignit), torf, ropa naftowa i gaz ziemny, uran i tor (GT02),
wykazujący rosnący trend w całym okresie (średnioroczny poziom ok. 8,6%),
− Chemikalia, wyroby chemiczne i włókna sztuczne; wyroby z gumy i z tworzyw sztucznych
(GT08), wykazujący rosnący trend w całym okresie (średnioroczny poziom ok. 7,3%),
te cztery kategorie odpowiadają między 67% a 74% całkowitej pracy przewozowej sektora.
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Wykres 45 Główne grupy towarowe obsługiwane przez sektor śródlądowego transportu
wodnego w Holandii

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat
* Konwersja między NST/R a NST2007 dokonana samodzielnie przez autora.
** Pierwszy rok obowiązywania NST2007.

Mimo relatywnych braków w zakresie zmian w zakresie głównych grup towarowych,
sektor śródlądowego transportu wodnego w Holandii wyraźnie zwiększa skalę transportu
z wykorzystaniem kontenerów. Jak wskazują dane, praca przewozowa realizowana z udziałem
kontenerów wzrosła z ok. 5.163 mln tkm w 2007 r. do ok. 7.091 mln tkm w 2016 r.
Tabela 78 Transport kontenerów drogą wodną w Holandii
praca przewozowa
waga towarów
(mln tkm)
(tysiące ton)
2007
5.163
36.741
2008
4.815
35.530
2009
3.908
30.114
2010
5.330
40.518
2011
5.797
42.345
2012
6.134
43.952
2013
6.363
44.849
2014
6.724
47.283
2015
6.671
46.362
2016
7.091
48.822
2017
b.d.
b.d.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat
Rok
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tysiące TEU-km
539.206
519.969
462.191
558.640
613.556
654.628
689.439
746.324
744.974
760.593
b.d.

jednostki
ekwiwalentne TEU
3.875.871
3.885.745
3.600.252
4.320.989
4.527.381
4.745.450
4.913.797
5.294.955
5.260.440
5.308.114
b.d.

V.7. Niemcy
Efekty w zakresie przemian strukturalnych sektora śródlądowego transportu wodnego
w Niemczech, zwłaszcza w odniesieniu do zmiany struktury obsługiwanych towarów zostały
uzyskane dzięki interwencjom publicznym. Dotyczy to zwłaszcza kierunkowego wsparcia
udzielanego na dostosowanie sektora w następujących obszarach:
− Unowocześnienie floty transportowej;
− Rozwój systemów logistycznych uwzględniających transport rzeczny;
− Rozwój zasobów ludzkich;
− Unowocześnienie infrastruktury portowej oraz przeładunkowej.
Wsparcie dotyczące modernizacji jednostek pływających (zarówno pchaczy jak i barek)
realizowane jest w sposób nieprzerwany. Coraz częściej przyjmuje ono postać wsparcia
dystrybuowanego z wykorzystaniem instrumentów finansowych (zarówno preferencyjnych
kredytów, jak również dopłat do rat kapitałowych i/lub odsetkowych, jak również gwarancji).
Tabela 79 Narzędzia wsparcia sektora śródlądowego transportu wodnego w Niemczech
Rodzaj
interwencji
Modernizacja floty

Okres trwania
wsparcia

Budżet
interwencji

2007 – 2008

Brak danych

2007 – 2018

ok. 24 mln EUR

2015 – 2018

ok. 9 mln EUR

Rozwój rynku
Rozwój zasobów
ludzkich
Porty

2005 – 2017

Ok. 300 mln
EUR

2016 – 2017

Ok. 50 mln EUR

1999 - 2006

ok. 20 mln EUR

2003 – 2018

30 mln EUR

2006 - 2016

Ok. 500 mln
EUR

Cel interwencji
Finansowanie modernizacji
jednostek sektora śródlądowego
transportu wodnego
Program zmniejszenia emisyjności
silników jednostek sektora
śródlądowego transportu wodnego
(Efektywność jednostek silnikowych)
Zmniejszenie negatywnej presji
środowiskowej
Program wsparcia rozwoju
nowoczesnych konstrukcji morskich
oraz inżynierii
Program wsparcia rozwoju
nowoczesnych konstrukcji wodnych
śródlądowych oraz morskich
Wsparcie systemu szkolnictwa
zawodowego dla sektora
śródlądowego transportu wodnego
Rozwój kompetencji pracowników
sektora śródlądowego transportu
wodnego
Wsparcie infrastruktury transportu
kombinowanego

Uwagi
Wsparcie udzielane przez
bank KfW

Wsparcie na rzecz sektora
śródlądowego transportu
wodnego, dotyczyło
nowoczesnych jednostek
pływających
Wsparcie skierowane do
stoczni oraz podmiotów
produkcyjnych

Wsparcie na rzecz
śródlądowego transportu
wodnego ma charakter
pośredni.

Źródło: Opracowanie własne.

Silne wsparcie na rzecz sektora było również realizowane przez niemiecki bank rozwoju
KfW, który działa na szczeblu federalnym. W wypadku niektórych landów, wsparcie było także
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oferowane przez lokalne instytucje kredytowe. Niemniej w obu wypadkach, wsparcie było
oferowane w ramach preferencyjnie sparametryzowanych instrumentów finansowych
(dotyczących zarówno zapewnienia finansowania długo i krótkoterminowego). Dodatkowo
mechanizmy mają charakter wybiórczy i selektywny – wsparcie skierowane jest zwłaszcza na
zmniejszenie presji środowiskowej generowanej bezpośrednio przez jednostki pływające
sektora.
Należy podkreślić, iż szereg instrumentów wsparcia dotyczy unowocześnienia oferty
handlowej i usługowej realizowanej przez analizowaną gałąź transportu. To korzystnie
wpłynęło na utrzymanie poziomu realizowanej pracy transportowej. Niemniej nie było to
wystarczające aby zapewnić utrzymanie pozycji sektora śródlądowego transportu wodnego
w całkowitej pracy transportowej realizowanej przez sektor transportu lądowego.
Ważnym wsparciem na rzecz sektora transportu wodnego w Niemczech było także
uczestnictwo w unijnych programach dotyczących zarówno przeniesienia części pracy
przewozowej realizowanej przez sektor transportu drogowego na inne gałęzie, jak również
inicjatyw wspierających rozwój infrastruktury liniowej jak i punktowej.
W latach 2003 – 2013 Niemcy uczestniczyły w 82 inicjatywach realizowanych w ramach
obu programów Marco Polo. Jednak aż 53 inicjatywy dotyczyły bezpośrednio działań na rzecz
sektora transportu kolejowego. Jednak sektora transportu wodnego dotyczyło jedynie 28
programów (3 miały charakter inny niż wdrożeniowy). Bezpośrednie wsparcie śródlądowego
transportu wodnego realizowano w ramach 14 projektów w tym trzech dotyczących inicjatyw
w zakresie rozwoju kompetencji lub szkoleń zawodowych). Pośrednim wsparciem były także
inicjatywy infrastrukturalne dotyczące rozwoju transportu morskiego krótkiego zasięgu.
Tabela 80 Udział Niemiec w programach Marco Polo (I i II)
Rodzaj działania

Liczba projektów
IWW

IWW/inne

SSS

SSS/inne

cat
mod
6
5
7
tac
tav
lea/cla
1
2
Razem
7
7
7
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych INEA.
* IWW – Śródlądowy transport wodny.
** SSS – Transport morski bliskiego zasięgu.
*** MoS – Autostrady morskie.

MoS

inne

1
5

2

6

2

1
43
2
2
5
53

Razem
2
68
2
2
8
82

Niemcy uczestniczyły w programie TEN-T (oraz CEF-T). Spośród 143 projektów, w
których współuczestniczyły Niemcy, bezpośrednie wsparcie na rzecz wszystkich rodzajów
transportu wodnego (śródlądowego oraz tzw. Autostrad morskich) realizowano w ramach 49
inicjatyw. Równocześnie wszystkie projekty dotyczące Autostrad morskich miały charakter
międzynarodowy i ich efekt nie koncentrował się na terytorium Niemiec.
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Bezpośrednie wsparcie śródlądowego transportu wodnego realizowało poprzez 15
programów, spośród których trzy dotyczyły rozwoju infrastruktury przeładunkowej w portach
śródlądowych. Dodatkowo wśród projektów finansujących infrastrukturę liniową sektora,
dominowały inicjatywy dotyczące rozwoju niemieckich szlaków wodnych. Jedynie 3 programy
miały na celu rozwój powiązań niemieckiej sieci dróg wodnych z systemami dróg wodnych
krajów ościennych. Żaden z projektów infrastrukturalnych nie dotyczył kierunku wschodniego
(w tym powiązania polskich dróg wodnych z niemieckimi).
Tabela 81 Udział Niemiec w programach TEN-T oraz CEF-T
Typ projektu

Air

Comodality

Water
Telematyka

Mieszane

Rail

Road

4

Prace

1

Studia

2

IWW

Port

1

Razem

Greening
transport

MoS

1

8

14

4

84

13

38

14

11

3

2

15

4

2

4

4

11

45

Razem
3
1
15
57
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych INEA.
* IWW – Śródlądowy transport wodny.
** SSS – Transport morski bliskiego zasięgu.
*** MoS – Autostrady morskie.

18

14

7

5

23

143

1

W przypadku Niemiec rola sektora śródlądowego transportu wodnego w całym
analizowanym okresie spada. W szczególności dotyczy to spadku udziału analizowanej gałęzi
w ogólnej pracy przewozowej realizowanej przez transport lądowy (spadek z ok. 22,98% do
ok. 10,76%, przy średniorocznym poziomie wynoszącym ok. 16,86%). Wymaga podkreślenia,
iż od roku 1990 następuje przyspieszenie tempa spadku udziału gałęzi, co jest wynikiem
postępującego procesu restrukturyzacji niemieckiej gospodarki.
Niemniej równocześnie wielkość pracy transportowej analizowanej gałęzi transportu,
wzrosła (z ok. 48.813 mln tkm do ok. 54.347 mln tkm, przy średniorocznym poziomie
wynoszącym ok. 55.898 mln tkm).
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Wykres 46 Praca przewozowa sektora śródlądowego transportu wodnego w Niemczech*

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OECD oraz Eurostat.
* Dane liczbowe sprzed 1991 r. nie uwzględniają pracy przewozowej realizowanej na terytorium Niemieckiej
Republiki Demokratycznej (NRD).

Warto podkreślić, iż w przypadku Niemiec zachodzi w latach 1982 – 2016 pewna zmiana
wśród obsługiwanych grup towarowych. W całym analizowanym okresie sektor śródlądowego
transportu wodnego obsługuje następujące rodzaje towarów:
− Rudy metali i inne produkty górnictwa i kopalnictwa (GT03), których średnioroczny
poziom udziału w całkowitej pracy transportowej gałęzi wynosi ok. 28,7%,
− Koks, produkty rafinacji ropy naftowej i paliwo jądrowe (GT07), o średniorocznym
poziomie wynoszącym 18,1%,
− Węgiel kamienny i brunatny (lignit), torf, ropa naftowa i gaz ziemny, uran i tor (GT02),
o średniorocznym poziomie wynoszącym 13,2%,
− Produkty rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa, ryby i pozostałe produkty rybactwa (GT01),
o średniorocznym poziomie wynoszącym 9,5%,
− Chemikalia, wyroby chemiczne i włókna sztuczne; wyroby z gumy i z tworzyw sztucznych
(GT08), o średniorocznym poziomie wynoszącym 6,8%,
− Podstawowe metale; wyroby metalowe gotowe, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (GT10),
o średniorocznym poziomie wynoszącym 6,5%.
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Warto podkreślić, iż z ww. grup towarowych, jedynie przedostatnia spośród z nich
przełamuje tendencje spadkowe. Dodatkowo powyższe sześć rodzajów obsługiwanych
towarów stanowią między 74% a 87% całości pracy przewozowej analizowanej gałęzi.
Wykres 47 Główne grupy towarowe obsługiwane przez sektor śródlądowego transportu
wodnego w Niemczech

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat
* Konwersja między NST/R a NST2007 dokonana samodzielnie przez autora.
** Pierwszy rok obowiązywania NST2007.

Natomiast w latach 2008 – 2016 do dotychczasowych grup towarowych dochodzą również:
− Surowce wtórne; odpady komunalne i inne odpady gdzie indziej niesklasyfikowane w CPA
(GT16), o średniorocznym poziomie wynoszącym 9,5%;
− Towary niedające się zidentyfikować: towary, których z jakichkolwiek powodów nie
można zidentyfikować, a przez to przypisać do grup 01–16 (GT19), o średniorocznym
poziomie wynoszącym 6,1%.
Ww. dwie grupy towarowe wykazują tendencje wzrostowe w zakresie udziału
w realizowanej przez gałąź pracy przewozowej. Jedynie w przypadku tej pierwszej można
stwierdzić, iż następuje obsługa nowego rodzaju ładunku przez sektor.
Mimo zmiany w zakresie obsługiwanych grup towarowych, w przypadku śródlądowego
transportu wodnego w Niemczech nie doszło do zauważalnego zwiększenia pracy przewozowej
obsługiwanej za pomocą kontenerów.
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Tabela 82 Transport kontenerów drogą wodną w Niemczech
Rok

praca przewozowa
(mln tkm)

waga towarów
(tysiące ton)

2007
5.936
20.043
2008
5.567
18.932
2009
5.115
18.339
2010
6.104
21.810
2011
5.474
21.707
2012
5.663
20.798
2013
6.076
21.091
2014
6.439
22.200
2015
6.101
21.724
2016
6.354
22.670
2017
6.717
23.615
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat
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tysiące TEU-km

jednostki
ekwiwalentne TEU

644.301
615.684
531.975
637.876
579.257
603.199
651.712
706.799
688.407
705.529
751.537

2.129.899
2.034.269
1.845.566
2.185.583
2.188.832
2.192.498
2.206.895
2.380.902
2.389.773
2.450.126
2.580.658

V.8. Rumunia
Rząd Rumunii nie realizuje żadnego programu wsparcia infrastruktury lub podmiotów
sektora śródlądowego transportu wodnego. Niemniej – w ramach kolejnych budżetów
krajowych realizowane są inicjatywy o charakterze utrzymaniowym skierowane na
infrastrukturę liniową.
Podstawowym narzędziem wspierającym rozwój sektora transportu wodnego w ramach
Strategii Unii Europejskiej na rzecz regionu Dunaju (dalej Strategia…)489. W jej ramach
wspierane są działania inwestycyjne jak i koncepcyjne jak również inne inicjatywy dotyczące
m.in.:
− unowocześnienia floty transportowej;
− rozwoju infrastruktury liniowej;
− unowocześnienie infrastruktury portowej oraz przeładunkowej.
Należy pamiętać, iż zarówno Rumunia jak i Bułgaria realizują szereg wspólnych projektów
w zakresie zwiększenia roli sektora śródlądowego transportu wodnego współfinansowanych
w ramach ww. Strategii… W efekcie powinien wystąpić odpowiedni efekt synergiczny
widoczny w przypadku obu krajów. Jednak na chwilę obecną, z uwagi na niski poziom
zaawansowania wspólnych projektów dotyczących bezpośrednio analizowanej gałęzi jeszcze
nie został on urzeczywistniony.
Mimo braku wystąpienia efektów synergicznych, wdrażanie ww. programu jest widoczne
we wzroście roli sektora śródlądowego transportu wodnego w Rumunii. Zwłaszcza w obliczu
trudności gospodarczych jakie przechodził w latach 2013 – 2015 ten kraj. W trakcie realizacji
Strategii… nastąpił zauważalny wzrost roli sektora dotyczący realizowanej pracy przewozowej.
Dodatkowo również udało się również ustabilizować jej wysokość po okresie wysokiej
zmienności.
Mimo to, wdrażanie ramach strategii Unii Europejskiej na rzecz regionu Dunaju przyniosło
rezultaty zwłaszcza po roku 2010. Udało się wtedy się odbudować rolę sektor w systemie
transportowym Rumunii, po silnych spadkach wynikających w znacznej mierze z kryzysu
finansowego z lat 2007 – 2008, jak również drugiej fazy kryzysu gospodarczego z lat 2013 –
2015.
Pomimo takich wyników nie udało się doprowadzić do zmiany podstawowych Grup
Towarowych obsługiwanych przez sektor śródlądowego transportu wodnego. Niemniej –
podejmowane działania przyczyniły się do utrzymania, a także zwiększenia jego roli
w systemie transportowym Rumunii.
Warto pamiętać, iż realizacja Strategii… była powiązana zarówno z programami wsparcia
przeniesienia pracy przewozowej z sektora drogowego na rzecz pozostałych gałęzi jak również
unijnych programów wsparcie rozwoju infrastruktury punktowej i liniowej.

489

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/macro-regional-strategies/danube/library/#2
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W latach 2003 – 2013 Rumunia współuczestniczyła w 25 projektach w ramach programów
Marco Polo (I i II). Spośród realizowanych projektów jedynie 6 dotyczyło wsparcia sektora
śródlądowego transportu wodnego, przy czym jeden projekt miał charakter studyjnoszkoleniowy. Podobnie jak w pozostałych krajach realizujących programy Marco Polo (I i II),
większość wsparcia została skierowana na rzecz transportu kolejowego.
Tabela 83 Udział Rumunii w programach Marco Polo (I i II)
Rodzaj działania

Liczba projektów
IWW

SSS/inne

mod
5
tav
lea/cla
1
Razem
6
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych INEA.
* IWW – Śródlądowy transport wodny.
** SSS – Transport morski bliskiego zasięgu.
*** MoS – Autostrady morskie.

Razem

inne
1

15
1
2
18

1

21
1
3
25

Rumunia współuczestniczyła również w realizacji 17 inicjatyw w ramach programów TENT oraz CEF-T w latach 2000 – 2015. Przy spośród jedynie 4 projekty dotyczyły bezpośredniego
wsparcia sektora śródlądowego transportu wodnego. Dodatkowo Rumunia uczestniczyła w
międzynarodowym projekcie dotyczących rozwoju tzw. Autostrad Morskich.
Tabela 84 Udział Rumunii w programach TEN-T oraz CEF-T
Typ projektu
Mieszane

Co-modality

Telematyka

Rail

Road

(puste)

Road

(puste)

(puste)

1

IWW

1

Prace
Studia

Water

2
3

1

2

Razem

3
1
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych INEA.

4

1

Port

2

Razem

1

3

1

5

1
2

MoS

1
2

7
17

W przypadku Rumunii rola sektora śródlądowego transportu wodnego jest silnie zmienna
w czasie – możemy zidentyfikować momenty, gdy rola analizowanej gałęzi ma całkowicie
pomijalne znaczenie w systemie transportowym kraju (lata 1970 – 1988), jak również takie
okresy gdy ustępuje jedynie transportowi drogowemu. Niemniej warto podkreślić, iż po 2001
roku, rola sektora rośnie. W latach 2007 – 2016 udział sektora w pracy przewozowej wynosi
między 9,6% a 23,15%. W 2016 r. udział sektora wynosi 17,31%.
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Wykres 48 Praca przewozowa sektora śródlądowego transportu wodnego w Rumunii

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OECD oraz Eurostat.
*Do sektora transportu lądowego zaliczono następujące gałęzie: drogowy, kolejowy, rurociągowy oraz wodny
śródlądowy.

Natomiast wielkość pracy przewozowej realizowanej przez analizowaną gałąź transportu
wyraźnie wzrasta od roku 2001. Przy czym po tej dacie następuje krótkie okresy korekty
ogólnej tendencji wzrostowej (m.in. 2005 – 2008, 2011 – 2012), jednak nie zmieniając jej
trwale:
− Rudy metali i inne produkty górnictwa i kopalnictwa (GT03), wykazujące tendencję
spadkową w całym analizowanym okresie (spadek z ok. 43,5% do ok. 31,4%, przy
średniorocznym poziomie wynoszącym ok. 38,3%);
− Produkty rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa, ryby i pozostałe produkty rybactwa (GT01),
wykazujące rosnącą tendencję w całym analizowanym okresie (wzrost z ok. 14,8% do ok.
38,1%, przy średniorocznym poziomie wynoszącym ok. 25,7%);
− Węgiel kamienny i brunatny (lignit), torf, ropa naftowa i gaz ziemny, uran i tor (GT02),
wykazujący wysoką zmienność i fluktuacje (z udziałem wynoszącym między 6,9%
a 14,7%, przy średniorocznym poziom wynoszącym ok. 11,6%),
których łączny udział w realizowanej pracy transportowej analizowanego sektora wynosi
między 62,3% a 76,9%.
Należy jednak podkreślić, iż realizowana polityka wsparcia sektora nie prowadzi do
znacznych zmian w zakresie obsługiwanych grup towarowych w latach 2001 – 2016.
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Wykres 49 Główne grupy towarowe obsługiwane przez sektor śródlądowego transportu
wodnego w Rumunii

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat
* Konwersja między NST/R a NST2007 dokonana samodzielnie przez autora.
** Pierwszy rok obowiązywania NST2007.

Nie odnotowano również zwiększenia skali wykorzystania kontenerów transporcie
wodnym śródlądowym.
Tabela 85 Transport kontenerów drogą wodną w Rumunii
praca przewozowa
waga towarów
(mln tkm)
(tysiące ton)
2007
52
124
2008
50
128
2009
44
142
2010
54
182
2011
54
146
2012
26
59
2013
4
5
2014
5
9
2015
2
3
2016
21
80
2017
15
60
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat
Rok
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tysiące TEU-km
4.200
4.559
3.662
4.240
8.452
3.673
919
1.986
1.126
2.629
1.710

jednostki
ekwiwalentne TEU
9.927
11.555
11.721
12.579
16.129
6.739
1.155
3.114
1.380
6.664
4.839

V.9. Słowacja
Rząd słowacki wspiera sektor śródlądowego transportu wodnego poprzez rozwiązania
prawne i instrumenty finansowe dotyczące rozwoju systemów logistycznych uwzględniających
transport rzeczny (zwłaszcza transport kombinowany i multimodalny). Dotychczas realizowane
dwa programy wsparcia miały za zadanie ułatwienie uruchomienia trwałych (regularnych)
usług transportu kombinowanego. Niemniej ich efekt końcowy pozostawia wiele do życzenia.
Dotyczy to zarówno rozwoju samego sektora śródlądowego transportu wodnego, rozumianego
jako wielkość realizowanej pracy transportowej, jak również – rozwoju obsługi transportu
kontenerowego.
Tabela 86 Narzędzia wsparcia sektora śródlądowego transportu wodnego na Słowacji
Rodzaj
interwencji

Rozwój rynku

Okres trwania
wsparcia

Budżet
interwencji

Cel interwencji

2006 – 2009

Ok. 0,5 mln
EUR
(średniorocznie)

Wsparcie uruchamiania regularnych
usług transportu kombinowanego

Dofinansowanie mogło być
przeznaczone na opłaty dot.
dostępu do infrastruktury
transportu

Od 2009

Ok. 0,5 mln
EUR
(średniorocznie)

Współfinansowanie kosztów
niezbędnych środków technicznych
do uruchomienia regularnych usług
transportu kombinowanego

Poziom współfinansowania
zależał od podejmowanych
działań (prace studyjne,
zakup urządzeń, prace
inwestycyjne)

Uwagi

Źródło: Opracowanie własne.

Słowacja była jednym z krajów, który w najmniejszym stopniu współuczestniczył
w realizacji projektów unijnych dotyczących zarówno przeniesienia pracy przewozowej
z sektora transportu drogowego na rzecz pozostałych gałęzi, jak również programów
wspierających infrastrukturę liniową i punktową.
W latach 2003 – 2013 Słowacja współuczestniczyła w realizacji 5 projektów w ramach
programów Marco Polo (I i II). Żaden nie dotyczył sektora frachtu rzecznego. W latach 2000 –
2015 Słowacja współuczestniczyła w realizacji 21 projektów w ramach programów TEN-T, a
także jego następcy CEF-T. Spośród wdrażanych inicjatyw jedynie trzy projekty dotyczyły
wsparcia sektora śródlądowego transportu wodnego. Przy czym dwie inicjatywy miały
charakter studialny skoncentrowany na zagadnieniach infrastruktury portowej. Jedynie jedna
inicjatywa dotyczyła rozwoju infrastruktury liniowej tej gałęzi transportu.
Tabela 87 Udział Słowacji w programach TEN-T oraz CEF-T
Typ projektu

Air

Telematyka

Mieszane

Rail

Road

IWW

Razem

Port

1

Prace

1

1

3

1

3

8

1
1
7
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych INEA.
* IWW – Śródlądowy transport wodny.

9

Studia

Water

1

Razem
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1
1

6
2

14

2

21

Mimo zastosowanych mechanizmów wsparcia widoczny jest postępujący spadek roli
sektora śródlądowego transportu wodnego w systemie transportowym Słowacji. Od roku 2001
następuje powolny spadek udziału analizowanej gałęzi w całkowitej pracy transportowej
realizowanej przez sektor transportu lądowego. O ile jeszcze w 2000 r. udział sektora wynosił
ok. 5,13%, o na koniec 2015 r. spadł on do poziomu ok. 1,96% (średnioroczny poziom wynosił
ok. 2,72%). Należy przy tym podkreślić, iż w dwóch podokresach nastąpiła próba przełamania
ogólnego trendu spadkowego (lata 2003 – 2006 oraz 2009 – 2010), niemniej nie przyniosła ona
trwałego rezultatu.
Wykres 50 Praca przewozowa sektora śródlądowego transportu wodnego na Słowacji

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OECD oraz Eurostat.
*Do sektora transportu lądowego zaliczono następujące gałęzie: drogowy, kolejowy, rurociągowy oraz wodny
śródlądowy.

Widoczny jest także trwały spadek wielkości realizowanej pracy transportowej przez sektor
śródlądowego transportu wodnego na Słowacji (z poziomu ok. 1015 mln tkm do ok. 903 mln
tkm, przy średniorocznym poziomie wynoszącym ok. 876 mln tkm). Dodatkowo
w analizowanym okresie następuje wyraźny wzrost całkowitej pracy transportowej transportu
lądowego, w szczególności transportu drogowego. Wielkość pracy przewozowej sektora
transportu kolejowego, podobnie jak śródlądowego wodnego, zmniejsza się.
Trudno jest ponadto dokonać analizy zmiany w zakresie obsługiwanych grup towarowych.
Jak wskazują dane Eurostatu, od 2007 r. między 78,3% a 91,3% (przy średniorocznym
poziomie wynoszącym ok. 86,7%) pracy transportowej sektora dotyczy grupy pn. Inne towary
gdzie indziej niesklasyfikowane (GT20).
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Wykres 51 Główne grupy towarowe obsługiwane przez sektor śródlądowego transportu
wodnego na Słowacji

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat
* Konwersja między NST/R a NST2007 dokonana samodzielnie przez autora.
** Pierwszy rok obowiązywania NST2007.

Należy przy tym podkreślić, iż w latach 2007 – 2016, nie zaszły znaczne zmiany w zakresie
obsługi transportu z wykorzystaniem kontenerów. W przypadku Słowacji transport ten ma
charakter marginalny.
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V.10. Węgry
Rząd Węgier wspiera sektor śródlądowego transportu wodnego poprzez rozwiązania
prawne i instrumenty finansowe dotyczące następujących obszarów działania:
− Unowocześnienie floty transportowej;
− Rozwoju rynku;
− Rozwój infrastruktury portów.
Największe środki przeznaczone są na bezpośrednie dotacje związane ze zwrotem kosztów
akcyzy na nośniki energii wykorzystywane podczas świadczenia usług transportowych.
Niemniej brak jest podstaw do oceny ich skuteczności z uwagi na zauważalne fluktuacje
zarówno w wielkości zarówno realizowanej pracy transportowej przez analizowaną gałąź, jak
również jej udziałowi w całkowitej pracy transportowej realizowanej przez sektor transportu
lądowego.
Dodatkowo efektywność wsparcia skierowanego na rzecz rozwoju transportu
intermodalnego nie jest zbyt wysoka. Widoczne jest to zwłaszcza w niezadowalającym
poziomie obsługi transportu realizowanego z użyciem kontenerów.
Tabela 88 Narzędzia wsparcia sektora śródlądowego transportu wodnego na Węgrzech
Rodzaj
interwencji

Okres trwania
wsparcia

Budżet
interwencji

Unowocześnienie
floty

2009 - 2013

Brak danych

Rozwój rynku

2007 - 2017

Rozwój portów

2009 – 2013

Cel interwencji

Uwagi

Wsparcie systemu RIS (projekt
HuRIS)

Współfinansowanie ze
środków INTEREG oraz
TEN-T

286 mln EUR

Zwrot kosztów akcyzy na nośniki
energii wykorzystywane do
świadczenia usług transportowych

Ok. 80% środków
przeznaczonych jest w
ramach wsparcia sektora
transportu kolejowego, a
jedynie 20% na sektor
śródlądowego transportu
wodnego

57,6 mln EUR

Wsparcie na rzecz rozwoju
transportu intermodalnego.
Działania inwestycyjne dotyczące
infrastruktury portów (powiązanie z
infrastrukturą drogową i kolejową;
unowocześnienie maszyn
przeładunkowych)

Źródło: Opracowanie własne.

Węgry współuczestniczyły w szeregu unijnych inicjatywy realizowanych zarówno
w ramach programów przeniesienia części pracy przewozowej realizowanej przez sektor
transportu drogowego na inne gałęzie transportu, a także w programach wspierających
infrastrukturę liniową i punktową.
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W latach 2003 – 2013 Węgry uczestniczyły w 18 inicjatywach w ramach programów Marco
Polo (I i II). Aż 16 z realizowanych projektów dotyczyło wsparcia transportu kolejowego.
Tylko dwie inicjatywy dotyczyły wsparcie potencjału sektora śródlądowego transportu
wodnego. Przy czym jedna z nich realizowana była w ramach mechanizmu promocji transportu
multimodalnego.
Tabela 89 Udział Węgier w programach Marco Polo (I i II)
Liczba projektów

Rodzaj działania

IWW

IWW/inne

Razem

Rail

mod
1
1
tav
lea/cla
Razem
1
1
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych INEA.
* IWW – Śródlądowy transport wodny;
** SSS – Transport morski bliskiego zasięgu
*** MoS – Autostrady morskie

12
1
3
16

14
1
3
18

Ponadto Węgry współuczestniczyły w realizacji projektów infrastrukturalnych w ramach
unijnych programów TEN-T (oraz CEF-T). W latach 2000 – 2015 na Węgrzech realizowano
42 projekty dotyczące rozwoju infrastruktury liniowej jak i punktowej (jedynie 26 miało
charakter wdrożeniowy). Podobnie jak w przypadku większości krajów, największe wsparcie
skierowano na rzecz transportu kolejowego (18 projektów) oraz drogowego (7 projektów).
Sektor śródlądowego transportu wodnego zostały wsparty w ramach 10 projektów dotyczących
zarówno rozwoju dróg wodnych, jak również unowocześnienia infrastruktury przeładunkowej
i portowej. Warto podkreślić, iż dwa projekty realizowały wsparcie na rzecz telematyki sektora
frachtu rzecznego (RIS). Niemniej spośród dziesięciu inicjatyw, jedynie połowa z nich miała
charakter wdrożeniowy.
Tabela 90 Udział Węgier w programach TEN-T oraz CEF-T
Telematyka

Water

Rail

Road

2

3

5

1

2

9

2

4

1

16

Razem
3
2
3
1
3
16
6
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych INEA.

6

2

42

Typ projektu

Air

IWW

Rail

Road

Air

Mieszane
Prace
Studia

3

2

3

1

3

IWW

Port
1

Razem
6
20

Rola sektora śródlądowego transportu wodnego wykazuje wyraźną tendencję spadkową,
zarówno w latach 1970 – 2016, jak również w okresie po 2001 r. Przy czym od 2013 r. udział
sektora w pracy przewozowej wydaje się stabilizować wokół poziomu ok. 3,4%. Graficzną
ilustrację powyższych trendów prezentuje Wykres 52.
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Wykres 52 Praca przewozowa sektora śródlądowego transportu wodnego na Węgrzech

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OECD oraz Eurostat.
*Do sektora transportu lądowego zaliczono następujące gałęzie: drogowy, kolejowy, rurociągowy oraz wodny
śródlądowy.

Warto podkreślić, iż sektor śródlądowego transportu wodnego na Węgrzech obsługuje
relatywnie zdywersyfikowane grup towarowe. Należy jednak zauważyć, iż w większości
wypadków są to dobra o relatywnie niskim stopniu przekształceniu i charakteryzujące się niższą
wartością dodaną. Są to:
− Produkty rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa, ryby i pozostałe produkty rybactwa (GT01),
o dominującej roli wśród obsługiwanych grup towarowych (notujące średnioroczny poziom
wynoszący ok. 23,2%);
− Rudy metali i inne produkty górnictwa i kopalnictwa (GT03), wykazujący tendencję
spadkową niemniej – udział tej kategorii nie spadł poniżej ok. 20% (przy średniorocznym
poziomie wynoszącym ok. 24%);
− Koks, produkty rafinacji ropy naftowej i paliwo jądrowe (GT07), wykazujący tendencję
wzrostową, zwłaszcza po roku 2007 (przy średniorocznym poziomie wynoszącym ok.
9,9%);
− Podstawowe metale; wyroby metalowe gotowe, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (GT10),
wykazującą tendencję spadkową (przy średniorocznym poziomie wynoszącym ok. 12,1%).
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Wykres 53 Główne grupy towarowe obsługiwane przez sektor śródlądowego transportu
wodnego na Węgrzech

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat
* Konwersja między NST/R a NST2007 dokonana samodzielnie przez autora.
** Pierwszy rok obowiązywania NST2007.

Warto podkreślić, iż powyżej zdefiniowane grupy towarowe stanowią między 78% a 87%
całkowitej pracy przewozowej sektora śródlądowego transportu wodnego na Węgrzech.
Dodatkowo wszystkie te rodzaje dóbr wykazują relatywnie wysoką fluktuację w kolejnych
latach analizowanego okresu.
Ponadto w latach 2007 – 2015, nie zaszły znaczne zmiany w zakresie obsługi transportu
z wykorzystaniem kontenerów. W przypadku Węgier ten rodzaj transportu ma charakter
marginalny.
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V.11. Wielka Brytania
Rządy Anglii oraz Szkocji wspierają sektor śródlądowego transportu wodnego poprzez
rozwiązania prawne i instrumenty finansowe dotyczące następujących obszarów działania:
− Rozwoju rynku;
− Rozwój zasobów ludzkich
− Rozwój infrastruktury portów.
Warto podkreślić, iż wśród instrumentów przewidzianych na rzecz wsparcia analizowanej
gałęzi przeważają rozwiązania dotyczące wspierające innych niż drogowa gałęzi transportu
lądowego w zakresie przeniesienia części pracy transportowej. Dopełnieniem tych
mechanizmów są rozwiązania wspierające rozwój transportu intermodalnego – zarówno na
poziomie zwiększenia konkurencyjności takich usług, świadczenia wspólnych usług
transportowych, dostosowania infrastruktury punktowej bądź też zakup niezbędnego taboru,
a także rozwój kompetencji pracowniczych w tym zakresie.
Przewidziane są również działania wspierające rozwój punktowej infrastruktury
transportowej i przeładunkowej znajdującej się w portach śródlądowych, których
unowocześnienie lub budowa może przyczynić się do rozwoju realizowanej pracy
transportowej przez sektor bądź też pośrednio zwiększyć jego konkurencyjność względem
pozostałych gałęzi transportu lądowego (zwłaszcza drogowego).
Tabela 91 Narzędzia wsparcia sektora śródlądowego transportu wodnego w Wielkiej
Brytanii
Rodzaj
interwencji

Okres trwania
wsparcia

Rozwój rynku

2010 – 2020

Budżet
interwencji

Brak danych

Wsparcie konkurencyjności innych
niż transport drogowy gałęzi
transportu lądowego.
Dofinansowanie oferty usług
transportowej (modal shift actions)

Ok. 5,6 mln
EUR
(średniorocznie)

Rozwój sektora śródlądowego
transportu wodnego – zwiększenie
jego konkurencyjności względem
transportu drogowego, poprzez
rozwój usług transportu
intermodalnego

Ok. 9,6 mln
EUR
(średniorocznie)

Rozwój infrastruktury
przeładunkowej portów wodnych
śródlądowych

2004 – 2020

Rozwój
zasobów
ludzkich

2004 – 2010

Rozwój portów

Od 2001 r.

Cel interwencji

Źródło: Opracowanie własne.
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Uwagi
Wsparcie skierowane
zarówno na śródlądowy
transport wodny jak również
kolejowy

Wsparcie rozwoju zasobów
ludzkich było możliwe jedynie
w latach 2004 – 2010

Ponadto Wielka Brytania wspierała swój sektor śródlądowego transportu wodnego
wykorzystując unijne programy z zakresu przeniesienia pracy przewozowej z transportu
drogowego na rzecz innych gałęzi, jak również programy rozwoju infrastruktury liniowej
i punktowej dla poszczególnych gałęzi transportu. W latach 2003 – 2013 Wielka Brytania
uczestniczyła w 25 inicjatywach realizowanych w ramach programów Marco Polo (I i II).
Należy jednak podkreślić, iż 19 inicjatyw skierowanych było bezpośrednio na rzecz transportu
kolejowego. Do tego należy dodać jeszcze 7 inicjatyw, wspierających transport multimodalny
poprzez powiązanie transportu kolejowego z transportem morskim krótkiego zasięgu oraz
transportem wodnym śródlądowym.
Tabela 92 Udział Wielkiej Brytanii w programach Marco Polo (I i II)
Gałąź transportu

Liczba projektów

IWW
IWW/inne
SSS
Rodzaj działania
mod
1
5
tav
lea/cla
1
Razem
1
1
5
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych INEA.
* IWW – Śródlądowy transport wodny;
** SSS – Transport morski bliskiego zasięgu
*** MoS – Autostrady morskie

SSS/inne

MoS

Rail

6

1

6

1

9
1
1
11

Razem
22
1
2
25

Ponadto Wielka Brytania w latach 2000 – 2015 realizowała 71 inicjatyw w ramach
programów TEN-T (oraz CEF-T). Przy czym obszarami, które uzyskały najwięcej wsparcia
w ramach projektów unijnych były: tzw. Autostrady morskie oraz sektor transportu kolejowego.
Sektor śródlądowego transportu wodnego został wsparty w ramach jedynie 6 projektów,
spośród których połowa inicjatyw miała charakter wdrożeniowy. Jeden projekt dotyczył
rozwoju infrastruktury liniowej sektora, natomiast dwa –infrastruktury portowej.
Tabela 93 Udział Wielkiej Brytanii w programach TEN-T oraz CEF-T
Gałąź
transportu
Typ
projektu

Water
Air

Comodality

Mieszane
Prace
Studia
Razem

2
2

2

Telematyka

Rail

Road

3

1

6

13

5

1

2

6

3

1

2

8

2

4

2
4
9
20
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych INEA.
* IWW – Śródlądowy transport wodny;
** SSS – Transport morski bliskiego zasięgu
*** MoS – Autostrady morskie

IWW

Port

Greening
transport

MoS

Razem

4

8

8

37

1

9

26

1

21

71

Należy podkreślić, iż rola sektora śródlądowego transportu wodnego w Wielkiej Brytanii
od 1970 roku spada. Jest to widoczne zarówno w udziale analizowanej gałęzi w całkowitej
pracy przewozowej wykonywanej przez sektor transportu lądowego, jak również – pracy
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przewozowej wykonywanej przez gałąź. W tym pierwszym wypadku średnioroczny poziom
wynosi ok. 0,19%, natomiast w drugim – jedynie 262 mln tkm. Są to najniższe poziomy spośród
wszystkich 12 analizowanych Państw Członkowskich Unii Europejskiej.
Wykres 54 Praca przewozowa sektora śródlądowego transportu wodnego w Wielkiej
Brytanii

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OECD oraz Eurostat.
*Do sektora transportu lądowego zaliczono następujące gałęzie: drogowy, kolejowy, rurociągowy oraz wodny
śródlądowy.

Śródlądowy transport wodny w Wielkiej Brytanii obsługuje trzy podstawowe grupy
towarów:
− Rudy metali i inne produkty górnictwa i kopalnictwa (GT03), wykazujące tendencję
spadkową (spadek z ok. 59,1% do ok. 16,3%, przy średniorocznym poziomie wynoszącym
ok. 44,4%);
− Surowce wtórne; odpady komunalne i inne odpady gdzie indziej niesklasyfikowane w CPA
(GT14), wykazujące tendencję wzrostową (wzrost z ok. 22,6% do ok. 28,9%, przy
średniorocznym poziomie wynoszącym ok. 22,7%);
− Koks, produkty rafinacji ropy naftowej i paliwo jądrowe (GT07), ), wykazujące tendencję
spadkową (spadek z ok. 11,6% do ok. 16,3%, przy średniorocznym poziomie wynoszącym
ok. 44,4%),
które wspólnie odpowiadają między 93,3% a 51,8% pracy przewozowej realizowanej przez
analizowaną gałąź. Warto jednak podkreślić, iż udział ww. grup towarowych wykazuje
wyraźną tendencję spadkową, na rzecz Towary niedające się zidentyfikować: towary, których
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z jakichkolwiek powodów nie można zidentyfikować, a przez to przypisać do grup 01–16
(GT19). Jednak podobnie jak w przypadku innych analizowanych Państw Członkowskich Unii
Europejskiej, w których wystąpiła podobna tendencja, nie świadczy ona o następowaniu
ewolucji bądź zmian w zakresie obsługiwanych dóbr przez sektor wodny śródlądowy. Jest to
raczej wynik trudności w zbieraniu jakościowych danych statystycznych.
Wykres 55 Główne grupy towarowe obsługiwane przez sektor śródlądowego transportu
wodnego w Wielkiej Brytanii

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat
*
Konwersja między NST/R a NST2007 dokonana samodzielnie przez autora.
** Brak danych dla roku 2007 z uwagi na zmianę metodologii z NST/R na NST2007.

Warto również pamiętać, iż w przypadku sektora śródlądowego transportu wodnego
w Wielkiej Brytanii, obsługa transportu z wykorzystaniem kontenerów ma charakter
marginalny.
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