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Od Rady Naukowej

W 170. numerze Zeszytów Naukowych „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finan-
sów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie” zawarte są artykuły dotyczące aktualnych 
problemów, z którymi boryka się gospodarka zarówno polska, jak i światowa. W numerze 
można odnaleźć aspekty empiryczne oraz rozważania teoretyczne dotyczące m.in. takich 
problemów, jak społeczna odpowiedzialność biznesu czy restrukturyzacja przedsiębiorstwa. 
Mamy nadzieję, że wiedza zawarta w tym zeszycie stanowić będzie istotny wkład w rozwój 
polskiej nauki, a także przyczyni się do praktycznego wsparcia ewentualnych dylematów 
funkcjonowania gospodarki.

Pierwszy artykuł, autorstwa Marii Aluchny, Iryny Kytsyuk i Marii Roszkowskiej-Men-
kes, ma na celu identyfikację dynamiki rozwoju raportowania pozafinansowego na świecie 
i w Polsce, wraz ze wskazaniem obowiązujących standardów.

Albert Tomaszewski w swoim artykule dokonał m.in. krytycznej oceny potencjału lean 
startup jako sposobu na realizację twórczych strategii. W wyniku analizy ustalono, że lean 
startup stanowi propozycję zbioru wartościowych praktyk, które mogą być z powodzeniem 
stosowane przez przedsiębiorstwa realizujące założenia twórczej strategii.

Podstawowym celem artykułu napisanego przez Macieja Małysza i Czesława Martysza 
jest przedstawienie najważniejszych powodów, dla których spółki z branży IT coraz częściej 
decydują na wykorzystanie modelu SaaS w swojej działalności. Autorzy zaprezentowali także 
specyficzne metryki dla modelu biznesowego SaaS, będące cennym uzupełnieniem tradycyj-
nej analizy sprawozdania finansowego spółek działających w tym modelu.

Sebastian Bajon w swoim artykule przedstawia narzędzia restrukturyzacji przedsię-
biorstw oparte na zapisach ustawy Prawo restrukturyzacyjne oraz pokazuje, jak często była 
ona wykorzystywana na przestrzeni dwóch lat od wejścia do obrotu prawnego.
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Problematykę rozwoju centrów logistycznych na Litwie zaprezentowała w kolejnym opra-
cowaniu Regina Demianiuk.

Celem artykułu Aleksandry Gus-Puszczewicz jest ukazanie walorów turystycznych 
pomorskich śródlądowych szlaków wodnych oraz ocena ich zagospodarowania na potrzeby 
turystyki wodnej.

Mirosław Antonowicz w swoim tekście analizuje dotychczasowe uwarunkowania kształ-
tujące rynek przewozów intermodalnych oraz definiuje obszary, w których niezbędne jest 
wdrożenie zmian i innowacji, umożliwiających zrównoważony rozwój rynku intermodal-
nego w Polsce.

Przedstawienie wpływu aktywności UOKiK na kształtowanie pozycji konkurencyjnej 
przedsiębiorstw sektora TSL, ze szczególnym uwzględnieniem transportu pasażerskiego 
to temat przedostatniego artykułu, autorstwa Małgorzaty Jarockiej i Beaty Majeckiej.

W ostatnim artykule Sławomira Hajduk podjęła próbę identyfikacji inicjatyw samo-
rządów miejskich, wykorzystujących narzędzia wspierające partycypację społeczną oparte 
na systemach informacji geograficznej, oraz oceny możliwości ich stosowania w zarządza-
niu przestrzennym.

Pozostajemy w przekonaniu, że prezentowane artykuły spotkają się z Państwa życzliwym 
zainteresowaniem oraz, co byłoby szczególnie cenne, staną się przyczynkiem do polemiki 
i dalszych owocnych badań.

Życzymy Państwu przyjemnej lektury.

W imieniu Rady Naukowej
Ryszard Bartkowiak
Michał Matusewicz
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Raportowanie społecznej odpowiedzialności 
biznesu. Przypadek spółek z WIG20

Streszczenie

Raportowanie pozafinansowe oznacza zwiększenie zakresu ujawnień o informacje pozafinansowe, naj-
częściej społeczne i środowiskowe. Raportowanie to rozwinęło się wraz ze wzrostem znaczenia koncep-
cji społecznej odpowiedzialności biznesu. Niniejszy artykuł ma na celu identyfikację dynamiki rozwoju 
raportowania pozafinansowego na świecie i w Polsce wraz ze wskazaniem obowiązujących standardów. 
Przegląd literatury przedmiotu uzupełniony został analizą praktyki raportowania spółek notowanych 
na GPW w Warszawie wchodzących w skład indeksu WIG20. Przeprowadzona analiza ukazała dyna-
mikę praktyki raportowania i jej znaczne zróżnicowanie na badanej grupie spółek w odniesieniu do 
zakresu czasowego, stosowanych form raportu, ich długości i przyjętych standardów.

Słowa kluczowe: raportowanie pozafinansowe, raportowanie społeczne, raportowanie społecznej 
odpowiedzialności biznesu
Kody klasyfikacji JEL: M1, M4
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1. Wprowadzenie

Wraz ze wzrostem presji interesariuszy, wzrostem udziału niematerialnych składników 
w wycenie przedsiębiorstw oraz pojawianiem się nowych regulacji określających politykę 
informacyjną na świecie obserwuje się znaczący wzrost roli raportowania pozafinansowego, 
którego celem jest ujawnianie informacji na temat wpływu organizacji na społeczeństwo i śro-
dowisko naturalne. Choć pierwsze raporty pozafinansowe zaczęły pojawiać się już w latach 
80. ubiegłego stulecia [EY, 2016], dopiero w ciągu ostatnich 10 lat widoczna jest zasadnicza 
zmiana w zakresie, jakości, standardów czy weryfikacji tego raportowania. Ponadto rozwój 
raportowania jest także wspierany formułowaniem standardów (np. GRI, IRRC) oraz zmian 
regulacyjnych (np. Dyrektywa 2014/95/UE).

Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja dynamiki rozwoju raportowania pozafi-
nansowego wraz ze wskazaniem obowiązujących standardów. Przegląd literatury przedmiotu 
jest uzupełniony analizą praktyki raportowania spółek notowanych na GPW w Warszawie, 
wchodzących w skład indeksu WIG20. Przeprowadzona analiza ukazała dynamikę praktyki 
raportowania i jej znaczne zróżnicowanie na badanej grupie spółek w odniesieniu do zakresu 
czasowego, stosowanych form raportu, ich długości oraz przyjętych standardów. Pomimo 
zasygnalizowanych trendów światowych raportowanie pozafinansowe w polskich spółkach 
pozostaje na wczesnym etapie. W literaturze przedmiotu brakuje opracowań analizujących, 
z jednej strony, czynniki motywujące przedsiębiorstwa do publikacji takich raportów, a z dru-
giej strony, efekty większej przejrzystości w kontekście wyników finansowych czy percepcji 
ze strony interesariuszy. Taki stan rzeczy będzie ulegał zasadniczym zmianom ze względu 
na rosnącą presję interesariuszy, ale głównie ze względu na ustalenie nowych regulacji, doty-
czących raportowania informacji pozafinansowych.

W artykule, podobnie jak ma to miejsce w innych opracowaniach naukowych poświęco-
nych temu tematowi, zamiennie używane są pojęcia raportowanie pozafinansowe, raporto-
wanie społeczne i środowiskowe, raportowanie zrównoważonego biznesu oraz raportowanie 
społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. corporate social responsibility, CSR). Warto mieć 
jednak na uwadze, iż część badaczy i praktyków rozróżnia te pojęcia. O ile raportowanie spo-
łeczne i środowiskowe oraz raportowanie zrównoważonego biznesu oznaczają publikowanie 
informacji według standardów GRI [Hahn, Kühnen, 2013; Tschopp, Huefner, 2015], to termin 
raportowania pozafinansowego często jest ograniczony do informacji przygotowywanych 
w odpowiedzi na regulacje Dyrektywy 2014/95/UE i znowelizowanej ustawy o rachunkowo-
ści [Monciardini, 2016]. Z kolei raportowanie zintegrowane dotyczy specjalnej formy rapor-
tów, łączących trzy rodzaje informacji (finansowe, środowiskowe, społeczne) i najczęściej jest 
przygotowywane na podstawie standardów IIRC.

W początkowej części artykułu przedstawiono koncepcję raportowania pozafinansowego, 
wskazującą na główne motywy i determinanty jego rozwoju. Następnie przybliżono ewolu-
cję standardów raportowania, wskazując na etap raportowania finansowego, raportowania 
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społecznego, standardów ESG, aż po raportowanie zintegrowane. W kolejnym punkcie przed-
stawiono, na podstawie istniejących opracowań, podstawowe dane pokazujące częstotliwość 
raportowania w Polsce, jak również zaprezentowano wyniki badań własnych dotyczących 
praktyki raportowania spółek notowanych na GPW w Warszawie, wchodzących w skład 
indeksu WIG20. Wnioski zawarto w podsumowaniu.

2.  Raportowanie pozafinansowe jako przejaw wzrostu znaczenia 
interesariuszy

Współcześnie wraz z rozwojem społecznej odpowiedzialności biznesu obserwuje się zasad-
nicze zmiany w postrzeganiu roli przedsiębiorstwa w gospodarce i społeczeństwie. Warto 
zauważyć, iż dyskusja na temat celu działania przedsiębiorstwa, granic jego wpływu, obowiąz-
ków i zakresu odpowiedzialności jest podejmowana od wielu dziesiątków lat. Współcześ nie 
debata nad rolą biznesu jest wynikiem rosnącej świadomości interesariuszy oraz znaczenia 
problemów społecznych i środowiskowych dla dalszego rozwoju [Manetti, Toccafondi, 2012; 
Fernandez-Feijoo, Romero, Ruiz, 2014].

Dotychczas, szczególnie w gospodarkach anglosaskich, dominował tak zwany prymat 
akcjonariuszy, uznający ich za grupę uprzywilejowaną, której oczekiwania i interesy powinny 
wyznaczać kierunek rozwoju przedsiębiorstwa. Rola akcjonariuszy wynikała z wysokości kapi-
tału wnoszonego przez nich do spółek [Vermalen, 2009]. Zgodnie z dorobkiem tzw. szkoły 
chicagowskiej, teorii pryncypała i agenta oraz według zasad koncepcji VBM, zarządzający 
przedsiębiorstwem powinni dążyć do poprawy wyników finansowych, które przełożą się 
na maksymalizację wartości dla akcjonariusza. Jasno określony cel przedsiębiorstwa, wyra-
żony jako dążenie do budowania wartości przedsiębiorstwa, określił kierunki strategicznego 
rozwoju i zarządzania w poszczególnych obszarach. Takie finansowe ujęcie funkcjonowa-
nia przedsiębiorstwa oraz podporządkowanie zarządzania celowi budowania wartości dla 
akcjonariusza określane są mianem finansyzacji [Lazonick, O’Sullivan, 1997; Vogel, 2005]. 
Dominująca koncentracja na wynikach finansowych przekładała się w naturalny sposób 
na oczekiwania odnośnie do polityki informacyjnej przedsiębiorstw. Raportowanie uwzględ-
niało głównie akcjonariuszy i inwestorów, a dotyczyło przede wszystkim informacji finan-
sowych, z zakresem ujawnień regulowanym przez państwo.

W ostatnich latach wzrosła świadomość coraz poważniejszych wyzwań o charakterze 
społecznym i środowiskowym, które fundamentalnie zmieniają warunki funkcjonowania 
biznesu [Porter, Kramer, 2007; Geels, 2011]. Choć ta problematyka jest przedmiotem stu-
diów i działań regulacyjnych od dawna, to jednak realne jej przeniesienie na grunt praktyki 
przedsiębiorstw obserwuje się przede wszystkim w ostatnich 20 latach. W efekcie, wzrost 
znaczenia kwestii pozafinansowych, w tym znaczenia problemów społecznych (niskie płace, 
nierówności społeczne, praca dzieci, złe warunki pracy) oraz środowiskowych (zanieczysz-
czenie powietrza, kurczenie się zasobów, emisja gazów cieplarnianych, zmiany klimatyczne, 
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ginące gatunki, produkcja odpadów), oznacza konieczność szerszej oceny efektów działalno-
ści organizacji. Zmiana strategii wielu przedsiębiorstw w kierunku działań mających na celu 
minimalizowanie wpływu na środowisko oraz konkretne ograniczenia o charakterze śro-
dowiskowym i społecznym oznaczają, iż dotychczasowe modele prowadzenia działalności 
gospodarczej są poważnie kwestionowane. Pojawienie się podejść sugerujących tzw. business 
case for CSR wskazuje, że budowanie wartości wymaga uwzględnienia oczekiwań interesa-
riuszy i nowych rozwiązań organizacyjnych [Porter, Kramer, 2006]. To z kolei pociąga za 
sobą potrzebę zwiększenia zakresu polityki informacji. Ponadto wdrażanie CSR oraz zrów-
noważonego rozwoju/biznesu (ang. sustainable development/business) wymaga stworzenia 
mierników oceny stopnia realizacji tych strategii. O ile w przypadku akcjonariuszy i wyni-
ków finansowych obowiązują poszczególne wskaźniki (np. ROA, EBITDA), to podobnie 
określone mierniki należy stosować do mierzenia wpływu na społeczeństwo i środowisko.

Raportowanie pozafinansowe oznacza zwiększenie zakresu ujawnień o informacje poza-
finansowe, najczęściej społeczne i środowiskowe. Raportowanie to funkcjonuje w praktyce 
i teorii pod różnymi pojęciami [Kotonen, 2009]. Często uwzględnia się także informacje 
z zakresu organizacji przedsiębiorstwa (etyka, compliance) oraz ładu korporacyjnego. Wśród 
najczęściej stosowanych terminów spotyka się raportowanie CSR, raportowanie społeczne 
i środowiskowe, raportowanie zrównoważonego rozwoju, standardy ESG, a także rachun-
kowość społeczną, społeczną i środowiskową przejrzystość, przejrzystość zrównoważonego 
rozwoju, audyt społeczny oraz kontrolę społeczną [Aluchna, Roszkowska, 2018a].

Raportowanie pozafinansowe definiowane jest jako „proces komunikacji społecznych 
i środowiskowych wyników działalności gospodarczej organizacji” [Gray, Owen, Maunders, 
1987], dostarczający określonym grupom interesu oraz społeczeństwu wielowymiarowego 
obrazu działalności organizacji [Aluchna, Roszkowska-Menkes, 2018a]. Badania w obszarze 
raportowania danych pozafinansowych umiejscawiane są w teoretycznych ramach społecznej 
odpowiedzialności biznesu, teorii interesariuszy, potrójnej linii przewodnej, zrównoważo-
nego rozwoju [Skouloudis, Evangelinos, Kourmousis, 2009], a także teorii sygnałów [Deegan, 
2002] i neoinstytucjonalnej [Thorne, Mahoney, Manetti, 2014]. W literaturze przedmiotu 
wyróżnić można trzy podejścia do rozumienia raportowania pozafinansowego, według któ-
rych postrzegane jest ono jako:
1) odpowiedź na presję interesariuszy [Fernandez-Feijoo, Romero, Ruiz, 2014];
2) narzędzie operacjonalizacji i mierzenia wyników przedsiębiorstw w obszarze CSR i zrów-

noważonego rozwoju [Mio, Venturelli, 2013];
3) zmiana praktyki sprawozdawczości w celu wypracowania metod mierzenia wartości nie-

materialnych [Gray, 2010].
Na świecie odnotowuje się dynamiczny trend wzrostu publikowania raportów pozafinan-

sowych, szczególnie w przypadku dużych korporacji. W 2015 r. spośród 100 największych 
przedsiębiorstw raporty pozafinansowe zostały opublikowane odpowiednio przez 77% przed-
siębiorstw z obu Ameryk, 74% z Europy, 53% z Afryki i Bliskiego Wschodu oraz 79% z Azji 
Południowo-Wschodniej. W wielu krajach raportowanie pozafinansowe jest obowiązującym 
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prawem. Spośród 71 krajów objętych badaniem KPMG [2016] 80% wprowadziło jakieś stan-
dardy raportowania społecznego lub środowiskowego.

Dane z bazy Global Reporting Initiative [GRI, 2018b] pokazują rosnącą popularność 
raportów pozafinansowych, w tym raportów zrównoważonego rozwoju, czyli publikacji 
informacji społecznych i środowiskowych. Trend wzrostowy obserwuje się w odniesieniu 
do wszystkich regionów, jednak wciąż widać znaczącą dominację Europy. Na rysunku 1 
przedstawiono liczbę spółek publikujących raporty zrównoważonego rozwoju na świecie 
w latach 1999–2016.

Rysunek 1.  Liczba spółek publikujących raporty zrównoważonego rozwoju na świecie 
w latach 1999–2016
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Źródło: [GRI, 2018b].

Badania wskazują, iż raportowanie pozafinansowe promuje przejrzystą i pełną sprawoz-
dawczość z działalności, ogranicza ryzyko informacyjne przy wycenie firm oraz ogranicza 
niedoskonałości raportowania finansowego [Kotonen, 2009]. Do korzyści raportowania 
pozafinansowego zalicza się rosnące zainteresowanie tego rodzaju danymi wśród akcjo-
nariuszy, którzy postrzegają dostęp do nich jako element zarządzania ryzykiem [Eccles, 
Serafeim, 2011; Serafeim, 2014]. Raportowanie pozafinansowe sprzyja kreowaniu dobrych 
relacji z  interesariuszami [Eccles, Serafeim, 2011], zwiększa rozpoznawalność przedsię-
biorstwa, przyczynia się do wzmacniania kultury organizacyjnej i zaangażowania pracow-
ników, a także buduje lojalność klientów. Część badań sugeruje także pozytywny wpływ 
raportowania pozafinansowego na wyniki i wartość firmy [Healy, Palepu, 2001; Schade-
witz, Niskala, 2010; Xu, Liu, 2017], ich wyniki pozostają jednak niejednoznaczne [Guidry, 
Patten, 2010; Berthelot et al., 2012].
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3. Rozwój standardów

3.1. Etapy i formy raportowania społecznej odpowiedzialności biznesu

Raportowanie pozafinansowe przeszło znaczącą ewolucję. Niektóre formy raportowa-
nia zrównoważonego rozwoju sięgają lat 40. XX w. W swojej pracy profesor Uniwersytetu 
Stanforda T. J. Kreps argumentował, że standardowa rachunkowość zysków spółek jest nie-
wystarczająca, oraz rozpoczął badania nad sposobami mierzenia udziału przedsiębiorstw 
w ogólnych celach systemu gospodarczego (zdrowie i edukacja, możliwości dla osób, inno-
wacje, pokój międzynarodowy, demokratyzacja biznesu). Druga ważna praca związana 
z audytem społecznym pojawiła się na początku lat 50. ubiegłego wieku, gdy H. R. Bowen 
opracował system dla zewnętrznych audytorów, mający na celu ocenę wydajności korpo-
racji (płace, relacje międzyludzkie, relacje społeczne i relacje publiczne – public relations). 
Jednakże wyniki tego audytu miały być wykorzystywane wyłącznie przez kierownictwo 
korporacji [Hess, 2008, s. 17–18].

Pierwsze próby regulacji działalności biznesowej (w odniesieniu do społecznej odpo-
wiedzialności biznesu) pod postacią standardów (kodeksów) postępowania zostały podjęte 
w latach 70. XX w. [Makuch, 2011, s. 5, 9]:
• Wytyczne OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych (Guidelines for Multinational 

Enterprises) zostały przyjęte w 1976 r. oraz zrewidowane w 2011 r. [OECD, 2011];
• Trójstronna Deklaracja Zasad Dotyczących Przedsiębiorstw Międzynarodowych i Poli-

tyki Społecznej (Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enter-
prises and Social Policy) została przyjęta w 1977 r., poprawiona w latach 2000 i 2006, 
a zrewidowana w 2017 r. [ILO, 2017];

• pierwsze kodeksy tworzone przez same przedsiębiorstwa (głównie w Stanach Zjedno-
czonych).
Początkowo raporty koncentrowały się na kwestiach środowiska zdrowia i bezpieczeń-

stwa pracy. Były dodatkiem do klasycznego raportu finansowego/rocznego [Makuch, 2011, 
s. 31]. Od lat 90. procesowi indywidualnej samoregulacji zaczyna towarzyszyć trend inicja-
tyw angażujących wielu interesariuszy [Makuch, 2011, s. 5, 9]. Nastąpił wzrost kompleksowej 
sprawozdawczości. W 1997 r. CERES (The Coalition for Environmentally Responsible Eco-
nomies) i UNEP (United Nations Environment Programme) uruchomiły inicjatywę Global 
Reporting Initiative (GRI) celem opracowania wytycznych dla raportowania potrójnej linii 
(ang. tripple bottom line): wyników w zakresie ekonomicznym, społecznym i środowisko-
wym [Hąbek, Wolniak, 2013, s. 291].

Wraz z rosnącą znajomością podstaw zrównoważonego rozwoju i tzw. koncepcji triple 
bottom line do kwestii środowiskowych i ekonomicznych ujmowanych w raportach dołączają 
kwestie społeczne i etyczne. Powoli zaczynają się również pojawiać tzw. raporty zintegro-
wane, łączące w sobie całość raportowania organizacji [Makuch, 2011, s. 31].
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Na rysunku 2 przedstawiono różne etapy i formy raportowania, w odniesieniu do podej-
ścia trzech filarów zrównoważonego rozwoju.

Rysunek 2. Rozwój raportowania pozafinansowego
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Źródło: opracowanie własne na podstawie [GRI, 2018b].

Ponadto praktyka raportowania pozafinansowego powoli przechodzi od dobrowolnych 
do obowiązkowych zasad stosowania.

W 2000 r. została zainaugurowana inicjatywa Organizacji Narodów Zjednoczonych Glo-
bal Compact (UN Global Compact, UNGC) [UNGC, 2018]. UNGC jest największą na świecie 
inicjatywą, skupiającą biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju. Poprzez szerokie 
spektrum działań, współpracę z rządami, administracją publiczną, sektorem prywatnym, 
organizacjami pozarządowymi i instytucjami naukowymi UN Global Compact wspiera:
• rozpowszechnienie 10 zasad Global Compact (z zakresu praw człowieka, praw pracowni-

czych, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji) wśród biznesu na całym świecie;
• realizację generalnych celów ONZ w tym Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable 

Development Goals, SDGs) [Global Compact Network Poland, 2015b].
W 2015 r. państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) przyjęły 

kompleksowe Cele Zrównoważonego Rozwoju 2015–2030 [UN, 2015], które stanowią mapę 
drogową rozwoju globalnego na 15 lat. W jednym z celów wskazano na raportowanie nie-
finansowe dużych przedsiębiorstw jako czynnik sprzyjający rozwojowi [Ministerstwo Roz-
woju, 2017, s. 2]. Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ są ukierunkowane globalnie. Sama 
ich realizacja ma być monitorowana poprzez wiele wskaźników, co również stanowi zna-
czącą zmianę w porównaniu do ograniczonych narzędzi ewaluacji Celów Milenijnych [Glo-
bal Compact Network Poland, 2015a].

Obowiązek raportowania danych pozafinansowych w krajach UE od 2017 r. został wpro-
wadzony przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 paździer-
nika 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji 
niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz 
grupy [Komisja Europejska, 2014].

W tekście dyrektywy nie wskazano jednego konkretnego standardu raportowania. Przed-
siębiorstwa mogą „opierać się na krajowych zasadach ramowych, unijnych zasadach ramo-
wych, takich jak system ekozarządzania i audytu (EMAS), lub na międzynarodowych zasadach 
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ramowych, takich jak inicjatywa ONZ Global Compact, wytyczne ONZ dotyczące biznesu 
i praw człowieka wdrażające ramy ONZ «Ochrona, poszanowanie i naprawa», wytyczne Orga-
nizacji Współpracy Regionalnej i Rozwoju (OECD) dla przedsiębiorstw wielonarodowych, 
norma Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO 26000, trójstronna deklaracja 
zasad Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczących przedsiębiorstw wielonarodowych 
i polityki społecznej, Globalna Inicjatywa Sprawozdawcza lub inne uznane międzynarodowe 
zasady ramowe” [Komisja Europejska, 2014, s. 2].

Dnia 26 czerwca 2017 r. Komisja Europejska opublikowała również „Wytyczne dotyczące 
sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych (metodyka sprawozdawczości nie-
finansowej) (2017/C 215/01)” [Komisja Europejska, 2014].

3.2. Standardy dotyczące raportowania pozafinansowego

Na dziś istnieje wiele opracowań dotyczących raportowania pozafinansowego:
• Kodeksy; Normy; Wytyczne dialogu, komunikacji, mierzenia i raportowania [Makuch, 

2011, s. 8–35];
• Zasady (Principles); Wytyczne (Guidelines); Standardy (Standards); Metody (Methods) 

[OECD, 2014];
• międzynarodowe inicjatywy w zakresie raportowania społecznego; międzynarodowe 

ramy i inne instrumenty [Bartels, 2016].
Oprócz tego wskazówki i standardy w zakresie raportowania niefinansowego umiesz-

czono w poradniku opublikowanym przez Ministerstwo Rozwoju Rzeczpospolitej Polskiej 
pt.: „Raportowanie niefinansowe: poradnik dla raportujących” [Ministerstwo Rozwoju, 2017].

Obecne wytyczne dotyczące ujawniania danych niefinansowych i informacji na temat zrów-
noważonego rozwoju obejmują niżej wymienione [Sprawozdawczość przedsiębiorstw, 2016].
• Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Guidelines (GRI Standards) [GRI, 

2015].
• International Integrated Reporting Framework – Międzynarodowej Rady ds. Raporto-

wania Zintegrowanego (International Integrated Reporting Council, IIRC) [Integrated 
Reporting, 2013]. IIRC powstała w 2010 r. w celu tworzenia i popularyzacji zintegrowanej 
sprawozdawczości (finansowej i pozafinansowej) wśród przedsiębiorstw. Założenia ram 
raportowania zintegrowanego <IR> (ang. <IR> Framework) zostały wydane w 2013 r. 
[Sprawozdawczość przedsiębiorstw, 2016, s. 9]. IIRC prezentuje proces raportowania 
(zbieżny do GRI) oraz opis przedsiębiorstwa (zbieżny ze wskaźnikami profilowymi GRI). 
Ten standard proponuje również podział raportu na konkretne obszary [Ministerstwo 
Rozwoju, 2017, s. 12].

• Sustainability Accounting Standards Międzynarodowej Rady Standardów Rachunko-
wości na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (Sustainability Accounting Standards Board, 
SASB) [SASB, 2018].
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• Standard AA1000, The AA1000 Assurance Standard (AA1000AS) 2008, currently in revi-
sion for launch in 2019; AA1000 Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES) 2015; 
AA1000 AccountAbility Principles (AA1000AP) 2018 [AccountAbility, 2018].

• Communication on Progress (COP) United Nations Global Compact (UNGC) [United 
Nations Global Compact 2018].

• Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych (Guidelines for Multinational 
Enterprises) [OECD, 2011].

• KPIs for ESG 3.0 Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Analityków Finansowych (European 
Federation of Financial Analysts Societies, EFFAS) [EFFAS Commission on ESG 2010].

• ISO 26000:2010 dotyczące społecznej odpowiedzialności [International Organization for 
Standardization, 2010].

3.3. Wytyczne GRI Standards

Do najbardziej znanych i najczęściej wdrażanych międzynarodowych standardów rapor-
towania danych pozafinansowych należą wytyczne GRI. GRI rozpoczęło publikację wytycz-
nych z zakresu sprawozdawczości niefinansowej w latach 90., aby ułatwić organizacjom 
przekazywanie informacji na temat wpływu ich działalności na społeczeństwo i środowisko 
[Sprawozdawczość przedsiębiorstw, 2016, s. 9].

Pierwsza wersja Wytycznych (G1) została wydana w 2000 r., druga (G2) w 2002 r. Po 
kolejnych czterech latach doświadczeń w październiku 2006 r. ogłoszono trzecią generację 
Wytycznych (G3). W 2011 r. opublikowano uaktualnienie i uzupełnienie Wytycznych trzeciej 
generacji (G3.1). Od maja 2013 r. do lipca 2018 r. obowiązywała czwarta generacja Wytycz-
nych (G4) [Mazurowska, 2015]. Wreszcie jesienią 2016 r. opublikowano najnowszy zestaw 
wytycznych GRI Standards.

GRI Standards dotyczące sporządzania raportów zrównoważonego rozwoju obejmują 
3 uniwersalne standardy (Universal Standards) ułatwiające przygotowanie raportu zrów-
noważonego rozwoju przez organizację, bez względu na jej rozmiar, branżę czy lokalizację 
– Informacje Podstawowe (Foundation, GRI 101), Wskaźniki profilowe (General Disclousers, 
GRI 102), Podejście do zarządzania (Management Approach, GRI 103) oraz 33 szczegółowe 
wskaźniki tematyczne (Topic-specific Standards): ekonomiczne (GRI 200), środowiskowe 
(GRI 300), społeczne (GRI 400).

Pierwsza część – Informacje podstawowe – opisuje zasady raportowania, które powinny 
być stosowane przez organizację podczas przygotowywania raportu zrównoważonego rozwoju 
zgodnie z wytycznymi [GRI, 2018a]. Zasady te mają fundamentalne znaczenie dla przejrzy-
stości raportów zrównoważonego rozwoju. Są podzielone na dwie grupy: Zasady definio-
wania treści raportu (Uwzględnianie interesariuszy; Kontekst zrównoważonego rozwoju; 
Istotność; Kompletność) oraz Zasady definiowania jakości raportu (Wyważenie; Porówny-
walność; Dokładność; Terminowość; Przejrzystość; Wiarygodność). Zasady definiowania 
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treści raportu determinują proces wyboru treści raportu, uwzględniając działania podejmo-
wane przez organizację, jej oddziaływanie oraz istotne oczekiwania i potrzeby jej interesariu-
szy. Zasady definiowania jakości raportu wpływają na wybory dotyczące jakości informacji 
w raporcie oraz ich odpowiedniej prezentacji. Jakość informacji jest istotna dla umożliwie-
nia interesariuszom przeprowadzenia trafnej i uzasadnionej oceny działalności organizacji 
oraz podjęcia odpowiednich działań [GRI, 2018a].

Standardy GRI umożliwiają elastyczne dostosowanie do potrzeb raportującej organiza-
cji; ułatwiają organizację raportowania, ponieważ prezentują proces raportowania; zawierają 
również konkretne wskaźniki. Wytyczne są spójne z innymi ważnymi standardami i inicja-
tywami, jak np. UN Global Compact, norma ISO 26000, International Integrated Reporting 
Framework [Ministerstwo Rozwoju, 2017, s. 13].

Oprócz tego wytyczne GRI stały się najczęściej wykorzystywanym standardem, pozwa-
lającym na uzyskanie porównywalności raportów.

4.  Praktyka raportowania społecznej odpowiedzialności biznesu 
w Polsce – studium przypadku

4.1. Powszechność raportowania danych pozafinansowych w Polsce

W Polsce badania nad dynamiką i standardami raportowania pozafinansowego są bar-
dzo ograniczone, co jest w dużej mierze spowodowane niską powszechnością publikowa-
nia takich danych przez przedsiębiorstwa [Aluchna, Roszkowska-Menkes, 2018b]. Dostępne 
opracowania wskazują, że w zależności od próby badawczej raportowanie pozafinansowe 
w jakiejś formie odnotowywane jest w przypadku ok. 30% dużych przedsiębiorstw [Mikul-
ska, Michalczuk, 2014]. Analizy prowadzone przez CSRInfo na próbie danych z prowadzonej 
własnej bazy raportów CSR odnotowały na przestrzeni 10 lat łącznie 317 raportów, z których 
większość została przygotowana na podstawie standardów GRI [CSRInfo, 2017]. Jednocześnie 
odsetek przedsiębiorstw, które poddają swoje raporty niezależnemu audytowi, jest bardzo 
niski – na poziomie ok. 5%. Do liderów raportowania społecznego należą: Bank Millennium, 
PKN ORLEN, Coca Cola HBC Polska, Grupa LOTOS, Orange Polska oraz Kompania Piwo-
warska [CSRInfo, 2017].

Badanie na próbie całej populacji spółek notowanych na GPW w Warszawie także wyka-
zało, że liczba spółek publikujących raporty pozafinansowe pozostaje na bardzo niskim 
poziomie [Aluchna, Roszkowska-Menkes, 2018a) – 17 spółek w 2010 r. (na 368 spółek wów-
czas notowanych), 19 spółek w 2011 r. (na 409 spółek), 21 spółek w 2012 r. (na 422 spółki), 
26 spółek w 2013 r. (na 430 spółek) i 27 spółek w 2014 r. (na 444 spółki wówczas notowane). 
Odnosząc liczbę spółek raportujących do spółek notowanych, można zauważyć, iż procent 
spółek raportujących kształtował się następująco: 4,6% w latach 2010 i 2011, 4,9% w 2012 r., 
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6% w latach 2013 i 2014. Liczba spółek publikujących raporty zintegrowane jest jeszcze niż-
sza – w 2016 r. było to zaledwie 8 organizacji [Aluchna i Roszkowska, 2018b].

Ze względu na obowiązywanie Dyrektywy 2014/95/UE oraz znowelizowanej Ustawy 
o rachunkowości począwszy od raportów za 2017 r. polskie spółki muszą dostosować swoje 
polityki informacyjne i ujawniać dane dotyczące polityki w zakresie kwestii środowiskowych, 
spraw społecznych, pracowniczych, przeciwdziałania korupcji i łapownictwu oraz ładu kor-
poracyjnego [Komisja Europejska, 2014].

4.2.  Raportowanie pozafinansowe przez polskie spółki 
– badanie empiryczne

4.2.1. Metoda i pytania badawcze

W celu identyfikacji praktyki raportowania pozafinansowego przez polskie spółki zdecy-
dowano się na przeprowadzenie analizy na próbie spółek z indeksu WIG20. WIG20 to główny 
indeks GPW w Warszawie, w skład którego wchodzą największe notowane spółki, spełnia-
jące wymogi co najmniej 10% akcji w wolnym obrocie, o wartości ponad 1 mln euro. Taka 
charakterystyka oznacza, że są to jedne z kluczowych spółek z GPW w Warszawie, znajdu-
jące się w centrum zainteresowania akcjonariuszy i interesariuszy. Oczekuje się, że spółki 
te będą liderami w zakresie wielu aspektów zarządzania, w tym polityki informacyjnej i jako-
ści raportowania. Dlatego zostały poddane analizie na potrzeby niniejszego badania.

Analiza miała ukazać, jak poszczególne spółki różnią się pod względem czasu prowa-
dzenia polityki raportowania, zakresu ujawnień, stosowanych standardów oraz przeprowa-
dzania niezależnego audytu. Uchwycenie tych odmienności wymaga analizy poszczególnych 
raportów na przestrzeni możliwie długiego czasu. W badaniu przeanalizowano raportowanie 
pozafinansowe wybranych spółek w całym okresie ich obecności na GPW w Warszawie. Dane 
wykorzystane w analizie zostały zebrane ręcznie z raportów pozafinansowych. Ze względu 
na cykl publikacji raportów zdecydowano się wybrać rok 2016 jako ostatni rok w badaniu. 
Stąd przyjęto skład indeksu WIG20 na koniec 2016 r. Ostatnie analizowane raporty także 
zostały opublikowane za 2016 r.

Na potrzeby badania sformułowano następujące pytania badawcze:
1. Jaki jest zasięg i zakres czasowy raportowania danych pozafinansowych?
2. Jaką formę przyjmują raporty pozafinansowe (raporty społeczne, środowiskowe, zrów-

noważonego biznesu, ESG, zintegrowane, inne)?
3. Jakie standardy są stosowane (brak standardów – forma opisowa, GRI, IRRC)?
4. Czy raporty pozafinansowe są poddane weryfikacji niezależnego audytora zewnętrznego?
5. Na jakim etapie rozwoju (w odniesieniu do etapów przestawionych na rysunku 1) znaj-

dują się polskie spółki?
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4.2.2. Wyniki i dyskusja

W tabeli 1 przedstawiono ogólną charakterystykę spółek objętych badaniem.

Tabela 1. Podstawowa charakterystyka analizowanych spółek z WIG20, stan na koniec 2016 r.

Spółka Sektor
Kapitalizacja rynkowa 

(w mln zł) 
Aktywa*
(w tys. zł) 

Przychody*
(w tys. zł) 

Zysk netto*
(w tys. zł) 

Alior Bankowy 7 004 61 160 491 2 643 881 575 227

Asseco Poland IT 4 478 12 791 200 7 932 000 301 300

BZWBK Bankowy 31 358 150 099 716 6 060 920 2 166 847

CCC Handel 7 964 2 400 900 3 185 300 50 700

Cyfrowy Polsat Telekomunikacja i media 15 732 27 729 300 9 729 800 1 041 300

Energa Energetyka 3 768 18 731 000 10 181 000 151 000

Eurocash Handel 5 472 5 494 996 21 219 900 179 222

JSW Wydobycie węgla kamiennego 7 854 11 519 600 6 731 300 6 700

KGHM Wydobycie miedzi 18 496 33 442 000 19 156 000 –4 371 000

LOTOS Wydobycie i przetwórstwo gazu 7 071 19 326 300 20 931 100 1 015 200

LPP Tekstylny 10 435 3 677 932 6 019 046 174 775

Mbank Bankowy 14 174 133 743 502 3 872 855 1 219 282

Orange Telekomunikacja 7 231 22 826 000 11 538 000 –1 746 000

Pekao Bankowy 33 018 174 214 943 5 448 490 2 279 275

PGE Energetyka 19 539 67 474 000 28 092 000 2 568 000

PGNiG Wydobycie 33 217 49 672 000 33 196 000 2 351 000

PKN Orlen Paliwowy 36 483 55 559 000 79 553 000 5 261 000

PKO BP Bankowy 35 175 33 456 894 17 646 489 367 468

PZU Ubezpieczenia 28 677 125 296 000 3 511 000 1 935 000

Tauron Energetyka 4 994 33 456 894 17 646 489 367 468

* Dane dotyczą wyników skonsolidowanych.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych bankier.pl oraz statystyk GPW w Warszawie.

Jak wynika z tabeli 1, badaniem objęto zróżnicowaną grupę spółek, z których jednak 
większość działa w sektorze finansowym (banki i ubezpieczenia) oraz w sektorze energetycz-
no-paliwowym. Wszystkie analizowane spółki poza KGHM oraz Orange osiągnęły w 2016 r. 
zysk netto. Tabela 2 przedstawia praktykę raportowania pozafinansowego w analizowanych 
spółkach w odniesieniu do wyróżnionych kryteriów.
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Tabela 2. Praktyka raportowania pozafinansowego w analizowanych spółkach

Spółka Rok rozpoczęcia Typ Standardy Audyt zewnętrzny

Alior Brak Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

Asseco Poland Brak Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

BZWBK 2013 CSR report GRI, od 2013 r. Od 2013 r.

CCC Brak Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

Cyfrowy Polsat Brak Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

Energa 2011 Od 2011 r. raport CSR, od 2013 r. 
Nasza odpowiedzialność

GRI, od 2011 r. Od 2012 r.

Eurocash Brak Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

JSW Brak, strona 
odpowiedzialnego 
biznesu

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

KGHM 2011 Od 2011 r. CSR
Od 2013 r. raport zintegrowany

GRI, od 2011 r. Brak

LOTOS 2006 Lata 2006–2007 raport CSR
2006 r. – raport środowiskowy
Od 2009 r. raport zintegrowany

GRI od 2009 r.
IIRC od 2009 r.

Od 2007 r.

LPP Brak Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

Mbank 2014–2015* 2014–2015 raport CSR GRI od 2014–2015 Brak

Orange 2007–2010* Lata 2007–2010 raport społeczny
2014 r. raport odpowiedzialności 
społecznej

GRI od lat 2007–2010 Od 2013 r.

Pekao Brak, strona 
odpowiedzialnego 
biznesu

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

PGE 2013–2014 2013–2014 pierwszy raport CSR, 
od 2015 r. raport zintegrowany

Od 2013–2014 GRI Brak

PGNiG 2007 r., brak raportów 
za lata 2012, 2015 i 2016

2007 r. raport środowiskowy
2009 r. raport społeczny

GRI od 2008 r.
IPIECA od 2009 r.

Od 2014 r.

PKN Orlen 2002 Od 2002 r. raport 
odpowiedzialnego biznesu
Od 2003 r. raport ekologiczny
Od 2014 r. raport zintegrowany

GRI od 2008 r.
IIRC od 2014 r.

Od 2013 r.

PKO BP 2016 Raport społeczny Brak Brak

PZU 2010 CSR GRI od 2010 r. Od 2011 r.

Tauron 2015 Od 2015 r. raport zintegrowany GRI od 2015 r. Brak

* Raporty objęły więcej niż jeden rok sprawozdawczy.
Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji zawartych w raportach społecznych, środowiskowych, społecznej odpo-
wiedzialności biznesu oraz raportach zintegrowanych badanych spółek.

Analiza danych zawartych w tabeli 2 dostarcza interesujących obserwacji. Odpowiada-
jąc na pierwsze pytanie badawcze, należy zauważyć, iż 7 na 20 spółek z WIG20 nie publikuje 
żadnych raportów pozafinansowych. Jedynie 4 spółki z próby publikowały takie raporty 
przed 2010 r. Warto przy tym zauważyć, iż jedna z analizowanych spółek (JSW), która nie 
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publikuje raportów, posiada specjalną, dedykowaną stronę społecznej odpowiedzialności 
biznesu. W dwóch przypadkach (PGNiG, Pekao) raportowanie pozafinansowe nie jest cią-
głe, zauważono brak raportów za niektóre lata. Ponadto w części spółek dane środowiskowe 
i społeczne nie są publikowane za rok, czasem zdarzają się raporty obejmujące dwa, a nawet 
cztery lata. Taki raport jest najczęściej pierwszym, jaki spółka przygotowała. Odnosząc się 
do drugiego pytania badawczego, należy zauważyć, iż w większości przypadków raporto-
wanie pozafinansowe przyjmuje (do 2016 r. włącznie) głównie postać raportów określanych 
przez spółki jako „raporty społeczne”. Raporty te zawierają informacje zarówno o wpływie 
na społeczeństwo, jak i o wpływie na środowisko. Ponadto 5 na 13 raportujących spółek zde-
cydowało się na przejście z raportów społecznych i środowiskowych na raporty zintegro-
wane. Wszystkie te spółki, które raportują, zdecydowały się na przyjęcie standardów GRI, 
choć często nie dotyczy to pierwszych przygotowanych raportów. Dostarcza to odpowiedzi 
na trzecie pytanie badawcze. Odpowiadając na czwarte pytanie badawcze, należy zauważyć, 
iż 7 na 13 raportujących poddaje swoje raporty społeczne weryfikacji przez niezależnego, 
zewnętrznego audytora. Jednakże w większości przypadków taki audyt został wprowadzony 
nie od pierwszych raportów, lecz na kolejnych etapach rozwoju polityki ujawniania infor-
macji społecznych i środowiskowych. Jedynym wyjątkiem jest BZWBK, który od początku 
raportowania zlecał audyt niezależnej instytucji zewnętrznej.

Analiza liczby spółek notowanych na GPW w Warszawie wchodzących w skład indeksu 
WIG20, które raportują informacje społeczne i środowiskowe, pozwala na sformułowanie 
wniosku, iż zakres polityki przejrzystości w tym obszarze kształtuje się na umiarkowanym 
poziomie. Ta obserwacja dostarcza odpowiedzi na piąte pytanie badawcze. Biorąc pod uwagę, 
iż WIG20 jest głównym indeksem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a spółki 
z tego indeksu postrzega się jako liderów polskiego rynku kapitałowego, nie należy się spo-
dziewać większej powszechności raportowania pozafinansowego w pozostałej populacji 
spółek notowanych.

5. Podsumowanie

Ujawnianie danych środowiskowych i społecznych w formie raportów stanowi trend ogól-
noświatowy, wynikający przede wszystkim ze zmian świadomości współczesnych wyzwań 
biznesu, presji interesariuszy i wymogów regulacyjnych. Wraz ze zmianą postrzegania roli 
i odpowiedzialności przedsiębiorstw w społeczeństwie i gospodarce, dokonują się zmiany 
dotyczące sposobu oceny efektywności działania firm. Oznacza to, że raportowanie finan-
sowe będzie uzupełniane informacjami pozafinansowymi, które wskazują wpływ przedsię-
biorstwa na środowisko i społeczeństwo.

Trend rosnącej liczby raportów pozafinansowych widać we wszystkich częściach świata. 
Celem niniejszego artykułu było przybliżenie koncepcji raportowania społecznego i środowi-
skowego, zwanego raportowaniem CSR, raportowaniem odpowiedzialnego/zrównoważonego 
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biznesu lub raportowaniem pozafinansowym. Przegląd literatury przedmiotu i standar-
dów raportowania ukazuje, z jednej strony, istotność tych działań, z drugiej – jej złożoność. 
Doświadczenia międzynarodowe zostały w ostatnim punkcie artykułu odniesione do prak-
tyki w Polsce, szczególnie do praktyki raportowania informacji społecznych i środowisko-
wych przez spółki notowane na GPW w Warszawie i wchodzące w skład indeksu WIG20. 
Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują, iż polityka przejrzystości w zakresie ujawnień 
informacji pozafinansowych przez spółki z WIG20 jest znacznie zróżnicowana. W więk-
szości przypadków spółki publikują raporty społeczne, środowiskowe lub zintegrowane od 
niedawna. Za liderów w tym obszarze należy uznać LOTOS (raportujący od 2006 r.) i PKN 
Orlen (raportujący od 2002 r.). O wczesnym etapie raportowania świadczy także niska liczba 
spółek (niewiele ponad połowa raportujących i jedna trzecia całej próby), które poddają swoje 
raporty ocenie przez niezależnego audytora zewnętrznego.

Niniejsze badanie dostarcza interesujących obserwacji, ale również wyznacza kierunki 
badań na przyszłość. Ze względu na rosnącą presję interesariuszy należy oczekiwać zwiększe-
nia liczby raportów społecznej odpowiedzialności biznesu. Dodatkowym stymulatorem jest 
regulacja znowelizowanej ustawy o rachunkowości bezpośrednio wynikającej z Dyrektywy 
2014/95UE. Przyszłe badania powinny starać się poznać zakres i jakość ujawnianych infor-
macji, jak również identyfikować motywy przedsiębiorstw do podejmowania takich działań.
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Corporate Social Responsibility Reporting.  
The case of WIG20 companies

Summary

Non-financial reporting means the scope of disclosure has been expanded with non-financial data, 
mainly social and environmental information. Such reporting developed together with the increasing 
importance of the corporate social responsibility (CSR) concept. This paper aims to identify the dy-
namics of non-financial reporting across the world and in Poland and presents its binding standards. 
Review of subject-matter literature has been supplemented with the analysis of reporting practices of 
companies listed at the Warsaw Stock Exchange and included in the WIG20 index. Our analysis re-
vealed the dynamics of reporting practices and their significant differentiation across the examined 
companies with regard to the time frame, forms of reports, their length and adopted standards.

Keywords: non-financial reporting, social reporting, CSR reporting
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Koncepcja lean startup jako odpowiedź 
na wyzwania twórczej strategii

Streszczenie

Koncepcja lean startup jest stosunkowo nowym podejściem, które stanowi odpowiedź na lukę teore-
tyczną w zakresie metod oraz narzędzi możliwych do wykorzystania przy planowaniu i ocenie działań 
realizowanych przez startupy. Ze względu na adresowanie problemu niepewności otoczenia oraz kon-
centrację na budowaniu wartości przez innowacje może być inspirującym przedmiotem badań nad 
nowymi kierunkami myślenia o strategii przedsiębiorstw, szczególnie w kontekście koncepcji twór-
czej strategii. W niniejszym opracowaniu zostały scharakteryzowane obie koncepcje, a następnie zo-
stała dokonana krytyczna ocena potencjału lean startup jako sposobu na realizację twórczych strategii. 
W wyniku analizy ustalono, że lean startup stanowi propozycję zbioru wartościowych praktyk, które 
mogą być z powodzeniem stosowane przez przedsiębiorstwa realizujące założenia twórczej strategii.

Słowa kluczowe: zarządzanie strategiczne, twórcza strategia, startupy, lean startup, strategie przed-
siębiorstw
Kody klasyfikacji JEL: M130, M110, M150
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1. Wprowadzenie

Koncepcja lean startup jest stosunkowo nowym podejściem, które stanowi odpowiedź 
na lukę teoretyczną w zakresie metod oraz narzędzi możliwych do wykorzystania przy pla-
nowaniu i ocenie działań realizowanych przez startupy. Ze względu na specyfikę etapu uru-
chamiania działalności gospodarczej jest ona silnie osadzona w krótkim i średnim horyzoncie 
czasowym, jednak u jej założeń leży skrajna niepewność otoczenia, która stanowi również 
podstawowy problem współczesnego zarządzania strategicznego. Innym istotnym elemen-
tem lean startup jest skoncentrowanie na budowaniu wartości dodanej przez innowacje, co 
również świetnie wpisuje się we współczesne nurty zarządzania strategicznego. To wszystko 
sprawia, że koncepcja ta może być inspirującym przedmiotem badań nad nowymi kierun-
kami myślenia o strategii przedsiębiorstw. W niniejszym opracowaniu została przedstawiona 
analiza założeń lean startup pod kątem możliwości wykorzystania jej w budowie twórczych 
strategii przedsiębiorstw. W tym celu w pierwszym kroku na bazie studiów literaturowych 
zostaną scharakteryzowane obie koncepcje, a następnie zostanie dokonana krytyczna ocena 
potencjału lean startup jako sposobu na realizację twórczych strategii.

2. Założenia koncepcji lean startup

Przez pojęcie startup rozumie się specyficzną organizację gospodarczą, która z racji swo-
jego stadium rozwoju oraz specyfiki prowadzonej działalności znacząco różni się od przedsię-
biorstw, będących przedmiotem nauk o zarządzaniu przez ostatnie kilkanaście dziesięcioleci 
[Skala, 2017]. Według jednej z najczęściej cytowanych definicji autorstwa S. Blanka [2013a] 
startup to tymczasowa organizacja, zaprojektowana po to, aby poszukiwać powtarzalnego, 
możliwego do rozwoju i rentownego modelu biznesowego. Zgodnie z inną szeroko przyta-
czaną definicją, startup to organizacja, której głównym celem jest zdobycie wiedzy o rynku, 
potrzebach klientów i najlepszym sposobie komercjalizacji pomysłu w warunkach skrajnej 
niepewności otoczenia [Ries, 2012].

Startupy są zatem podmiotami, które podobnie jak przedsiębiorstwa o ugruntowa-
nej pozycji rynkowej i wykrystalizowanej strukturze poszukują przewagi konkurencyjnej, 
umożliwiającej im realizację długofalowej rentowności. Różnią się jednak od nich znacznie, 
ze względu na bardzo wczesne stadium rozwoju i skrajną niepewność otoczenia, wynikającą 
z założeń bazowych, wśród których centralnym jest budowa działalności zgodnie z założe-
niami strategii „błękitnego oceanu” [Kim, Mauborgne, 2005].

Należy również zauważyć, że doświadczenia inwestorów, finansujących startupy, poka-
zują, że metody będące kanonem zarządzania, takie jak np. biznesplan, zarządzanie przez 
cele i budżety, nie sprawdzają się w przy nowo powstałych innowacyjnych organizacjach 
[Blank, Dorf, 2012]. Stąd pojawiła się potrzeba nowych metod planowania i oceny działań 
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podejmowanych przez startupy, które notują ogromny wzrost popularności. Odpowiedzią 
na tę potrzebę jest metodyka lean startup.

Jako ojca duchowego tego kierunku myślenia o zarządzaniu nowo powstałą organiza-
cją wskazuje się S. Blanka. W swoim manifeście sformułował on 14 zasad, którymi powinni 
kierować się przedsiębiorcy, aby zwiększyć szanse startupu na sukces [Blank, Dorf, 2012]. 
Ich motywem przewodnim jest imperatyw „wyjścia z biura” po to, aby spotkać potencjal-
nych klientów i bezpośrednio od nich dowiedzieć się, czego oczekują i czy nasz pomysł 
na te potrzeby odpowiada. Jak zauważa Blank, w przypadku startupów taka konfrontacja 
oznacza dla pomysłodawcy najczęściej twarde zderzenie z rzeczywistością biznesową. Jeżeli 
z tego zderzenia ma wyjść zwycięsko, to musi być otwarty na zmiany i zdolny do akceptacji 
porażek. Te zaś są częste dlatego, że działając w zupełnie nowych sektorach, startupy rzadko 
mają od samego początku dobrze zdefiniowany produkt. Im szybciej zostanie on poddany 
krytyce, tym mniejsze są koszty porażki i tym większe szanse na zbudowanie wartości na bazie 
wiedzy uzyskanej bezpośrednio z rynku.

Samo pojęcie lean startup zostało rozwinięte i spopularyzowane przez E. Riesa, który 
uporządkował proces weryfikacji pomysłu biznesowego i wzbogacił go o aparaturę narzę-
dziową [Ries, 2012]. Inspiracją dla niego była filozofia lean manufacturing, zgodnie z którą 
wszystkie działania podejmowane przez przedsiębiorstwo, które nie dodają wartości dla 
klienta, są w organizacji zbędne. Lean startup jest przełożeniem tego sposobu myślenia 
na świat startupów.

W sektorach o ugruntowanej strukturze myślenie lean oznacza to, że zarządzanie powinno 
skupić się na minimalizowaniu marnotrawstwa i usprawnianiu procesów wewnętrznych 
oraz w łańcuchu dostaw [Kruczek, Żebrucki, 2008]. Analogicznie w startupie, którego spe-
cyfiką jest skrajna niepewność otoczenia, działania powinny być ukierunkowane na to, aby 
rozwijać tylko takie produkty i usługi, które stanowią wartość dla klienta. Oznacza to, że 
priorytetem dla początkujących przedsiębiorców nie powinien być rozwój przedsiębiorstwa 
i budowa strumieni przychodów, a zdobycie wiedzy o tym, czego oczekuje klient [Ries, 2012].

Zgodnie z ujęciem E. Riesa proces zdobywania wiedzy o klientach i rynku powinien być 
procesem naukowym. To znaczy, że obowiązkiem przedsiębiorcy jest postawienie falsyfiko-
walnej hipotezy [Eisenmann, Ries, Dillard, 2012] dotyczącej rynku lub klientów i jej weryfi-
kacja na podstawie faktów oraz odpowiednio zdefiniowanych mierników. W tym celu należy 
zaprojektować cały proces rozwoju produktu w schemacie pętli, aby możliwe było zbieranie 
przydatnych danych oraz uczenie się, przydatne do sterowania rozwojem produktu we wła-
ściwym kierunku.

Proces ten jest oparty na trzech etapach (rysunek 1): tworzenie, pomiar, uczenie się, które 
są zapętlone względem siebie [Ries, 2012]. Celem fazy tworzenia jest jak najszybsze zbudo-
wanie produktu z minimalnymi wymaganymi przez klienta funkcjonalnościami (ang. mini-
mum viable product, MVP) po to, aby go sprawdzić w rzeczywistym otoczeniu rynkowym. 
Zaoferowanie MVP klientom pozwala na pomiar, czyli zebranie danych, które umożliwiają 
ocenę założeń, będących punktem wyjścia dla procesu projektowania produktu. Równolegle 
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następuje proces uczenia się, którego skutkiem jest ulepszenie pierwotnego produktu (gdy 
weryfikacja rynkowa MVP była pozytywna) lub przeprojektowanie go (gdy weryfikacja MVP 
przez klientów była negatywna). W wyniku kolejnych iteracji testowane są nowe hipotezy, 
co pozwala na zwiększenie wiedzy i przybliża do celu, którym jest zbudowanie podstaw do 
długotrwałego rozwoju i trwałej rentowności.

Rysunek 1. Pętla tworzenie–pomiar–uczenie się

Pomysły

Tworzenie

Produkt

Pomiar

Dane

Uczenie
się

Źródło: [Ries, 2012, s. 57].

Powyższy schemat działania wymaga stosowania niestandardowej rachunkowości. Zamiast 
standardowych pozycji bilansu, rachunku wyników i rachunku przepływów finansowych 
w procesie weryfikacji hipotez większe znaczenie mają miary związane z kosztem pozyska-
nia klienta oraz z jego wartością w całym cyklu korzystania z produktu. W startupie nie 
sprawdzą się też standardowe rozwiązania organizacyjne. Zamiast działów funkcjonalnych 
lean startup przewiduje struktury zespołowe. Zamiast zarządzania produktami stosuje się 
narzędzia customer development, a w projektach dominują metodyki zwinne. Fundamen-
talne różnice między podejściem lean startup a podejściem tradycyjnym do nowych przed-
sięwzięć podsumowano w tabeli 1.

Perspektywa lean startup stanowi innowacyjny sposób wyznaczania kierunków aktyw-
ności i porządkowania działań dla organizacji będących w początkowej fazie działalności. 
Jest to podejście szczególnie przydatne w organizacjach, które nie mogą liczyć na finanso-
wanie nowych pomysłów z rentowności wypracowywanej przez „dojne krowy”. Lean star-
tup w znacznym stopniu redukuje bowiem barierę wysokiego kosztu dotarcia do pierwszego 
klienta i budowy złego produktu oraz barierę długiego cyklu rozwoju produktu [Blank, 2013b].

Należy jednak zauważyć, że po podejście lean startup z istotnymi sukcesami sięgają 
coraz częściej również korporacje o ugruntowanej strukturze i pozycji rynkowej, np. Unile-
ver, Procter & Gamble, Mondelez i AT&T [Furr, Dyer, 2014]. Wydaje się, że metoda może być 
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szczególnie przydatna w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo zarządza innowacjami z wykorzysta-
niem technik portfelowych. Idąc tym tropem, część przedsiębiorstw w ramach eksperymentu 
decyduje się na uruchomienie prac nad nowym pomysłem w formie startupu i wprowadza 
w nim charakterystyczne praktyki zreferowane powyżej.

Tabela 1.  Różnice w podejściu do nowych przedsięwzięć między podejściem tradycyjnym  
a lean startup

Tradycyjne Lean startup

Strategia Implementacja założeń (Biznesplan) Weryfikacja hipotez (Model biznesu) 

Proces tworzenia 
nowych produktów

Zarządzanie produktem
Przygotowanie oferty dla rynku z gotowym 
planem działań krok po kroku

Customer development
„Wyjście z biura” i testowanie hipotez

Projektowanie Przeważnie tradycyjne metodyki projektowe 
– pełne określenie produktu przed jego 
budową

Metodyki zwinne – budowa produktu 
w iteracjach, inkrementalne zmiany

Organizacja Działy funkcjonalne Zespoły zadaniowe

Raporty finansowe Rachunek wyników, bilans, rachunek 
przepływów pieniężnych

Koszty pozyskania klienta, wartość klienta 
w cyklu życia, odpływ klientów, wirusowość

Porażka Wyjątek od reguły
Reakcja na porażkę – zwolnienie 
odpowiedzialnych osób

Antycypowana
Reakcja na porażkę – zmiana produktu lub 
pomysłu na produkt

Otoczenie Opomiarowane
Działanie na pełnych informacjach

Dynamiczne
Działanie na wystarczająco dobrych informacjach

Źródło: [Blank, 2013b].

Według A. Riesa i J. Euchnera koncepcja lean startup da się przeszczepić na grunt kor-
poracji. Wymaga jednak pewnego rozwinięcia, które wynika ze specyfiki dużych organizacji 
oraz nawyków ludzi w nich pracujących. Bazując na swoich doświadczeniach z tą metodyką 
w dużych przedsiębiorstwach, zalecają oni przestrzeganie kilku zasad [Ries, Euchner, 2013]:
• zerwanie z bezwzględnym rygorem wskaźników rentowności – w przypadku startupów 

prognozy przychodów i zysków obarczone są zbyt dużym błędem i w związku z tym 
zarządzanie portfelem przez pryzmat tych wskaźników uniemożliwi prowadzenie pro-
jektów zgodnie z metodyką lean startup;

• powołanie quasi-autonomicznej jednostki, w której będą realizowane procesy i zapro-
szenie do niej pracowników z różnych działów;

• pracownicy poza wynagrodzeniami powinni otrzymywać premie oparte na wskaźni-
kach niefinansowych, związanych z pomiarem efektów uczenia się, które są charakte-
rystyczne dla startupów;

• centrala powinna określić zbiór reguł, których muszą przestrzegać członkowie nowej 
jednostki – poza tymi zasadami wszystkie działania powinny być dozwolone, a sprawy 
powinny być załatwiane wewnątrz;
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• docelowo startup powinien stać się samodzielną jednostką biznesową; jeśli inna jed-
nostka będzie chciała przejąć nad nim kontrolę, powinna to zrobić w drodze transakcji 
fuzji lub przejęcia.

3. Wyzwania twórczej strategii

Na poziomie językowym pojęcie twórczej strategii wydaje się być wręcz tautologią i na pozór 
nie niesie ze sobą żadnego paradoksu. Jak podaje Słownik Języka Polskiego PWN, strategia 
to „przemyślany plan działań w jakiejś dziedzinie” [https://sjp.pwn.pl/sjp/strategia;2576315, 
dostęp 1.03.2018], w związku z tym od strony definicyjnej tworzenie jest fundamentalnym 
etapem każdej strategii. Trudno sobie wyobrazić skuteczne długookresowe działanie, które 
nie zawierałoby pierwiastka kreatywności. Z punktu widzenia praktyki zarządczej, szcze-
gólnie dużych organizacji, rzecz nie należy jednak do tak oczywistych i połączenie strategii 
z kreatywnością może być rozpatrywane przez pryzmat kilku sprzeczności.

Autorzy współczesnego pojęcia twórczej strategii, C. Bilton i S. Cummings [2010], podają 
dziesięć powodów, dla których strategie przedsiębiorstw w praktyce nie są twórcze. Szcze-
góły zaprezentowano w tabeli 2.

Tabela 2. Powody niskiego poziomu twórczości strategii przedsiębiorstw

Ograniczenia kreatywności 
w strategiach

Wyjaśnienie

Kreatywności nie da się 
zaplanować

Kreatywność nie może być bezpośrednio zaplanowana, a zarządzanie strategiczne jest 
z reguły procesem planistycznym

Kreatywność wymaga 
bisocjacji

Kreatywność wymaga umiejętności bisocjacji i łączenia spojrzeń z różnych 
punktów widzenia, które łatwo zaburzyć przez ścisłe klasyfikacje. Tymczasem 
zarządzanie strategiczne jest procesem, w którym dużo czasu i wysiłku poświęca się 
na klasyfikowanie oraz rozdzielanie zjawisk i pojęć

Kreatywność wymaga 
różnorodności

Kreatywność wymaga różnorodności ludzkich doświadczeń i ról w organizacji. 
Tymczasem role osób wiodących w zarządzaniu strategicznym są tradycyjnie 
jednorodne: w większości księgowych, prawników i inżynierów, którzy wspięli się 
na szczyt organizacyjnej hierarchii

Kreatywność wymaga 
błędów

Kreatywność wymaga błędów i wypadków lub przynajmniej akceptacji ich wartości. 
Zarządzanie strategiczne (podobnie jak zarządzanie w ogóle) wykazuje dużą awersję 
do porażek

Kreatywność wymaga luzu 
i wolnego czasu

Kreatywność wymaga luzu i wolnego czasu, a fundamentalną zasadą w zarządzaniu jest 
podnoszenie efektywności często w przeliczeniu na jednostkę czasu pracy

Należy oczekiwać 
kreatywności od wszystkich

Kreatywność wymaga jasno formułowanego oczekiwania kreatywności od ludzi. 
W praktyce zarządczej „krawaciarze”, którzy odpowiadają za strategię, są na co dzień 
traktowani jako przeciwieństwo „kreatywnych” i kreatywność nie jest od nich wymagana

Kreatywność jest 
stymulowana przez 
wyobraźnię

Wyobraźnia ma większe szanse na stymulowanie kreatywnego myślenia niż język. 
Tymczasem strategie przedsiębiorstw są z zasady wyrażane w obszernych traktatach 
i raportach opartych głównie na tekście
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Ograniczenia kreatywności 
w strategiach

Wyjaśnienie

Napięcia konkurencyjne 
pobudzają kreatywność

Kreatywność jest często pobudzana przez napięcie konkurencyjne, a jednym z celów 
strategii jest ujednolicenie organizacji poprzez plany i kulturę organizacyjną

Kreatywność nie jest 
zjawiskiem indywidualnym

Strategia często jest prezentowana jako dzieło heroicznego przywództwa. Tymczasem 
w świetle badań postrzeganie kreatywności jako dzieła indywidualnego geniuszu jest 
mitem. Kreatywność wymaga wymiany idei i wzajemnych inspiracji w grupie

Zarządzanie strategiczne 
zbyt mocno koncentruje się 
na innowacjach

Zarządzanie strategiczne jest rozkochane w innowacjach. Kreatywność to coś więcej niż 
innowacje. Nie ma innowacji bez kreatywności.

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Bilton, Cummings, 2010, s. 19–30].

Kreatywność jest cechą pożądaną na każdym poziomie zarządzania, dlatego powyższe 
zjawiska organizacyjne uzasadniają podjęcie rozważań nad koncepcją twórczej strategii.

C. Bilton i S. Cummings formułują definicję twórczej strategii, przyjmując jako punkt 
wyjścia koncepcję 5P H. Mintzberga [Mintzberg, Ahlstrand, Lampel, 1998]. Uzupełniają ją 
o elementy związane z wykorzystaniem zjawiska kreatywności, czyli o innowacyjność i war-
tość dodaną. W efekcie treścią twórczej strategii jest zbiór innowacyjnych planów, pozycji, 
wzorców, manewrów i perspektyw, które dodają wartość [Bilton, Cummings, 2010, s. 42].

W tym ujęciu proces twórczego zarządzania strategicznego oznacza podejmowanie dzia-
łań ukierunkowanych na godzenie czterech sprzeczności [Bilton, Cummings, 2010, s. 42–45].
1. Tworzenie vs. odkrywanie. Innowacyjność wymaga zdolności do jednoczesnego pobu-

dzania tworzenia nowych pomysłów oraz odkrywania w otoczeniu tego, co może być 
szansą. Oznacza to konieczność otwarcia organizacji na sygnały płynące z zewnątrz 
z wykorzystaniem aparatury analitycznej i jednoczesne zapewnienie warunków do wza-
jemnego inspirowania się, przepływu nowych pomysłów między pracownikami, a także 
rozbudowywania zdolności do ich absorbcji.

2. Pilność vs. dyletanctwo. Wyjście z nowym produktem na rynek wymaga zarówno pewnej 
dozy lekkomyślności (która ułatwia podejmowanie wyzwań i zmusza do poszukiwania 
kreatywnych rozwiązań), jak i zachowania koncentracji po to, aby dopilnować szczegó-
łów procesu i skutecznie wykorzystać nadarzające się szanse. To oznacza, że organizacja 
musi w wyważony sposób promować obie postawy.

3. Wizja vs. relacje. Twórcza strategia wymaga odpowiedniego przywództwa, które zapewni 
koncentrację środków niezbędnych do wdrażania innowacji. Z jednej strony, lider musi 
być zdolny do formułowania wizji i obrazowego jej przedstawienia członkom organizacji 
w celu kształtowania oczekiwanych zachowań. Z drugiej strony, powinien wykazywać 
się otwartością na potrzeby i uwagi innych oraz zdolnością do budowania dwustron-
nych relacji, a także do modyfikacji wizji zgodnie z oczekiwaniami swoich pracowników.

4. Organizacja vs. swoboda. kreatywność wymaga odpowiednich struktur promujących 
innowacyjność. Oznacza to konieczność łączenia elementów organizacji i swobody. 
Struktura organizacyjna powinna jednocześnie być zdolna do kształtowania priorytetów 
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i wyznacza celów oraz pozostawiania dużego marginesu swobody pracownikom, aby 
możliwe było kultywowanie kreatywności.
Na polskim gruncie podejście to rozwija W. Dyduch [2013, s. 37–38], który proponuje 

kierunki działania strategicznego odpowiadające powyższym paradoksom. Dotyczą one 
czterech sfer: innowacyjności strategicznej, przedsiębiorczości strategicznej, przywództwa 
strategicznego i strategicznego projektu organizacji twórczej.

W ramach innowacyjności strategicznej należy łączyć procesy ukierunkowane na odkry-
wanie nowych rozwiązań z tymi, których zadaniem jest tworzenie nowych pomysłów, co 
wymaga jednoczesnego stosowania narzędzi analizy otoczenia oraz pobudzania kreatyw-
ności w zespole.

Celem przedsiębiorczości strategicznej jest przekształcenie innowacji w produkt lub 
usługę, która sprawdzi się w warunkach rynkowych [Dyduch, 2013, s. 75]. Może to być reali-
zowane w ramach procesu złożonego z pięciu faz [Bilton, Cummings, 2010, s. 121–126]: roz-
poznania, rozwijania, oceniania, uruchomienia i pozyskania informacji zwrotnej.

Przywództwo strategiczne, które łączy siłę wizjonerstwa oraz oddziaływanie poprzez 
budowę relacji i zaangażowania w bezpośrednich interakcjach, można rozpatrywać wewnętrz-
nie i zewnętrznie [Bilton, Cummings, 2010, s. 121–126].

Podstawowym założeniem strategicznego projektu organizacji twórczej jest jednocze-
sne zachowanie przez strukturę organizacyjną właściwości luźnych i napiętych, co stanowi 
nawiązanie do zasad formułowanych przez T. Petersa i R. Watermana [1982]. Oznacza silne 
powiązanie z wartościami przedsiębiorstwa przy jednoczesnym promowaniu autonomii 
i swobody decyzyjnej.

Powyższa charakterystyka, jak również wcześniejsze elementy definiujące pojęcie stra-
tegii twórczej, zostaną wykorzystane w dalszej części opracowania do oceny koncepcji lean 
startup jako zbioru praktyk wspierających realizację twórczych strategii.

4. Lean startup z punktu widzenia paradoksu twórczej strategii

Startup jako jednostka ukierunkowana na działalność w zupełnie nowych obszarach biz-
nesowych jest strukturą, która organizuje się wokół twórczego pomysłu. To samo w sobie jest 
zgodne z podstawowym postulatem twórczych strategii, czyli tworzeniem wartości na pod-
stawie innowacyjnych pomysłów. Jednocześnie należy zauważyć jednak, że zastosowanie 
podejścia lean startup nadaje temu procesowi rygor uporządkowanego działania (pętla two-
rzenie–pomiar–uczenie się). Powstaje zatem pytanie, jak twórcza w założeniach metodyka 
spełnia warunki dziesięciu ograniczeń kreatywności w strategiach.
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Tabela 3. Ograniczenia kreatywności w strategiach a lean startup

Ograniczenia kreatywności 
w strategiach

Praktyki lean startup Ocena

Kreatywności nie da się 
zaplanować

W lean startup plany mają krótki horyzont czasowy. 
Planowanie służy weryfikacji kolejnych hipotez, co 
następuje w krótkich cyklach, których elementem 
jest etap uczenia się

Lean startup pomaga 
przełamywać niekorzystny 
dla kreatywności rygoryzm 
planowania

Kreatywność wymaga 
bisocjacji

Lean startup promuje podejście analityczne W lean startup brak elementów 
promujących bisocjację

Kreatywność wymaga 
różnorodności

W startupach wśród kadry dominują inżynierowie, 
ale istotnym elementem działań jest proces 
customer development, w którym wykorzystuje 
się informacje od klientów, którzy mają różnorodne 
doświadczenia.
Przy wykorzystaniu lean startup w korporacjach jest 
zalecane tworzenie interdyscyplinarnych zespołów

W lean startup źródłem 
różnorodności są informacje od 
klientów, a także, w przypadku 
korporacji, pracownicy o różnych 
doświadczeniach

Kreatywność wymaga 
błędów

Lean startup buduje wartość, bazując na wiedzy 
zgromadzonej przy okazji porażek

W lean startup porażki 
są antycypowanym efektem 
weryfikacji hipotez

Kreatywność wymaga luzu 
i wolnego czasu

Lean startup promuje pracę w elastycznych 
zespołach, ale nie narzuca trybu organizacji pracy 
pojedynczych osób

Lean startup pomija problem 
obciążenia pracowników bieżącą 
pracą

Kreatywność powinna być 
oczekiwana od wszystkich

W lean startup wszyscy są odpowiedzialni za całość 
działań

W lean startup zachowania 
kreatywne są oczekiwane 
od wszystkich pracowników, 
niezależnie od obowiązków

Kreatywność jest 
stymulowana przez 
wyobraźnię

W lean startup proces rozwoju organizacji jest 
poddany rygorowi formalnemu

W lean startup brak praktyk 
ukierunkowanych na pobudzanie 
kreatywności na bazie wyobraźni

Napięcia konkurencyjne 
pobudzają kreatywność

Brak wewnętrznej konkurencji w ramach startupu Lean startup nie wykorzystuje 
efektu wewnętrznej konkurencji

Kreatywność nie jest 
zjawiskiem indywidualnym

Rozwój produktów i rozwój relacji z klientami jest 
obowiązkiem zespołów

Lean startup promuje działanie 
zespołowe

Zarządzanie strategiczne 
zbyt mocno koncentruje się 
na innowacjach

MVP jest efektem procesu, w którym w kreatywny 
sposób innowacyjny pomysł jest przekształcany 
w produkt, umożliwiający weryfikację hipotezy 
badawczej. Lean startup jest ukierunkowane 
przede wszystkim na rozwiązania umożliwiające 
komercjalizację pierwotnego pomysłu, a nie samą 
innowację

W lean startup są obecne 
mechanizmy budujące 
kreatywność, rozumianą szerzej 
niż innowacja produktowa

Źródło: opracowanie własne.

W tabeli 3 zaprezentowano wyniki analizy praktyk lean startup pod kątem zaprezento-
wanych wcześniej dziesięciu powodów, dla których strategie przedsiębiorstw nie są twórcze. 
Jak widać, w sześciu przypadkach postawione przez C. Biltona i S. Cummingsa zarzuty nie 
mają zastosowania. Podejście lean startup wykracza poza standardowe praktyki planistyczne. 
Dzięki nastawieniu na szybkie potwierdzenie lub falsyfikację przyjętych założeń biznesowych, 
horyzont planistyczny jest krótszy i nie powoduje to negatywnego wpływu na kreatywność 
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zespołów. Związane jest to z ideą MVP, zgodnie z którą innowacja powinna być w kreatywny 
sposób przetwarzana tak, aby miała szansę na jak najszybszą i jak najskuteczniejszą komer-
cjalizację rynkową. W tę praktykę wpisane jest antycypowanie porażek i ich akceptacja, co 
również ułatwia realizację strategii zgodnych z duchem twórczości. Nastawienie na custo-
mer development pozwala na zwiększenie zróżnicowania doświadczeń wykorzystywanych 
w procesie decyzyjnym o informacje od klientów, którzy są mocno zaangażowani w całość 
działań. Elementami promującymi kreatywność są również praktyki dotyczące zarządzania 
zespołem. Procesy oparte na lean startup są z założenia realizowane zespołowo i od każdego 
z uczestników oczekuje się zachowań kreatywnych.

W koncepcji lean startup nie znalazły się praktyki, które byłby ukierunkowane na pro-
mowanie postaw twórczych na podstawie bisocjacji oraz wewnętrznej rywalizacji. Pomijana 
jest też kwestia negatywnego wpływu na kreatywność, wynikającego z dużego obciążenia 
pracowników bieżącymi obowiązkami. Jednak najpoważniejszy zarzut może wiązać się z fak-
tem, iż proces weryfikacji hipotez oparty na pętli tworzenie–pomiar–uczenie jest w zało-
żeniach stosunkowo rygorystyczny. Może to negatywnie wpływać na postawy twórcze, ze 
względu na brak wykorzystania technik, które pobudzałyby kreatywność poprzez stymu-
lowanie wyobraźni.

Bazując na powyższej analizie oraz wcześniej zaprezentowanej charakterystyce, należy 
ocenić, iż lean startup w różnym stopniu wpływa na cztery sprzeczności będące u podstaw 
koncepcji twórczej strategii.

Lean startup w swoich założeniach oraz w zidentyfikowanych praktykach dobrze wpi-
suje się w postulat innowacyjności strategicznej z jednym zastrzeżeniem. Jej założeniem 
jest przede wszystkim konfrontowanie innowacyjnych idei z rzeczywistością rynkową oraz 
odkrywanie wiedzy o właściwych kierunkach zmian i rozwoju. Tworzenie nowych pomysłów 
jest elementem, który jest poza pętlą tworzenie–pomiar–uczenie się. Nowa idea, jako główna 
przyczyna tworzenia startupu, jest w pewnym sensie dana z założenia, a praktyki lean star-
tup są ukierunkowane na jej doskonalenie lub ewentualne odrzucenie w wyniku serii ekspe-
rymentów rynkowych. Tym samym lean startup może stanowić wartościowe uzupełnienie 
procesów budujących innowacyjność strategiczną w korporacjach.

Praktyki lean startup świetnie wpisują się w założenia przedsiębiorczości strategicznej. 
MVP stanowi praktykę umożliwiającą sprawdzenie innowacji w niepewnych warunkach 
rynkowych. „Wyjście z biura” z nie w pełni gotowym produktem, aby zacząć sprzedaż i przy 
okazji szukać bezpośrednich informacji od klientów to przejaw przedsiębiorczego dyletanctwa 
charakterystycznego dla koncepcji twórczej strategii. To lekkomyślne działanie jest jednak 
wsparte przez narzędzia pomiarowe i proces analityczny. Wydaje się również, że pętla two-
rzenie–pomiar–uczenie się jest świetnym rozwinięciem procesu przedsiębiorczości strategicz-
nej opartej na pięciu fazach: rozpoznania, rozwijania, oceniania, uruchomienia i pozyskania 
informacji zwrotnej. Doświadczenia dużych firm pokazują, że lean startup istotnie zmniejsza 
prawdopodobieństwo spektakularnych porażek przy wdrażaniu innowacji [Blank, 2013b].
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Postulat strategicznego przywództwa jest obecny w koncepcji lean startup w ograniczo-
nym zakresie. Lider jest bezpośrednio zaangażowany w całość działania startupu, ale w dużej 
mierze wynika to z niewielkiego rozmiaru organizacji. Oczywiście sam startup z założenia 
jest przejawem pewnej wizji, ale praktyki lean startup nie podpowiadają, jak tę wizję efektyw-
nie komunikować dużym zespołom. Relacyjny aspekt przywództwa można odnaleźć w dużej 
roli, jaką odgrywają informacje zwrotne od klienta. Należy jednak zauważyć, że lean star-
tup nie proponuje żadnych narzędzi ułatwiających budowanie wizji na podstawie interakcji 
z pracownikami, szczególnie w dużych organizacjach.

W wysokim stopniu lean startup odnosi się do założeń strategicznego projektu organiza-
cji twórczej. Wśród formułowanych wskazań są obecne zalecenia, aby wykorzystywać płaskie 
struktury zadaniowe oraz realizować działania na podstawie zwinnych metodyk zarządzania 
projektami. W przypadku korporacji lean startup zaleca budowę autonomicznych zespołów 
i bezpośrednio nawiązuje do idei łączenia luźnych i napiętych właściwości struktur.

5. Podsumowanie

Przeprowadzona ocena założeń i praktyk koncepcji lean startup pozwala na sformułowa-
nie wniosku, że dobrze wpisuje się ona w wyzwania twórczej strategii. Dotyczy to praktyki 
startupów tworzonych od zera przez samodzielnych przedsiębiorców, a w jeszcze większym 
stopniu możliwości wzmocnienia potencjału kreatywności w dużych organizacjach. Pomysł 
tworzenia i opracowywania innowacji poprzez wewnętrzne quasi-autonomiczne startupy, 
zakładane przez korporacje ma bowiem sam w sobie potencjał do wzmocnienia skuteczno-
ści działań proinnowacyjnych w dużych przedsiębiorstwach. Powyższa analiza porównawcza 
wskazuje dodatkowo, że zastosowanie w takich przypadkach wskazań lean startup może sta-
nowić skuteczne rozwiązanie wielu praktycznych problemów wynikających z założeń kon-
cepcji twórczej strategii. Z pewnością problem ten jest interesującym wątkiem, który może 
stanowić podstawę wartościowych, z praktycznego punktu widzenia, badań nad zmianami 
strategii we współczesnych przedsiębiorstwach.
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Lean startup concept as an answer to the challenges  
of a creative strategy

Summary

Lean startup concept is a relatively new approach that addresses the theoretical gap in the field of 
methods and tools that can be used in planning and evaluating startups’ performance. Since it deals 
with operating in an uncertain environment and focuses on building value through innovation, the 
idea may be an inspiring subject of studies on new directions in thinking about corporate strategies, 
in particular in the context of a creative strategy. The paper sketches the profiles of both concepts fol-
lowed by a critical analysis of the potential of lean startup concept as a way of implementing creative 
strategies. Based on our findings we may conclude that lean startup proposes a series of valuable prac-
tices, which may successfully be applied by businesses whose activities are based on creative strategy.

Keywords: strategic management, creative strategy, startups, lean startup, business strategies
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Charakterystyka i metryki oceny efektywności 
spółek działających w modelu SaaS

Streszczenie

Artykuł opisuje innowacyjny model biznesowy oprogramowania jako usługi (ang. software-as-a-
-service, SaaS), gdzie produkt jest licencjonowany na zasadzie abonamentowej, a kod źródłowy pro-
gramu jest przechowywany oraz wykonywany w centrum danych dostawcy. Pierwszym celem artykułu 
jest przedstawienie najważniejszych powodów, dla których spółki z branży IT coraz częściej decydują 
na wykorzystanie modelu SaaS w swojej działalności. Drugim celem artykułu jest zaprezentowanie 
specyficznych metryk dla modelu biznesowego SaaS, będących cennym uzupełnieniem tradycyjnej 
analizy sprawozdania finansowego spółek działających w tym modelu.

Kluczowe słowa: SaaS, software-as-a-service, IT, ocena efektywności, metryki
Kody klasyfikacji JEL: G32, L86
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1. Wprowadzenie

Wraz z rozwojem nowych technologii pojawiają się spółki o niestandardowych modelach 
biznesowych. Jednym z nich jest model oprogramowania jako usługi (Software-as-a-Service, 
SaaS), który, bazując na dokonaniach gospodarki cyfrowej, znacząco odbiega w sposobie 
prowadzenia biznesu od swoich poprzedników – nie ma zapasów, nie wytwarza produktów, 
nie ma fizycznej dystrybucji, ale za to świadczy usługi – podpisuje kontrakty w modelu abo-
namentowym, dostarcza swoje oprogramowanie on-line, a jednym z kluczowych zasobów 
i jednocześnie centrów kosztów są pracownicy i wytworzone przez nich know-how.

W artykule przedstawiono zarys dwóch najważniejszych modeli biznesowych w branży 
oprogramowania, tj. modelu tradycyjnego oraz właśnie modelu SaaS. Ten coraz częściej 
stosowany w branży IT model biznesowy ma jednak bardzo istotną cechę – przychody ze 
sprzedaży oprogramowania są w nim rozkładane w czasie. Cecha ta sprawia, że analiza 
finansowa spółek informatycznych działających według różnych modeli biznesowych może 
doprowadzić do uzyskania błędnych wniosków. Pierwszym celem artykułu jest zatem zapre-
zentowanie modelu SaaS w ujęciu finansowym. Drugim celem artykułu jest przedstawienie 
specyficznych metryk dla modelu biznesowego SaaS. Metryki te umożliwiają lepsze zrozu-
mienie działalności operacyjnej spółki świadczącej usługi w modelu SaaS, a co za tym idzie 
skuteczniejsze prognozowanie jej wyników finansowych, co nie byłoby możliwe wyłącznie 
na podstawie tradycyjnej analizy sprawozdania finansowego.

2. Tradycyjny model spółki software’owej

Za narodziny branży i tradycyjnego modelu działania spółki dostarczającej oprogramo-
wanie (ang. software) uznaje się… powstanie słowa software w 1953 r. [Softword]. Ów trady-
cyjny model polega na tym, że producent oprogramowania tworzy coraz to nowsze wersje 
danej aplikacji i sprzedaje je swoim klientom. O ile oprogramowanie przeznaczone dla klien-
tów indywidualnych jest zazwyczaj proste w instalacji, o tyle aplikacje dla klientów bizne-
sowych są przeważnie bardziej skomplikowane i wymagają implementacji oraz konfiguracji 
w siedzibie firmy przez dział IT, pracowników producenta albo zewnętrznych konsultantów. 
Z tego powodu tradycyjny model działania spółki dostarczającej oprogramowanie nazywany 
jest on-premise (ang. na terenie zakładu).

Koszty oprogramowania z punktu widzenia użytkownika biznesowego są istotne, płatne 
z góry i dodatkowo powiększone o coroczną opłatę za wsparcie techniczne. Z procesowego 
punktu widzenia kluczowe aktualizacje oprogramowania przypominają kupowanie całkiem 
nowego programu i również wymagają poniesienia dodatkowych opłat1. Warto podkreślić, że 

1 Czasem zdarza się, że koszty aktualizacji są uwzględnione w cyklicznych opłatach utrzymaniowych.
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oprogramowanie biznesowe może, czy wręcz powinno, być dostosowane do indywidualnych 
wymagań klienta. Elastyczność ta okupiona jest dużym zaangażowaniem zasobów – czasu, 
pracowników oraz pieniędzy. Wielkość opłat nie jest bezpośrednio powiązana z intensyw-
nością wykorzystania oprogramowania, a raczej z jego wdrożeniem na serwerach i stacjach 
roboczych. Co więcej, korzystanie z software’u wymaga inwestycji w sprzęt komputerowy, ser-
wery, system backup, infrastrukturę sieciową, architekturę zabezpieczeń i przede wszystkim 
w lokalne wsparcie techniczne (informatycy). Po implementacji oprogramowania, odpowie-
dzialność za bieżącą konserwację, fizyczne bezpieczeństwo oraz trening i wsparcie końco-
wych użytkowników ponosi klient biznesowy.

Z punktu widzenia architektury oprogramowania, tradycyjne oprogramowanie jest roz-
wiązaniem typu single-tenant (pojedynczy najemca), instalowanym u konkretnego klienta 
na jego sprzęcie (hardware), przez co jest wyjątkowe ze względu na konfigurację i dostoso-
wane do klienta przy zachowaniu swobody w zakresie częstotliwości aktualizacji.

W latach 60. XX w. infrastruktura technologiczna (w szczególności procesory) była tak 
droga i rzadka, że w celu zwiększenia efektywności inwestycji w jednostkę obliczeniową 
konieczna była maksymalizacja jej wykorzystana. Z tej potrzeby wyrósł model dzielenia 
czasu, w którym w obrębie jednego procesora możliwe było wykonywanie wielu zadań. J. Zie-
gler w książce z 1967 r. wprowadza następującą definicję dzielenia czasu: „Dzielenie czasu 
to metoda korzystania z komputera zorientowana na komunikację. Technika ta pozwala 
na równoczesne wykorzystanie tej samej instalacji przez dwie lub więcej osób pracujących 
na zdalnych stanowiskach zdolnych do bezpośredniego połączenia się przez Internet ze sprzę-
tem obliczeniowym”. W wielu aspektach ekonomia skali, uzyskiwana w czasach pierwszych 
procesorów poprzez dzielenie czasu, przypomina ekonomię skali spółek oferujących apli-
kacje dostępne zdalnie za pomocą Internetu [Walsh, 2003]. To właśnie dzielenie czasu stało 
się kamieniem milowym dla nowego modelu dystrybucji oprogramowania – modelu SaaS.

3. Model SaaS – definicja i geneza powstania

Oprogramowanie jako usługa (ang. Software-as-a-Service, SaaS) oznacza model bizne-
sowy spółki informatycznej, której produkt jest licencjonowany na zasadzie abonamento-
wej, a kod źródłowy programu jest przechowywany oraz wykonywany w centrum danych 
dostawcy. Użytkownicy końcowi mają dostęp do programu za pomocą interfejsu przeglądarki 
internetowej, dzięki czemu nie muszą przejmować się zagadnieniami infrastruktury techno-
logicznej ani aktualizacjami oprogramowania [Dubey, Wagle, 2007]. Model SaaS przerzuca 
tym samym obowiązki instalacji, zarządzania, aktualizacji i pomocy technicznej z klienta 
(i jego służb IT) na dostawcę oprogramowania.

Pierwszą próbą wprowadzenia na szerszy rynek modelu biznesowego, w którym software 
udostępniany jest zdalnie za pomocą Internetu, był model dostawcy usługi oprogramowa-
nia (ang. Application Service Provider, ASP). Termin ten został wymyślony i rozpropagowany 
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przez tzw. białą księgę wydaną przez IDC po raz pierwszy w 1999 r. [Software]. W opraco-
waniu tym określane jest 5 wyróżników charakterystycznych dla nowego modelu. Według 
autorów białej księgi, ASP to organizacja, która [ASPs Are for Real]:
• jest skupiona wokół oprogramowania – klient otrzymuje dostęp do oprogramowania, 

które od razu może wykorzystywać do realizacji własnych procesów; cecha ta odróżnia 
ASP od outsourcingu procesów biznesowych, obejmującego całe procesy oraz od usług 
IT, takich jak hosting, które skupione są tylko na samej usłudze (tj. bez kontekstu pro-
cesu biznesowego);

• sprzedaje dostęp do aplikacji – klienci decydujący się na wykorzystanie ASP nie muszą 
inwestować w dodatkowe licencje, serwery czy hardware; zamiast tego, zapewnienie 
i integracja wszystkich aspektów są odpowiedzialnością ASP, który posiada niezbędne 
zasoby, zgody, prawa i dzięki temu tylko wynajmuje dostęp do aplikacji użytkownikom;

• jest centralnie zarządzana – usługi ASP są dostarczane z centralnych lokalizacji orga-
nizacji, w przeciwieństwie do standardowych aplikacji, które są zarządzane z poziomu 
infrastruktury własnej klienta on-premise; dostęp jest świadczony użytkownikom zdal-
nie przez Internet albo dedykowane kanały komunikacji;

• świadczy usługę jeden-do-wielu – ASP świadczy usługi dostępu do tej samej aplikacji 
wielu klientom w tym samym czasie bez zapewniania im żadnych modyfikacji;

• działa na podstawie kontraktów – ASP jest odpowiedzialny za dostarczanie działającego 
oprogramowania i rozwiązywanie wszelkich problemów technicznych, często na podsta-
wie umowy o gwarantowanym poziomie świadczenia usług (SLA).
Warto zauważyć, że w tamtym okresie duży nacisk kładziono na partnerstwo tradycyj-

nych graczy z obszarów software’u, hardware’u oraz usług IT z ASP, które były traktowane 
bardziej jako dystrybutor i integrator. Ten pogląd z czasem uległ modyfikacji, kiedy okazało 
się, że nie da się skutecznie dostarczać technologii stworzonej do standardowego wykorzy-
stania on-premise w modelu zdalnego dostępu. W związku z tym spółki z tamtego okresu 
można określić jako ASP pierwszej generacji. Podstawowy łańcuch wartości tego modelu 
biznesowego zaprezentowano na rysunku 1.

ASP można zdefiniować jako przedsiębiorstwo, które „zarządza i dostarcza funkcjonalno-
ści aplikacji do wielu podmiotów z własnego centrum danych za pomocą Internetu” [Curie, 
Desai, Khan, 2004]. ASP pierwszej generacji, mimo pozytywnego przyjęcia, optymistycz-
nych prognoz z przełomu wieków XX i XXI oraz zaangażowania się w tę ideę znaczących 
uczestników rynku, nie spełniło pokładanych w nim nadziei [https://www.techrepublic.com, 
dostęp 1.02.2018]2. Późniejsze analizy pokazały, że entuzjazm był przedwczesny i konieczne 
były zmiany w podejściu do tworzenia produktu oraz jego wprowadzania na rynek.

Przyszłość przyniosła wymagane modyfikacje i zmiany w dynamice rynkowej – ASP 
drugiej generacji, znane jako SaaS, jest obecnie bezpośrednim konkurentem tradycyjnych 

2 Przykładem tego jest Microsoft, który jako jeden z pierwszych testował ASP jako model sprzedaży swoich 
produktów w 2000 r.
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spółek software’owych. Jednym z najbardziej popularnych przykładów tej konkurencji jest 
konflikt toczony między tradycyjnymi rozwiązaniami pakietu Microsoft Office dla biznesu 
(obejmującymi m.in. obsługę poczty e-mail i tworzenie dokumentów), a SaaS-owymi rozwią-
zaniami Google Apps w tym obszarze, która zakończyła się uruchomieniem przez Microsoft 
Office’a 365, czyli pakietu biurowego dostępnego w modelu SaaS [Chappell, 2012].

Rysunek 1. Łańcuch wartości w modelu ASP pierwszej generacji

Źródło: [Software].

4. Znaczenie usługi SaaS dla rynku IT

SaaS jest obecnie jednym z najważniejszych trendów w branży IT. Na rysunku 2, przed-
stawiającym cykl życia technologii Gartnera [Gartner Hype Cycle], SaaS znalazł się tuż przed 
etapem nazwanym płaskowyżem produktywności3, wyprzedzając znacznie inne modele, 
takie jak Infrastructure-as-a-Service czy Platform-as-a-Service. Analitycy Gartnera w bada-
niu zastosowania rozwiązań SaaS z 2017 r. doszli do wniosku, że biznesy niewykorzystujące 
SaaS ponoszą większe ryzyko pogorszenia swojego położenia konkurencyjnego [Herbert, 
Hamerman et al. 2017].

3 Płaskowyż produktywności to etap, gdzie rozpoczyna się adopcja technologii przez wszystkich użytkowni-
ków głównego nurtu w okresie krótszym niż dwa lata, a jego zastosowanie biznesowe przynosi wyraźne korzyści.
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Rysunek 2. Cykl życia technologii – chmura obliczeniowa 2015 r.

Źródło: [Anderson, Smith, 2015].

Rysunek 3. Prognoza globalnych wydatków na infrastrukturę IT według typu wdrożenia
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Źródło: [Worldwide, 2017].

Udział SaaS i innych rozwiązań wykorzystujących technologię chmury obliczeniowej 
dynamicznie rośnie w sumie wydatków na infrastrukturę IT. Według IDC wszelkie rozwią-
zania tego typu stanowiły niespełna 25% rynku w 2015 r., by wedle prognoz już w 2020 r. 
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przekroczyć 50% [IDC Worlwide], co widać na rysunku 3. Analitycy Bain & Company w 2017 r. 
oszacowali, że wzrost popularności rozwiązań SaaS oraz pozostałych technologii opartych 
na chmurze obliczeniowej stanowić będzie aż 60% całego wzrostu wydatków w IT w latach 
2015–2020, przy czym roczna skumulowana stopa wzrostu SaaS wynosić będzie w tym okre-
sie 18% [Brinda, Heric, 2017].

5. Model SaaS a sprawozdanie finansowe

W poprzednich fragmentach artykułu opisano model SaaS i to, czym różni się od trady-
cyjnego modelu działalności w branży IT. Różnica w modelu działalności w tym przypadku 
może również mieć istotny wpływ na to, jak kształtuje się sprawozdanie finansowe spółki 
działającej w tym modelu. W tradycyjnym świecie IT, firmy jak Oracle i SAP, sprzedają wie-
loletnią licencję na wykorzystanie ich oprogramowania i później generują dodatkowe przy-
chody przez sprzedaż kolejnych aktualizacji. W modelu tym klient płaci z góry za licencję, 
ponosząc na ogół także coroczną opłatę za pomoc w utrzymaniu i wsparcie techniczne. Tra-
dycyjny model dystrybucji oprogramowania pasuje do sprawozdania finansowego, gdyż 
wszystkie przychody i koszty są ze sobą zsynchronizowane w czasie4.

W porównaniu do sprawozdania tradycyjnej spółki IT, sprawozdanie spółki działającej 
w model SaaS będzie fundamentalne inne. Z uwagi na fakt, że klienci kupują oprogramo-
wanie w modelu abonamentowym, nawet jeśli umowa jest zawarta na 24 miesiące i obowią-
zuje za nią płatność z góry, to środki te nie zostaną rozpoznane jako przychód w momencie 
podpisania umowy, lecz stopniowo w trakcie jej trwania5.

Po stronie kosztowej tradycyjna spółka ponosi wszystkie koszty pozyskania klienta, 
tj. sprzedaż, marketing, onboarding6 i rozlicza je w tym samym terminie, co przychody. 
Spółka SaaS też ponosi podobne koszty pozyskania klienta, ale koszty te, w odróżnieniu od 
przychodów, są zazwyczaj rozpoznawane tak jak w tradycyjnej spółce, czyli od razu. W ten 
sposób powstaje przesunięcie między poniesionymi kosztami a wygenerowanymi przycho-
dami. Skutkuje to również tym, że zarówno przychody, jak i wynik finansowy netto stają się 
opóźnionym wskaźnikiem sytuacji w spółce.

Czasami przesunięcie to jest nie tylko księgowe, lecz także pieniężne. Jednym z pod-
stawowych założeń modelu SaaS jest możliwość cyklicznego, np. miesięcznego, opłacania 

4 Przykładowo, sprzedaż licencji do klienta w drugim kwartale za 1,5 mln PLN będzie wykazana w sprawoz-
daniu w drugim kwartale w całości, a opłata utrzymaniowa zostanie częściowo rozłożona na przyszłe okresy.

5 Przykładowo, zgodnie ze standardami rachunkowości (zasadą memoriału), jeśli klient podpisze umowę 
na dostęp do oprogramowania przez 24 miesiące w modelu SaaS na łączną kwotę 1,5 mln PLN w pierwszym dniu 
drugiego kwartału, to w sprawozdaniu z drugiego kwartału spółka będzie mogła wykazać tylko część tego przy-
chodu, czyli 187,5 tys. PLN.

6 Onboarding oznacza proces, w trakcie którego klient zapoznaje się z produktem i zaczyna z niego korzystać. 
Zazwyczaj jest on równoznaczny samodzielnemu wdrożeniu produktu u klienta, w razie potrzeby ze zdalnym 
wsparciem udzielonym pracownikom spółki.
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abonamentu za możliwość używania oprogramowania. Dostawca oprogramowania ponosi 
wówczas z góry koszty na pozyskanie klienta, natomiast przychody ze sprzedaży usługi 
do tego klienta są rozłożone w czasie, de facto pogarszając sytuację płynnościową spółki 
w porównaniu do tradycyjnego modelu dostawcy oprogramowania. Co więcej, im szybciej 
spółka SaaS może zdobywać nowych klientów, w tym gorszej sytuacji płynnościowej znajduje 
się na początku działalności. W takim przypadku wskaźniki oparte na rachunku przepły-
wów pieniężnych staną się nie wiodącymi, ale opóźnionymi wskaźnikami sytuacji w spółce.

Na rysunku 4 widzimy problem przychodów rozłożonych w czasie. Przyjmijmy, że klient 
podpisał kontrakt na 24 miesiące. Koszt pozyskania tego klienta to 500 tys. PLN, a łączna 
kwota przychodów to 1,5 mln PLN, uiszczana w comiesięcznych opłatach. Z perspektywy 
sprawozdania finansowego i rachunku przepływów pieniężnych dopiero od 9. miesiąca 
sprzedaż usługi do tego klienta (nie uwzględniając koszu pieniądza w czasie) zaczyna gene-
rować zyski dla spółki. Jest to jeden z powodów, dla których młode i szybko rosnące spółki 
technologiczne, działające w modelu SaaS, potrzebują często ogromnych ilości gotówki – im 
szybszy wzrost, tym więcej kosztów pozyskania klienta muszą pokryć z góry, a strumienie 
pieniądza od klienta pojawiają się dopiero w kolejnych okresach.

Rysunek 4. Skumulowane przepływy pieniężne od jednego klienta w modelu SaaS

Źródło: opracowanie własne.

Wpływ tempa pozyskiwania klientów (1, 2 lub 5 nowych klientów miesięcznie) na sytu-
ację finansową spółki przedstawiono na rysunku 5, na którym przyjęto analogiczne zało-
żenia. Finansowanie wzrostu jest inwestycją, która zwraca się w momencie przekroczenia 
progu rentowności (po 15 miesiącach). Sprawozdanie finansowe spółki po pierwszym pół-
roczu działalności wykazałoby (w zależności od wariantu) stratę ze sprzedaży w wysokości 
od –1687,5 tys. PLN do –8437,5 tys. PLN, podczas gdy po dwóch latach działalności zysk ze 
sprzedaży wyniósłby od 6750 tys. PLN do 27 000 tys. PLN.
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Rysunek 5.  Skumulowane przepływy pieniężne w modelu SaaS przy różnych tempach wzrostu 
liczby klientów
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Źródło: opracowanie własne.

6. Wady i zalety z modelu SaaS

Dotychczasowe rozważania mogą rodzić pytania o trwałość modelu SaaS, skoro wydaje 
się on być finansowo gorszy od modelu tradycyjnego, w szczególności w początkowej fazie 
rozwoju przedsiębiorstwa informatycznego. Oto niektóre z wad modelu SaaS:
1) nawet jeśli spółka SaaS pobiera płatność za usługę za cały okres z góry, to stopniowe roz-

poznanie przychodów w czasie sprawia, że rachunek zysków i strat prezentuje się gorzej 
niż w przypadku tradycyjnego modelu, choć stan faktyczny jest zbliżony;

2) każdy nowy klient przez pierwsze miesiące de facto generuje dla spółki stratę;
3) w początkowym okresie działalności spółki oferujące usługi w modelu SaaS potrzebują 

znacznego kapitału, a przez to praktycznie niemożliwy jest bootstraping, tj. szybki wzrost 
finansowany z własnych środków wygenerowanych w toku działalności.
Usługa w modelu SaaS ma też swoje zalety – oto niektóre z nich:

1) klienci go lubią, gdyż z ich perspektywy jest mniej kapitałochłonny;
2) produkt jest bardziej „lepki” (ang. sticky), gdyż klienci, kupując produkt SaaS, efektywnie 

outsourcingują część funkcji IT, przez co trudniejsza jest jego zmiana;
3) z uwagi na łatwość zastosowania oprogramowania w ramach pojedynczych zespołów/ 

/działów, posiadających odrębne budżety na wydatki IT, model SaaS jest relatywnie lep-
szym rozwiązaniem dla dużych korporacji;

4) produkt jest bardziej skoncentrowany na użytkowniku, gdyż często to on jest decyden-
tem (w tradycyjnym biznesie decyzja o zakupie oprogramowania często jest podejmo-
wana centralnie);
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5) z czasem proporcjonalne koszty utrzymania produktu spadają z racji jednej obowiązu-
jącej wersji oprogramowania7, co uwalnia środki na szybszy rozwój produktu albo pod-
noszenie rentowności;

6) strumień środków pieniężnych jest bardziej przewidywalny.
Nie jest celem tego artykułu oceniać, czy przejście z modelu tradycyjnego na model IT jest 

korzystne dla samych spółek czy nie, gdyż ta transformacja na rynku IT staje się już faktem. 
Bardziej istotne jest rozpoznanie i zrozumienie wpływu zastosowania modelu SaaS na spra-
wozdania finansowe spółek z tego sektora. W tym celu warto zapoznać się z najważniej-
szymi narzędziami w analizie metryk modelu SaaS, przedstawionymi w kolejnym rozdziale.

7. Metryki modelu SaaS

Tradycyjna analiza sprawozdania finansowego może dać niepełny obraz sytuacji spółki 
działającej w modelu SaaS. Aby ocenić rentowność spółki działającej w modelu Saas, należy 
posługiwać się wskaźnikami opartymi na ekonomice jednostkowej (ang. unit economics). Eko-
nomika jednostkowa odpowiada na pytanie, czy i kiedy pojedynczy pozyskany klient będzie 
generował zyski dla przedsiębiorstwa i jaka jest szansa, że ten klient będzie w dalszym ciągu 
korzystał z danej usługi. Dzięki wskaźnikom w tabeli 1 możemy kompleksowo przedstawić 
kondycję spółki działającej w modelu Saas, efektywność w pozyskiwaniu i utrzymywaniu 
klientów oraz jej rentowność, a przez to ułatwić prognozowanie finansowe.

Tabela 1. Metryki modelu SaaS

Metryka Wzór

Miesięczny powtarzalny przychód
(ang. monthly recurring revenue, MRR) 

MRRt = miesięczny przychód abonamentowy =
= MRRt 1 + MRRNEWt

+ MRREXPt
MRRCONt

MRRCHURNt

Nowy miesięczny powtarzalny przychód MRRNEW t
= miesięczny przychód z nowych klientów

Rozszerzenie pakietu
(ang. expansion)*

MRREXP t
= dodatkowy miesięczny przychód z klientów ,

którzy w okresie t zwiększyli swoje pakiety

Zmniejszenie pakietu  
(ang. contraction) 

MRRCON t
= utracony miesięczny przychód z klientów ,

którzy w okresie t zmniejszyli swoje pakiety

Utracony MRR
(ang. MRR churn) MRRCHURN t

=
utraconego miesięcznego przychodu w okresie t

przychodu na początku okresu t

7 Każde unikatowe oprogramowanie (także w różnych wersjach) generuje koszty utrzymania, dlatego unifi-
kacja oprogramowania jest działaniem pożądanym z punktu widzenia optymalizacji kosztów.
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Metryka Wzór

Utracony MRR netto
(ang. net MRR churn) churnnet t

=
MRREXPt

MRRCONt
MRRCHURNt

przychodu na początku okresu t

Utraceni klienci
(ang. client churn, churn rate)** churnt =

klientów którzy odeszli w okresie t
klientów na początku okresu t

Średni przychód z klienta
(ARPU, ang. average revenue per user) ARPUt =

miesięczny przychód abonamentowy
klientów

Koszt pozyskania klienta
(CAC, ang. client acquisiton cost) CACt =

kosztów sprzedazy i marketingu
pozyskanych klientów

Cykl życia klienta
(ang. customer lifetime) LTt =

1
churnt

Wartość klienta w czasie
(ang. customer lifetime value)*** LTVt =

przychodu z medianowego klienta w jego cyklu zycia
koszty kapitału

ARPUt marza na sprzedazy brutto
churnt

ARPUt

churnt

·

Okres zwrotu
(ang. payback period) PPt = CACt

ARPUt marza na sprzedazy brutto
CACt

ARPUt

12
·

Złota reguła SaaS
(ang. SaaS golden rule) GRt = LTVt

CACt

= LTt ARPUt marza na sprzedazy brutto
CACt

· ·

GRt =
LTVt

CACt

≥ 3

* Uwzględnia to także klientów, którzy kiedyś byli klientami, potem zrezygnowali z oprogramowania, a w okresie t znów 
zaczęli być płacącymi klientami.
** Istnieje dyskusja co do formuły wzoru tego wskaźnika, ale podnoszone argumenty wydają się mieć naturę czystą teoretyczną, 
bez większego wpływu na praktyczne zastosowanie. Więcej informacji na [https://engineering.shopify.com, dostęp 10.02.2018].
*** Najlepszą miarą wartości klienta w czasie jest stworzenie dla niego modelu DCF, ale jest to mało praktyczne, dlatego w prak-
tyce w biznesach stosuje się jego przybliżenia. Ostatnie przybliżenie jest akceptowane, jeśli marża na sprzedaży brutto wynosi 
ponad 80%. Więcej informacji na [http://www.forentrepreneurs.com, dostęp 10.02.2018].
Źródło: opracowanie własne na bazie [www.forentrepreneurs.com, dostęp 10.02.2018; https://a16z.com/2014/05/13/understan-
ding-saas-valuation-primer/, dostęp 10.02.2018].

Miesięczny powtarzalny przychód (MRR) jest jednym z kluczowych wyznaczników 
wielkości spółki SaaS, szczególnie dla spółek na wczesnym etapie rozwoju. Jako że zdecy-
dowana większość przychodów jest generowana w modelu abonamentowym, to przychody 
są normalizowane do comiesięcznych strumieni pieniądza. Głównym celem MRR jest wyeli-
minowanie szumu informacyjnego, wynikającego z fluktuacji związanych z dziennym roz-
poznawaniem przychodu. Przy niezmienionej strukturze biznesu, liczbie klientów i wartości 
ich kontraktów fluktuacje między poszczególnymi miesiącami spowodowane różną liczbą 
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dni mogą wynosi nawet 10% między lutym a marcem. Istnieją także rozbieżności między 
MRR a przychodami rozpoznanymi według US GAAP, które wynikają z braku sztywnej 
standaryzacji oraz faktu, że US GAAP rozpoznaje przychody co do dnia, a w przypadku 
MRR zazwyczaj dzielone są one po równo w każdym miesiącu [Understanding]8. Z powyż-
szych powodów idealne dopasowanie MRR do przychodów ze sprawozdania finansowego 
nie jest zwykle możliwe.

Nowy MRR to metryka określająca, jaki comiesięczny strumień pieniądza spółka otrzyma 
od nowo pozyskanych klientów w danym okresie. Nowy MRR pozwala na definicję tempa 
wzrostu i skuteczności działań sprzedażowych prowadzonych przez spółkę.

Rozszerzenie MRR określa kondycję bazy klientów spółki. Zazwyczaj rozszerzenie MRR 
występuje dzięki mechanice działania produktu bądź działu obsługi klienta, które skutkują 
dokupieniem większej liczby kont dostępowych do oprogramowania, większym użytkowa-
niem jego zasobów bądź sprzedażą wiązaną lub sprzedażą krzyżową (ang. upsell) innych 
produktów, w zależności od modelu monetyzacji przyjętego w spółce [Tunguz, d].

Zmniejszenie pakietu (przeciwieństwo rozszerzenia MRR) oznacza, że klienci wciąż 
korzystają z oprogramowania spółki, ale płacą za nie mniej. Utracony MRR określa, jak duża 
część przychodów spółki w danym miesiącu nie została przedłużona [Murphy, b]. W przy-
padku spółek SaaS metryki oparte na utraconym MRR bądź utraconych klientach stanowią 
podstawę do określenia, czy produkt jest dobrze dopasowany do potrzeb rynkowych.

Utracony MRR netto określa, jaki procent MRR z klientów z okresu t – 1 będzie wygene-
rowany w okresie t (uwzględnia on wszelkie zmiany MRR z dotychczasowych klientów). Dla 
większości biznesów największy wpływ na ten wskaźnik mają utracony MRR oraz rozszerze-
nie pakietu. Utracony MRR netto przyjmuje zwykle wartości większe od zera, co oznacza, że 
wartość MRR straconego przez spółkę jest większa od MRR powiększonego dzięki dotych-
czasowym klientom. Istnieje jednak możliwość, że wskaźnik przyjmuje wartość ujemną i jest 
to dobry wskaźnik wiodący dla spółki [Murphy, a], gdyż oznacza, że miesięczne przychody 
z obecnej grupy klientów z czasem rosną, przez co przychody spółki rosną bez konieczności 
zdobywania nowych klientów i ponoszenia związanych z tym kosztów.

Na rysunku 6 przedstawiono spółkę, która każdego miesiąca traci 5% MRR z dotych-
czasowych klientów. W celu ułatwienia analizy klienci pozyskani w poszczególnych miesią-
cach zostali przedstawieni jako kohorty9. Dla spółki operującej z takim wskaźnikiem klienci 
z kohorty styczniowej w grudniu wygenerują tylko niecałe 57% kwoty MRR ze stycznia.

Z drugiej strony, jeśli spółka potrafi na tyle skutecznie prowadzić sprzedaż, żeby pomimo 
churnu osiągnąć negatywną wartość utraconego MRR netto, wartość przychodów generowanych 

8 Dodatkowe rozbieżności występują też w przypadku krótszych kontaktów, gdyż według US GAAP mie-
sięczny kontakt będzie alokowany do przychodu zgodnie z liczbą dni w każdym z miesięcy natomiast MRR będzie 
alokowany w całości do pierwszego albo do drugiego miesiąca.

9 Kohorta w statystyce oznacza zbiór obiektów wyodrębnionych z większej populacji z uwagi na wspólną 
cechę lub zachodzące dla całego zbioru wydarzenie lub proces. Przykładem może być kohorta demograficzna, 
obejmująca np. osoby urodzone w danym roku lub rozpoczynające w określonym roku edukację szkolną.
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z każdej kohorty rośnie co miesiąc. Sytuację taką pokazano na rysunku 7, gdzie styczniowa 
kohorta generuje w grudniu ponad 71% więcej przychodów niż w pierwszym miesiącu.

Rysunek 6. Wielkość MRR w rozbiciu na kohorty klientów dla net churn rate 5%

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Tunguz, d].

Rysunek 7. Wielkość MRR w rozbiciu na kohorty klientów dla net churn rate 5%

Źródło: jak pod rys. 6.

W przypadku 5% net churn rate, spółka w grudniu generuje MRR równy 919 PLN, a prze-
ciętny klient generuje 77 PLN. Z kolei w wariancie z –5% net churn rate, przychód powtarzalny 
w grudniu to 1592 PLN, a średni przychód z klienta to 133 PLN. W obydwu przypadkach 
spółka startowała z takiego samego poziomu i pozyskiwała miesięcznie tyle samo klientów 
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(zarówno pod względem ich liczby, jak i generowanego przychodu). Podsumowanie obu 
wariantów ujęto w tabeli 2.

Tabela 2. Porównanie scenariuszy dodatniego i ujemnego net churn rate

Utracony MRR netto 5% –5%

MRR całkowity w grudniu 919 1592

ARPU w grudniu 77 133

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Tunguz, d].

Średni przychód na klienta (ARPU) określa wielkość strumienia pieniądza otrzymywa-
nego od klienta w trakcie trwania okresu. Analiza ARPU w układzie miesięcznym umożli-
wia identyfikację trendu w wielkości nowych klientów, a w podziale na segmenty pozwala 
zweryfikować, czy przyjęta strategia dotarcia do tego typu klientów jest poprawna [5 Ways]. 
Szczegółowa analiza łącznie z innymi metrykami pozwala też na poprawę strategii cenowej 
spółki i lepsze dopasowanie do wartości dostarczanej różnym klientom [McBride, 2015].

Koszt pozyskania klienta (CAC) określa koszt, jaki ponosi spółka, pozyskując nowego 
klienta; to m.in. koszty sprzedaży, zewnętrzne koszty mediów i kampanii marketingowych, 
koszty onboardingu nowych klientów i zespołu, który tymi działaniami zarządza [Skok].

Cykl życia klienta to czas, w którym przeciętny klient będzie płacącym użytkownikiem 
oprogramowania. W wyliczeniu zależnym od wyrażonego w % wskaźnika utraconych klien-
tów, jeśli miesięczny churn wynosi 3%, to przeciętny klient zostanie w spółce przez ok. 33 
miesiące, a jeśli roczny churn wynosi 30%, to zostanie w spółce przez ok. 3,3 roku.

LTV określa, ile przychodu wygeneruje spółce jeden klient przez cały czas korzystania 
z oprogramowania SaaS. Miarą finansową reprezentującą ten obszar są zdyskontowane prze-
pływy pieniężne na jednego klienta, ale z racji wyższego stopnia skomplikowania obliczeń 
LTV często wyliczany jest w sposób uproszczony na bazie ARPU i długości cyklu życia klienta.

Okresu zwrotu pokazuje, ile miesięcy potrzeba, żeby przychody z danego klienta zwró-
ciły koszty niezbędne do jego pozyskania. Okres zwrotu nie jest miarą rentowności, a bar-
dziej miarą ryzyka i zaangażowania kapitałowego, ponieważ im krótszy okres zwrotu, tym 
mniejsze niebezpieczeństwo, że pieniądze nie spłyną z powrotem do spółki oraz że nie będzie 
można ich reinwestować [Kellog, 2016]. Branżowa zasada mówi, że wartość okresu zwrotu 
w SaaS powinna wynosić mniej niż 12 miesięcy [Skok].

Złota reguła SaaS określa rentowność prowadzonego biznesu. Jej konstrukcja uwzględ-
nia strumienie pieniądza generowane w trakcie cyklu życia klienta w odniesieniu do kosztów 
pozyskania tego klienta. W konstrukcji złotej reguły warto zwrócić uwagę, że relacja LTV 
do CAC uwzględnia przychód z klienta, rentowność obsługi kontraktu czas przez, który 
klienci korzystają z oprogramowania i koszt ich pozyskania, czyli większość metryk związa-
nych z ekonomiką jednostkową. Według standardów branżowych wartość tej relacji pozwala 
określić, czy poziom wydatków per klient jest odpowiedni (GRt = 3), za mały (GRt ≥ 5) czy za 
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duży (GRt ≤ 1) i odpowiednio dostosować strategię pozyskiwania klientów [Kupor, Kasireddy, 
2014]. Jest to więc wskaźnik dający wartość informacyjną zbliżoną do klasycznego ROI, przy 
czym posiadający zupełnie inne dane źródłowe.

8. Podsumowanie

Metryki SaaS są nośnikami wartościowych informacji o sytuacji ekonomicznej spółki, 
ponieważ uzupełniają wnioski wyciągane z tradycyjnej analizy sprawozdania finansowego 
o wiedzę na temat biznesowo-operacyjnej strony działalności spółki. Bez odpowiednich danych 
nie jest możliwa analiza wyników operacyjnych, tak jak miałoby to miejsce w przypadku 
spółki z klasycznych branż (np. produkcyjnej czy handlowej). Bez posiadania perspektywy 
biznesowej utrudnione jest prognozowanie przyszłych wyników spółki, określenie potencjału 
wzrostu czy jej wyceny. Wysoce wystandaryzowane pozycje sprawozdania nie uwzględniają 
specyficznych cech modelu SaaS, w szczególności nie mówią nic o dopasowaniu produktu 
do potrzeb rynku, relacji z klientami, sprawności operacyjnej czy ekonomice jednostkowej. 
W przypadku tradycyjnych biznesów obszary te byłby bardziej zrozumiałe dzięki rotacji 
zapasów, warunkom handlowym, cyklowi konwersji gotówki czy poszczególnym marżom, 
ale w świecie odroczonych przychodów abonamentowych modelu SaaS i braku fizycznych 
produktów po części tracą one swoje pierwotne znaczenie.

Metryki SaaS w dużo mniejszym stopniu skupiają się na finansowaniu spółki, a dotyczą 
głównie strony operacyjno-biznesowej. Należy pamiętać, że model biznesowy, w którym 
oprogramowanie jest sprzedawane jako usługa, jest w swojej naturze bardzo przewidywalny. 
Zmiany w spółce, szczególnie posiadającej tysiące klientów, zachodzą ewolucyjnie na pod-
stawie średnio- i długoterminowych trendów, dzięki czemu, operując na metrykach SaaS, 
można je zrozumieć i skutecznie prognozować wyniki spółki, co nie byłoby możliwe wyłącz-
nie na bazie tradycyjnej analizy sprawozdania finansowego.
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SaaS business model companies: characteristics 
and performance assessment metrics

Summary

The paper describes an innovative business model called software-as-a-service (SaaS), in which the 
product (software) is licensed on a subscription and the source code of the software is stored and used 
in the provider’s data centre. The first objective of the paper is to outline the major reasons why IT 
companies opt for the SaaS business model. Its second objective is to present specific metrics for the 
SaaS business model, which are valuable supplements of the traditional financial statements analysis 
in companies based on this business model.

Keywords: SaaS, software-as-a-service, IT, performance assessment, metrics
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Streszczenie

Zasadniczym celem artykułu jest przedstawienie narzędzia restrukturyzacji przedsiębiorstw opartego 
na zapisach ustawy Prawo restrukturyzacyjne oraz pokazanie, jak często była ona wykorzystywana 
na przestrzeni dwóch lat od wejścia do obrotu prawnego. W artykule wykorzystano zarówno metody 
jakościowe, jak i ilościowe. Badanie oparto na analizie ustawy Prawo restrukturyzacyjne oraz na sta-
tystykach dotyczących postępowań toczących się przed polskimi sądami gospodarczymi. W publika-
cji pokazano, w jakim stopniu zapisy aktu prawnego znalazły swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości 
gospodarczej. Autor doszedł do wniosku, że mimo iż prawnie usankcjonowane instrumentarium ratu-
jące dłużników przed upadłością z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością, nie jest jednak 
wykorzystywane w stopniu, jaki umożliwiłby podmiotom działającym na rynku przedłużenie ich ist-
nienia. Za oryginalny można uznać wkład autora w unaocznienie sytuacji panującej pośród przedsię-
biorstw zagrożonych niewypłacalnością w kontekście oceny efektywności ustawy restrukturyzacyjnej.

Słowa kluczowe: restrukturyzacja, upadłość, niewypłacalność
Kody klasyfikacji JEL: G33, G34
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1. Wprowadzenie

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa Prawo restrukturyzacyjne [Dz.U. 2015, 
poz. 978, dalej UPR], przy jednoczesnej nowelizacji obowiązującego dotychczas aktu Prawo 
upadłościowe i naprawcze [Dz.U. 2003 nr 60, poz. 535, dalej PUIN]. Celem niniejszego arty-
kułu jest próba wskazania elementów mogących mieć wpływ na przyjęcie przez Sejm ustawy 
regulującej postępowania restrukturyzacyjne w kraju oraz scharakteryzowanie regulacji 
odnoszących się do restrukturyzacji firm zagrożonych niewypłacalnością. Dodatkowo autor 
przytoczył statystyki postępowań toczących się w latach 2016–2017, aby pokazać, jak czę-
sto przyjęte przez ustawodawcę rozwiązania były wykorzystywane przez przedsiębiorstwa 
w praktyce gospodarczej.

2.  Dlaczego restrukturyzacja w formie prawnej?  
– skala i struktura zjawisk upadłościowych przed 
wprowadzeniem nowych regulacji prawnych

W 2014 r. głównym założeniem projektu nowej Ustawy restrukturyzacyjnej było,,wpro-
wadzenie skutecznych instrumentów pozwalających na przeprowadzenie restrukturyzacji 
przedsiębiorstwa dłużnika i zapobieżenie jego likwidacji”. Jak zauważali projektodawcy: 
„zachowanie przedsiębiorstwa dłużnika w wielu przypadkach jest znacznie korzystniejsze 
dla wierzycieli niż jego likwidacja. Zachowanie przedsiębiorstwa dłużnika oznacza również 
zachowanie miejsc pracy oraz, co do zasady, możliwość nieprzerwanego realizowania kontrak-
tów, a więc ma pozytywne znaczenie społeczne i gospodarcze” [Druk Sejmowy nr 2824, 2015].

W uzasadnieniu do ustawy wykazano wiele kategorii argumentujących wprowadzenie 
nowych uregulowań prawnych:
• niezadowalające współczynniki zaspokojenia wierzycieli z masy upadłości,
• wysoki współczynnik oddalenia wniosków o ogłoszenie upadłości z uwagi na ubóstwo 

masy,
• coraz większe zainteresowanie skuteczną restrukturyzacją wśród podmiotów gospodar-

czych,
• niska znajomość instytucji Prawa upadłościowego i naprawczego wśród podmiotów 

gospodarczych i konsumentów w Polsce,
• usuwanie przedsiębiorstw z obrotu gospodarczego w drodze nieformalnej likwidacji.

Nie ulega wątpliwości, że upadłości przedsiębiorstw, jako następstwa ich niewypłacal-
ności, stały się immanentną cechą gospodarki i od wielu lat wplatają się w krajobraz funk-
cjonowania polskich firm [Bieniasz, Gołaś, 2014]. Powszechność tego zjawiska, jak również 
negatywne doświadczenia z nim związane, doprowadziły do tego, iż polski ustawodawca 
podjął się opracowania nowych przepisów, które mają na celu uchronić niewypłacalne 
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przedsiębiorstwa przed likwidacją. Skalę upadłości na przestrzeni jedenastu lat poprzedza-
jących wejście w życie ustawy Prawo restrukturyzacyjne zobrazowano na rysunku 1.

Rysunek 1. Liczba upadłości przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005–2015
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Źródło: opracowanie własne na podstawie [http://www.coface.pl, dostęp 27.08.2018].

W latach 2005–2015 odnotowano w Polsce łącznie 7620 przypadków upadłości przedsię-
biorstw. Okres ten można podzielić na 3 zasadnicze fazy, wyodrębnione na podstawie kie-
runku i dynamiki zmian omawianego zjawiska. Pierwszy z nich przypada na lata 2005–2008, 
w których liczba bankructw przedsiębiorstw systematycznie malała z poziomu 793 w pierw-
szym roku analizy do 411 w roku 2008. Kolejny okres, jaki możemy wyodrębnić na pod-
stawie rysunku 1, przypada na lata 2009–2013, w których zaobserwowano natężenie liczby 
upadłości ogłaszanych przez krajowe sądy gospodarcze. W porównaniu do 2008 r., w 2013 r. 
odnotowano ponad dwukrotny wzrost tego zjawiska w polskiej przestrzeni gospodarczej. 
Trzeci podokres, jaki można wyodrębnić, zamyka się w ostatnich dwóch latach badania. 
Odnotowano wtedy spadek postępowań sądowych otwieranych na zasadach wynikających 
z ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, a sądy, w stosunku do roku szczytowego, wydały 
o 60 postanowień mniej w 2014 r. i 142 postanowienia mniej w roku następnym.

W porównaniu z danymi opracowanymi przez Główny Urząd Statystyczny możemy 
dostrzec bardzo niekorzystną tendencję podmiotów do zaprzestawania działalności w spo-
sób inny aniżeli unormowany w ustawie PUIN (tabela 1).

W tabeli 1 pokazano, jak podmioty gospodarcze w okresie 2005–2015 kończyły swoją 
działalność. Stosowanie ustawy PUIN nie cieszyło się w omawianym okresie wystarczają-
cym wykorzystaniem, co było niekorzystne dla wierzycieli i dla bezpieczeństwa obrotu, gdyż 
w takich przypadkach nie dochodziło do zastosowania chroniących ich mechanizmów prawa 
upadłościowego. Na przestrzeni 11 lat ponad 99% wykreśleń z rejestru REGON nie stano-
wiło następstwa likwidacji podmiotu gospodarczego na podstawie ustawy upadłościowej.
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Tabela 1.  Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON 
w latach 2005–2015

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Liczba 
podmiotów 
ogółem

3 615 621 3 636 039 3 685 608 3 757 093 3 742 673 3 909 802 3 869 897 3 975 334 4 070 259 4 119 671 4 184 409

Nowe 261 507 297 302 295 033 317 954 349 656 402 005 346 087 358 367 365 487 357 351 359 973

Podmioty 
wyrejestrowane

214 778 271 090 242 790 244 965 357 530 237 693 383 617 252 313 269 904 304 687 292 358

Podmioty 
upadłe

793 576 447 411 691 655 723 877 883 823 741

Źródło: opracowanie własne na podstawie [http://www.coface.pl, dostęp 27.08.2018; https://stat.gov.pl, dostęp 2.06.2018; Uza-
sadnienie projektu].

Tabela 2. Liczba upadłości przedsiębiorstw w latach 2005–2015 – analiza regionalna

Województwo 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Razem

Mazowieckie 165 121 96 91 118 134 141 168 148 134 165 1481

Śląskie 89 88 67 63 104 93 89 103 104 74 85 959

Dolnośląskie 83 63 42 44 86 77 87 110 137 117 70 916

Zachodniopomorskie 55 46 27 34 59 58 70 64 60 61 49 583

Małopolskie 46 25 21 20 53 52 64 51 87 92 65 576

Kujawsko-pomorskie 51 27 28 20 47 42 35 43 50 50 50 443

Wielkopolskie 77 43 19 15 45 54 64 103 71 82 71 644

Łódzkie 38 37 16 14 34 26 35 29 36 21 21 307

Lubelskie 44 32 32 29 34 17 25 38 21 24 25 321

Podkarpackie 38 24 21 18 30 23 23 25 27 40 29 298

Warmińsko-mazurskie 18 15 25 24 23 25 18 28 29 27 28 260

Lubuskie 17 16 9 7 20 7 12 19 22 20 16 165

Pomorskie 28 29 18 12 18 21 29 47 31 39 34 306

Świętokrzyskie 14 4 11 10 11 8 9 16 26 16 18 143

Podlaskie 18 5 6 4 6 7 13 16 21 13 7 116

Opolskie 12 1 9 6 3 11 9 17 13 13 8 102

Razem 793 576 447 411 691 655 723 877 883 823 741 7620

Źródło: opracowanie własne na podstawie [http://www.coface.pl, dostęp 27.08.2018].

W analizowanym okresie upadłości polskich przedsiębiorstw odznaczały się bardzo 
dużym zróżnicowaniem przestrzennym (tabela 2). Spośród wszystkich województw można 
wyróżnić takie, które od lat są liderami, jeżeli chodzi o liczbę postanowień sądowych w kwe-
stiach dotyczących ogłoszenia upadłości podmiotów gospodarczych. Do takich województw 
zalicza się przede wszystkim mazowieckie – 19% wszystkich upadłości ogłoszonych w latach 
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2005–2015, śląskie (13%) i dolnośląskie (12%). Najmniejszy odsetek upadłości zaobserwo-
wano natomiast w województwach: opolskim (1%), podlaskim (2%), świętokrzyskim (2%) 
oraz warmińsko-mazurskim (3%). Nie ulega wątpliwości, że takie duże zróżnicowanie wystę-
powania zjawiska wynika przede wszystkim ze zróżnicowanego poziomu rozwoju przedsię-
biorczości regionów, czego odzwierciedleniem jest liczba firm działających na danym terenie 
[Rosiek, Zyguła, 2009]. Można zatem zauważyć, że liczba upadłości przedsiębiorstw odpo-
wiada wprost proporcjonalnie liczbie firm zarejestrowanych w danej jednostce podziału 
terytorialnego [Tokarski, 2010].

Wskazane powyżej problemy związane z ustawą Prawo upadłościowe i naprawcze prze-
kładało się też na rodzaj upadłości ogłaszanych przez sądy gospodarcze w kraju. Na prze-
strzeni wszystkich lat analizy zdecydowaną większość stanowiły postępowania zmierzające 
do likwidacji majątku dłużnika (tabela 3).

Tabela 3. Struktura postępowań upadłościowych w latach 2005–2015

Rodzaj postępowania 
upadłościowego

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Upadłość w celu likwidacji majątku 
dłużnika

637 480 377 348 572 538 616 711 703 701 650

Upadłość z możliwością zawarcia 
układu

156 96 70 63 119 117 107 166 180 122 91

Ogółem 793 576 447 411 691 655 723 877 883 823 741

Źródło: jak pod tab. 2.

Okres odnotowany w tabeli 3 cechował się dominacją postępowań likwidacyjnych. 
W  każdym roku analizy stanowiły one nie mniej niż 80% wszystkich postępowań, a w szczy-
towym 2015 r. aż 88% postanowień upadłościowych wydanych przez sądy gospodarcze 
dotyczyło likwidacji majątku dłużnika. W tak zdominowanym układzie rodzi się pytanie: 
Dlaczego pomimo możliwości wynikających z ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze sądy 
w rzadziej niż w co piątej upadłości dostrzegały możliwość zawarcia układu z wierzycielami 
[Antonowicz, 2013]?

Opisane statystyki z całą pewnością uwidaczniają niekorzystny obraz polskiej gospodarki, 
rozpatrywany pod kątem sposobu zakańczania działalności operacyjnej przez polskie przed-
siębiorstwa. W warunkach zdominowanych przez likwidację firm na zasadach wolnoryn-
kowych, które nie chroniły w żaden sposób słusznych interesów wierzycieli bankrutujących 
podmiotów, konieczne było opracowanie zasad i norm, które przyczyniłyby się do tego, aby 
prawa tych ostatnich były objęte większą ochroną sądową.
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3.  Proces restrukturyzacji przedsiębiorstwa w świetle przepisów 
ustawy Prawo restrukturyzacyjne

Ustawa Prawo restrukturyzacyjne reguluje zawieranie przez dłużnika niewypłacalnego 
lub zagrożonego niewypłacalnością układu z wierzycielami, skutki układu oraz przeprowa-
dzanie działań sanacyjnych [UPR, art. 1]. W ustawie główny nacisk położono na ratowanie 
przedsiębiorstw przed likwidacją w drodze porozumienia z jego wierzycielami, którzy peł-
nią wiodącą funkcję w procesie naprawczym, przy jednoczesnym ograniczeniu roli sądu 
w takim postępowaniu.

Ustawodawca określił, że postępowanie restrukturyzacyjne może być prowadzone wobec 
dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością. W przypadku określenia 
takiego stanu w organizacji ustawa przewiduje cztery drogi postępowania. Zostały one przed-
stawione na rysunku 2.

Rysunek 2. Rodzaje ustawowych postępowań restrukturyzacyjnych w Polsce
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Czy do uzdrowienia spółki wymagane są
„działania sanacyjne”

Suma wierzytelności spornych przekracza 15%
sumy wszystkich wierzytelności?

Zgromadzenie
wierzycieli

Preferowany sposób zebrania
głosów wierzycieli

dotyczących przyjęcia układu

Postępowanie
sanacyjne

Postępowanie
układowe

Przyspieszone
postępowanie

układowe

Postępowanie
o zatwierdzenie

układu 

Samodzielnie
przez dłużnika

TAK NIE

NIETAK

Źródło: opracowanie własne na podstawie [PwC, 2017].
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Postępowanie sanacyjne przeznaczone jest dla przedsiębiorców niewypłacalnych lub 
zagrożonych niewypłacalnością i zmierza do restrukturyzacji ich zobowiązań w drodze 
zawarcia układu z wierzycielami poprzez sporządzenie i zatwierdzenie spisu wierzytelności. 
W myśl przepisów ustawy działania sanacyjne są czynnościami prawnymi i faktycznymi, które 
zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na celu przywrócenie dłużni-
kowi zdolności do wykonywania zobowiązań przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją 
[UPR, art. 5 i 6]. W postępowaniu takim dłużnik traci pełną kontrolę nad przedsiębiorstwem 
poprzez ograniczenie lub pełne odebranie zarządu własnego dłużnika.

Postępowanie układowe umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwier-
dzeniu spisu wierzytelności; może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych 
uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15% sumy wierzytelności upraw-
niających do głosowania nad układem [UPR, art. 3, ust. 4]. W postępowaniu tym zarząd nad 
majątkiem sprawuje dłużnik, niemniej jest on ograniczony przez osobę nadzorcy sądowego.

Przyspieszone postępowanie układowe umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po spo-
rządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie. Jest ono dopuszczalne, 
jeżeli suma wierzytelności spornych, uprawniających do głosowania nad układem, nie prze-
kracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem [UPR, art. 3, 
ust. 3]. Podobnie jak w przypadku postępowania układowego zarząd nad majątkiem pozo-
staje z rękach dłużnika, przy jednoczesnym wyznaczeniu nadzorcy sądowego.

W przypadku postępowania o zatwierdzenie układu mamy do czynienia z sytuacją, 
w której dłużnik ma kontrolę nad firmą i całym procesem. Jego zadaniem i przywilejem jest 
wybór nadzorcy sądowego, formułowanie treści propozycji układowych i wreszcie przepro-
wadzenie głosowania nad układem. Jest ono prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spor-
nych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności 
uprawniających do głosowania nad układem [UPR, art. 3, ust. 2].

Zestawienie powyższych postępowań restrukturyzacyjnych pokazuje, że instytucjona-
lizacja działań naprawczych ma na celu uratowanie dłużnika przed upadłością. Efektywna 
restrukturyzacja może przyczynić się do pokonania kryzysu organizacyjno-ekonomicznego 
w jednostce gospodarczej i doprowadzić do tego, iż zagrożone eliminacją z obrotu gospodar-
czego przedsiębiorstwo może w dalszym ciągu na nim prosperować, wypełniając tym samym 
wszelkie zobowiązania wobec swoich wierzycieli.

4.  Wykorzystanie ustawy Prawo restrukturyzacyjne w praktyce 
gospodarczej – statystyki postępowań

Zapisy ustawy Prawo restrukturyzacyjne mają doprowadzić do uniknięcia ogłoszenia 
upadłości dłużnika. Aby zatem ocenić, w jaki sposób ustawa wpłynęła na polską gospodarkę, 
należy przeanalizować występowanie tego zjawiska na przestrzeni ostatnich lat. Szczegółowe 
dane dotyczące orzeczeń w sprawie postępowań restrukturyzacyjnych zawarto na rysunku 3.
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Rysunek 3. Liczba otwartych postępowań restrukturyzacyjnych w latach 2016–2017
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Źródło: opracowanie własne na podstawie [Zimmerman Filipiak, 2018].

Lata 2017–2018 przyniosły w polskim sądownictwie gospodarczym rewolucje, jeżeli cho-
dzi o sposób realizowania praw wierzycieli przez dłużników niewypłacalnych i zagrożonych 
niewypłacalnością. Jak wynika z raportu firmy Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S. A., 
w tym okresie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zostało ogłoszone 558 orzeczeń 
o rozpoczęciu postępowań restrukturyzacyjnych, z czego w 2016 r. wydano 236 takich orze-
czeń, a w roku następnym o 86 więcej. We wszystkich kwartałach dominującym postępo-
waniem, jakie toczyło się przed sądami, było przyspieszone postępowanie układowe. Wśród 
tego typu postępowania widać też największą dynamikę w pierwszym półroczu 2016 r., gdyż 
wzrosły one aż o 250% w II kwartale w stosunku do danych odnotowanych dla kwartału 
pierwszego. Po tym okresie ten rodzaj postępowań charakteryzował się względnie stałym 
poziomem i średniorocznie wynosił on 61% ogółu toczących się postępowań restrukturyza-
cyjnych (rysunek 4). Najmniejszą popularnością w okresie analizy cieszyły się postępowania 
o zatwierdzenie układu. W 2016 r. odnotowano ich łącznie 5, w roku następnym poziom ten 
wzrósł do 10, co stanowiło odpowiednio 2% i 3% wszystkich postępowań. Na drugim miejscu, 
jeżeli chodzi o wykorzystanie w procesie restrukturyzacyjnym, uplasowały się postępowania 
sanacyjne. Na przestrzeni analizowanego okresu widać wyraźny wzrost zainteresowania tego 
typu działaniami na polskim rynku w trzech pierwszych kwartałach 2016 r., po czym poziom 
zainteresowania kształtował się na relatywnie podobnym poziomie w kolejnych okresach. 
Średnioroczne wykorzystanie tego instrumentarium naprawczego kształtowało się na pozio-
mie 25% zarówno w 2016 r., jak i roku 2017. Wśród postępowań układowych największą 
dynamikę zauważymy w II kwartale 2016 r., gdzie z poziomu 3 postępowań, wzrosły one do 
8 – wzrost o 166%. Podobnie jak w poprzednich przypadkach występowanie tego narzędzia 
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przyjęło dość stabilny poziom w następnych okresach analizy i w 2016 r. stanowiło ono 12% 
wszystkich postępowań, zaś w roku 2017 – 11%.

Rysunek 4. Udział otwartych postępowań w latach 2016 i 2017

25%

12%61%

2%

2016

postępowanie sanacyjne

postępowanie układowe

przyspieszone postępowanie układowe

postępowanie o zatwierdzenie układu

25%

11%61%

3%

2017

Źródło: jak pod rys. 3.

Rysunek 5. Postępowania restrukturyzacyjne w latach 2016–2017 według właściwości miejscowej
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Biorąc pod uwagę właściwość miejscową prowadzonych postępowań, można zauwa-
żyć, że były one prowadzone przed 30 Sądami Rejonowymi. Najwięcej postępowań toczyło 
się przed Sądem Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy. Wynika to, podobnie jak 
w przypadku statystyk upadłości, z rozwoju gospodarczego regionu, z liczby zarejestrowa-
nych w Warszawie podmiotów gospodarczych. Na dalszych miejscach znalazły się odpowied-
nio sądy we Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu i Krakowie. Najmniej spraw rozpatrywały 
sądy w Piotrkowie Trybunalskim i Płocku, niemniej z uwagi na położenie – zwiększają one 
statystyki województwa mazowieckiego. Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych 
postępowań pokazano na rysunku 5.

W układzie opartym na podziale terytorialnym kraju odnajdziemy pełne odzwiercie-
dlenie znaczenia gospodarczego regionów. Na Mazowszu otwarto 15,6% wszystkich postę-
powań restrukturyzacyjnych, na Śląsku było to o 2.2 p.p. mniej, na podium znalazła się też 
Wielkopolska, gdzie przed sądami toczyło się 10,6% postępowań.

5. Podsumowanie

Przeprowadzona analiza miała na celu pokazanie, jakie były motywy podjęcia dzia-
łań w zakresie zmian w prawodawstwie z zakresu działań odsuwających od firm widmo 
bankructwa, wskazanie, jakie możliwości niesie za sobą ustawa Prawo restrukturyzacyjne 
i wreszcie analizę postępowań, jakie przez dwa lata zostały wszczęte przed sądami w Pol-
sce. Niewydolność i niska skuteczność przepisów prawa sprzed 2016 r. przyczyniła się do 
tego, że nasz kraj znalazł się na 37. miejscu w subrankingu Doing Business, opublikowa-
nym przez Bank Światowy, a obejmującym właśnie analizę postępowań upadłościowych. 
Wskazywano tam, że polskie procesy upadłościowe charakteryzuje długi czas postępo-
wania, bardzo wysokie koszty i średnie zaspokojenie wierzycieli [Doing Business, 2016]. 
Po wprowadzeniu nowych przepisów, w tym samym raporcie opublikowanym w 2018 r., 
Polska awansowała na miejsce 22. [Doing Business, 2018]. Widać zatem, że rozwiązania 
przyjęte przez ustawodawcę wpłynęły pozytywnie na ocenę polskiego prawa upadłościo-
wego i restrukturyzacyjnego.

Analizując dane statystyczne, można dojść do wniosku, że z roku na rok popularność 
ustawy naprawczej rośnie wśród niewypłacalnych i zagrożonych niewypłacalnością dłuż-
ników, niemniej jednak godnym uwagi jest fakt, że liczba wniosków złożonych do sądów 
w dalszym ciągu jest relatywnie niska. Wydaje się, że wraz z rosnącą świadomością przed-
siębiorców ich liczba będzie wzrastać, a tym samym coraz więcej przedsiębiorstw zostanie 
uchronione przed likwidacją, co było główną intencją projektodawców omawianej ustawy.
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Restructuring anew: corporate recovery  
as a legally structured process

Summary

The principal objective of the paper is to introduce a company restructuring tool based on the provi-
sions of the Restructuring Law Act and demonstrate how often it has been deployed over the last two 
years after the law has entered into force. In the analysis qualitative and quantitative methods were 
applied. The study is an analysis of the Restructuring Law Act and statistics concerning cases pending 
before economic courts in Poland. The paper shows the extent to which the provisions of the legal act 
in question have been reflected in economic reality. The author concluded that although the available 
legal toolkit designed to rescue debtors from bankruptcy is gaining in popularity, it is not used enough 
to enable market players safe survival. The original input of the author can be sought in the clear pres-
entation of the situation of companies threatened with insolvency against the background of the per-
formance of the Restructuring Law Act.

Keywords: restructuring, bankruptcy, insolvency
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Rozwój centrów logistycznych 
w systemie logistycznym Litwy

Streszczenie

W artykule przedstawiono problematykę rozwoju centrów logistycznych na Litwie. Sektor logistyczny 
tworzy znaczną część PKB Litwy. Aby stymulować rozwój branży TSL w kraju, Litwa priorytetowo 
inwestuje w rozbudowę infrastruktury transportowej zarówno liniowej, jak i punktowej. Litewskie 
centra logistyczne, aktywnie wspierane przez państwo, będą stanowiły istotne węzły w krajowym sys-
temie transportu i w systemie europejskim, realizując bogatą ofertę usług w sektorze TSL oraz tworząc 
warunki do sprawnego przepływu dóbr w międzynarodowych łańcuchach dostaw. Publiczne Centra 
Logistyczne tworzone są w najbardziej odpowiednich ku temu miejscach, gdzie jest duże zapotrzebo-
wanie na profesjonalną obsługę logistyczną dla dużych potoków ładunkowych, przewożonych za po-
mocą różnych rodzajów transportu. Takimi strategicznymi miejscami o bardzo dogodnej lokalizacji 
w korytarzach transportowych są: Wilno, Kowno i Kłajpeda. W tych lokalizacjach są wdrażane: Pu-
bliczne Centrum Logistyczne Wilno, Publiczne Centrum Logistyczne Kowno i Publiczne Centrum 
Logistyczne Kłajpeda. Centra logistyczne wraz z terminalami intermodalnymi będą zajmowały obszar 
50–300 ha każde. Już działają terminale intermodalne w Wilnie i w Kownie. Tym samym zakończono 
I etap rozpoczętych prac. Oficjalne otwarcie terminali miało miejsce w 2015 r. Takie projekty logi-
styczne, jak budowa centrów logistycznych, są realizowane na Litwie po raz pierwszy.

Słowa kluczowe: infrastruktura transportowa i logistyczna, centra logistyczne, Litwa
Kod klasyfikacji JEL: R41



Regina Demianiuk   72

1. Wprowadzenie

Litwa, posiadająca bardzo dogodne położenie na południowo-wschodnim wybrzeżu 
Morza Bałtyckiego, w pobliżu innych państw Unii Europejskiej (UE), Wspólnoty Niepod-
ległych Państw (WNP) oraz państw regionu Morza Bałtyckiego, jest ważnym ogniwem 
w obsłudze międzynarodowych przewozów towarowych. Obecnie w sektorze transportu 
Litwy zachodzą dynamiczne procesy rozwojowe. Dostawcy usług transportowych i logistycz-
nych działają w warunkach wysokiej konkurencji. Aby umocnić pozycję konkurencyjną, 
Litwa rozwija i modernizuje infrastrukturę transportową i logistyczną, chce być aktywnym 
graczem logistycznym w korytarzach transportowych Północ-Południe i Wschód-Zachód. 
Dążąc do stworzenia zintegrowanej europejskiej sieci transportowej, Unia Europejska jest 
zainteresowana rozbudową zarówno infrastruktury liniowej, jak i punktowej (m.in. centrów 
logistycznych) w obrębie korytarzy transportowych sieci TEN-T. Stymulując zrównoważony 
rozwój transportu, UE zachęca m.in. do inwestowania w rozwój infrastruktury kolejowej i do 
wdrażania centrów logistycznych usprawniających obsługę przewozów intermodalnych. Litwa 
jest żywo zainteresowana dynamizacją przewozów intermodalnych łączących różne gałęzie 
transportu. Transport intermodalny staje się priorytetowym obszarem litewskiego rynku 
kolejowego. Litewska spółka kolejowa AB „Lietuvos Geležinkeliai”, aktywnie zaangażowana 
w budowę Publicznych Centrów Logistycznych (PCL), podkreśla tym samym wagę przewo-
zów intermodalnych, w kraju i w UE, której Litwa jest członkiem od 2004 r. Realizowane 
obecnie na Litwie projekty związane z budową centrów logistycznych pozwolą przyciągnąć 
większe strumienie ładunków, umożliwią sprawną i skuteczną integrację różnych rodzajów 
transportu w celu terminowej, efektywnej, bezpiecznej oraz ekologicznej obsługi logistycz-
nej ładunków. Publiczne Centra Logistyczne, aktywnie wspierane przez państwo, stanowią 
złożone, bardzo ambitne projekty w ramach rozwoju litewskiego systemu logistycznego.

Celem artykułu jest przedstawienie problematyki związanej z rozwojem centrów logi-
stycznych w systemie logistycznym Litwy. W artykule omówiono wydajność logistyczną 
Litwy według wskaźnika LPI ze szczególnym wskazaniem pozytywnych zmian w obszarze 
infrastrukturalnym. Na podstawie przeanalizowanych materiałów źródłowych przedsta-
wiono przebieg prac związanych z powstawaniem na Litwie trzech centrów logistycznych, 
perspektywy rozwojowe i korzyści z włączenia tych nowoczesnych obiektów infrastruktury 
logistycznej do systemu logistycznego Litwy.

2. Wydajność logistyczna Litwy

Rozwój logistyki jest strategicznym priorytetem Litwy, który pomoże obsłużyć przewozy 
towarowe [Lithuania]. Według badań prof. M. Matczaka z Akademii Morskiej w Gdyni, pro-
gnozowany jest znaczny wzrost ładunku skonteneryzowanego na Bałtyku (do 2030 r. ilość 
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ładunku ma sięgnąć 25 mln TEU rocznie) [Dolecki]. Oznacza to zarówno dla Litwy, jak 
i innych państw regionu, duże szanse rozwojowe. Litwa intensywnie rozwija infrastrukturę 
transportową i logistyczną, tworzy warunki dla stabilnego rozwoju branży TSL w kraju. Na 
Litwie jest ponad 850 tys. m2 powierzchni logistycznych i magazynowych. Rozwój powierzchni 
magazynowych w głównych rejonach kraju (Wilno, Kowno, Kłajpeda) odpowiada potrze-
bom rynku. Udział transportu i logistyki w tworzeniu PKB Litwy wynosi 13,1% [Lithuanian, 
s. 4]. Położenie Litwy sprzyja rozwojowi różnych rodzajów transportu. Przez kraj przebiegają 
dwa korytarze paneuropejskie; kierunek Północ-Południe: korytarz I z odgałęzieniem IA, 
kierunek Wschód-Zachód: korytarz IX z odgałęzieniami IXB i IXD. Litewska transeuropej-
ska sieć transportowa obejmuje 1617 km dróg, 1100 km linii kolejowych, 278 km śródlądo-
wych dróg wodnych, porty lotnicze w Wilnie, Kownie, Połądze i port morski w Kłajpedzie 
[Development, s. 9]. Na Litwie jest dobry stan głównych i krajowych dróg samochodowych. 
Długość autostrad w kraju w 2015 r. wynosiła 309 km [Demianiuk, 2017, s. 205]. W tabeli 1 
przedstawiono wartość rynku logistycznego dla państw bałtyckich.

Tabela 1.  Wartość rynku logistycznego Litwy na tle innych państw bałtyckich  
w latach 2012 i 2014 (w mld euro)

Wyszczególnienie 2012 r. 2014 r.

Łotwa 2,6 2,9

Litwa 2,6 2,6

Estonia 2,2 2,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Top 100 2013/2014, s. 1; Top 100 2015/2016, s. 1].

Tabela 2.  Pozycja państw bałtyckich Litwy, Łotwy i Estonii, według wskaźnika LPI w latach 2007, 
2010, 2012, 2014 i 2016

Wyszczególnienie

LPI pozycja LPI punkty (1-5) 

2007
(150 

państw) 

2010
(155 

państw) 

2012
(155 

państw) 

2014
(160 

państw) 

2016
(160 

państw) 
2007 2010 2012 2014 2016

Litwa 58. 45. 58. 46. 29. 2,78 3,13 2,95 3,18 3,63

Estonia 47. 43. 65. 39. 38. 2,95 3,16 2,86 3,35 3,36

Łotwa 42. 37. 76. 36. 43. 3,02 3,25 2,78 3,40 3,33

Źródło: opracowanie własne na podstawie [LPI 2007; LPI 2010; LPI 2012; LPI 2014; LPI 2016].

Opracowany przez Bank Światowy wskaźnik logistycznej wydajności (ang. Logistics Per-
formance Index, LPI), który identyfikuje, diagnozuje i porównuje potencjał logistyczny kraju 
w aspekcie międzynarodowym, pokazał mocną pozycję logistyczną Litwy w 2016 r. na tle 
innych państw z regionu Europy Środkowej i Wschodniej oraz państw bałtyckich [Connec-
ting]. W 2016 r. Litwa według LPI zajmowała 29. miejsce na 160 państw świata, w regionie 
jedenastu państw Europy Środkowej i Wschodniej, członków UE, była na 2. miejscu tuż za 
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Czechami, i zajmowała 1. miejsce wśród krajów bałtyckich [Demianiuk, 2017, s. 201–202]. 
W tabeli 2 pokazano, jaką pozycję zajmowała Litwa i inne kraje bałtyckie pod względem LPI 
w latach 2007, 2010, 2012, 2014 i 2016.

Tabela 3.  Szczegółowe zestawienie punktów z obszarów LPI dla państw bałtyckich według 
wskaźnika LPI w latach 2007, 2010, 2012, 2014 i 2016

Obszary LPI Lata Litwa Estonia Łotwa

Efektywność procesu kontroli 
granicznej

2007 2,64 2,75 2,53

2010 2,79 3,14 2,94

2012 2,73 2,51 2,71

2014 3,04 3,40 3,22

2016 3,42 3,41 3,11

Infrastruktura 2007 2,30 2,91 2,56

2010 2,72 2,75 2,88

2012 2,58 2,79 2,52

2014 3,18 3,34 3,03

2016 3,57 3,18 3,24

Organizowanie przesyłek 2007 3,00 2,85 3,31

2010 3,19 3,17 3,38

2012 2,97 2,82 2,72

2014 3,10 3,34 3,38

2016 3,49 3,07 3,28

Kompetencje i jakość usług 
logistycznych

2007 2,70 3,00 2,94

2010 2,85 3,17 2,96

2012 2,91 2,82 2,64

2014 2,99 3,27 3,21

2016 3,49 3,18 3,29

Identyfikacja i śledzenie 
przesyłek

2007 2,60 2,84 3,06

2010 3,27 2,95 3,55

2012 2,73 3,00 2,97

2014 3,17 3,20 3,50

2016 3,68 3,25 3,42

Terminowość dostarczania 
przesyłek

2007 3,40 3,35 3,69

2010 3,92 3,68 3,72

2012 3,70 3,23 3,08

2014 3,60 3,55 4,06

2016 4,14 4,08 3,62

Źródło: jak pod tab. 2.

W tabeli 3 przedstawiono szczegółowe zestawienie punktowe z sześciu obszarów wskaź-
nika LPI dla Litwy i innych państw bałtyckich: efektywność procesu kontroli granicznej, 
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infrastruktura, organizowanie przesyłek, kompetencje i jakość usług logistycznych, identy-
fikacja i śledzenie przesyłek oraz terminowość dostarczania przesyłek [International].

Wydłużone łańcuchy dostaw w handlu międzynarodowym wymagają sprawnej obsługi 
logistycznej i efektywnego wykorzystania różnych rodzajów transportu. Litwa jest ważnym 
ogniwem w logistycznej obsłudze międzynarodowych przewozów towarowych. Kraj dąży 
do większego poziomu integracji z siecią transportową Unii Europejskiej. Rozwój centrów 
logistycznych w kraju odpowiada realizacji celów zarówno Litwy, jak i UE, dotyczących 
zwiększania udziału kolei w przewozach towarowych. Litewska spółka kolejowa AB „Lietu-
vos Geležinkeliai”, jako priorytetowy kierunek działalności, rozwija przewozy intermodalne. 
Litwa chce zapewnić inwestorom dostęp do nowoczesnej infrastruktury logistycznej, umoż-
liwiającej efektywny przebieg procesów logistycznych. Litewskie centra logistyczne, aktyw-
nie wspierane przez państwo, pozwolą na realizację tego założenia, będą stanowiły istotne 
węzły w krajowym systemie transportu i w systemie europejskim.

3.  Identyfikacja, charakterystyka i perspektywy rozwoju centrów 
logistycznych w systemie logistycznym Litwy

Według danych Europejskiego Stowarzyszenia Centrów Transportowo-Logistycznych 
(Europlatforms) w EU-28 (stan na październik 2015 r.) zidentyfikowano 240 centrów logi-
stycznych. W tym największa ich liczba przypadała na następujące cztery kraje: Niemcy 
(35), Hiszpania (33), Francja (26) i Włochy (21). Te cztery kraje mają na swoim terenie 47,9% 
wszystkich centrów transportowo-logistycznych, zajmujących 62,1% powierzchni wszyst-
kich centrów logistycznych w Unii Europejskiej [Europlatforms 2015, s. 16]. Jak wynika 
z raportu Europlatforms [Europlatforms] w jedenastu krajach Europy Środkowej i Wschod-
niej, członkach Unii Europejskiej, łącznie było 46 centrów logistycznych (17,9% wszystkich 
centrów logistycznych w UE-28). Najwięcej centrów w regionie posiadają Czechy (11), naj-
mniej Rumunia (1) i Bułgaria (1). Na Litwie zidentyfikowano 3 centra logistyczne (tabela 4). 
Są to centra zlokalizowane w Wilnie, Kownie i Kłajpedzie. Centra logistyczne są reprezento-
wane przez Litewskie Krajowe Stowarzyszenie Spedytorów i Logistyków (LINEKA), założone 
w 1993 r. [LINEKA]. Stowarzyszenie reprezentuje ponad 60 firm, organizacji zajmujących się 
logistyką, spedycją czy też ściśle związanych z tą działalnością. Członkowie LINEKA wno-
szą duży wkład w rozwój litewskiej gospodarki, tworząc ponad 60% produktu narodowego 
brutto uzyskanego w sektorze transportu.

W Studium wykonalności dla Publicznego Centrum Logistycznego w Kownie jest zawarta 
definicja tego typu węzłów logistycznych. Publiczne Centrum Logistyczne stanowi powiązanie 
niezależnych firm i organizacji zajmujących się przewozem towarów i związanych z tym dzia-
łań z wykorzystaniem co najmniej jednego terminala intermodalnego [Developement, s. 6].

Ze względu na rosnące przepływy transportowe UE chce promować i rozwijać bar-
dziej ekologiczny transport kolejowy. Jednym z kluczowych priorytetów unijnej polityki 
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transportowej w zakresie intermodalności jest rozwój centrów logistycznych w obrębie paneu-
ropejskich korytarzy transportowych, czyli również w korytarzach I i IX, przebiegających 
przez teren Litwy. Litewskie PCL są tworzone w miejscach o bardzo dogodnej lokalizacji: 
Wilno, Kowno, Kłajpeda [Transit]. Są to centra priorytetowe dla litewskiego systemu logi-
stycznego. Centra logistyczne są rozwijane w regionach wykazujących duże zapotrzebowa-
nie na profesjonalną kompleksową obsługę logistyczną dla dużych potoków ładunkowych, 
przewożonych za pomocą różnych rodzajów transportu. W opracowaniu „Public Logistic 
Centre: Public-private Partnership” [Lazauskas, 2012] były wymieniane cztery lokalizacje 
– także rozmieszczenie centrum logistycznego w Szawle (Siauliai). Również litewskie Mini-
sterstwo Transportu i Komunikacji na swojej stronie internetowej wspominało lokalizację 
w Szawle [Public]. W miarę rosnącego zapotrzebowania liczba centrów logistycznych w litew-
skim systemie logistycznym może być zwiększona.

Tabela 4.  Centra logistyczne na Litwie na tle innych państw z regionu Europy Środkowej 
i Wschodniej (październik 2015 r.)

Lp. Kraj Liczba centrów W % Powierzchnia centrów (ha) W %

1 Czechy 11 4,6 496 1,9

2 Węgry 7 2,9 216 0,8

3 Polska 6 2,5 346 1,3

4 Słowacja 6 2,5 89 0,3

5 Chorwacja 4 1,7 465 1,8

6 Litwa 3 1,3 592 2,3

7 Estonia 3 1,3 340 1,3

8 Słowenia 2 0,8 158 0,6

9 Łotwa 2 0,8 105 0,4

10 Rumunia 1 0,4 250 1,0

11 Bułgaria 1 0,4 70 0,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Europlatforms, 2015, s. 16].

Budowa centrów logistycznych stanowi część strategii rozwoju całego systemu transporto-
wego Litwy. Projekty utworzenia Publicznych Centrów Logistycznych są zgodne z „Długoter-
minową (do 2025 r.) Strategią Rozwoju Litewskiego Systemu Transportowego” zatwierdzoną 
przez rezolucję nr 692 Rządu Republiki Litewskiej z dnia 23 czerwca 2005 r. [Resolution]. 
Rozwój infrastruktury transportowej i terminali intermodalnych (centrów logistycznych) 
jest również przewidziany w rezolucji nr 1568 Rządu Republiki Litewskiej z dnia 9 grudnia 
2003 r. dotyczącej „Zatwierdzenia Planu Działań Dla Realizacji Generalnego Planu Teryto-
rialnego Republiki Litwy” [Development, s. 7]. Szczegółowe plany rozwojowe infrastruktury 
transportowej są także przedstawione w planach generalnych rozwoju miast, gdzie zostaną 
ulokowane centra logistyczne.
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Na Litwie są tworzone centra logistyczne wraz z terminalem intermodalnym, każde 
na obszarach 50–300 ha. Centra będą posiadać bogatą bazę infrastrukturalną i suprastruk-
turalną, sprzyjającą prowadzeniu działalności biznesowej. Na terenach centrów logistycz-
nych będą aktywnie kooperować różnorodne podmioty, m.in. operatorzy logistyczni, firmy 
transportowe, spedycyjne, magazynowe, z branży KEP, inne firmy usługowe, przedsiębior-
stwa handlowe i produkcyjne. Na terytorium każdego centrum logistycznego zostaną roz-
mieszczone obiekty magazynowe, place składowe, budynki administracyjne, parkingi itd. 
Tereny zostaną wyposażone w podstawowe media, będą monitorowane, ochraniane. Centra 
logistyczne będą posiadały tereny pod przyszłe inwestycje, bowiem są zainteresowane długo-
falowym rozwojem [Demianiuk, 2017, s. 218]. Na rysunku 1 przedstawiono lokalizację trzech 
litewskich centrów logistycznych.

Rysunek 1. Publiczne Centra Logistyczne na Litwie

Źródło: [Feasibility, 2014, s. 15].

Założycielami PCL w Wilnie są litewska spółka kolejowa AB „Lietuvos Geležinkeliai” 
i Miasto Wilno. Założycielem PCL w Kownie jest spółka kolejowa AB „Lietuvos Geležinke-
liai” [Public]. Litewska spółka kolejowa z powodzeniem kontynuuje prace nad rozwojem PCL 
[Annual Report, 2015, s. 19]. Budowę PCL w Wilnie i w Kownie podzielono na trzy etapy. 
Dotychczasowe prace budowlane, rozpoczęte już w 2013 r., przebiegają sprawnie. Rozpoczę-
cie budowy PCL w Kłajpedzie zaplanowano na lata 2016–2017 po sfinalizowaniu dokumen-
tacji technicznej [Feasibility, 2014, s. 15].
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Wdrożenie nowoczesnej koncepcji logistycznej, którą jest centrum logistyczne, pozwoli 
m.in. usprawnić logistyczną obsługę Wilna i całego regionu wileńskiego, najważniejszego cen-
trum gospodarczego kraju, przyczyni się do odciążenia miasta od dużego potoku samochodów 
ciężarowych, wpłynie na redukcję zanieczyszczenia powietrza, hałasu i zatorów na drogach. 
Zgodnie z założeniami ma zostać odciążona autostrada Wilno-Kłajpeda [Ruszyła]. Wilno, 
miasto o powierzchni 401 km2, liczące ponad 554 tys. mieszkańców [Vilnius, Facts], tworzy 
około 40% PKB Litwy. Jak powiedział V. Klimantavičius, dyrektor Administracji Samorządu 
Miasta Wilna: „Publiczne Centrum Logistyczne nie tylko przyczyni się do rozwoju gospo-
darki i infrastruktury miasta, rozwoju rynku przewoźników i stworzenia nowych miejsc 
pracy. Wpłynie także na poprawę sytuacji na wileńskich drogach i zmniejszenie zanieczysz-
czenia środowiska” [Publiczne]. Na rysunku 2 przedstawiono PCL w Wilnie.

Rysunek 2. Publiczne Centrum Logistyczne w Wilnie

Źródło: [Vilnius Public].

Centrum logistyczne w Wilnie ma bardzo dogodne położenie względem głównych szla-
ków transportowych – niedaleko granicy UE i WNP, posiada dogodny dostęp do między-
narodowego lotniska w Wilnie (10 km) [Vilnius Logistics]. Terytorium pod budowę PCL 
zostało wybrane w pobliżu kolejowej stacji w Wojdatach (Vaidotai), ważnego węzła kolejowego 
na Litwie. Tu regularnie kursują międzynarodowe pociągi towarowe „Saulė”, „Merkurijus”, 
„Vikingas” i „Šeštokai Express”, przewożące ładunki m.in. na Białoruś, do Rosji, Kazachstanu, 
Chin. Lokalizacja PCL jest korzystna również ze względu na rozpoczętą budowę południo-
wej obwodnicy Wilna. W kolejnym etapie prac obwodnica będzie połączona z Szosą Miń-
ską. Następnie PCL zostanie połączone z Magistralą Kowieńską. Rozbudowa infrastruktury 
drogowej przyczyni się do sprawnej obsługi przewozów z centrum logistycznego do portu 
w Kłajpedzie, również w kierunku Polski i innych państw europejskich [Ruszyła]. Centrum 
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posiada dobre połączenie kolejowe z portami w Kłajpedzie i Kaliningradzie. W 2017 r. zakoń-
czył się długoletni proces elektryfikacji linii kolejowej łączącej stolice Litwy i Białorusi. Elek-
tryfikacja dwutorowego szlaku ma duże znaczenie z punktu widzenia międzynarodowych 
przewozów towarowych. Inwestycja pozwoli m.in. na zwiększenie pojemności składów towa-
rowych, będzie przyciągać ładunki z państw Europy Wschodniej, Azji do litewskiego portu 
w Kłajpedzie [Sieć].

Proces budowy Publicznego Centrum Logistycznego w Wilnie przebiega etapowo [Vil-
nius Public]:
• I etap (2014 r.) – budowa terminalu intermodalnego z całą niezbędną infrastrukturą 

na terenie 54 ha w pobliżu stacji kolejowej w Wojdatach; powstawanie firm obsługują-
cych ładunki skonteneryzowane;

• II etap – rozbudowa obszaru centrum logistycznego na terenie 104 ha w kierunku połu-
dniowego odcinka obwodnicy Wilna;

• III etap – rozwój centrum logistycznego na terenie 300 ha poza obwodnicą wileńską.
W pełni rozwinięte PCL zajmie teren o powierzchni około 460 ha (rysunek 3).

Rysunek 3. Lokalizacja Publicznego Centrum Logistycznego w Wilnie

Źródło: [Vilnius Public].

Budowa nowoczesnego intermodalnego terminalu VIT (Vilniaus Intermodalinis Termi-
nalas) została uznana za projekt o ważnym znaczeniu państwowym. Wykonawcą projektu 
była spółka „Fegda”, która w ciągu 17 miesięcy zamierzała zrealizować budowę [Ruszyła]. 
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Oficjalne otwarcie VIT miało miejsce w 2015 r., a prace inwestycyjne rozpoczęły się w 2013 r. 
[Bytaute, 2015, s. 43]. Pomiędzy terminalem kontenerowym portu w Kłajpedzie, a VIT kur-
suje regularnie w ruchu wahadłowym nowy pociąg towarowy „VIT ekspres”.

Rysunek 4. Lokalizacja terminali VIT i KIT

Źródło: [Vilnius Intermodal].

W wileńskim terminalu intermodalnym można przeładować 100 tys. TEU rocznie 
(tabela 5). Terminal VIT jest wyposażony w pojazdy podnośnikowo-przeładunkowe, posiada 
bramową suwnicę kontenerową o udźwigu 40 t do obsługi kontenerów 20, 40, 45-stopowych 
i naczep. Średni czas przeładunku jednego kontenera wynosi 5–7 min. Terminal posiada trzy 
tory kolejowe do załadunku i wyładunku; całkowita długość użyteczna torów wynosi 1811 m. 
Powierzchnia składowa wynosi 1500 TEU. Posiada miejsca dla 164 TEU kontenerów chłod-
niczych [Vilnius Intermodal]. Budowa terminalu intermodalnego VIT w większej mierze 
została sfinansowana ze środków unijnych, a także środków własnych inwestora.

Tabela 5. Terminale intermodalne w Publicznych Centrach Logistycznych na Litwie

Wyszczególnienie Wilno (VIT) Kowno (KIT) 

Powierzchnia składowa (w TEU) 1 500 TEU 550 TEU

Zdolność przeładunkowa 100 000 TEU rocznie 55 000 TEU rocznie

Rozpoczęcie prac 23.04.2013 03.07.2013

Zakończenie prac 2014 czwarty kwartał 2014 czwarty kwartał

Szacowana wartość projektu 38,4 mln euro 29,8 mln euro

Fundusze unijne 26,2 mln euro 21,4 mln euro

Źródło: [Lithuanian Railway].



Rozwój centrów logistycznych w systemie logistycznym Litwy 81

Wybudowany terminal intermodalny VIT jest pierwszym i centralnym obiektem wileń-
skiego centrum logistycznego, wokół którego zaczną powstawać firmy świadczące usługi 
logistyczne, pomocnicze i dodatkowe. Obok terminalu będą wydzierżawione działki dla inwe-
storów, planujących działalność w centrum logistycznym. Działki będą dzierżawione na okres 
99 lat. W okresie trzech lat powinny być stosownie zagospodarowane w celu przeprowadzenia 
odpowiednich operacji transportowych i logistycznych. Aby stworzyć warunki sprzyjające 
działalności przedsiębiorstw logistycznych i innych, w PCL zostaną przełożone drogi, urzą-
dzone komunikacje, umożliwiające wygodny i szybki dostęp do stworzonej infrastruktury. 
W centrum logistycznym zostaną m.in. ulokowane: urząd celny, inspekcja żywności i wete-
rynarii, inspekcja ochrony roślin, bank, instytucje żywienia publicznego. Będą świadczone 
różnorodne usługi, m.in. załadunek kontenerów na platformy kolejowe i naczepy, obsługa 
kontenerów morskich, cystern, kontenerów chłodniczych, darmowe przechowywanie kon-
tenerów do 45 dni, obsługa celna (otwarty skład celny typu A), będzie możliwe korzystanie 
z elektronicznego systemu zarządzania danymi „cargo”.

Budowane w Wilnie centrum logistyczne daje wymierne korzyści zarówno dla inwesto-
rów prywatnych, dla społeczności lokalnej, jak i dla sektora państwowego [Vilnius Public]:
• szybkie i bardziej wydajne procesy logistyczne, wygodny dostęp do infrastruktury kolejowej;
• rozszerzony rynek usług dla portu w Kłajpedzie, podniesienie kondycji biznesu m.in. 

w rejonie wileńskim i kowieńskim;
• dostępność dla klienta wszystkich potrzebnych usług logistycznych i transportowych 

w jednym miejscu;
• skoncentrowana obsługa celna w jednym miejscu;
• PCL stworzy 1300 nowych miejsc pracy;
• większa dbałość o środowisko naturalne, zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, ska-

żenia środowiska, hałasu;
• konkurencyjne ceny na towary i usługi;
• rozwój regionalny i podniesienie konkurencyjności;
• usprawnienie systemu transportowego Litwy w celu umocnienia pozycji międzynarodowej;
• dodatkowe wpływy budżetowe;
• prognozy wysokiego zwrotu z inwestycji w ten projekt infrastrukturalny.

Budowa PCL w Wilnie jest aktywnie wspierana przez władze państwowe i samorządowe. 
Jest to pierwszy obiekt tego typu w rejonie. Centrum będzie m.in. zachęcało do wdrożenia 
bardziej efektywnych rozwiązań logistycznych, promowało organizację intermodalnych 
połączeń transportowych w przewozach ładunkowych, przyczyniając się tym samym do 
obniżenia poziomu zanieczyszczeń środowiska naturalnego, zwiększenia bezpieczeństwa 
w przewozach, zachowania dróg kołowych [Vilnius Logistics].

Budowane jest również Publiczne Centrum Logistycznie w Kownie. Kowno jest drugim 
dużym miastem Litwy z liczbą mieszkańców 306 000. Z Kowna do stolicy jest 100 km. Na 
rysunku 5 pokazano wybudowane na terenie centrum obiekty transportowo-logistyczne.
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Rysunek 5. Publiczne Centrum Logistyczne w Kownie

Źródło: [Kaunas Public].

Rozwój PCL w Kownie obejmuje 3 etapy [Kaunas Public].
• Etap I – budowa terminalu intermodalnego z całą niezbędną infrastrukturą, w tym torami 

dla kolei normalnotorowej (o rozstawie szyn 1435 mm) i szerokotorowej (o rozstawie szyn 
1520 mm). Pojemność terminalu będzie wynosić 1120 TEU. Dojazd do terminalu zosta-
nie zapewniony z autostrady A1 łączącej Wilno, Kowno i Kłajpedę.

• Etap II – po wybudowaniu toru „Rail Baltica” możliwa będzie logistyczna obsługa pocią-
gów towarowych poruszających się po torach o różnych wielkościach prześwitu, zarówno 
liniach normalnotorowych, jak i szerokotorowych. Po utworzeniu parku logistycznego 
byłej strefy przemysłowej Kowna (Palemonas, Naujasodis) i Wolnej Strefy Ekonomicznej 
Kowna, należy zadbać o stworzenie dogodnych warunków dla skutecznego rozwoju firm 
świadczących usługi transportowe, logistyczne i inne usługi komercyjne.

• Etap III – po osiągnięciu zdolności przeładunkowej do wysokości 100 000 TEU rocznie, 
powiększenie powierzchni składowej na terytorium terminalu i centrum logistycznego.
Etap pierwszy budowy PCL został zakończony. Oficjalnie otwarty w 2015 r. terminal 

intermodalny KIT (Kauno Intermodalinis Terminalas) stanowi ważny element w rozwoju 
Publicznego Centrum Logistycznego (PCL) w Kownie. Terminal rozlokowano na terenie 
stacji kolejowej Palemonas. Jest to bardzo dogodna lokalizacja z dobrym dostępem do głów-
nych dróg (A1, A6 i innych), w pobliżu międzynarodowych korytarzy transportowych I i IX 
oraz międzynarodowego portu lotniczego w Kownie. Stosunkowo blisko znajdują się porty 
morskie w Kłajpedzie i Kaliningradzie, obsługujące trasy przewozowe m.in. na rynki państw 
Europy Zachodniej oraz państw WNP. Po zakończeniu prac budowlanych, związanych z reali-
zowanym obecnie w krajach bałtyckich projektem unijnym „Rail Baltica” [Feasibility, s. 14], 
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umożliwiającym normalnotorowe połączenie kolejowe pomiędzy Finlandią, Estonią, Łotwą, 
Litwą a Polską i innymi krajami Europy Zachodniej, centrum logistycznie w Kownie będzie 
odgrywało znacząca rolę w intermodalnej obsłudze ładunków w regionie Morza Bałtyckiego.

Dzięki wybudowanemu terminalowi intermodalnemu, PLC w Kownie zapewni obsługę 
intermodalnych przewozów na wysokim poziomie, umożliwi sprawną dystrybucję konte-
nerów w kraju i w relacjach międzynarodowych. Usługi terminalu obejmują m.in: szybki 
załadunek i rozładunek kontenerów, składowanie, przechowywanie, wynajem, naprawę, 
pełną obsługę celną. Terminal intermodalny KIT posiada zdolność przeładunkową 55 tys. 
TEU rocznie. Został wyposażony w suwnicę bramową o udźwigu 40 t do obsługi kontene-
rów 20-, 40-, 45-stopowych i naczep. Jest wyposażony w pojazdy podnośnikowo-przeładun-
kowe. Posiada cztery tory kolejowe, których użyteczna długość wynosi 1360 m (szerokość 
dwóch torów wynosi 1520 mm, a kolejnych dwóch wynosi 1435 mm). Powierzchnia składowa 
wynosi 550 TEU. Posiada miejsca dla 16 TEU kontenerów chłodniczych [Kaunas Intermo-
dal]. Przy wejściu głównym na teren terminalu intermodalnego KIT, spółka Merko Statyba 
UAB wybudowała dwukondygnacyjny budynek administracyjny z częścią magazynową. Na 
parterze budynku znalazły się pomieszczenia przeznaczone dla urzędu celnego: pomieszcze-
nia biurowe dla celników, pomieszczenia sanitarne i wypoczynkowe, kuchnia, pomieszcze-
nie (magazyn) czasowego składowania do przechowywania towarów zajętych. Utworzono 
m.in. przestronne pomieszczenia dla klientów, dla służb ochrony roślin i weterynaryjnych, 
pomieszczenia dla służby bezpieczeństwa i ochrony [Construction]. Podobnie jak w PCL 
w Wilnie, działki do zagospodarowania przez inwestorów w centrum logistycznym w Kow-
nie będą dzierżawione na okres 99 lat. W okresie trzech lat działki powinny być stosownie 
zagospodarowane. Wszystkie niezbędne media zostaną zapewnione i doprowadzone do gra-
nic dzierżawionych działek.

Trzecie Publiczne Centrum Logistyczne na Litwie będzie rozmieszczone w Kłajpedzie. 
PCL planowo będzie obsługiwać ładunki portu morskiego w Kłajpedzie (51 tys. TEU) i ładunki 
rejonu Kłajpedy (12 tys. TEU) [Lazauskas, 2012, s. 3]. Port morski w Kłajpedzie jest dużym 
niezamarzającym portem na wschodnim wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Jest najważniejszym 
i największym litewskim węzłem komunikacyjnym, łączącym szlaki morskie, drogowe, kole-
jowe ze Wschodu na Zachód [Port of Klaipeda]. Port w Kłajpedzie jest liderem w przeładunku 
kontenerów wśród portów w krajach bałtyckich (rysunek 6).

Prawa do rozwoju PCL w Kłajpedzie zostały przeniesione na litewską spółkę kolejową 
„Lietuvos Geležinkeliai”. Centrum logistyczne pozwoli zapewnić przewagę konkurencyjną 
zarówno portowym terminalom kontenerowym, jak i kolei. Poniżej przedstawiono etapo-
wość opracowania projektu PCL w Kłajpedzie [Feasibility, s. 15].
• I etap:

 – 29 lipca 2013 r. – przedstawienie propozycji projektu przez Biuro projektowe Kolei 
Litewskich UAB „Geležinkelių Projektavimas”,

 – lipiec 2014 r. – UAB „Geležinkelių Projektavimas” – akceptacja technicznego projektu 
budowy centrum logistycznego;
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• II etap:
 – 18 lutego 2014 r. – przedstawienie propozycji litewskiemu Ministerstwu Transportu 

i Komunikacji przez spółkę kolejową „Lietuvos Geležinkeliai”.

Rysunek 6. Przeładunki kontenerów w portach państw bałtyckich w tys. TEU

Źródło: [Port of Klaipeda, Port statistics]

Nowoczesne i duże Publiczne Centrum Logistyczne powstanie w południowej części 
Kłajpedy obok stacji kolejowej Draugystė, w pobliżu portu [Filimanavičienė, 2014]. Centrum 
zapewni szeroki wachlarz usług logistycznych po konkurencyjnych cenach dla klientów portu 
i stworzy nowe możliwości inwestycyjne dla biznesu. Zgodnie z danymi zawartymi w rapor-
cie E. Lazauskasa z Ernst & Young z maja 2012 r., prace związane z budową PCL powinny 
przebiegać następująco: najpierw zaplanowano wybudować terminal intermodalny, a następ-
nie dalej rozbudowywać centrum logistyczne. Wyodrębniono dwa etapy realizacji danego 
przedsięwzięcia: pierwszy etap ma być realizowany w latach 2015–2025, a drugi etap reali-
zacji inwestycji PCL w Kłajpedzie obejmie lata 2025–2040 [Lazauskas, 2012, s. 5]. Pierw-
szy etap rozwoju centrum obejmie zagospodarowanie 80–90 ha terenu. Na potrzeby całego 
centrum logistycznego zarezerwowano teren 336,5 ha [Klaipeda, s. 21]. Szacowana wartość 
budowy terminala intermodalnego stanowi 28,6 mln euro, w tym fundusze unijne zapew-
nią 20,1 mln euro. Planowana przestrzeń składowa terminala 1200 TEU [Demianiuk, 2017, 
s. 219]. Na rysunku 7 przedstawiono prace inwestycyjne w PCL w poszczególnych okresach 
inwestycyjnych.

Planowane centrum logistyczne w Kłajpedzie wpłynie na poprawę funkcjonowania portu 
i zwiększy jego zdolność do przyciągania strumieni ładunków, tym samym polepszy konku-
rencyjność portu morskiego w regionie. Każde z wdrażanych na Litwie centrów logistycznych 
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powinno stać się węzłem logistycznym z odpowiednią infra- i suprastrukturą, który zapewni 
swoim klientom wszystkie potrzebne usługi logistyczne na profesjonalnym poziomie.

Rysunek 7. Zagospodarowanie obszaru Państwowego Centrum Logistycznego w Kłajpedzie

Źródło: [Lazauskas, 2012, s. 5].

4. Podsumowanie

Takie projekty logistyczne, jak budowanie Publicznych Centrów Logistycznych, są reali-
zowane na Litwie po raz pierwszy. Zdecydowano utworzyć w kraju trzy PCL: w Kownie, 
Wilnie i w Kłajpedzie. Przy projektowaniu centrów brano pod uwagę m.in. zapotrzebowanie 
na obsługę logistyczną i ich możliwości zwiększenia udziału intermodalu w przewozach ładun-
ków. Promowanie intermodalnego transportu towarowego i aktywizacja interakcji między 
różnymi rodzajami transportu jest jednym z priorytetów rozwoju litewskiego systemu trans-
portowego. Rozwój przewozów intermodalnych będzie bardzo korzystny dla wielu sektorów 
gospodarki litewskiej. Oczekiwania co do efektywnego wykorzystania centrów w obsłudze 
logistycznej transportu intermodalnego są bardzo duże. Litwa jest zainteresowana rozwojem 
centrów logistycznych i ich integracją z siecią centrów tworzonych na kontynencie europejskim 
i regionie państw Morza Bałtyckiego. Budowa PCL na Litwie i realizacja ważnego projektu 
infrastrukturalnego „Rail Baltica”, związanego z budową linii kolejowej normalnotorowej 
(1435 mm), łączącej kraje bałtyckie z Europą Zachodnią, znajdują duże wsparcie unijne. Są 
zgodne z celami w zakresie rozwoju systemu transportu Unii Europejskiej.

Wdrożenie centrów logistycznych przebiega etapowo. Na pierwszym etapie planowano 
i dla dwóch centrów już zrealizowano budowę intermodalnych terminali. Takie terminale 
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powstały w Wilnie i Kownie. Kolejne etapy przewidują m.in. rozbudowę obok terminali 
parków logistycznych. Budowa centrów logistycznych jest aktywnie wspierana przez wła-
dze szczebla państwowego i lokalnego. Zaangażowanie państwa w realizację tych projektów 
infrastrukturalnych jest bardzo pozytywnym zjawiskiem; konieczne są dalsze inwestycje 
w kierunku rozwoju sieci intermodalnej w kraju.

Centra logistyczne stają się ważnym ogniwem w systemie logistycznym Litwy, pozytyw-
nie wpływają na stan infrastruktury transportowo-logistycznej, pozwolą usprawnić obsługę 
logistyczną ładunków zarówno w ruchu krajowym, jak i międzynarodowym, przyczynią się 
do minimalizacji kosztów procesu transportowego, zapewniając szybkie i bezpieczne dostar-
czenie towarów. W centrach tworzona będzie znaczna część wartości dodanej. Realizowane 
inwestycje infrastrukturalne wzmocnią konkurencyjność Litwy na międzynarodowym rynku 
logistycznym, zapewnią dostęp nowoczesnych powierzchni magazynowych w obrębie tran-
seuropejskiej sieci transportowej, przyczynią się do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej Litwy.
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Development of logistics centres  
in the logistics network of Lithuania

Summary

The paper discusses the development of logistics centres in Lithuania. Logistics sector contributes 
a substantial portion into the Lithuanian GDP. To stimulate the growth of the TSL sector in the coun-
try, Lithuania gives preference to investments aimed to expand transport infrastructure, be it linear or 
point. Lithuanian logistics centres which are actively supported by the government will become im-
portant nodes in the national but also in European transportation system offering a wide range of TSL 
services and providing conditions for smooth flow of goods in international supply chains. Public Lo-
gistics Centres develop in points that are best placed for this function where big flows of cargo trans-
ported by different modes of transportation represent high demand for professional logistics services. 
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Such strategic locations within transportation corridors include: Vilnius, Kaunas, and Klaipeda, which 
host the currently constructed Vilnius Public Logistics Centre, Kaunas Public Logistics Centre, and 
Klaipeda Public Logistics Centre. Logistics centres with intermodal terminal will extend over the area 
between 50 and 300 ha each. Intermodal terminals in Vilnius and Kaunas are already working meaning 
the 1st stage of construction works has been completed. Officially, terminals were opened back in 2015. 
Logistics projects, such as the construction of logistics centres, are the first of their kind in Lithuania.

Keywords: transport and logistics infrastructure, Lithuania





170/2018
s. 91–103

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Oficyna Wydawnicza SGH

kolegia.sgh.waw.plZESZYT NAUKOWY 170

Aleksandra Gus-Puszczewicz
Wydział Ekonomiczny 
Uniwersytet Gdański

Potencjał turystyczny śródlądowych dróg wodnych 
województwa pomorskiego

Streszczenie

Województwo pomorskie charakteryzuje się dużą gęstością śródlądowych dróg wodnych (7,8 km/100 km2). 
Najistotniejszą rzeką regionu jest odcinek dolnej Wisły, który łączy aglomerację trójmiejską z centralną 
Polską oraz innymi ośrodkami miejskimi zlokalizowanymi wzdłuż rzeki. Dolna Wisła stanowi także 
ważny odcinek dwóch międzynarodowych śródlądowych dróg wodnych: E-40 (Morze Bałtyckie–Morze 
Czarne) i E-70 (Antwerpia–Kłajpeda). Istniejąca sieć śródlądowych dróg wodnych województwa po-
morskiego jest zasadniczym elementem determinującym rozwój turystyki wodnej, która może w bar-
dzo istotny sposób wpłynąć na rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Celem artykułu jest ukazanie 
walorów turystycznych pomorskich śródlądowych szlaków wodnych oraz ocena ich kompleksowego 
zagospodarowania na potrzeby turystyki wodnej.

Słowa kluczowe: potencjał turystyczny, turystyka wodna, śródlądowe drogi wodne
Kod klasyfikacji JEL: R490
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1. Wprowadzenie

Turystyka jest jedną z najbardziej dochodowych i dynamicznie rozwijających się dziedzin 
gospodarki. Przyczynia się do integracji społeczno-gospodarczej poszczególnych regionów 
oraz determinuje rozwój lokalny. W związku z tym w regionach posiadających potencjał 
turystyczny działania samorządów powinny być ukierunkowane na wzrost atrakcyjności 
regionu, a tym samym wzrost liczby turystów. Do istotnych, w ocenie atrakcyjności tury-
stycznej, czynników zalicza się: walory przyrodnicze i antropogeniczne, „które wzbudzają 
zainteresowanie i przyciągają turystów” [Turystyka, 2007, s. 24] oraz zagospodarowanie 
turystyczne.

Województwo pomorskie charakteryzuje się wysokim (8,571) wskaźnikiem atrakcyjno-
ści turystycznej pod względem kulturowym, środowiskowym i biznesowo-hotelowym [Ana-
liza walorów, 2017]. Do regionów, które w istotny sposób wpływają na ten wskaźnik, należą: 
miasto Gdańsk, Sopot, Gdynia oraz powiaty: słupski, nowodworski i pucki. Na wysokość 
wskaźnika wpływa przede wszystkim położenie w pasie nadbrzeżnym Morza Bałtyckiego 
i delty Wisły, gdzie istnieją dogodne warunki do rozwoju turystyki morskiej, nadmorskiej 
oraz wodnej śródlądowej. Celem artykułu jest ukazanie walorów turystycznych pomor-
skich śródlądowych szlaków wodnych oraz ocena ich kompleksowego zagospodarowania 
na potrzeby turystyki wodnej. Metody badawcze zastosowane w artykule to analiza litera-
tury i dokumentów, analiza ilościowa oraz metoda dedukcji.

2. Turystyka wodna

Turystyka wodna zaliczana jest do turystyki kwalifikowanej, wymagającej od uczestników 
przygotowania fizycznego i psychicznego, specjalistycznego ekwipunku oraz umiejętności 
posługiwania się odpowiednim sprzętem. Często konieczne jest także posiadanie określonych 
uprawnień. Do podstawowych form turystyki wodnej zalicza się turystykę: motorowodną, 
żeglarską, kajakową i podwodną [Gaworecki, 2003, s. 34].

Uprawianie turystyki wodnej wymaga także posiadania odpowiedniego sprzętu pływa-
jącego, poruszającego się za pomocą: silnika spalinowego albo elektrycznego, siły wiatru, 
siły mięśni lub nurtu rzeki. Do sprzętu niezbędnego dla turystyki wodnej zalicza się: statki 
żeglugi przybrzeżnej, wodoloty, tramwaje wodne, jachty, barki osobowe, łodzie żaglowe, 
kajaki czy łodzie wiosłowe. W zależności od wykorzystywanego w żegludze sprzętu wyróż-
nia się następujące produkty turystyczne:

1 Wartość wskaźnika wyznaczona została z uwzględnieniem średniej arytmetycznej wskaźnika atrakcyjności 
turystycznej poszczególnych powiatów i miast na prawach powiatu wchodzących w skład województw. Pierwsze 
miejsce w rankingu „Atrakcyjności turystycznej województw” zajmuje woj. małopolskie ze wskaźnikiem 12,32.
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• wycieczki statkami pasażerskimi, gdzie podróż odbywa się jako pasażer,
• wycieczki tramwajami wodnymi,
• rejsy na barkach osobowych,
• spływy lub wycieczki kajakowe,
• wycieczki łodziami motorowymi,
• wycieczki tratwami,
• wycieczki łodziami wiosłowymi,
• wycieczki rowerami wodnymi.

Głównymi czynnikami determinującymi rozwój turystyki wodnej śródlądowej są m.in.:
• występowanie i zagospodarowanie rzek i jezior,
• występowanie sztucznych zbiorników wodnych,
• sytuacja na rynku usług śródlądowej turystyki wodnej (np. liczba i stan floty śródlądowych 

statków pasażerskich, dostępność sprzętu niezbędnego do uprawiania turystyki wodnej).
Podstawowymi działaniami mającymi na celu turystyczne zagospodarowanie śródlądo-

wych dróg wodnych jest utrzymanie parametrów drogi wodnej oraz budowa i utrzymanie 
podstawowej infrastruktury żeglarskiej, na którą składają się: mariny, porty jachtowe i przy-
stanie żeglarskie. Ważnym aspektem jest także rozwój infrastruktury zaplecza, zapewniają-
cej dostępność ośrodków żeglarskich od strony lądy. W Polsce ze sportów wodnych korzysta 
ok. 200 000 osób rocznie [Przemysł]. Aktywne formy spędzania czasu wolnego na wodzie 
są coraz bardziej popularne w społeczeństwie, dlatego tak ważne jest stworzenie odpowied-
nich warunków do ich rozwoju.

3. Śródlądowe drogi wodne województwa pomorskiego

Województwo pomorskie jest jednym z najbardziej zasobnych w wodę województw. Na 
potencjał wodny województwa składa się 60% linii morskiego brzegu kraju, ponad 450 jezior, 
z czego 10 największych ma powierzchnię ponad 500 ha, Zalew Wiślany oraz ok. 2300 km rzek 
[Rocznik, 2017, s. 55]. Do największych rzek regionu należą żeglowne drogi wodne: Martwa 
Wisła (11,5 km, klasa Vb), Nogat (62 km, klasa II), Szkarpawa (25,4 km, klasa II) [Drogi] oraz 
rzeki o znaczeniu lokalnym, m.in.: Wierzyca (177 km), Łupawa (112,9 km), Liwa (88,7 km), 
Radunia (87,4 km), Motława (42,2 km), Wisła Królewiecka (11,5 km) [Rocznik, 2017, s. 55].

Większość rzek łączy się z Wisłą (rysunek 1), wyznaczającą główną oś transportu wod-
nego śródlądowego w woj. pomorskim. Wisła odgrywa istotną rolę w skali regionu, kraju 
i całej Europy. Łączy aglomerację trójmiejską z centralną Polską oraz innymi ośrodkami 
miejskimi zlokalizowanymi wzdłuż Wisły, takimi jak: Tczew, Kwidzyn, Świecie, Grudziądz, 
Bydgoszcz, Toruń, Włocławek i Płock. Jest odcinkiem wspólnym dla międzynarodowych 
dróg wodnych E-40 i E-70.

Największe znaczenie dla turystyki wodnej, zwłaszcza żeglarskiej, mają duże akweny oraz 
ich zespoły, często połączone kanałami i rzekami, wyposażone w odpowiednią infrastrukturę. 
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Stan zagospodarowania gęstej sieci rzecznej województwa umożliwia dotarcie do unikato-
wych obszarów natury, licznych zabytków historycznych oraz najważniejszych ośrodków 
kultury i rekreacji w regionie (tabela 1).

Rysunek 1. Układ rzek w woj. pomorskim

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Zakres utrzymania].

Tabela 1. Turystyczne atrakcje województwa pomorskiego

Rodzaje atrakcji Szacunkowa liczba obiektów

Walory przyrodnicze Natura, parki, parki rozrywki 55

Walory antropogeniczne Zabytki i ciekawe miejsca w tym: 200

• zamki 8

• kościoły i katedry 27

• miejsca historyczne 39

• miejsca kultu religijnego 14

• latarnie 11

Muzea 76

Zagospodarowanie turystyczne Wypoczynek na świeżym powietrzu, w tym: 104

• surfing, windsurfing i kitesurfing 16

• rejsy pasażerskie 11

• wypożyczalnie sprzętu wodnego 20

• wypożyczalnie łodzi 6

• wypożyczalnie kajaków 10

Koncerty i pokazy 11

Źródło: opracowane własne na podstawie [Ciekawe miejsca].
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W latach 2007–2013 w delcie Wisły zrealizowane zostały dwa projekty „Program ożywie-
nia dróg wodnych w Gdańsku” i „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”, których 
celem było stworzenie odpowiedniej infrastruktury dla żeglarzy. W ramach perspektywy 
finansowej 2014–2020 realizowane są kolejne inwestycje w infrastrukturę turystyki wod-
nej, m.in.: „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej” 
oraz „Pomorskie szlaki kajakowe – zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie 
pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej”. Istotnym dla turystyki wodnej projektem 
może też być przedsięwzięcie „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym”. 
Wzrost liczby rowerzystów w regionie może przełożyć się m.in. na wzrost podróżnych stat-
kami pasażerskimi.

„Program ożywienia dróg wodnych w Gdańsku” został zrealizowany w latach 2008–
2012 w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka [Program ożywienia]. Jego głównym 
celem było stworzenie możliwości zwiedzania miasta trasą wodną Motławy, Wisły Śmiałej 
i Martwej Wisły. Zapewnienie warunków do odpoczynku i rekreacji nad wodą oraz utrzy-
manie bezpieczeństwa na szlaku wodnym.

Zrealizowana inwestycja przyczyniła się do poprawy dostępności obszarów wzdłuż rzek. 
W wyniku wykonanych prac powstały: 3 przystanie wodne, 10 przystanków tramwaju wod-
nego, 2 wiaty przystankowe, 24 pomosty cumownicze dla 53 jednostek pływających, 4 slipy 
do wodowania i wyciągania jednostek pływających. Zmodernizowano także ciągi spacerowe 
nad wodą oraz wyposażono je w niezbędną infrastrukturę techniczną wraz z parkingami 
i zapleczem sanitarnym. Nowo powstała infrastruktura umożliwia cumowanie tramwaju 
wodnego oraz niedużych statków pasażerskich; zwiększyła także dostępność miasta dla tury-
stów podróżujących na jachtach i mniejszych jednostkach pływających.

Projekt „Pętla Żuławska” zrealizowany został w latach 2007–2013, również w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Inwestycja objęła sieć śródlądowych dróg 
wodnych o długości 303 km, na którą składają się rzeki: Wisła, Martwa Wisła, Wisła Śmiała, 
Motława, Szkarpawa, Wisła Królewiecka, Nogat, Tuga, Elbląg, Pasłęka oraz Kanał Jagielloń-
ski i Zalew Wiślany. Pętla Żuławska stanowi element Międzynarodowej Drogi Wodnej E-70, 
biegnącej z Rotterdamu przez berliński węzeł śródlądowych dróg wodnych, północną Polskę 
do Kaliningradu, a dalej drogą wodną Niemna do Kłajpedy.

W ramach zrealizowanego I etapu programu wybudowano lub zmodernizowano m.in. 
[Pętla Żuławska]:
• 3 pomosty cumownicze, w: Rybinie, Tczewie i Drewnicy,
• 4 porty, w tym 3 żeglarskie, w: Kątach Rybackich, Tolkmicku, Elblągu i 1 jachtowy, 

w Krynicy Morskiej,
• 6 przystani żeglarskich, w: Białej Górze, Osłonce, Malborku, Błotniku, Nowej Pasłęce, 

Braniewie,
• nabrzeże postojowe w Rybinie,
• zmodernizowano Śluzę Gdańska Głowa i most zwodzony nad śluzą w Przegalinie.
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Inwestycja przyczyniła się do zwiększenia atrakcyjności regionu dla jachtów i innych jed-
nostek pływających. Zapewniła dostęp, od strony dróg wodnych, do zabytkowych obiektów 
hydrotechnicznych: śluz, mostów zwodzonych i obrotowych oraz innych zabytków i atrakcji 
w miejscowościach zlokalizowanych wzdłuż szlaku. Kontynuacją tego projektu jest przed-
sięwzięcie „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”, 
którego celem jest rozszerzenie i uzupełnienie sieci szlaków wodnych delty Wisły.

4. Produkty turystyki wodnej w województwie pomorskim

Jak już wcześniej wspomniano, turystyka wodna jest formą pokonywania drogi wodnej 
przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu. Istniejące w województwie pomorskim rzeki 
i akweny wodne stwarzają dogodne warunki rozwoju różnych jej form. W artykule skon-
centrowano się przede wszystkim na:
• śródlądowej żegludze pasażerskiej,
• rejsach tramwaju wodnego,
• turystyce żeglarskiej,
• turystyce kajakowej.

4.1. Śródlądowa żegluga pasażerska

Jedną z podstawowych form turystyki wodnej są rejsy statkami pasażerskimi czy kata-
maranami. Taka wycieczka nie wymaga od podróżnych posiadania specjalnych patentów 
czy umiejętności.

W województwie pomorskim rejsy żeglugi pasażerskiej oferowane są po wodach: Zatoki 
Gdańskiej, Zalewu Wiślanego i jeziora Łebsko. Największym armatorem regionu jest Żegluga 
Gdańska, która dysponuje flotą 18 statków i jednej przystani pływającej (tabela 2). Przedsię-
biorstwo oferuje rejsy przybrzeżne po Zatoce Gdańskiej między Gdańskiem, Sopotem, Gdy-
nią i Helem oraz po Zalewie Wiślanym między Krynicą Morską i Fromborkiem. W 2017 r. 
dwa statki pasażerskie Żeglugi Gdańskiej obsługiwały także połączenia tramwajów wodnych.

Tabela 2. Eksploatowane statki pasażerskie Żeglugi Gdańskiej (2017 r.)

Tabor Liczba jednostek Liczba miejsca na pokładzie

Katamarany 4 450

Statki pasażerskie 10 40–275

Wodoloty 4 46–94

Przystań pływająca 1

Źródło: opracowanie własne na podstawie [O nas].
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Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że śródlądowe rejsy pasażerskie 
cieszą się coraz większą popularnością wśród turystów. W latach 2010–2016 liczba pasaże-
rów wzrosła o ok. 45% (tabela 3), co przyczyniło się do wzrostu pracy przewozowej liczonej 
w pasażerokilometrach o 26%. Wraz ze wzrostem popytu na śródlądowe rejsy pasażerskie 
rośnie liczba oferowanych przez przewoźników statków i miejsc pasażerskich.

Tabela 3. Przewozy pasażerów żeglugą śródlądową

Wyszczególnienie 2010 2015 2016

Liczba miejsc pasażerskich 7 988 8 698 9 528

Liczba pasażerów w tys. 879,1 1 097,0 1 277,6

Liczba pasażerokilometrów w tys. 13 198,7 14 161,0 16 651,7

Średnia odległość przewozu 1 pasażera w km 15 13 13

Liczba statków pasażerskich żeglugi śródlądowej 93 101 110

Źródło: [Transport wodny, 2017].

4.2. Rejsy tramwaju wodnego

W Trójmieście funkcjonuje sezonowo, od maja do września, sześć linii tramwaju wodnego. 
Połączeniami na linii F1, F2, F3 i G-H zarządza Żegluga Gdańska. Rejsy statków odbywają 
się po wodach Zatoki Gdańskiej odpowiednio na trasach: Gdańsk – Hel – Gdańsk, Sopot 
– Hel – Sopot, Gdańsk – Sopot – Gdańsk, Gdynia – Hel – Gdynia. Pozostałe dwie linie F5 
i F6 nadzorowane są przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku [Tramwaje wodne]. 
Rejsy tych linii wykonywane są na trasach:
• F5: Żabi Kruk – Zielony Most – Targ Rybny – Wiosna Ludów – Nabrzeże Zbożowe – Twier-

dza Wisłoujście – Westerplatte – Nowy Port Latarnia Morska – Brzeźno;
• F6: Targ Rybny – Wiosna Ludów – Sienna Grobla II – Tamka – Stogi – Sobieszewo – Naro-

dowe Centrum Żeglarstwa.
Na każdej z linii wykonywane są dziennie trzy rejsy w każdą stronę.
Na linach F5 i F6 pływają statki pasażerskie Żeglugi Gdańskiej, które mogą zabrać jedno-

razowo 40 osób i 5 rowerów. W latach 2012–2016 wielkość przewozów tylko na tych liniach 
wzrosła o 315% (rysunek 2). W tym samym okresie liczba przewiezionych rowerów wzrosła 
o 353%, z 270 w 2012 r. do 1225 w 2016 r. Tak duży wzrost liczby przewiezionych pasażerów 
i rowerów wskazuje na coraz większe zainteresowanie aktywną formą wypoczynku, jaką 
jest rower, oraz zapotrzebowanie na infrastrukturę rowerową. Omawiane linie tramwajowe 
korzystają z infrastruktury wybudowanej w ramach opisywanego wcześniej „Programu oży-
wienia dróg wodnych w Gdańsku”. Dodatnia tendencja w przewozach pasażerów potwierdza 
zgodność wykonanych prac z oczekiwaniami turystów i mieszkańców.
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Rysunek 2. Liczba przewiezionych pasażerów na liniach F5 i F6
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Źródło: [Zarząd Transportu].

4.3. Turystyka żeglarska

Uprawianie turystyki żeglarskiej wymaga odpowiedniego sprzętu, np. jachtu, barki, 
żaglówki, motorówki. Pływanie na statkach przeznaczonych do uprawiania turystyki wodnej, 
o napędzie żaglowym, mechanicznym lub innym, przekraczających 7,5 m długości kadłuba 
lub mocy silnika powyżej 10kW wymaga odpowiednich uprawnień (Ustawa o sporcie, art. 37a 
[Dz.U. 2010 nr 127, poz. 857]). Takiego dokumentu kwalifikacyjnego nie musi posiadać osoba 
sterująca mniejszą jednostką lub o słabszej mocy silnika.

Na szczególną uwagę w tym miejscu zasługuje fakt, że Polska jest jednym z czołowych 
światowych producentów łodzi do 10 m długości kadłuba. Rocznie w polskich stoczniach 
produkuje się ok. 22 000 jednostek, z czego większość to jachty śródlądowe o długości 6–9 m. 
Produkcja w 95% jest eksportowana, m.in. do: Europy Zachodniej, Skandynawii, Rosji [Prze-
mysł jachtowy]. Na rynek krajowy trafia rocznie ok. 1000 łodzi. Jachty z uwagi na wysoką 
cenę są dobrem luksusowym. Zakup i utrzymanie jachtu wiąże się z koniecznością ponosze-
nia wysokich kosztów stałych, związanych np. z opłatą portową za tzw. miejsca rezydenc-
kie na czas niepływania, opłatą za zimowanie czy transport jednostki. Jednym ze sposobów 
na ograniczenie tych kosztów jest czarter łodzi na czas rejsu. Na rynku funkcjonuje coraz wię-
cej firm oferujących szeroką gamę jednostek pływających, w tym tzw. hausbotów – jachtów, 
barek czy łodzi w pełni wyposażonych i przystosowanych do mieszkania w trakcie rejsu.

Najpopularniejszym miejscem do uprawiania żeglarstwa w Polsce są Wielkie Jeziora 
Mazurskie. Ponad 50% polskich żeglarzy pływa na Mazurach, a 20% na Pomorzu [Polski 
rynek, s. 16, 18]. W województwie pomorskim żeglarze mogą pływać po największych jezio-
rach, np. Łebskim, Gardno, Żarnowieckim oraz Pętli Żuławskiej (rysunek 3).

Coraz większe zainteresowanie wśród turystów wzbudzają rejsy po Pętli Żuławskiej. 
W 2015 r., na czas dłuższy niż 1 dzień, cumowało przy kejach ponad 5200 jednostek (rysunek 4). 
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W 2016 r. odnotowano wzrost cumowań o 30%, (ok. 6720 jednostek). Natomiast w 2017 r. 
liczba cumowań dłuższych niż jeden dzień zmniejszyła się o 2%. Ujemna dynamika w ostat-
nim roku jest najprawdopodobniej wynikiem wzrostu liczby łodzi cumujących na krócej 
niż 1 dzień2. Na krótki czas cumują zazwyczaj łodzie czarterowe, których załogi zwiedzają 
poszczególne miejscowości.

Rysunek 3. Przystanie żeglarskie

Źródło: [Przystanie żeglarskie].

Rysunek 4. Liczba jachtów cumujących dłużej niż 1 dzień oraz liczba osób stanowiących ich załogi
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wewnętrznych uzyskanych od spółki Pętla Żuławska Spółka z o.o.

2 Jednostki cumujące kilka godzin nie są  uwzględniane w  statystyce prowadzonej przez zarządcę Pętli 
 Żuławskiej.
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Rzeki i dobrze zagospodarowane nabrzeża mogą same stanowić atrakcje turystyczne. 
Zrewitalizowane tereny przystani czy portów jachtowych Pętli Żuławskiej są miejscami 
odwiedzanymi przez żeglarzy, jak również turystów wypoczywających w poszczególnych 
miejscowościach. Są to miejsca przystosowane do spacerowania oraz dogodne lokalizacje dla 
wypożyczalni sprzętu wodnego. Z zebranych przez Spółkę Pętla Żuławska danych wynika, że 
w 2016 r. 66% turystów przebywających w powiecie nowodworskim w czasie wakacji „odwie-
dziło” istniejącą infrastrukturę żeglarską od strony lądu. Tak duże zainteresowanie wskazuje 
na wysoką atrakcyjność turystyczną zrealizowanych inwestycji.

4.4. Turystyka kajakowa

Rozległa sieć rzek i jezior województwa pomorskiego stwarza dogodne warunki także 
do rozwoju turystyki kajakowej. Na terenie województwa, jak już wcześniej wspomniano, 
znajduje się ponad 2000 km rzek mogących pełnić funkcję szlaków kajakowych. Najbardziej 
popularne wśród kajakarzy są rzeki Brda, Wda, Słupia, Łupawa, Wierzyca, Radunia, Łeba, 
Bukowina wraz z dopływami. Kajakarstwo uprawiać można także na rzekach Żuław i w oko-
licy Gdańska [Turystyka kajakowa].

Pomorskie szalki kajakowe różnią się od siebie poziomem trudności i rodzajem atrak-
cji na rzekach. Atutem Brdy i Wdy jest „dobrze rozwinięta infrastruktura turystyczna oraz 
niski poziom trudności i uciążliwości. Rynna Sulęczyńska na Słupi czy Bukowina stanowią 
wyzwanie nawet dla doświadczonego kajakarza” [Pomorskie szlaki]. Do największych antro-
pologicznych atrakcji na szlakach kajakowych należą zabytki historyczne, takie jak: elek-
trownie wodne (na rzekach: Słupia, Łupawa, Wieprz, Radunia, Wierzyca), zamek krzyżacki 
w Malborku (rzeka Nogat), katedra pocysterska (rzeka Wierzyca), gdański Żuraw (rzeki Radu-
nia i Motława). Trzy rzeki umożliwiają zakończenie spływu na wodach Morza Bałtyckiego 
(Słupia, Wieprz, Piaśnica), a jedna na Zatoce Gdańskiej (Przekop Wisły). Wiele rzek woje-
wództwa pomorskiego łączy się ze sobą, umożliwiając zwiedzanie województwa i dotarcie 
do niedostępnych, od strony lądu czy dla jachtów, zakątków regionu.

Szlaki kajakowe w większości wyznaczone są na rzekach lokalnych. Podstawową infra-
strukturę dla kajakarzy stanowi: oznakowanie szlaku oraz dojazd do przystani, przystanie 
i stanice kajakowe, miejsca wodowania i wyjmowania kajaków, miejsca etapowe i przenoski 
przy przeszkodach. Na większych rzekach kajakarze mogą korzystać z istniejących przystani 
i marin żeglarskich.

Od 2014 r. w województwie pomorskim realizowany jest projekt „Pomorskie szlaki kaja-
kowe” – zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju 
turystyki kajakowej. Celem przedsięwzięcia jest wykorzystanie istniejącego potencjału szla-
ków wodnych i stworzenie zintegrowanej sieci tras kajakowych wyposażonych w niezbędną 
infrastrukturę turystyczną. Projekt zakłada zagospodarowanie 1500 km pomorskich szlaków 
wodnych, realizację 17 projektów na 34 szlakach wodnych [Dobiegała 2017].
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5. Podsumowanie

Województwo pomorskie położone jest w centralnej części Pojezierzy Południowobał-
tyckich. Region charakteryzuje się dużą liczbą jezior i rzek, tworzących w wielu miejscach 
rozległą sieć połączeń, którą można wykorzystać na cele turystyki wodnej. Z przedstawio-
nych w artykule inwestycji wynika, że władze województwa pomorskiego próbują rozwijać 
region, wykorzystując ten potencjał. W wielu miejscach przebudowano i zmodernizowano 
nabrzeża oraz ciągi spacerowe i trasy rowerowe. Efektem zrealizowanych inwestycji jest więk-
sza dostępność terenów nad wodą od strony lądu dla mieszkańców i turystów, a od strony 
wody dla żeglarzy, którzy mogą cumować w różnych miejscowościach regionu. Na istnieją-
cych szlakach wodnych powstała lub powstanie, na podstawie przyjętych do realizacji pla-
nów, niezbędna dla różnych form turystyki wodnej infrastruktura, która przyczynia się do 
zwiększenia oferty turystycznej. Duża różnorodność produktów turystycznych, od wycieczek 
statkami pasażerskim do wycieczek rowerami wodnymi czy kajakami, sprawia, że w regio-
nie wielu turystów, niezależnie od wieku i sprawności fizycznej, może skorzystać z aktyw-
nego odpoczynku nad wodą. Z przeanalizowanych materiałów wynika, że w najmniejszym 
stopniu zagospodarowana na cele turystyki wodnej jest dolna Wisła, w której drzemie nie-
wykorzystany jeszcze potencjał śródlądowej turystyki pasażerskiej.
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Tourist potential of inland waterways of the Pomorskie voivodeship

Summary

Pomorskie voivodeship has got a dense network of inland waterways (7.8 km/100 km2). The lower course 
of the Vistula which links Tricity agglomeration with the central part of Poland and other cities situ-
ated alongside the river is the main river in the region. Lower course of the Vistula is also an impor-
tant part of two international inland waterways: E-40 (Baltic Sea – The Black Sea) and E-70 (Antwerp 
– Klaipeda). Inland waterways in the Pomorskie voivodeship determine the growth of water-based 
tourism, which may very significantly impact social and economic development of the region. The 
paper aims to show tourist advantages of inland waterways in the voivodeship and comprehensively 
assesses how well they fit the needs of water tourism.

Keywords: tourist potential, water-based tourism, inland waterways
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Czynniki rozwoju przewozów intermodalnych 
w Polsce

Streszczenie

Transport intermodalny, czyli transport z wykorzystaniem więcej niż jednego środka transportu, zyskuje 
w ostatnich latach na znaczeniu. Potencjał tego rynku w Polsce jest niewykorzystany. Autor w niniej-
szym artykule analizuje dotychczasowe uwarunkowania kształtujące rynek przewozów intermodal-
nych oraz definiuje obszary, w których niezbędne jest wdrożenie zmian i innowacji, umożliwiających 
zrównoważony rozwój rynku intermodalnego w Polsce. Obszary te obejmują aspekty: organizacyjny, 
finansowy, techniczny i prawny. Na podstawie wskazanych obszarów ustala się działania mające na celu 
zwiększenie dostępności i jakości usług przeładunkowych jednostek intermodalnych. W ramach prze-
prowadzonych analiz identyfikowane jest otoczenie prawne, które na poziomie europejskim i krajowym 
kreuje rozwój rynku przewozów intermodalnych. Decydujące znaczenie ma również stan dostępnej 
infrastruktury oraz różnorodne instrumenty, w tym finansowe, zapewniające zwiększenie dostępności 
usług intermodalnych. W artykule przedstawiono wymagania, które muszą zostać spełnione w celu 
zapewnienia konkurencyjności oraz wykorzystania szans dla rozwoju rynku intermodalnego w Polsce.

Słowa kluczowe: przewozy intermodalne, terminale przeładunkowe, centra logistyczne
Kody klasyfikacji JEL: R40, R42
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1. Wprowadzenie

Transport intermodalny to transport ładunku w tej samej jednostce ładunkowej przy 
użyciu różnych środków transportu [Stokłosa, 2011 s. 7; Wronka, 2008, s. 17; Fołtyński, 
Matusiewicz, 2015, s. 33]. Transport intermodalny możemy zdefiniować także jako zespół 
formalnie niezależnych firm – „hubów”, których praca polega w dużej mierze na relacjach 
biznesowych i partnerskich między firmami świadczącymi usługę intermodalną [Antono-
wicz, 2015, s. 247–258].

W Polsce transport kolejowy w systemie transportu intermodalnego odgrywa mniejszą 
rolę niż w krajach zachodniej Europy. Jego rozwój jest hamowany przez bardzo silną domina-
cję przewozów drogowych. Przewoźnicy drogowi mocno bronią własnej pozycji i interesów, 
obniżając ceny transportu w technologii „od drzwi do drzwi”. Niemniej zauważalne są pozy-
tywne tendencje rozwoju transportu intermodalnego przez polskie porty morskie i rozwój 
polskich terminali portowych [Wronka, 2017, s. 311–322]. Lokalizacja Polski na przecięciu 
ważnych transeuropejskich korytarzy transportowych wschód-zachód i północ-południe jest 
istotnym atutem, który sprawia, że nasz kraj ma szansę stać się znaczącym „hubem” intermo-
dalnym środkowej części Europy. Przez Polskę przechodzą cztery paneuropejskie korytarze 
transportowe oraz dwa kolejowe korytarze transportowe, a przebieg trzeciego jest w chwili 
obecnej w procesie ustanawiania. Inicjatywa powstania RFC11 będzie stanowić uzupeł-
nienie istniejących już tras RFC5 (Kolejowy Korytarz Towarowy Bałtyk–Adriatyk) i RFC7 
(Orientalny Kolejowy Korytarz Towarowy). Za ważne uznaje się utworzenie intermodalnych 
kanałów przewozowych na tak zwanym Nowym Jedwabnym Szlaku. ONZ szacuje potencjał 
przewozów kolejowych na trasie Chiny–Europa w 2030 r. na ok. 1 mln kontenerów. Szacunki 
wskazują, że w 2020 r. rocznie z Chin przybywać będzie 5000 pociągów [Dexing, 2017]. Utrzy-
manie tempa wzrostu przewozów wskazuje na dobre perspektywy i potencjał dla kolejowych 
połączeń Chiny–Europa [Jakóbowski, Popławski, Kaczmarski, 2018, s. 67–91]. Również oto-
czenie prawne kształtowane przez Unię Europejska sprzyja rozwojowi transportu intermo-
dalnego. Otoczenie prawne unijne oraz polskie przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Akty prawne Unii Europejskiej i Polski

Prawo 
unijne

• Biała księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia 
konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu z dnia 28 marca 2011 r.

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia 
jednolitego europejskiego obszaru kolejowego

• Projekt Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniającej dyrektywę 
92/106/EWG w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów kombinowanego transportu 
towarów między państwami członkowskimi

• Rozporządzenie 913/2010/UE z dnia 22 września 2010 r. w sprawie europejskiej sieci kolejowej 
ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych 
wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej, uchylające decyzję nr 661/2010/UE 
(Artykuł 51)
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• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające 
instrument Łącząc Europę

Prawo 
krajowe

• Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju (SOR) do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) – dokument 
przyjęty uchwałą Rady Ministrów w dniu 14 lutego 2017 r.

• Strategia rozwoju transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) z dnia 22 stycznia 2013 r.
• Master plan dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 r. (Załącznik do Uchwały nr 277 Rady Ministrów 

z dnia 19 grudnia 2008 r.)
• Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym z dnia 16 listopada 2016 r. (rozdział 6A – obiekty 

infrastruktury usługowej)
• Ustawa prawo przewozowe z dnia 15 listopada 1984 r.

Źródło: opracowanie własne.

Z analizy otoczenia prawnego wynika, iż unijne akty prawne są ukierunkowane na wspie-
ranie rozwoju transportu intermodalnego, który postrzegany jest jako najbardziej przyjazna 
środowisku rzeczywista alternatywa dla stosunkowo wysokoemisyjnego transportu drogo-
wego na całej trasie przewozu.

Celem artykułu jest wskazanie, na podstawie analizy literatury oraz własnych diagnoz 
i analiz, czynników rozwojowych transportu intermodalnego koleją w Polsce z perspektywy 
Polskich Kolei Państwowych.

2. Syntetyczna ocena rynku przewozów intermodalnych w Polsce

Przez ostatnie kilkanaście lat mimo wahań przewozowych w Unii Europejskiej odnoto-
wywany jest dynamiczny wzrost przewozów intermodalnych koleją. Tendencje te z pewnym 
opóźnieniem, lecz sukcesywne przenoszą się także do naszego kraju. Wiąże się to z rozwo-
jem gospodarki w krajach azjatyckich i ciągle rosnącą wymianą handlową z Europą. Chiny, 
Indie aspirują do centrum światowej produkcji, dokonując w kontenerach przewozu róż-
norodnych ładunków. Jak wynika z ocen M. Matczaka [2018], światowy rynek przewozów 
kontenerowych, po 6,1-procentowym wzroście osiągnął obroty wynoszące 138,5 mln TEU 
w 2017 r. Głównym graczem na rynku są Azja i Chiny, generujące 64% całości globalnych 
przewozów kontenerowych. Sam handel wewnętrzny w Azji to 35,1 mln TEU.

Biorąc pod uwagę przestrzenny rozkład ruchu międzykontynentalnego, można wskazać 
na kluczową pozycję relacji transpacyficznej (34,9 mln TEU) i transatlantyckiej (18,9 mln TEU).

Globalizacja światowej produkcji oraz tworzące się nowe rynki zbytu wymagają spraw-
nych systemów transportowych, w tym intermodalnych, mogących przemieszczać stosunkowo 
duże potoki ładunków [Whitty, 2018, s. 1–8]. Transport intermodalny dzięki swoim właści-
wościom jest bardzo dogodnym systemem transportowym1. W jednym opakowaniu, jakim 

1 System transportowy to zbiór elementów, relacji i procesów, które przetwarzają strumień ładunków i pasa-
żerów określany popytem na  usługi transportowe w  strumień wyjścia z  tego systemu. System transportowy 
możemy zdefiniować także jako skoordynowane z punktu widzenia technicznego, technologicznego, organiza-
cyjnego i handlowego racjonalne następowanie po sobie czynności procesów przewozu, przeładunku, składo-
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jest jednostka intermodalna, towar może być przewożony przez różne gałęzie transportu, 
może być czasowo składowany, przeładowywany i nie jest narażony na czynniki atmosfe-
ryczne czy uszkodzenia. Ponieważ w przewozach intermodalnych dominuje towar o wyso-
kim stopniu przetworzenia, tego rodzaju przewozy wymagają zastosowania organizacji, która 
zapewnia dotrzymanie reżymu czasowego i odpowiedniej jakości usługi akceptowanej przez 
klientów. Charakter przewożonego ładunku powoduje, że ten rodzaj przewozów cechuje się 
dużą wrażliwością na poziom rozwoju gospodarczego. W Polsce w ostatnich latach przewozy 
intermodalne koleją cechuje stosunkowo stały, sukcesywny rozwój [Poliński, 2015]. Wielko-
ści przewozowe w ujęciu masy i pracy w Polsce przedstawiono w tabelach 2 i 3.

Tabela 2. Masa towarów w przewozach intermodalnych (w tys. ton)

I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał

2017 3 560,0 3 569,9 3 659,7 3 898,2

2016 2 831,4 3 176,3 3 262,8 3 559,3

Źródło: Materiały Analityczne Urzędu Transportu Kolejowego, Warszawa 2018.

Tabela 3. Praca przewozowa w przewozach intermodalnych (w tys. tkm)

I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał

2017 1 276 075,7 1 328 179,3 1 379 137,3 1 426 811,9

2016 969 165,7 1 093 095,5 1 128 444,3 1 250 390,0

Źródło: jak pod tab. 2.

Analiza przewozów intermodalnych przeprowadzona przez UTK wskazuje, że w 2017 r. 
przewoźnicy kolejowi przetransportowali rekordową liczbę jednostek ładunkowych (ponad 
1 mln jednostek). Rynek osiągnął poziom 1081 tys. sztuk, z czego blisko 1053 tys. były to kon-
tenery. W stosunku do 2016 r. liczba przetransportowanych jednostek wzrosła o ok. 13,6%. 
Z analizy UTK [Góra, 2018] wynika, że przewozy intermodalne pod kątem liczby TEU (1 
kontener 20-stopowy = 1 TEU) w 2017 r. w porównaniu do 2016 r. wzrosły o 16,1%. Koleją 
przewieziono 1667,3 tys. TEU. Niemniej wielkość przewozów intermodalnych przypadających 
na głowę mieszkańca w przypadku Polski i wielkość przewozów intermodalnych przypada-
jących na powierzchnię państwa jest względnie niska w porównaniu z większością państw 
Unii Europejskiej posiadających rozbudowaną sieć kolejową, co przedstawiono na rysun-
kach 1 i 2. Bardzo wysokie wartości przedmiotowego wskaźnika dla Szwajcarii i Austrii 
są wynikiem silnego dotowania i wspierania rozwiązaniami legislacyjnymi przewozów 
transalpejskich naczep i całych zestawów kołowych pomiędzy Szwajcarią i Austrią a Wło-
chami. Wysoki wskaźnik dla Niemiec wynika z tego, iż jest to kraj silnie uprzemysłowiony, 

wania, administracji, mające na celu przemieszczanie dóbr materialnych w przestrzeni i czasie, ze szczególnym 
uwzględnieniem różnego rodzaju jednostek ładunkowych.
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ze znacznie lepiej rozwiniętą siecią transportową i infrastrukturą logistyczną, sąsiadujący 
z państwami bardzo wysoko rozwiniętymi. Posiada duże porty morskie przed Cieśninami 
Duńskimi, znacznie zwiększającymi koszty dostępu do portów polskich dla frachtu transo-
ceanicznego, a ponadto znajduje się na trasie wysoko wolumenowego kolejowego tranzytu 
towarów ze Skandynawii do innych państw Unii Europejskiej. Na podstawie wartości wskaź-
nika dla Włoch i Niderlandów można przyjąć, że umiejętnie wspomagany rozwój kolejowych 
przewozów intermodalnych w Polsce w perspektywie kilkunastu lat może pozwolić zwięk-
szyć ich wolumen o około 50%.

Rysunek 1.  Przewozy jednostek intermodalnych w relacji do populacji w wybranych krajach 
europejskich (mld tkm/os.)
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Źródło: opracowanie własne PKP S. A. z wykorzystaniem danych Eurostatu i UTK.

Rysunek 2.  Przewozy jednostek intermodalnych w relacji do powierzchni w wybranych krajach 
europejskich (mld tkm/tys. km2)
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Źródło: jak pod rys. 2.

Położenie geograficzne Polski pomiędzy Skandynawią a Europą Południową jest strategiczne 
z punktu widzenia transportowanych dóbr. Porty morskie należy postrzegać jako element 
łańcucha logistycznego, którego potencjał istotnie zależy od stopnia rozwoju infrastruktury 
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logistycznej i jej jakości – tak od strony morza, jak lądu. Kluczową dla sprawnej obsługi prze-
syłanych jednostek intermodalnych jest efektywność operacji logistycznych w porcie, w tym 
przeładunków portowo-kolejowych. Po okresie względnej stabilizacji wolumenów jednostek 
intermodalnych przeładowywanych w polskich portach, w ostatnich kilku latach widoczna 
jest wysoka dynamika ich wzrostu. Jednak dla utrzymania się tych tendencji konieczne jest 
przeprowadzenie dalszej rozbudowy i modernizacji istniejącej infrastruktury [Bocheński, 
2016, s. 111–125], zarówno w samych portach, jak i wewnątrz kraju, gdzie jest ona potrzebna, 
żeby stworzyć zaplecze znacznie zwiększające możliwości przejmowania przez kolej prze-
syłek kontenerowych w relacji z lokalizacjami oddalonymi od portów morskich [Pacewicz, 
2018]. Należy podkreślić, iż generalnie na rynek intermodalny mają wpływ tendencje świa-
towe związane z obrotem kontenerami oraz sytuacja gospodarcza i geopolityczna w poszcze-
gólnych regionach świata. Powoduje to, iż dynamika globalnego handlu kontenerowego jest 
mocno powiązana z dynamiką PKB obszarów obsługiwanych przez ten segment przewozów. 
Roczny obrót kontenerów (wg Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju 
[UNCTAD, 2016]) wynosi ok. 140 mln TEU. W ocenie prognoz rynku intermodalnego należy 
wspomnieć, iż mimo wzrostów w ostatnich latach, Polska w dalszym ciągu odstaje od krajów 
Europy Zachodniej pod względem udziału kolejowego transportu intermodalnego w całkowitej 
masie przewozów kolejowych. Wyjaśnienie tej sytuacji w ocenie Engelhardta [2018, s. 32–32] 
tkwi między innymi w relatywnie niższym kwotowo poziomie realizowanego PKB. Ocenić 
należy, że w miarę rozwoju rynku i gospodarki ww. udział będzie sukcesywnie rósł. Obecna 
sytuacja jest m.in. związana z czasem przewozu i średnią prędkością handlową przewozów 
kolejowych, która jest słabością polskiego systemu transportu intermodalnego. Polska dąży 
do osiągnięcia prędkości osiąganej przez kraje Europy Zachodniej między innymi poprzez 
znaczną poprawę w wyniku modernizacji stanu infrastruktury kolejowej oraz wzmocnienia 
roli czynnika publicznego w sferze regulacji tego segmentu rynku transportowego [Grzela-
kowski, 2018, s. 42–45]. Reasumując: w Polsce występuje kilka warunków korzystnych dla 
rozwoju transportu intermodalnego [Materiały wewnętrzne PKP S. A., 2018].
1. Terytorium Polski stanowi pomost pomiędzy Europą a Azją, gdzie są duże odległo-

ści (powyżej 1000 km), które są korzystne dla transportu kolejowego i kombinowanego 
szyna–droga.

2. Korzystne prognozy w zakresie rozwoju naszych portów, które rozbudowują swoją infra-
strukturę terminalową. W Gdyni planowana jest budowa nowego terminala kontenerowego 
głębokowodnego poza falochronem, a także budowa nowego terminalu w Świnoujściu. 
Terminal DCT Gdańsk w 2016 r. poprzez budowę drugiego nabrzeża podwoił swoje zdol-
ności przeładunkowe do około 3 mln TEU.

3. Perspektywa poprawy infrastruktury liniowej, szczególnie na sieci TIN określonej w umo-
wie AGTC (Europejska umowa o ważnych międzynarodowych liniach transportu kom-
binowanego i obiektach towarzyszących).

4. Polski transport kolejowy dysponuje gęstą siecią (6,8 km/100 km2), wysoce zelektryfiko-
waną (w 58,8%), zajmującą dobre miejsce na rynku towarów (w 2016 r. wykonano 13,7% 
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pracy przewozowej transportu lądowego wyrażonej w tkm). Ten rodzaj transportu posiada 
duży potencjał rozwojowy.

5. Odległości przebyte przy przewozach towarów są dość duże: w sektorze tym 12% ruchu 
krajowego przebywa odległości powyżej 350 km, natomiast wszystkie przewozy między-
narodowe dokonują się na średnich odległościach powyżej 350 km. W sektorze transportu 
drogowego międzynarodowego „od drzwi do drzwi” średnia odległość przekracza 950 km.

6. Wielkość przewozów polskiego handlu zagranicznego jest wystarczająco duża, aby sprzy-
jać rozwojowi przewozów intermodalnych. W 2016 r. 28,109 mln ton zostało wyekspor-
towanych, 35,660 mln ton importowano, a 4,429 mln ton przewieziono w tranzycie.

7. Co do rodzaju, struktura handlu zagranicznego jest coraz bardziej zdominowana przez 
produkty przetworzone, wymagające przewozów lepiej zabezpieczonych (w kontenerach).

8. Powierzchnia terytorium Polski pozwala na przekroczenie progu odległości rentowności 
transportu intermodalnego (odległości między granicami przekraczają 600 km).

9. Drogi międzynarodowe są obciążone i przez trzy miesiące w roku pokryte śniegiem lub 
lodem, co utrudnia sprawne przewozy.

3.  Przewozy intermodalne – czynniki rozwojowe transportu 
intermodalnego w perspektywie Grupy PKP S. A.

Kolej, obok transportu morskiego oraz wodnego śródlądowego, stanowi najbardziej eko-
logiczną gałąź transportu. Unia Europejska kładzie nacisk na usprawnianie połączeń wcho-
dzących w skład korytarzy transportowych z wykorzystaniem przyjaznych środowisku gałęzi 
transportu. Takie postrzeganie kolei sprzyja jej rozwojowi i zwiększa szansę na wprowa-
dzenie regulacji, które znacznie poprawią jej pozycję konkurencyjną względem transportu 
samochodowego. Dzięki nim przewozy rzeczy polskimi drogami mogłyby zostać znacznie 
ograniczone. Usytuowanie Polski na przecięciu ważnych transeuropejskich korytarzy trans-
portowych wschód-zachód i północ-południe jest istotnym argumentem przemawiającym za 
lokalizowaniem na jej terenie multimodalnych obiektów infrastruktury przeładunkowo-ma-
gazynowej, tj. centrów logistycznych2 i terminali przeładunkowych, w których gestii byłaby 
obsługa rynków Europy Centralnej [Beim et al., 2015].

W ostatnich latach dzięki znacznej promocji oraz wsparciu środkami pomocowymi w naszym 
kraju nastąpił wzrost przewozów intermodalnych, lecz w innych segmentach ładunków nastąpił 
spadek przewozów. Biorąc pod uwagę, że w ładunki skonteneryzowane stanowią obecnie jedy-
nie około 1% ogólnej masy przesyłek w transporcie drogowym, wspieranie wyłącznie rozwoju 
kolejowych przewozów kontenerowych może nie dać efektu dostrzegalnego dla społeczeństwa. 

2 Według W. Ecksteina, centrum logistyczne to miejsce, w którym działa co najmniej dwóch przewoźników 
kierujących się wspólnymi zasadami w zakresie budowy i wykorzystania urządzeń transportowych, przeładun-
kowych i magazynowych.
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Z tego względu ważne jest wspieranie także rozwoju infrastruktury przeznaczonej do obsługi 
kolejowych transportów naczep i nadwozi wymiennych [Poliński, 2018, s. 28–33]. Potrzebne 
jest udostępnienie publicznych środków na wsparcie tworzenia bądź modernizowania tego 
rodzaju obiektów. Obecne krajowe i unijne programy pomocowe wspierają jedynie, i to nie-
wystarczająco, rozwój infrastruktury potrzebnej do obsługi kolejowych przewozów jednostek 
intermodalnych. Bez odpowiedniego wsparcia przyjęte na siebie przez państwa UE zobowią-
zanie do zwiększenia w perspektywie do 2030 r. udziału względnie przyjaznych gałęzi trans-
portu w przewozach śródlądowych na dystans ponad 300 km mają nikłe szanse na realizację 
[Biała Księga, 2011]. Mając na uwadze potrzebę znacznego zwiększenia konkurencyjności 
usług przewozów kolejowych należy dołożyć starań, żeby założenia polityki rozwoju przewo-
zów kolejowych sprzyjały podnoszeniu efektywności wykorzystania środków wagonowych 
i trakcyjnych. W tym kontekście ważne jest, aby plany rozwoju różnego rodzaju kolejowych 
obiektów ładunkowej infrastruktury usługowej były między sobą spójne a postulowane dzia-
łania dalece komplementarne, pozwalające na uzyskiwanie efektów synergii.

W ocenie PKP S. A. niezbędny jest Program Rozwoju Transportu Intermodalnego, który 
powinien stworzyć dogodne warunki do dalszego rozwoju kolejowych przewozów jednostek 
intermodalnych i zwiększyć skalę uzasadnionych ekonomicznie bądź społecznie przedsię-
wzięć inwestycyjnych w obszarze kolejowej infrastruktury punktowej. Założenia Programu 
winny rekomendować działania wieloaspektowe, podnoszące konkurencyjność multimodal-
nych rozwiązań transportowych z udziałem kolei, w tym zwłaszcza tych dedykowanych prze-
wozom jednostek intermodalnych w miejscach występowania znacznych potoków ładunków 
lub w rejonach, w których ich funkcjonowanie może przyspieszyć lokalny rozwój gospodar-
czy. Realizacja takiego Programu powinna korzystnie wpłynąć na wielkość kolejowych prze-
wozów towarowych. Głównym źródłem spodziewanych korzyści byłaby znaczna poprawa 
dostępności i stanu technicznego infrastruktury przeładunkowej bądź magazynowej znajdu-
jącej się w sąsiedztwie linii kolejowych. Prognozy rozwoju rynku przewozów intermodalnych 
z udziałem kolei są optymistyczne. Zakładają one dalszy dynamiczny wzrost przeładunków 
na południowych wybrzeżach Bałtyku, tj. przede wszystkim w polskich portach, i Morza 
Północnego oraz uwzględniają chińskie plany znacznego zwiększenia wolumenu ładunków 
przewożonych koleją przez Polskę w związku z obsługą wymiany handlowej między Chi-
nami a państwami Unii Europejskiej [Antonowicz, Zielaśkiewicz, 2018a, s. 32–36]. Prognozę 
rozwoju przewozów przedstawiono na rysunku 3.

W ocenie Urzędu Transportu Kolejowego występują cztery czynniki silnie wpływające 
na wielkość kolejowych przewozów towarowych w Polsce. Są to [Materiały Urzędu Trans-
portu Kolejowego, 2017]:
1) koniunktura gospodarcza (w tym zwłaszcza związana z handlem zagranicznym),
2) stopień konteneryzacji ładunków w międzynarodowej wymianie gospodarczej,
3) stan liniowej i punktowej infrastruktury logistycznej potrzebnej z perspektywy multi-

modalnego transportowania przesyłek lub generowania ich potoków, zwłaszcza na głów-
nych ciągach komunikacyjnych,
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4) przepustowość sieci kolejowej i średnia prędkość handlowa uzyskiwana na niej przez 
przewoźników kolejowych.

Rysunek 3.  Prognoza pracy przewozowej w kolejowych przewozach jednostek intermodalnych 
w Polsce
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Źródło: opracowanie PKP S. A. na podstawie danych UTK i prognoz własnych PKP S. A.

Sieć terminali ogólnodostępnych powinna stanowić element systemu tzw. rozszerzonej 
przestrzeni portowej (ang. extended port gateway), co pozwoliłoby na wprowadzenie zmian 
organizacyjnych w zakresie dostarczania lub odbioru jednostek ładunkowych w terminalach 
lądowych, zrównujących formalnie i prawnie te operacje z analogicznymi w portach morskich. 
Działania te są potrzebne, żeby wyjść naprzeciw oczekiwaniom rynku wymagającego szyb-
kich, niezawodnych i sprawnych, nie tylko przeładunków, lecz także obsługi administracyjnej 
operacji logistycznych. W rejonach szczególnie chronionych ekologicznie oraz przy dużych 
potokach naczep wskazane jest wprowadzenie nowych systemów w zakresie ich przewozu 
transportem kolejowym [Poliński, 2018, s. 33–39]. Należy prowadzić politykę państwa zde-
terminowaną na postrzeganie infrastruktury terminalowej kraju jako spójnej sieci ogólno-
dostępnych obiektów logistycznych, co powinno zachęcić dużą część gestorów ładunków do 
nadawania ich transportem multimodalnym. Dla realizacji postulowanego programu ziden-
tyfikowano cztery kluczowe obszary zmian i innowacji, tj. obszar organizacyjny, finansowy, 
techniczny oraz prawny, co przedstawiono na rysunku 4. W każdym z ww. obszarów nie-
zbędne są zmiany, które powinny pozytywnie wpływać na wielkość kolejowych przewozów 
intermodalnych w Polsce.
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Rysunek 4. Kluczowe obszary zmian

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów PKP S. A.

Postulowane instrumenty wsparcia w poszczególnych obszarach, które należy rozważać 
zaprezentowano w tabeli 4 [Antonowicz, Zielaśkiewicz, 2018b, s. 5–11].

Tabela 4. Postulowane instrumenty wsparcia w ramach poszczególnych obszarów zmian

Prawny Organizacyjny Finansowy Techniczny

• Wprowadzenie 
uregulowań prawnych 
na wzór sprawdzonych 
za granicą, np. zakazu 
jazdy ciężkich zestawów 
drogowych nocą 
i w weekendy

• Ułatwienia formalno-
prawne i obniżenie 
opłat dla przewoźników 
drogowych 
wykonujących 
przewozy jednostek 
intermodalnych 
na pierwszych i ostatnich 
milach

• Zapewnienie 
przewoźnikom pełnej 
informacji o dostępnych 
trasach w czasie 
rzeczywistym

• Zwiększenie priorytetu 
dla pociągów 
intermodalnych

• Opracowanie rozwiązań 
i dokumentów 
podnoszących 
atrakcyjność 
oferty przewozów 
intermodalnych 
kierowanej do gestorów 
ładunków

• Pozyskanie środków 
publicznych 
na dofinansowywanie 
w kolejnej perspektywie 
finansowej UE zakupów 
taboru trakcyjnego 
i wagonowego 
lub urządzeń 
przeładunkowych oraz 
modernizacji i budowy 
terminali intermodalnych

• Dofinansowanie zakupów 
oprogramowania 
usprawniającego 
operacje logistyczne 
i obsługę administracyjną 
frachtu

• Modernizacja 
oraz budowa 
nowych terminali 
intermodalnych, służąca 
poprawie dostępności 
cenowej i terytorialnej 
usług logistycznych 
w Polsce

• Wydłużenie 
najważniejszych torów 
przeładunkowych, 
umożliwiające obsługę 
750 m pociągów

• Poprawienie stanu 
technicznego 
oraz układów płyt 
kontenerowych 
zwiększające zdolności 
składowania jednostek 
intermodalnych
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Prawny Organizacyjny Finansowy Techniczny

• Uproszczenie procedur 
celnych, likwidacja 
barier administracyjnych 
w transporcie 
kolejowym, m.in. poprzez 
wprowadzenie w kraju 
jednolitych przepisów 
dotyczących prowadzenia 
ruchu pociągów i prac 
manewrowych oraz 
prostszej procedury 
pozyskiwania świadectw 
bezpieczeństwa

• Wyznaczenie organów 
odpowiadających 
za wspieranie 
rozwoju przewozów 
intermodalnych

• Utworzenie narodowego 
operatora kolejowej 
infrastruktury 
terminalowej

• Zwiększenie 
konteneryzacji ładunków 
niebezpiecznych oraz 
niektórych masowych

• Utworzenie sieci centrów 
logistycznych i terminali 
intermodalnych

• Internalizacja kosztów 
zewnętrznych przez 
każdą z gałęzi transportu

• Pozyskanie środków 
publicznych 
na inwestycje 
zwiększające 
przepustowość 
infrastruktury kolejowej, 
w tym nowe łącznice 
do specjalnych stref 
ekonomicznych i innych 
silnie uprzemysłowionych

• Wprowadzenie 
udogodnień prawno- 
-finansowych, w tym 
zwolnienia z opłat 
w systemie viaTOLL 
dla samochodów, 
wykonujących przewozy 
na „pierwszą lub ostatnią 
milę”

• Obniżenie opłat za 
wykupienie trasy 
dla przewoźników 
kolejowych 
transportujących 
jednostki intermodalne

• Dostosowanie 
kolejowych przejść 
na granicy wschodniej do 
przyjmowania pociągów 
o długości 1050 m 
i nacisku osi na szynę 
wynoszącego 25 ton

• Budowa oraz 
modernizacja linii 
kolejowych, pozwalająca 
na separację 
intensywnego ruchu 
pasażerskiego od 
towarowego w rejonie 
dużych aglomeracji 
miejskich

• Zwiększenie 
efektywności zarządzania 
infrastrukturą kolejową 
poprzez automatyzację 
prowadzenia ruchu 
kolejowego

• Dookreślenie wymogów 
funkcjonalnych dla 
oprogramowania 
wspomagającego 
operacje w transporcie 
intermodalnym oraz 
umożliwiającego 
klientom uzyskiwanie 
informacji o bieżącym 
statusie przesyłek

• Innowacyjne rozwiązania 
konstrukcyjne urządzeń 
przeładunkowych 
i załadunkowych 
usprawniających 
operacje terminalowe 
różnych grup ładunków 
oraz w zakresie 
dostosowania do obsługi 
nowych typów jednostek 
intermodalnych

• Usprawnienie 
i automatyzacja 
procesów związanych 
z rozrządem wagonów

• Budowa terminali 
intermodalnych 
w portach śródlądowych 
łączących gałęzie 
transportu w ramach 
programu rewitalizacji 
dróg wodnych

Źródło: materiały wewnętrzne PKP S. A.
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Szczególnie ważne są między innymi następujące rozwiązania:
• udzielenie gwarancji rządowych dla preferencyjnie oprocentowanych kredytów i poży-

czek udzielanych np. przez Europejski Bank Inwestycyjny lub Europejski Bank Odbu-
dowy i Rozwoju czy też Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych na inwestycje 
budowlane lub sprzętowe związane z działalnością terminali intermodalnych;

• oferowanie preferencyjnie oprocentowanych kredytów przez Bank Gospodarstwa Kra-
jowego na inwestycje budowlane lub sprzętowe związane z działalnością terminali inter-
modalnych;

• zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod nowymi intermodalnymi termi-
nalami przeładunkowymi w okresie kilku lat od zakończenia inwestycji budowlanej;

• zwolnienia lub ulgi od podatku CIT względem przychodów związanych z działalnością 
nowych intermodalnych terminali przeładunkowych;

• przyznawanie czasowego dofinansowania do działalności terminali generujących straty 
finansowe, a tworzonych lub działających w lokalizacjach o strategicznym znaczeniu 
dla spójności i kompletności polskiej sieci intermodalnych obiektów przeładunkowych 
(np. przez dofinansowanie poszczególnych operacji manipulacyjnych);

• wprowadzenie ułatwień dla zawiązywania celowych spółek joint-venture z udziałem 
kapitału Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, których zadaniem 
byłaby budowa intermodalnych obiektów przeładunkowych; ich operatorzy byliby póź-
niej wyłaniani w publicznych przetargach;

• udzielanie gwarancji rządowych dla obligacji korporacyjnych przedsiębiorstw inwestu-
jących w terminale intermodalne;

• obejmowanie akcji przedsiębiorstw inwestujących w terminale intermodalne przez spółki 
kontrolowane przez Skarb Państwa;

• podjęcie działań zamierzających do uruchomienia nowych programów środków pomo-
cowych na wsparcie multimodalnej infrastruktury terminalowej (Railport);

• ulga w opłatach za wykupienie trasy dla przewoźników kolejowych, którzy korzystają 
z przewozów intermodalnych;

• wprowadzenie uregulowań prawnych na wzór np. Austrii, tj. zakaz jazdy dla ciężkich 
zestawów drogowych w nocy i w weekendy.
Dla realizacji celów postulowanego programu i rozwoju kolejowych przewozów towa-

rowych oraz budowania łańcuchów dostaw na podstawie przyjaznych środowisku form 
transportu, PKP S. A. planuje zagospodarować swoje nieruchomości na potrzeby rynku TSL 
(Transport – Spedycja – Logistyka). PKP S. A. posiada tereny, które mogą być wykorzystane 
do rozwoju obiektów kolejowej infrastruktury punktowej, takich jak: parki logistyczne, ter-
minale przeładunkowe, magazyny, bocznice oraz punkty przeładunkowo-składowe. Możli-
wie miejsca lokalizacji pokazano na rysunku 5.

PKP S. A. zamierza również aktywnie szukać partnerów, wspólnie z którymi będzie 
można je zagospodarować. Oprócz dobrej infrastruktury liniowej równie ważnym elementem 
jest, aby kolejowe punkty przeładunkowe powstawały przy dużych aglomeracjach miejskich, 
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specjalnych strefach ekonomicznych oraz w miejscach, gdzie koncentruje się przemysł. PKP 
S. A. przewiduje różne modele biznesowe współpracy partnerskiej we współdziałaniu z małymi 
i dużymi firmami. Wynikiem współpracy powinny być zarówno wspólne projekty inwesty-
cyjne, jak i długoletnie umowy najmu nieruchomości pod działalność logistyczną. Dostrze-
gana jest bardzo ważna rola samorządów w procesach inwestycyjnych związanych z poprawą 
infrastruktury na polskim odcinku Nowego Jedwabnego Szlaku. Przeniesienie ładunków 
na transport kolejowy przyczynia się do odciążenia i zmniejszenia degradacji dróg i ulic, 
a to z kolei przekłada się na konkretne oszczędności w budżetach miast oraz poprawę stanu 
środowiska naturalnego. Warunkiem koniecznym do rozwoju intermodalnych przewozów 
kolejowych jest stworzenie odpowiednio gęstej i obejmującej cały kraj sieci różnego rodzaju 
obiektów umożliwiających sprawne przeładunki pomiędzy koleją a innymi gałęziami trans-
portu. Sieć taka powinna być spójna z siecią kolei europejskich, a nowo powstające terminale 
powinny współpracować z już istniejącymi terminalami w Europie.

Rysunek 5.  Przykładowe orientacyjne lokalizacje, w których wspieranie przeładunków 
intermodalnych jest uzasadnione ze względu na wspieranie rozwoju gospodarczego 
kraju bądź ochronę środowiska

Źródło: opracowanie PKP S. A. na  podstawie mapy istniejących terminali przedstawionej na  slajdzie nr  9 w  prezentacji 
T. Bocheńskiego [2017].
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Przyjęte do celów analitycznych obszary ewentualnej lokalizacji dla nowych terminali 
intermodalnych zostały wskazane przez pryzmat rozmieszczenia i zdolności przeładunko-
wej terminali kontenerowych obsługujących kolej w Polsce w 2017 r. oraz zaleceń unijnych, 
żeby z każdego miejsca w kraju do najbliższego terminala było najwyżej 150 km3. Istotnym 
elementem tego rozwoju jest nie tylko rozwój infrastruktury terminalowej, lecz także ich 
wyposażenie oparte na innowacyjnych i inteligentnych rozwiązaniach, zgodnych kierun-
kowo z rewolucją cyfrową [Pieregud, 2017; Antonowicz, 2018]. Dążenie do rozwoju trans-
portu intermodalnego jest istotne również ze względów gospodarczych i społecznych. Efekty 
gospodarcze i społeczno-środowiskowe tworzenia infrastruktury logistycznej wspierającej 
kolejowe przewozy jednostek intermodalnych zaprezentowano w tabeli 5. Transport inter-
modalny może przynieść 3 mld oszczędności [Rosa, 2013, s. 292].

Tabela 5. Potencjalne efekty rozwoju infrastruktury dla transportu intermodalnego

Gospodarcze Społeczno-środowiskowe

• Wzrost konkurencyjności logistycznego systemu 
regionu jak również naszego kraju

• Lepsza obsługa potoków ładunków przepływających 
przez region, a tym samym funkcjonowania lokalnej 
gospodarki

• Zmniejszenie ponoszonych przez region zewnętrznych 
kosztów obsługi logistycznej

• Zwiększenie i stabilizacja strumieni ładunków 
wymagających obsługi przeładunkowej

• Poprawa wizerunku miejscowości czy też regionu jako 
sprzyjających proekologicznym formom transportu

• Realizacja polityki Unii Europejskiej w zakresie emisji 
gazów cieplarnianych

• Większa atrakcyjność regionu dla firm szukających 
miejsca na działalność

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Antonowicz, Zielaśkiewicz, 2018b, s. 13].

4. Podsumowanie

Rozwój przewozów intermodalnych w perspektywie Grupy PKP uzależniony jest od sko-
relowania zmian w proponowanych obszarach ze zmianami w polityce wobec transportu 
intermodalnego. Powinno to być również połączone z działaniami podejmowanymi samo-
dzielne przez podmioty rynkowe, takie jak PKP S. A. czy PLK S. A., która odpowiada za stan 
polskiej infrastruktury transportu kolejowego. Nowe rozwiązania i technologie transportowe 
wymagają nakładów, dlatego należy przewidzieć możliwość różnorodnego wsparcia finan-
sowego. Dlatego też, w opinii autora, ważnym elementem utrzymania obecnego tempa roz-
woju transportu intermodalnego jest realizacja wspomnianego wyżej programu, a następnie 
wdrożenie programu rozwoju transportu intermodalnego w kraju.

3 Zob. [Projekt zmian dyrektywy 92/106/EWG 2017].
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Intermodal transport in Poland: development factors

Summary

Intermodal transport, i.e., transport which uses more than one mode of transportation, has been re-
cently gaining in importance. However, the potential of this market in Poland remains to be underex-
ploited. The author analyses conditions that have shaped intermodal transport market and defines areas 
where changes and innovations need to be put in place to enable sustainable development of intermodal 
market in the country. These areas cover the following aspects: organisational, financial, technical, and 
legal; based on them activities have been identified that improve accessibility and quality of reloading 
services in intermodal units. Conducted analyses identified legal environment, which stimulates the 
growth of intermodal freight transport market at European and national levels. Other decisive ele-
ments include the shape of available infrastructure as well as various instruments, including financial 
ones that ensure better accessibility of intermodal services. The paper specifies requirements that must 
be met to ensure competitiveness and take advantage of intermodal market development in Poland.

Keywords: Intermodal transport, reloading terminals, logistics centres
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Streszczenie

Celem artykułu jest przedstawienie wpływu aktywności UOKiK na kształtowanie pozycji konkuren-
cyjnej przedsiębiorstw sektora TSL, ze szczególnym uwzględnieniem transportu pasażerskiego.
Polski urząd antymonopolowy w sektorze TSL przejawia szereg aktywności, związanych m.in. z usłu-
gami firm kurierskich, kontrolą lotnisk, transportem taksówkami, zwrotami biletów w transporcie ko-
lejowym. Udogodnienia, ograniczenia, możliwość reklamacji to tylko niektóre kwestie badane przez 
UOKiK w zakresie działalności przedsiębiorstw sektora TSL.
W artykule analizie poddano aktywność urzędu ochrony konkurencji i konsumenta, ale także jej wpływ 
na pozycję konkurencyjną badanych przedsiębiorstw z sektora TSL.
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1. Wprowadzenie

Pozycja konkurencyjna dotyczy usytuowania danego przedsiębiorstwa, jego produktów 
lub usług na rynku i wiąże się z przejawianą przez dany podmiot konkurencyjnością. Jest to 
istotna charakterystyka podmiotów rynkowych – dzięki niej mają one bowiem szansę osią-
gnąć zadowalające wyniki finansowe swojej działalności, a tym samym zrealizować swoje 
cele. Na pozycję konkurencyjną ma wpływ wiele czynników, m.in. realizowane strategie, 
sposób osiągania celów, reputacja, wyniki finansowe oraz, co stanowi również interesujący 
obszar badań, uwarunkowania regulacyjne, które mogą sprzyjać konkurencyjności przed-
siębiorstw lub ją ograniczać, a tym samym kształtować ich pozycję na rynku.

Każde państwo, poprzez swoje instytucje, wpływa w określony sposób na warunki kon-
kurowania podmiotów w sferze gospodarczej. Wpływ ten może przybierać różnorodne 
formy – jednak można go określić przede wszystkim, uwzględniając podział na bezpośrednie 
oraz na pośrednie oddziaływanie. Będzie to zależało głównie od modelu przyjętej w danym 
państwie polityki gospodarczej. Kierunki wpływu, zakres interwencji państwa oraz formy 
oddziaływania zależą od rodzaju podmiotów, które realizują ten wpływ w praktyce. Przed-
miotem analiz niniejszego opracowania jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
(UOKiK), wraz z ustawowo określonym zbiorem zadań, które urząd ten, w imieniu państwa, 
ma realizować.

Polski urząd antymonopolowy przejawia w sektorze TSL szereg aktywności, związanych 
m.in. z usługami podmiotów realizujących usługi kurierskie, kontrolą lotnisk, transportem 
taksówkami, zwrotami biletów w transporcie kolejowym czy też kwestią handlu paliwami. 
Udogodnienia, ograniczenia, możliwość reklamacji to tylko niektóre zagadnienia badane 
przez UOKiK w zakresie działalności przedsiębiorstw sektora TSL. Jednakże warto zauwa-
żyć, że urząd skupia się w dużej mierze na działalności w sektorze przewozów pasażerskich 
– to one są przedmiotem szczególnego zainteresowania UOKiK, jako że urzędy państwowe, 
realizując swoje zadania, mają obowiązek stać na straży interesów poszczególnych obywateli. 
Warunki życia społeczeństwa są przedmiotem zainteresowania państwa, a w konsekwencji 
również urzędów jako podmiotów wykonujących w praktyce zadania państwa. Stąd prze-
wozy pasażerskie, stanowiące szczególny obszar badań aktywności UOKiK, zostały zapre-
zentowane w niniejszym opracowaniu.

Celem głównym artykułu jest określenie wpływu UOKiK na funkcjonowanie przedsię-
biorstw transportu pasażerskiego i ich pozycje konkurencyjne. Celami szczegółowymi są: 
zaprezentowanie zjawiska regulacji na tle systemu społeczno-gospodarczego, ze szczególnym 
uwzględnieniem regulacyjnego oddziaływania UOKiK na sytuację konkurencyjną w sek-
torze TSL, oraz przedstawienie przykładów działań podjętych przez przedmiotowy urząd 
w analizowanym sektorze gospodarki i ich skutków dla sytuacji konkurencyjnej omawia-
nych podmiotów transportu pasażerskiego.
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Artykuł został napisany na podstawie przeglądu literatury odnoszącej się zarówno do 
kwestii regulacyjnych, jak i funkcjonowania podmiotów w sektorze TSL. Źródłami roz-
ważań zawartych w niniejszym opracowaniu była też obserwacja zjawisk rynkowych oraz 
raporty UOKiK. Część teoretyczna, stanowiąc podstawę rozważań o istocie regulacji, jak też 
funkcjonowaniu sektora TSL, została uzupełniona częścią empiryczną, zawierającą przy-
kłady działań UOKiK w odniesieniu do działalności podmiotów z analizowanego sektora. 
Podsumowanie zawiera wnioski dotyczące kierunków wpływu, bezpośredniego i pośred-
niego, działalności urzędu antymonopolowego na pozycję konkurencyjną wybranych pod-
miotów sektora TSL.

2.  Regulacyjny wpływ instytucji państwa na konkurencyjność 
przedsiębiorstw

Wszystkie przedsiębiorstwa, które chcą przetrwać w dynamicznie zmieniającym się oto-
czeniu, są zmuszone do ciągłego monitorowania swojej pozycji konkurencyjnej oraz aktyw-
nego zajmowania się potencjałem konkurencyjności, który zdobywaniu owej pozycji służy. 
„Pozycja konkurencyjna mówi o sile rynkowej i finansowej współczesnych przedsiębiorstw, 
(…) jej utrzymywanie i poprawianie stanowi ważny cel strategiczny” [Flak, Głód, 2012, s. 173].

Nie na wszystko jednak, co stanowi o konkurencyjności przedsiębiorstw, mają one bezpo-
średni wpływ, czy też mogą swobodnie dopasowywać do swoich potrzeb. Wszystkie czynniki, 
które kształtują konkurencyjność przedsiębiorstwa, można bowiem podzielić na wewnętrzne 
i zewnętrzne oraz rynkowe i pozarynkowe [Adamkiewicz-Drwiłło, 2010, s. 217]. Wszyst-
kie wspomniane czynniki będą wpływać na stan równowagi poszczególnych podmiotów 
w zróżnicowany sposób [Szałucki, 2017, s. 45] oraz będą oddziaływać w różnych konfigu-
racjach i z różnym natężeniem. Najbardziej niezależnymi od przedsiębiorstwa są czynniki 
zewnętrzne o charakterze pozarynkowym – do nich niewątpliwie należy system interwencji 
państwa [Adamkiewicz-Drwiłło, 2010, s. 220], który powinien wspomagać samoregulacyjny 
mechanizm rynkowy, jednakże zdarza się, że wytrąca on gospodarkę ze stanu równowagi 
samoregulacyjnej. Tam, gdzie na rynku nie występuje uczciwa i w pełni wolna konkuren-
cja, oddziaływanie państwa może jednakże zostać uznane za właściwe [Islam, Zunder, 2014, 
s. 397]. Stąd rodzi się potrzeba uruchomienia funkcji stabilizującej polityki gospodarczej, 
która ma zapewnić sprawność mechanizmu gospodarczego przy występujących w danym 
systemie niedoskonałościach rynku [Ćwikliński, 2003, s. 31].

Niezależnie jednak od form i zakresu interwencjonizmu państwowego, stanowi on dla 
przedsiębiorstw obecnych w danej gospodarce zbiór ograniczeń zewnętrznych o charakterze 
regulacyjnym. „Konieczność uwzględniania zasad występujących w otoczeniu przedsiębior-
stwa sprowadza się do identyfikacji warunków brzegowych, których nie można przekroczyć, 
jak również tych, których uwzględnianie warunkuje przynajmniej przetrwanie” [Letkie-
wicz, 2013, s. 72].
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W każdym systemie gospodarczym występują zawsze dwojakiego rodzaju procesy: realne 
(związane przede wszystkim z produkcją, również usług, i konsumpcją) oraz regulacyjne 
(związane z przekazywaniem, przetwarzaniem informacji oraz przygotowywaniem i podej-
mowaniem decyzji) [Ćwikliński, 2003, s. 17].

„Podsystem procesów regulacyjnych w systemie gospodarczym musi być spójny, logiczny 
i adekwatny do długookresowych celów. Poszczególnymi procesami regulacyjnymi nie można 
posługiwać się dla osiągania doraźnych efektów, ponieważ każde działanie w tym zakresie 
może wywołać wiele skutków niezamierzonych, niekiedy trudnych do usunięcia w długim 
okresie” [Ćwikliński, 2003, s. 31]. Regulacja bowiem polega na „dążeniu do takiego działa-
nia systemu, że wszelkie odchylenia stanu wyjścia systemu od wartości zadanej, czyli normy, 
zostają wyrównane” [Letkiewicz, 2013, s. 69], ale na to niewątpliwe potrzeba czasu.

Podstawową funkcją polityki gospodarczej, która ma zagwarantować powszechność 
reguły konkurencji jest, wspomniana już, funkcja stabilizacyjna [Ćwikliński, 2003, s. 29–30]. 
Jednakże należy pamiętać, że normy, które narzuca polityka gospodarcza, nie zawsze są jed-
noznacznie określone i powszechnie akceptowane. Ale zawsze mają one wpływ, pośred-
nio, na możliwości konkurowania podmiotów w danej gospodarce oraz poza jej granicami 
(np. na rynku europejskim). Stanowią pewien zbiór ograniczeń, węższy lub szerszy, dla przed-
siębiorstw w ich działalności rynkowej.

„Czynniki zewnętrzne konkurencyjności przedsiębiorstwa są określone przez uprawnie-
nia wynikające ze stosowania wszelkiego rodzaju norm, według których przedsiębiorstwo 
musi prowadzić swoją działalność” [Adamkiewicz-Drwiłło, 2010, s. 245]. Normy te są zawarte 
w aktach prawnych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych – szczególnym przypadkiem 
są uregulowania dotyczące funkcjonowania podmiotów gospodarujących w państwach 
w ramach struktur Unii Europejskiej.

Podmioty mające na celu ochronę praw konsumentów, ale też zajmujące się ochroną kon-
kurencji na szczeblu unijnym, to [http://ec.europa.eu, dostęp 12.03.2018]:
• Parlament Europejski poprzez swoje komisje parlamentarne (ECON zajmująca się spra-

wami gospodarczymi i monetarnymi, w tym pomocą publiczną dla przedsiębiorstw, oraz 
IMCO zajmująca się rynkiem wewnętrznym i ochroną konsumentów);

• Rada Europejska zatwierdzająca komisarza unijnego ds. konkurencji;
• Rada Unii Europejskiej, która zatwierdza wnioski dotyczące prawa z zakresu ochrony 

konkurencji i konsumentów oraz organizuje spotkania ministrów państw członkowskich 
w ramach Rady ds. Konkurencyjności;

• Komisja Europejska, która stoi na straży stosowania unijnych przepisów odnoszących się 
do konkurencyjności (wiąże się to z monitorowaniem sytuacji konkurencyjnej na tere-
nie Unii, a w szczególności kontrolowaniem pomocy udzielanej przedsiębiorstwom przez 
państwa członkowskie);

• Europejski Trybunał Sprawiedliwości, zajmujący się głównie interpretacją przepisów 
odnoszących się konkurencji;

• Europejski Bank Centralny, mający wpływ na konkurencję w sektorze bankowym;
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• Trybunał Obrachunkowy weryfikujący kary finansowe nakładane na przedsiębiorstwa 
w związku z ich działaniami antykonkurencyjnymi;

• Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, w ramach którego funkcjonuje Sekcja 
ds. Jednolitego Rynku, Produkcji i Konsumpcji, zajmująca się zbieraniem opinii związ-
ków zawodowych, organizacji pracodawców czy też innych instytucji reprezentujących 
społeczeństwo obywatelskie i będących podstawą unijnych procesów decyzyjnych w kwe-
stiach konkurencji.
W Polsce podstawowa ustawa dotycząca określenia, jakie praktyki uznaje się za sprzeczne 

z zasadami działań konkurencyjnych, oraz podająca sposoby przeciwdziałania tym prak-
tykom została uchwalona w obecnym kształcie w 2007 r., a potem wielokrotnie zmieniana 
(Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów [Dz.U. 2007 nr 50, 
poz. 331]). Skupia się ona na określeniu, kiedy dochodzi do antykonkurencyjnych koncen-
tracji przedsiębiorców i ich związków, jakie praktyki ograniczają w sposób nieuprawniony 
konkurencję, m.in. dotyczy to porozumień ograniczających konkurencję oraz nadużywania 
pozycji dominującej, jakie praktyki naruszają tzw. zbiorowe interesy konsumentów oraz co 
zawierają niedozwolone wzorce umów.

Jednostką powołaną do kontrolowania sytuacji konkurencyjnej na rynku polskim oraz 
zapobiegania nieuczciwym i niedozwolonym praktykom jest Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów (UOKiK). Główne zadania tego urzędu wynikające ze stosowania wspo-
mnianej ustawy (art. 31) dotyczą:
• kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów ustawy;
• wydawania decyzji w sprawach praktyk ograniczających konkurencję, koncentracji 

przedsiębiorców (w tym udzielanie zgody na działania koncentracyjne bądź jej odmowa), 
o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone oraz w sprawach praktyk naru-
szających zbiorowe interesy konsumentów;

• prowadzenia badań stanu koncentracji gospodarki oraz zachowań rynkowych przed-
siębiorców;

• współpracy z krajowymi i międzynarodowymi organami i organizacjami, do których 
zakresu działania należy ochrona konkurencji i konsumentów;

• wykonywania zadań i kompetencji organu ochrony konkurencji państwa członkow-
skiego Unii Europejskiej;

• współpracy z organami samorządu terytorialnego, które są uznawane za podmioty upraw-
nione do ochrony konsumentów;

• realizacji zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie współ-
pracy i wymiany informacji w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów oraz 
pomocy publicznej;

• współpracy z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Agencją do spraw 
Współpracy Organów Regulacji Energetyki, z organem właściwym do spraw regulacji 
gospodarki paliwami i energią oraz organem właściwym w sprawach nadzoru nad ryn-
kiem finansowym, Komisją Nadzoru Audytowego.
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Działania UOKiK sprowadzają się przede wszystkim do badania rynku w celu określenia, 
czy doszło albo może dojść do naruszeń zasad wolnej konkurencji, wydawania zgody na pro-
cesy koncentracji rynkowej podmiotów, wydawania opinii w sprawie określonych praktyk 
mających związek z ograniczaniem konkurencji, jak też wydawania nakazów zaniechania 
określonych praktyk oraz nakładania kar finansowych za naruszenie przepisów antymo-
nopolowych. Do tego dochodzi opiniowanie programów pomocowych oraz wsparcia indy-
widualnego poprzez tzw. pomoc publiczną, w kontekście ich zgodności z prawem unijnym.

Jak wynika z przedstawionych zadań opisywanego Urzędu, ma on wpływ na kształt 
rynku, niezależnie od sektora gospodarki, i na podmioty funkcjonujące na poszczególnych 
rynkach. Jego zadania odnoszą się zarówno do samego rynku, jak i działalności poszczegól-
nych podmiotów, a także do działalności szeroko rozumianego państwa w zakresie pomocy 
publicznej. Wszystkie te opisane instytucje oraz normy regulujące mają wpływ na kształt 
konkurencji również w sektorze TSL, a tym samym wpływają na możliwości realizacji celów 
gospodarczych i, w konsekwencji, na pozycję konkurencyjną poszczególnych podmiotów.

3. Charakterystyka sektora TSL

TSL jest branżą zajmującą się kompleksowymi usługami, zarówno związanymi z trans-
portem pasażerów, jak i towarów – od zaplanowania całego procesu, zabrania na pokład 
środka transportowego pasażera czy nadania przesyłki, aż po sam proces przewozu i jego 
pozytywne zakończenie. Analizując zakres polskiego rynku TSL, można wyróżnić grupy 
przedsiębiorstw świadczące następujące usługi: transportu i spedycji kolejowej, transportu 
i spedycji drogowej, kurierskie, magazynowe, transportu i spedycji kombinowanej, transportu 
rurociągowego, transportu lotniczego, działalności pocztowej [Szyszka, 2008, s. 25]. Według 
obowiązującej w Polsce klasyfikacji rodzajów działalności społeczno-gospodarczej przed-
siębiorstwa TSL wchodzą w skład sekcji H o nazwie „Transport i gospodarka magazynowa”.

Transport jako jeden z trzech składników TSL można różnie klasyfikować w zależności 
od przyjętego kryterium. Przytoczony wcześniej podział transportu na pasażerski i towarowy 
opiera się na kryterium przedmiotu przewozu [Wierzejski, Kędzior-Laskowska, 2014, s. 13].

Najpopularniejszy podział transportu oparty jest na jego ujęciu gałęziowym, w którym 
wyróżnić można [Wojewódzka-Król, Załoga, 2016, s. 64–403]:
• transport samochodowy,
• transport kolejowy,
• transport wodny śródlądowy,
• transport lotniczy,
• transport morski,
• transport miejski.

W kontekście transportu towarowego dodaje się również klasycznie transport rurocią-
gowy [Wojewódzka-Król, Załoga, 2016, s. 405].
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Największy rozwój rynku TSL w Polsce nastąpił po wejściu do UE wraz ze zniesieniem 
barier związanych z przepływem osób i towarów. Niewątpliwie korzystanie z funduszy unij-
nych również znacząco wpłynęło na rozwój sektora TSL, zwłaszcza w zakresie poprawy 
infrastruktury drogowej. Rynek usług TSL rozwija się bardzo dynamicznie w porównaniu 
z tempem wzrostu PKB [Rydzkowski, Wojewódzka-Król, 2010, s. 278.]. Wynika to przede 
wszystkim z położenia Polski na szlakach tranzytowych, a także planów rządowych zakła-
dających rozbudowę sieci polskich dróg. Duży wpływ na rozwój branży TSL mają również 
środki finansowe pochodzące z nowej perspektywy Unii Europejskiej. Czynnikiem deter-
minującym rozwój rynku TSL jest także kultura gospodarcza, do której należą m.in. przed-
siębiorczość czy dostęp do różnych form kształcenia.

Niewątpliwy wpływ na ten rynek mają zjawiska o charakterze makroekonomicznym, 
wśród których największą rolę odgrywa tempo wzrostu PKB oraz inflacja. Trendem makro-
ekonomicznym mającym duży wpływ na kształt branży TSL jest malejąca stopa bezrobocia, 
powodująca m.in. niedobór kierowców. Według szacunków Fresh Logistics Polska obecnie 
na rynku pracy w Polsce brakuje około 100 000 kierowców, a do 2025 r. deficyt ten pogłębi 
się do 300 000 [https://polska.raben-group.com, dostęp 20.03.2018].

Z uwagi na fakt, że TSL dotyczy niemal wszystkich sektorów gospodarki, wyniki tej 
branży są uznawane za barometr koniunktury, wskazując tendencje rozwojowe całej gospo-
darki. Wynika to przede wszystkim z funkcji integralnych transportu w sferze produkcji 
i wymiany [Gryko-Nikitin, 2011, s. 40].

Cały obszar transportu, albo szerzej: sektor TSL, jest zróżnicowany zarówno pod wzglę-
dem własnościowym, podmiotowym, jak i przedmiotowym. Bardzo istotnym rozróżnieniem, 
które rzutuje na przedmiot dalszych analiz, jest podział transportu na pasażerski i towarowy. 
W każdym z tych rodzajów transportu pojawiają się zróżnicowane problemy. Skupiając się 
na transporcie pasażerskim, i to niezależnie od jego struktury gałęziowej, zwraca się uwagę 
na specyfikę tych przewozów, które w konsekwencji związane są z podstawowymi potrze-
bami społeczeństwa i poprawiają jakość życia. Transport pasażerski niejako bezpośrednio 
wpływa na ową jakość – skutecznie wykonany przewóz przyczynia się wprost do wzrostu 
zadowolenia poszczególnych ludzi z ich życia.

Przedsiębiorstwa transportu pasażerskiego działające w Polsce muszą dostosowywać się 
do wymogów unijnych nie tylko ze względu na chęć podniesienia pozycji konkurencyjnej, 
lecz także, a właściwie przede wszystkim, ze względu na regulacje prawne, którym podle-
gają. Wymagania unijne dotyczą przede wszystkim ograniczenia zanieczyszczeń powietrza 
poprzez spalanie. Obecnie w Polsce transport generuje prawie 12% emisji gazów cieplarnia-
nych i zanieczyszczeń powietrza. Ograniczenie emisji to wyzwania niezmiernie trudne dla 
Polski ze względu na dużą liczbę pojazdów oraz ich zły stan techniczny [Wojewódzka-Król, 
Załoga, 2016, s. 45].

Komisja Europejska wskazuje główne kierunki rozwoju branży TSL ze szczególnym 
uwzględnieniem wymogów proekologicznych. Wskazuje się na wykorzystanie paliw alter-
natywnych w prywatnym i publicznym transporcie drogowym oraz konieczność zmian 
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w logistyce (m.in. poprzez rozwój Inteligentnych Systemów Transportowych, które spowo-
dują wzrost udziału w pracy przewozowej transportu kolejowego, autobusów oraz żeglugi) 
[Szymonik, 2014, s. 12].

Dla stymulacji rynku TSL w kontekście rozwoju przedsiębiorstw transportu pasażerskiego 
potrzebne jest wprowadzenie znacznie wyższych standardów paliwowych i emisyjnych dla 
pojazdów ciężarowych, które odpowiadają za jedną czwartą emisji, a stanowią niespełna 3% 
europejskiej floty pojazdów drogowych [Wieteska, Piechota, 2016, s. 106]. Wprowadzenie 
tych standardów niesie za sobą kolejne konsekwencje, m.in.: opodatkowanie pojazdów wypo-
sażonych w silniki starszej generacji, niespełniających wymagań najnowszych norm emisji 
zanieczyszczeń, ograniczenia czasu wykonywania przewozów czy ograniczenie dostępu do 
określonych stref miejskich [Igliński, 2009, s. 14–15].

Przesłanki rozwoju rynku TSL w Polsce mają zatem charakter zarówno makro-, jak 
i mikroekonomiczny. Funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw działających na tym rynku jest 
ściśle związane z regulacjami krajowymi oraz unijnymi, którym podlegają. Przedsiębiorstwa 
transportu pasażerskiego, przyczyniając się w sferze realnej oraz regulacyjnej do zaspokoje-
nia potrzeb transportowych społeczeństwa [Bentkowska-Senator, Kordel, Waśkiewicz, 2012, 
s. 113], stanowią jednocześnie przedmiot szczególnego zainteresowania różnych urzędów.

4. Aktywność UOKiK w sektorze TSL – perspektywa empiryczna

4.1. Ochrona konsumentów

Działalność regulacyjna UOKiK w zakresie ochrony konsumentów obejmuje następu-
jące kategorie:
• praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów oraz niedozwolone postanowie-

nia wzorców umów,
• orzecznictwo sądowe w sprawach dotyczących naruszenia zbiorowych interesów kon-

sumentów,
• bezpieczeństwo produktów i nadzór rynku,
• współpracę z organizacjami konsumenckimi.

Na podstawie dokumentu „Sprawozdanie z działalności UOKiK w 2016” można wyod-
rębnić kierunki działań UOKiK na rynku TSL w kontekście ochrony konsumentów. Pod-
stawowym z nich jest monitorowanie jakości paliw [https://nafta.wnp.pl/, dostęp 5.04.2018]. 
Kontrola jakości paliw przeprowadzana jest przez Inspekcję Handlową i obejmuje cały łań-
cuch dystrybucyjny, od wytwórców po stacje paliwowe. Wyniki kontroli wykazały, że czę-
ściej kwestionowano jakość paliw ciekłych – benzyny i oleju napędowego niż gazu LPG. 
W przypadku paliw ciekłych 2,36% próbek z 933 skontrolowanych nie spełniło wymagań 
jakościowych, a w przypadku gazu skroplonego kontrola zakwestionowała jakość 1,88% pró-
bek wśród 491 pobranych [Sprawozdanie].
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W 2016 r. Urząd wydał 69 decyzji, w których zobowiązał przedsiębiorców do uiszcze-
nia kosztów badań, w przypadku gdy kontrolowane próbki paliw nie spełniały wymagań 
jakościowych. Kontrola jakości paliw jest działaniem niejako wymuszonym przez regula-
cje unijne, dotyczące m.in. emisji dwutlenku węgla oraz ekologii w transporcie. Z obawy 
o wpływ na pozycję konkurencyjną i negatywne postrzeganie przez konsumentów nakła-
danych na przedsiębiorstwa kar lub skarg, przedsiębiorstwa decydują się na szybkie wyma-
gane zmiany oraz uiszczenie kar. W szczególnych przypadkach dochodzi do odwoływania 
się przedsiębiorstw od wyroków.

W zakresie ochrony konsumentów Urząd reguluje również kwestie związane z bezpo-
średnim kontaktem konsument – przedsiębiorstwo branży TSL. Ze strony UOKiK są to dzia-
łania głównie doradcze z zakresu:
• zmiany biletu, np. zwrotów biletów kolejowych zakupionych w ramach promocji, zmiany 

terminu odjazdu pociągu lub samolotu po dokonaniu zakupu biletu;
• dochodzenia odszkodowań i reklamacji, np. od przewoźnika w przypadku odwołania 

autobusu, zniszczenia bagażu, opóźnionego samolotu i niezapewnienia właściwej opieki 
i informacji;

• egzekwowania uczciwości promocji, np. reklamowanie biletów linii lotniczych za 1 zł, 
a w rzeczywistości doliczanie szeregu dodatkowych opłat.
Konsumenci branży TSL to także piesi i rowerzyści. Inspekcja Handlowa badała ozna-

czenia ochronne w postaci odblasków i kamizelek ostrzegawczych. Kontrola odbyła się w II 
kwartale 2017 r. w 9 województwach. Inspektorzy sprawdzali głównie hurtownie i sklepy, 
ale również przedsiębiorstwa transportowe, gdyż część z oznaczeń ochronnych było sygno-
wane logo tychże przedsiębiorstw. Łącznie przyjrzeli się 53 produktom i zakwestionowali 
ponad 30% z nich, m.in. z powodu negatywnych wyników badań laboratoryjnych, błędów 
w instrukcjach użytkowania oraz braku deklaracji zgodności, potwierdzającej przeprowa-
dzenie przez producenta procedury oceny zgodności. Co druga kamizelka ostrzegawcza zba-
dana w laboratorium miała zaniżony współczynnik luminancji świetlnej. Oznacza to brak 
odpowiedniej widoczności użytkownika-konsumenta, co stwarza zagrożenie dla jego zdrowia 
i życia. W przypadku odblasków nie stwierdzono takich nieprawidłowości, były natomiast 
zastrzeżenia do instrukcji użytkowania. Z powodów niezgodności formalnych inspektorzy 
zakwestionowali też 5 ochronników słuchu. Większość przedsiębiorców dobrowolnie usu-
nęła błędy, co pokazuje dbałość przedsiębiorstw o konsumentów, a w konsekwencji o swoją 
pozycję konkurencyjną. Prezes UOKiK wszczął postępowanie w pięciu sprawach [https://
www.uokik.gov.pl, dostęp 20.03.2018].

Urząd zajmuje się zgłaszanymi problemami na bieżąco, jednak procedura badania bywa 
długa. Urząd może udzielić także porad prawnych szczególnie w zakresie dochodzenia 
odszkodowań od przewoźników. Tym samym dba o interesy konsumentów, zapewniając im 
ochronę prawną.
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4.2. Ochrona konkurencji

W zakresie ochrony konkurencji UOKiK działa na następujących płaszczyznach:
• praktyki ograniczające konkurencję,
• kontrola koncentracji przedsiębiorców,
• orzecznictwo sądowe w sprawach dotyczących ochrony konkurencji,
• pomoc publiczna.

Urząd monitoruje przewoźników, przedsiębiorstwa spedycyjne, logistyczne oraz pozostałe 
przedsiębiorstwa transportowe w poszukiwaniu działań o charakterze anykonkurencyjnym, 
co nierzadko kończy się rozprawą sądową. Instytucją regulującą uczciwą konkurencję jest Sąd 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK). Według ostatniego opublikowanego raportu, 
w 2016 r. UOKiK nałożył na spółkę Arriva Bus Transport Polska karę pieniężną w wysokości 
ponad 76 tys. zł za nadużywanie pozycji dominującej na lokalnych rynkach przewozów osób. 
Sprawa ta dotyczyła praktyk stosowanych przez Arriva w 2011 r. w związku z pojawieniem 
się innego przewoźnika, oferującego atrakcyjniejsze ceny na tych samych liniach w powiecie 
kętrzyńskim w woj. warmińsko-mazurskim. Arriva, poprzez obniżkę cen poniżej kosztów 
i zmianę terminów wykonywanych kursów, wyeliminowała swojego konkurenta z rynku. 
Następnie podniosła ceny biletów, co dodatkowo świadczyło o antykonkurencyjnym cha-
rakterze zastosowanej polityki. SOKiK oddalił odwołanie spółki, która nie wniosła apelacji. 
Przykład ten, w kontekście pozycji konkurencyjnej pokazuje, że spółka nie przyjęła strate-
gii szybkiej reakcji kończącej wątek oskarżeń, lecz dążyła do pozytywnego dla siebie zakoń-
czenia sprawy.

Jednym z częstszych problemów badanych przez UOKiK w zakresie ochrony konkuren-
cji jest stosowanie przez przedsiębiorców klauzul, na podstawie których przedsiębiorcy byli 
zwolnieni z odpowiedzialności, np. za uszkodzony bagaż lub wynajęty samochód, za ograni-
czenia w ruchu pociągów. Urząd sprawdza również stosowane wzorce regulaminów, umów, 
informacji na stronach internetowych, ofert specjalnych na wydarzenia sportowe lub kultu-
ralne. W efekcie kontroli Urząd wezwał 26 przedsiębiorców (wypożyczalnie samochodów, 
linie lotnicze, przewoźnicy kolejowi) do zmiany kwestionowanych klauzul oraz postępowań 
w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

W zakresie ochrony konkurencji Urząd bada również zasadność oraz przebieg łącze-
nia spółek w kontekście potencjalnego ograniczania konkurencji. W lipcu 2015 r. zgłoszona 
została do UOKiK transakcja przejęcia Przewozów Regionalnych przez Agencję Rozwoju 
Przemysłu [https://www.arp.pl/, dostęp 20.03.2018]. Wstępna analiza transakcji oraz sygnały 
z rynku wskazały na potencjalnie negatywny wpływ planowanej koncentracji na konkurencję. 
Wątpliwości budził przede wszystkim rynek naprawy elektrycznych zespołów trakcyjnych, 
na którym prowadzi działalność grupa ARP, poprzez spółkę H. Cegielski – Fabryka Pojaz-
dów Szynowych. Jednocześnie jest to rynek zakupu dla Przewozów Regionalnych, przez co 
pomiędzy przedsiębiorcami zachodzą powiązania typu dostawca-odbiorca. Badanie rynku 
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wykazało jednak, że po dokonaniu transakcji rynek napraw EZT pozostanie konkurencyjny. 
Blisko 50% elektrycznych zespołów trakcyjnych pozostanie bowiem w rękach przedsiębior-
ców innych niż Przewozy Regionalne. Zgodnie z decyzją z września 2016 r. Agencja Rozwoju 
Przemysłu może przejąć spółkę Przewozy Regionalne.

Powyższe przykłady działalności UOKiK pokazują, jak różny wpływ na przedsiębior-
stwa branży TSL oraz ich pozycję konkurencyjną ma Urząd jako instytucja regulująca. Każde 
przedsiębiorstwo kontrolowane, prześwietlane czy też oskarżane powinno mieć strategię 
postępowania, aby w jak najmniejszym (negatywnym) stopniu wpłynęło to na pozycję kon-
kurencyjną przedsiębiorstwa.

5. Podsumowanie

Dynamicznie rozwijający się rynek TSL wymusza na przedsiębiorstwach na nim funkcjo-
nujących pewne zachowania adaptacyjne. Niektóre z nich podyktowane są chęcią poprawy 
pozycji konkurencyjnej, inne zaś koniecznością dostosowania się do norm i regulacji unijnych 
i krajowych. Niewątpliwie znaczącą rolę w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej przedsię-
biorstw mają uwarunkowania regulacyjne.

Szczególnym rodzajem instytucji regulacyjnej jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów. Jednoczy bowiem interesy konsumentów, przedsiębiorstw działających na danym 
rynku oraz chroni uczciwą konkurencję. W artykule przedstawione zostały działania Urzędu 
w branży TSL ze szczególnym uwzględnieniem wpływu jego działań na pozycję konkuren-
cyjną przedsiębiorstw.

W artykule został przedstawiony wpływ UOKiK na funkcjonowanie przedsiębiorstw sek-
tora TSL, ze szczególnym uwzględnieniem transportu pasażerskiego, zatem cel główny został 
zrealizowany. Regulacyjne oddziaływanie Urzędu na sytuację konkurencyjną na rynku TSL 
przedstawione zostało na przykładach działań podjętych przez Urząd oraz konsekwencjach 
m.in. karnych dla poszczególnych podmiotów.

Przedsiębiorstwa, chcąc uniknąć niepotrzebnego, negatywnego rozgłosu, szybko reagują 
na postanowienia UOKiK oraz SOKiK. Postawa ta, niezależnie od zasadności decyzji Urzędu, 
może uchronić przedsiębiorstwo przed utratą danej pozycji konkurencyjnej. Zdarzają się 
jednak przypadki, w których przedsiębiorstwa, nie godząc się na postanowienie Urzędu, 
składają wyjaśnienia lub odwołania sądowe. Na podstawie rocznych raportów działalno-
ści, publikowanych na stronie Urzędu, nie odnotowano jednak przypadku przedsiębiorstwa 
działającego na rynku TSL, w którym odwołanie od decyzji UOKiK rozpatrzone zostało 
pozytywnie. W konsekwencji przedsiębiorstwa ponoszą koszty związane z karą finansową 
oraz straty wizerunkowe.
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Shaping competitive position of companies in the TSL sector 
through regulation: UOKiK impact upon passenger transport

Summary

The paper discuses the impact of UOKiK [Polish abbr. for: Office of Competition and Consumer Pro-
tection] upon the competitive position of companies from the TSL sector and focuses in particular 
on passenger transport.
The antimonopoly authority in Poland actively examines the activities within the TSL sector, paying 
special attention to, inter alia, the services of carrier companies, airport control, taxi companies, and 
refund rules in railway passenger transport. Amenities, restrictions, possibility to lodge a claim are 
only some examples analysed by UOKiK with regard to the TSL sector.
The paper investigates into the efforts undertaken by the UOKiK and their impact on the competitive 
position of companies from the TSL sector.

Keywords: competitiveness, TSL company, regulations
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E-partycypacja jako nowoczesna forma komunikacji 
w zarządzaniu przestrzennym miast

Streszczenie

Istotnym elementem działań planistycznych samorządu lokalnego są dyskusje i uzgodnienia społeczne, 
podczas których wskazane jest korzystanie z nowoczesnych rozwiązań geowizualizacyjnych. Celem 
artykułu jest identyfikacja inicjatyw samorządów miejskich, wykorzystujących narzędzia wspierające 
partycypację społeczną i oparte na systemach informacji geograficznej oraz ocena ich możliwości sto-
sowania w zarządzaniu przestrzennym. Kompilacja nowoczesnych z konwencjonalnymi sposobami 
partycypacji społecznej może istotnie zaktywizować mieszkańców w przedsięwzięciach dotyczących 
kształtowania otaczającej przestrzeni. Konieczne jest szersze wykorzystanie rozwiązań bazujących 
na systemach geoinformacyjnych, takich jak geoankieta i geodyskusja.

Słowa kluczowe: zarządzanie rozwojem przestrzennym, e-partycypacja, e-planowanie, miasta regionalne
Kody klasyfikacji JEL: O21, R32, R58

1. Wprowadzenie

Od dekady w polskich samorządach lokalnych obserwuje się innowacyjne podejście 
do zarządzania z uwzględnieniem dialogu społecznego poprzez partycypację. Konsultacje 
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obywatelskie są konieczne w procesie zarządzania przestrzennego, gdyż istotna jest akceptacja 
społeczna dla proponowanych decyzji przestrzennych [Kahila-Tani, Kytta, 2009]. W Europie 
Zachodniej stale poszukuje się rozwiązań, które doprowadzą do większego zaangażowania 
obywateli w proces przygotowywania dokumentów planistycznych na poziomie lokalnym 
oraz usprawnią i zwiększą przejrzystość procesów podejmowania decyzji przestrzennych 
[Horelli, 2013]. W Polsce partycypacja społeczna jest wciąż ustawowym obowiązkiem. Inter-
net, jako jeden z kanałów komunikacyjnych, daje możliwość większego zaangażowania spo-
łeczeństwa w procesy decyzyjne. Ogromny potencjał tkwi w narzędziach internetowych 
opartych na systemach geoinfomacyjnych. Ewoluuje kultura organizacyjna urzędów gmin, 
które większość swoich działań inicjują i organizują zdalnie.

W artykule podjęto temat wykorzystania Internetu jako środka komunikacji społecznej 
w kontekście zarządzania przestrzennego. Celem pracy jest ocena stopnia uspołecznienia 
procesu przygotowywania dokumentów planistycznych i podejmowania decyzji przestrzen-
nych z wykorzystaniem internetowych systemów geoinformacyjnych. W części teoretycznej 
dokonano przeglądu literatury polskiej i zagranicznej oraz raportów instytucji krajowych. 
W części empirycznej przeanalizowano strony internetowe urzędów gmin miast regional-
nych oraz organizacji zajmujących się partycypacją obywatelską w planowaniu przestrzen-
nym. Zidentyfikowano narzędzia wspierające partycypację społeczną oparte na systemach 
informacji geograficznej i przykładowe inicjatywy samorządów miejskich z wykorzysta-
niem geowizualizacji.

2. Technologie informatyczne a partycypacja

Rozwój technologii informatycznych wprowadza nowe formy komunikacji i współ-
pracy mieszkańców z administracją publiczną [Sanford, 2007]. Początkowo Internet wyko-
rzystywany był głównie do digitalizacji procesów konsultacyjnych [Conroy, Evans-Cowey, 
2006]. Dostęp do Internetu posiada 80,4% gospodarstw domowych. Z usług e-administra-
cji w 2016 r. skorzystało 30,2% Polaków w wieku 16–74 lat, w tym 18,8% wysłało wypeł-
niony formularz [GUS, Społeczeństwo]. Większość internautów kilka razy w roku odwiedza 
strony internetowe urzędów i instytucji publicznych. Celem większości wizyt jest pozyska-
nie danych adresowych, kontaktowych i godzin funkcjonowania instytucji (74%), uzyskanie 
informacji dotyczących możliwości załatwienia sprawy (66%) oraz zapoznanie się z danymi 
i raportami (38%) [E-administracja]. Upowszechnienie profilu zaufanego ePUAP, podpisu 
elektronicznego i promocja partycypacji są podstawą zwiększenia liczby obywateli korzysta-
jących z usług elektronicznych. Pod koniec 2015 r. tylko około 1,2% Polaków posiadało pro-
fil zaufany ePUAP [NIK 2016]. W urzędach gmin słabą popularnością cieszy się korzystanie 
z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (44%), natomiast 41% urzędów samo-
rządowych posiada stronę internetową przystosowaną do obsługi przez telefony komórkowe 
i urządzenia mobilne [Ministerstwo Cyfryzacji, 2015].
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J. R. Gil-Garcia i F. Gonzalez-Miranda [2010] określają e-partycypację jako angażowa-
nie obywateli w proces podejmowania decyzji publicznych z wykorzystaniem Internetu. 
Wyróżniają kilka kanałów służących rozwojowi e-partycypacji, jak samorządowe blogi, czaty 
z przedstawicielami władz, fora dyskusyjne. D. Zissis, D. Lekkas i A. E. Papadopoulou [2008] 
wskazali kolejne narzędzia informatyczne, do których należą webcats, FAQ, gry decyzyjne, 
e-panele, e-petycje, e-deliberatywne badanie opinii.

Partycypacja obywatelska z wykorzystaniem technologii internetowych daje możliwość 
szybkiego pozyskiwania informacji, szerokiej dostępności i zwiększenia przejrzystości działań. 
Pozwala na obniżenie kosztów udzielania informacji. Jednak pomimo jej atrakcyjności wzbudza 
wiele zastrzeżeń związanych z wykluczeniem cyfrowym i ochroną prywatności. E-partycy-
pacja wymaga odpowiednich umiejętności i posiadania sprzętu oraz prowadzi do ujawnie-
nia tożsamości. K. Kraemer i K. King [2005] wskazują na problem wzmacniania istniejących 
nierówności w związku z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Natomiast R. K. Polat 
i L. Pratchett [2009] zwracają uwagę, że pomimo ułatwionej komunikacji między władzą 
a obywatelami, następuje osłabienie więzi sąsiedzkich na rzecz kontaktów globalnych.

3.  Partycypacja społeczna w zarządzaniu rozwojem 
przestrzennym

W publikacjach naukowych z zakresu zarządzania rozwojem przestrzennym dostrzegalny 
jest dualizm badawczy, który wynika z różnych podejść naukowców do analizowanych kwe-
stii. Wyróżniamy dwa ujęcia: zarządzanie przestrzenne i zarządzanie przestrzenią, określane 
jako strategiczne i urbanistyczne. Pierwsze ma charakter zarządczo-kreacyjny i jest typowe 
dla menadżerów miejskich odpowiedzialnych za zidentyfikowanie celów rozwoju przestrzen-
nego na różnych poziomach administracyjnych i zintegrowanie z politykami branżowymi. 
Drugie stanowi podejście programowo-instrumentalne, którym zajmują się planiści i archi-
tekci opracowujący dokumenty zgodnie z wytyczonymi celami rozwoju przestrzennego.

Zgodnie z treścią Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym [Dz.U. 2003 nr 80, poz. 717, dalej UoPiZP] istnieją trzy podstawowe etapy angażowania 
mieszkańców w procedurze uchwalania studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego (SUiKZP) oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
(MPZP):
• składanie wniosków do projektu na wstępnym etapie sporządzania dokumentu plani-

stycznego,
• wyłożenie projektu dokumentu do publicznego wglądu wraz z dyskusją publiczną nad 

przyjętymi rozwiązaniami,
• wnoszenie uwag do projektu po zakończeniu wyłożenia projektu dokumentu.

Udział społeczeństwa na poszczególnych etapach procedury planistycznej obrazuje rysu-
nek 1. J. H. Szlachetko [2017] formy partycypacji społecznej w zarządzaniu przestrzennym 
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dzieli na: obligatoryjne i fakultatywne. Pierwsza grupa obejmuje wyżej wymienione, okre-
ślane jako ustawowe formy partycypacji, i możemy ją jeszcze uzupełnić o obowiązek powo-
ływania komisji urbanistyczno-architektonicznej. Natomiast w drugiej grupie wyróżniamy 
konsultacje społeczne (spotkania, debaty, warsztaty, spacery studyjne, ankiety, wywiady), 
dobre praktyki (komórki planujące, sondaże deliberatywne, twenty-first century meeting) 
i uprawnienia jednostek pomocniczych miasta (dzielnice, osiedla). Ustawowe formy party-
cypacji społecznej w procesie planistycznym zapewniają mieszkańcom udział w procedurze 
planistycznej, ale składanie uwag do projektu pojawia się na późnym etapie postępowania, 
po uzyskaniu opinii i uzgodnień instytucji zewnętrznych, a wprowadzanie postulowanych 
w uwagach zmian wymaga ponawiania formalnych elementów procedury. Korzystnym roz-
wiązaniem jest wdrażanie, poza ustawowymi, fakultatywnych form uspołecznienia procedury 
sporządzania dokumentów planistycznych. Organizacja konsultacji społecznych z miesz-
kańcami przed wyłożeniem dokumentów planistycznych do publicznego wglądu daje moż-
liwość wymiany opinii i pozwala na ograniczenie konfliktów społecznych wynikających ze 
zmian w zagospodarowaniu terenu. Konsekwencją jest wzrost świadomości mieszkańców 
i chęć włączania się w proces podejmowania decyzji przestrzennych.

Rysunek 1. Etapy procedury planistycznej z uwzględnieniem form partycypacji społecznej

Rozpoczęcie

• uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania projektu 
• sporządzenie projektu
• zbieranie wniosków
• rozpatrzenie wniosków

Przygotowanie
projektu

• wstępna wersja projektu
• opiniowanie projektu
• uzgadnianie projektu

Wyłożenie do
publicznego

wglądu

• kolejna wersja projektu
• składanie uwag mieszkańców
• rozpatrzenie uwag mieszkańców
• wyłożenie do publicznego wglądu
• publiczna dyskusja

Uchwalenie

• ostateczna wersja projektu
• uchwała w sprawie uchwalenia  projektu
• przekazanie uchwały do wojewody
• publikacja uchwały w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym

Boldem zaznaczono formy partycypacji społecznej.
Źródło: opracowanie własne na podstawie [Dz.U. 2003 nr 80, poz. 717].
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Samorząd gminy nie ma obowiązku odpowiadać na zgłoszoną uwagę do projektu doku-
mentów planistycznych i uzasadniać w sytuacji jej odrzucenia. Obywatel ma prawo zaskar-
żyć ustalenia, ale dopiero po jego uchwaleniu na podstawie art. 101 ustawy o samorządzie 
gminnym [Dz.U. 1990 nr 16, poz. 95]. Ogłoszenia i obwieszczenia o przystąpieniu do sporzą-
dzania projektu SUiKZP i MPZP (art. 11 i art. 17 UoPiZP) zawierają informację o zbieraniu 
wniosków. Podobnie ogłoszenia i obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu pro-
jektu obejmują informacje o zbieraniu uwag. Ta informacja publiczna jest ogłaszana w prasie 
miejscowej, przez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych urzędu 
gminy, np. w Biuletynie Informacji Publicznej (ustawa o dostępie do informacji publicznej 
[Dz.U. 2001 nr 112, poz. 1198]). Zagadnienie informacji planistycznej wiąże się z problemem 
ochrony danych osobowych, gdyż większość dokumentów może zawierać imiona, nazwi-
ska i adresy jednostek biorących udział w poszczególnych etapach procedury planistycznej. 
Wynikiem prowadzonych konsultacji społecznych powinno być wskazanie oczekiwań, opi-
nii oraz uwag mieszkańców na temat przeznaczenia i zagospodarowania nieruchomości.

Proces przygotowywania dokumentów planistycznych jest skomplikowany, co wynika 
z kilku ograniczeń dotyczących ochrony prawa własności, konsekwencji finansowych roz-
wiązań przestrzennych i możliwości wywołania konfliktów przestrzennych [Hajduk, 2008]. 
P. Jaworski [2014] zdiagnozował problemy związane z procesem dialogu społecznego w zarzą-
dzaniu przestrzennym, które dotyczą niewłaściwego wykorzystania kanałów informacyjnych, 
nieprzystępnej formy dokumentów planistycznych, braku wiedzy uczestników konsultacji, 
nieprawidłowej organizacji dyskusji publicznej. Natomiast T. Kaczmarek i M. Wójcicki [2015] 
wskazują na niską skuteczność składanych wniosków i uwag do projektów oraz brak moż-
liwości upublicznienia projektów dokumentów w mediach, w tym transmitowania dyskusji 
publicznej. Obecnie obowiązujące prawne regulacje w zakresie zarządzania przestrzennego 
są dalekie od doskonałości ze względu na upowszechnienie mechanizmu uzyskania prawa do 
zabudowy i zagospodarowania terenu na podstawie decyzji administracyjnej [Hajduk, 2016]. 
Decyzje o warunkach zabudowy (DoWZ) zastępują nieobligatoryjne MPZP, które obejmują 
tylko 30,2% powierzchni Polski [GUS, Bank]. Badania prowadzone przez Ociepę-Kubicką 
[2015] wskazały, że Polacy nie znają zasad planowania przestrzennego i nie doceniają istot-
ności swojego udziału w procedurze planowania. Samorządy gminne często nie zabiegają 
o aktywne uczestnictwo społeczeństwa.

Dobrą praktyką w zakresie komunikacji społecznej jest organizowanie dodatkowych 
konsultacji społecznych na samym początku procedury planistycznej na podstawie wstępnej 
wersji projektu MPZP lub SUiKZP. Pozytywnym rezultatem, poza czynnym zaangażowaniem 
społeczności lokalnych, jest łatwiejszy przebieg kolejnych etapów procesu planistycznego. 
Korzystne byłoby wzbogacenie prac planistycznych o dodatkowe analizy przedprojektowe 
w zakresie preferencji użytkowników przestrzeni i indywidualnych planów inwestycyjnych. 
Konieczna jest edukacja przestrzenna, która uwrażliwiłaby dzieci i młodzież na kształtowa-
nie otoczenia, ład przestrzenny i zrównoważony rozwój.
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Ł. Damurski [2012] określa komunikację społeczną w gospodarce przestrzennej jako 
proces porozumiewania się ze wszystkimi osobami, grupami, instytucjami i organizacjami 
biorącymi udział w przedsięwzięciach przestrzennych lub zainteresowanych ich skutkami. 
Potrzeba dialogu wynika z integracji różnych praw jednostek oraz konieczności służenia inte-
resowi ogółu. W teorii zarządzania przestrzennego wyróżniamy kilka grup interesariuszy: 
mieszkańcy, władza samorządowa, właściciele nieruchomości gruntowych, inwestorzy, pro-
jektanci. Najważniejszym celem jest podniesienie jakości życia społeczeństwa w danej jed-
nostce terytorialnej i dostępność do usług publicznych. Jednocześnie to właśnie mieszkańcy 
nie uczestniczą w dyskusjach publicznych, nie składają wniosków i uwag. Władza publiczna 
oczekuje od urbanistów realizacji własnej polityki przestrzennej, która może pozostawać 
w sprzeczności z warunkami projektowania urbanistycznego. Inwestorzy liczą na takie zapisy 
planistyczne, które umożliwią im dysponowanie nieruchomością według własnego uznania 
bez względu na dobro ogółu. W wielu gminach zadaniem urbanisty jest przygotowanie treści 
i rysowanie planu pod dyktando władzy samorządowej, bez możliwości wpływu na proces 
podejmowania decyzji przestrzennych. W tej sytuacji planista przestrzenny powinien peł-
nić wyjątkową funkcję mediatora, animatora dialogu i bezpośredniego pośrednika między 
różnymi interesariuszami procesu podejmowania decyzji przestrzennych.

Najczęściej wykorzystywanymi formami konsultacji w ramach przygotowywania doku-
mentów planistycznych są otwarte zebrania z mieszkańcami, badania ankietowe, konsultacje 
pisemne, sondaże internetowe, warsztaty obywatelskie [Steiniger, Poorazizi, Hunter, 2016]. 
Jednym z rozwiązań może być charette, który stanowi formę konsultacji o charakterze inter-
dyscyplinarnym prowadzącym do przyśpieszenia uchwalania dokumentów planistycznych 
i przyjmowania trafnych rozwiązań przestrzennych. Future City Game polega na warszta-
tach prowadzonych przez mistrza gry, podczas których wypracowywane są konkretne roz-
wiązania przestrzenne i funkcjonalne dla danego miejsca z udziałem wielu interesariuszy. 
Procedura obejmuje analizę problemów globalnych i lokalnych, perspektywy miasta, gene-
rowanie pomysłów na przyszłość, testowanie pomysłów w terenie z udziałem specjalistów, 
mieszkańców, turystów, prezentację na forum finalnych koncepcji wypracowanych w gru-
pach, ocenę ostatecznych rozwiązań przez graczy oraz wybór najlepszego projektu. Kolejną 
ciekawą formą konsultacji jest radar, który stanowi formę warsztatów, służących uzyskaniu 
opinii mieszkańców, wysłuchaniu ich sugestii i uwzględnianiu ich propozycji przy podej-
mowaniu decyzji. Przebieg obejmuje kilka etapów, jak: odkrycie i zgłoszenie problemów, 
ustalenie priorytetów, dokonanie demokratycznych wyborów oraz propozycje rozwiązań.

4. Istota e-planowania przestrzennego

Zdaniem Ł. Damurskiego i A. Krupskiej [2017] e-planowanie przestrzenne to proces 
wspomagany systemami informatycznymi, którego nadrzędnym celem jest zapewnienie prze-
pływu informacji między użytkownikami przestrzeni a ośrodkiem decyzyjnym spełniającym 



E-partycypacja jako nowoczesna forma komunikacji w zarządzaniu przestrzennym miast 141

zadania planistyczne, z zachowaniem zasad równoprawności zainteresowanych stron w podej-
mowaniu decyzji przestrzennych. E-planowanie stanowi interakcję pomiędzy społeczeń-
stwem a administracją samorządową, dotyczącą przyszłego zagospodarowania terenu, za 
pośrednictwem technologii informatycznych. Aplikacja do e-planowania zaproponowana 
przez P. Antunesa et al. [2010] spełnia kryteria takie, jak: percepcja, podtrzymywanie, uze-
wnętrznienie i rozpoznanie.

R. K. Polat i L. Pratchett [2009] wykazali, że 55% badanych amerykańskich miast zamiesz-
czało w Internecie plany przestrzenne, a 37% prezentowało protokoły ze spotkań dotyczą-
cych planów. Damurski [2012] ocenił dobrze stopień zaawansowania internetowych narzędzi 
komunikacji społecznej w procesie planowania przestrzennego w pięciu miastach Polski 
(Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Łódź), które są stale rozwijane. R. Sandoval-Alma-
zan i J. R. Gil-Garcia [2012] wyrazili pozytywną opinię na temat udostępnianych informacji 
i oferowanych usług administracyjnych przez meksykańskie gminy, natomiast negatywną 
dotyczącą dostępu do narzędzi umożliwiających interakcję między mieszkańcami a samo-
rządem. M. Panagiotopoulou i A. Stratigea [2017] zwracają uwagę na konieczność ułatwie-
nia uczestnictwa społeczeństwa w e-Planowaniu i jego rozpowszechnienie oraz wdrożenie 
przyjaznych dla użytkownika interfejsów do interakcji i współpracy.

Obecny postęp technologiczny i wdrażane rozwiązania telekomunikacyjne istotnie 
ułatwiają przetwarzanie i wizualizację danych geoprzestrzennych. Funkcjonuje wiele spe-
cjalistycznych programów komputerowych wykorzystywanych przy projektowaniu przez 
planistów przestrzennych, jak AutoCAD MAPS, WinPlan, ArcGIS, GRASSGIS, Micro-
station, Surfer. Znaczne uproszczenie procedury planistycznej i zwiększenie udziału spo-
łeczeństwa można osiągnąć poprzez, wykorzystujący cyfrowe dane przestrzenne, system 
informatyczny powiązany z użytkownikami kształtowanego terenu, określany jako plano-
wanie cyberprzestrzenne.

Zastosowanie narzędzi geowizualizacji ułatwia proces konsultacji społecznych związa-
nych z zarządzaniem przestrzennym. Daje to możliwość zwiększenia liczby mieszkańców 
mogących zaangażować się w proces uchwalania dokumentów planistycznych. Ułatwia rów-
nież samorządowi rejestrację i porządkowanie wpływających wniosków i uwag, ich nanosze-
nie na projekt planu oraz uproszczony jest odbiór opracowań planistycznych. Popularnymi 
narzędziami partycypacyjnymi systemów informacji geograficznej (Public Participatory Geo-
grafy Information System, PPGIS) są geoankiety i geodyskusje [Wang et al., 2007]. Umożli-
wiają one pozyskiwanie informacji o preferencjach mieszkańców, co stanowi uzupełnienie 
wiedzy fachowców. Geoankieta jest kwestionariuszem on-line połączonym z interaktywną 
mapą, która pozwala na gromadzenie danych bezpośrednio połączonych z obiektami geo-
graficznymi i danych bez odniesienia przestrzennego. Atrybuty przestrzenne są zbierane 
poprzez rysowanie na interaktywnej mapie obiektów wektorowych w formie punktów, linii 
i obszarów. Każdy obiekt geograficzny może być podłączony do zestawu pytań dotyczących 
jego lokalizacji. Inni uczestnicy nie mają dostępu do komentarzy umieszczonych na mapach 
[Bąkowska, Kaczmarek, Mikuła, 2017].
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Natomiast geodyskusja służy gromadzeniu opinii, komentowaniu wypowiedzi innych 
uczestników oraz umożliwia zadawanie pytań i głosowanie. Pozwala na subskrybowanie 
interesujących wątków, lokalizowanie istniejących wypowiedzi na mapie i filtrowanie opinii 
dotyczących zaznaczonego obszaru na mapie. Można logować się poprzez konta z portali spo-
łecznościowych, jak Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, Snapchat [Komorowska et al., 
2016]. Możliwość interakcji uczestników konsultacji społecznych przyczynia się do wyższości 
geodyskusji nad geoankietą. Uzyskiwane są informacje na temat zachowań przestrzennych 
(dziennych ścieżek życia), cech zagospodarowania danych miejsc i preferencji dotyczących 
kierunków ich rozwoju. Efektem przeprowadzonych badań jest baza danych generowana 
z poziomu administratora aplikacji w formie pliku CSV (pytania ankietowe) i w formie 
przestrzennej bazy danych w formacie .shp. Powstała baza danych jest poddawana dalszym 
analizom z wykorzystaniem metod jakościowych i ilościowych. M. E. Poorazizi, S. Steini-
ger, A. J. S. Hunter [2015] podkreślają, iż rozwój technologii GeoWeb i popularność narzędzi 
współpracy Web 2.0 ułatwia tworzenie nowej generacji oddolnych publiczno-aktywnych plat-
form GIS, które zawierają treści generowane przez użytkowników w infrastrukturze danych 
przestrzennych (Spatial Data Infrastructures, SDI). Zastosowanie partycypacyjnych narzędzi 
systemów informacji geograficznej sprzyja zaangażowaniu większej liczby mieszkańców niż 
w konwencjonalnych formach konsultacji, co wynika z nieograniczoności czasowej i prze-
strzennej tych rozwiązań.

5. Analiza i ocena wyników badań własnych

Obiektem badawczym jest osiemnaście miast regionalnych, które zamieszkuje 20% ludno-
ści. Pokrycie planistyczne jest bardzo zróżnicowane i kształtuje się od 15,6% w Zielonej Górze 
do 65,4% w Gdańsku. Dobra sytuacja w tym zakresie występuje w miastach Gorzów Wielko-
polski, Lublin, Olsztyn, Toruń, Wrocław, gdzie pokrycie planistyczne przekracza 50% [Haj-
duk, 2015]. Natomiast presja inwestycyjna najwyższa jest w Rzeszowie (4,15 DoWZ/1000 osób) 
przy niskim pokryciu planistycznym (16,6%) i tu należałoby zintensyfikować prace zwią-
zane z uchwalaniem MPZP. Wysoka presja inwestycyjna jest również w miastach: Kraków 
(2 24 DoWZ/1000osób) i Łódź (2,06 DoWZ/1000osób). Dane liczbowe dotyczące pokrycia 
planistycznego i presji inwestycyjnej przedstawiono w tabeli 1.

W artykule posłużono się metodą analizy treści stron internetowych z punktu widze-
nia końcowego odbiorcy. Badaniu poddano treści znajdujące się na stronach internetowych 
urzędów gmin miast regionalnych, w Biuletynach Informacji Publicznej, a także w Syste-
mach Informacji Przestrzennej. Przeanalizowano również inicjatywy podejmowane przez 
organizacje zajmujące się partycypacją obywatelską w planowaniu przestrzennym, jak Pra-
cownia Zrównoważonego Rozwoju (projekt „Przestrzeń dla partycypacji”), Geoplan. Ulepsz 
swoją przestrzeń (konsorcjum Centrum Badań Metropolitarnych i RECODED. Research 
Code Design), Szkoła Świadomego Planowania Przestrzennego, Laboratorium Partycypacji 
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Obywatelskiej (Pracowania Badań i Innowacji Społecznych Stocznia oraz Fundacja Inicja-
tyw Społeczno-Ekonomicznych), Baza dobrych praktyk partycypacji (projekt „Decydujemy 
razem”).

Tabela 1. Pokrycie planistyczne i presja inwestycyjna w regionalnych miastach
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Liczba mieszkańców

296,6 353,9 463,8 124,0 298,1 197,7 765,3 340,5 696,5 173,0 118,7 540,4 187,4 404,9 202,5 1754,0 637,7 139,3

Pokrycie planistyczne* (w %) 

48,7 35,7 65,4 53,4 25,7 17,5 48,7 51,3 16,1 53,9 42,0 42,3 16,6 48,1 50,5 36,3 56,8 15,6

Presja inwestycyjna** (liczba DoWZ/1000 mieszkańców) 

1,74 0,73 0,48 1,27 1,14 1,91 2,24 1,79 2,06 1,23 1,07 1,67 4,15 0,73 0,92 0,89 0,81 2,28

* udział powierzchni miasta objętej MPZP.
** liczba wydanych DoWZ przypadająca na 1000 mieszkańców miasta.
Źródło: opracowanie własne na podstawie [GUS, Bank].

Analizowane samorządy miejskie najczęściej stosują narzędzia komunikacji społecznej 
on-line, jak: udostępnianie obowiązujących i wyłożonych do publicznego wglądu dokumen-
tów planistycznych (tekstów i rysunków SUiKZP, MPZP), opracowanie kompleksowych map 
internetowych z możliwością wyboru zakresu wyświetlanych treści, udostępnianie wzorów 
pism administracyjnych (wniosków i uwag do dokumentów planistycznych), publikowa-
nie zarządzeń administracji lokalnej w sprawie rozpatrzonych wniosków i uwag. Ogromną 
barierę stanowi brak możliwości wyeksportowania pozyskanych z baz danych przestrzennych 
do popularnych formatów plików. Korzystnym rozwiązaniem w zakresie e-planowania jest 
wprowadzenie w ramach strony internetowej narzędzi dedykowanych ustawowym i pozau-
stawowym (ankiety, fora dyskusyjne) formom partycypacji społecznej. Natomiast znikomy 
jest stopień wykorzystania przez władzę lokalną takich rozwiązań teleinformacyjnych, jak 
geoankiety i geodyskusja. Ważną kwestię stanowi również możliwość udostępniania aplika-
cji mobilnych zawierających e-planowanie.

Prowadzone konsultacje społeczne przy wypracowaniu koncepcji zagospodarowania prze-
strzeni Parku Miejskiego w Toruniu zostały oparte na mechanizmie Partycypatora Toruń-
skiego. Polega on na diagnozie przestrzeni, badaniach społecznych, debatach publicznych 
i Grupie Reprezentatywnej. Mieszkańcy przygotowali wytyczne dla projektantów, które stały 
się podstawą do opracowania projektu zagospodarowania przestrzennego. Wykorzystano 
następujące narzędzia: zliczanie, tropienie śladów, mapowanie, sondaże wśród użytkowni-
ków lasku, kwestionariusze wśród mieszkańców pobliskich osiedli. Interesującym sposobem 
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na rozpoznawanie aktywności i sposobów spędzania czasu przez odwiedzających park było 
tropienie śladów [Wielgus et al., 2010]. Geoankieta została wykorzystana w ramach procedury 
opracowania MPZP dla nieużytkowanego od dłuższego czasu terenu położonego w centrum 
miejscowości Rokietnica w strefie podmiejskiej miasta Poznań. Celem konsultacji było uzy-
skanie informacji na temat preferencji dotyczących przyszłego zagospodarowania z uwzględ-
nieniem intensywności zabudowy, charakteru przestrzeni publicznych, obecności placówek 
usługowych i rozwiązań komunikacyjnych [Kaczmarek, Bąkowska, 2016]. Geoankieta została 
również zastosowana przy określaniu kierunków zagospodarowania przestrzennego lotniska 
sportowego w Kobylnicy na terenie gminy Swarzędz. Uzyskano informacje na temat oceny 
jakości przestrzeni, postaw wobec planów inwestycyjnych, preferencji w zakresie zmian 
w zagospodarowaniu przestrzeni, preferencji transportowych. Podczas tego badania geo-
ankieta otrzymała 91,% pozytywnych ocen [Centrum Badań, 2016]. Konsultacje społeczne 
z wykorzystaniem geoankiety przeprowadzono wśród mieszkańców i użytkowników poznań-
skich placów śródmiejskich Bernardyńskiego i Wielkopolskiego. Zostały one poświęcone 
kierunkom modernizacji i kompleksowej odnowie targowisk [Drozdowski et al., 2016]. Na 
rysunku 2 przedstawiono widok aplikacji geoankiety podczas konsultacji społecznych zago-
spodarowania przestrzennego lotniska w Kobylnicy.

Rysunek 2.  Geoankieta podczas konsultacji społecznych zagospodarowania przestrzennego 
lotniska w Kobylnicy – widok okna aplikacji dla zalogowanego użytkownika

Źródło: [Centrum Badań].

Interesującą inicjatywą z zakresu konsultacji społecznych za pośrednictwem Internetu jest 
Geo-discussion Panel, oparty na oprogramowaniu GeoTools, który wspomaga uzgadnianie 
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MPZP w formie interaktywnej mapy. Pozwala na przypisywanie do dowolnego obiektu 
na mapie opinii w formie tekstowej i w formie obiektu GIS. Geodyskusję zastosowano przy 
przygotowywaniu koncepcji zmian w organizacji ruchu na osiedlu Jeżyce w Poznaniu. Kon-
sultacje służyły modyfikacji zaproponowanych wariantów w celu lepszej realizacji potrzeb 
mieszkańców poprzez zwiększenie bezpieczeństwa, zmniejszenie hałasu i ograniczenie 
tranzytowanych przejazdów przez osiedle. Mieszkańcy mieli możliwość podzielić się swo-
imi uwagami do zaproponowanych koncepcji poprzez połączenie z oznaczeniem na mapie 
miasta punktów, linii, obszarów, których dotyczyła dyskusja. Natomiast w ramach procesu 
konsultacji społecznych zapisów projektu MPZP Parku Kasprowicza w Poznaniu wyko-
rzystano w pierwszym etapie geoankietę do zebrania preferencji mieszkańców, natomiast 
w drugim – geodyskusję [Jankowski et al., 2016]. Na rysunku 3 zaprezentowano widok apli-
kacji geodyskusji podczas konsultacji społecznych zagospodarowania przestrzennego „Parku 
Kasprowicza”. Od 2010 r. funkcjonuje kompleksowy serwis poświęcony otwartym konsulta-
cjom społecznym pod nazwą mamzdanie.org.pl, który umożliwia prowadzenie on-line kon-
sultacji, dotyczących różnych typów decyzji przestrzennych. StructView City jest platformą 
komunikacji z mieszkańcami wykorzystywaną do prowadzenia konsultacji społecznych 
planowanych inwestycji i działań rewitalizacyjnych (www.structview.com). To rozwiązanie 
zostało wykorzystane przy prowadzeniu konsultacji społecznych rewitalizowanej dzielnicy 
Witomino-Radiostacja w Gdyni do zidentyfikowania potrzeb i problemów przestrzennych 
jej mieszkańców i użytkowników [Regent, 2017].

Rysunek 3.  Geodyskusja podczas konsultacji społecznych zagospodarowania przestrzennego 
„Parku Kasprowicza” — widok okna aplikacji dla zalogowanego użytkownika

Źródło: [Jankowski et al., 2016].
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6. Podsumowanie

Partycypacja społeczna w zarządzaniu przestrzennym powinna odpowiadać współcze-
snym wyzwaniom, zmierzającym do zagospodarowania zdegradowanych terenów miast, 
przeciwdziałania procesom rozlewania miast, wzrostu konkurencyjności miast oraz zapew-
nienia społeczeństwu stałego dostępu do informacji przestrzennej. Rozwój technologii 
informatycznych pozwala na większą aktywizację obywateli i ich zaangażowanie w proces 
przygotowywania dokumentów planistycznych. Przeprowadzony przegląd literatury zagra-
nicznej i krajowej pokazał, iż dostępnych jest wiele technologii z zakresu e-Planning i e-Par-
ticiation. Jednak zauważalna jest ogromna dysproporcja pomiędzy teorią a zastosowaniami 
empirycznymi e-Particiation. Ewolucja technologiczna jest tutaj koniecznym warunkiem, ale 
dużą przeszkodą w upowszechnieniu tych narzędzi w zarządzaniu przestrzennym są bariery 
społeczne i kulturowe.

Udział społeczeństwa w procesie podejmowania decyzji planistycznych jest niewielki. 
Dobrą praktyką w zakresie komunikacji społecznej jest organizowanie dodatkowych konsul-
tacji społecznych na samym początku procedury planistycznej, na podstawie wstępnej wersji 
projektu MPZP lub SUiKZP. Przyczyniać się to będzie do łatwiejszego przebiegu kolejnych 
etapów procesu planistycznego. Korzystne byłoby wzbogacenie prac planistycznych o dodat-
kowe analizy przedprojektowe w zakresie preferencji użytkowników przestrzeni i indywidu-
alnych planów inwestycyjnych. Konieczna jest edukacja przestrzenna, która uwrażliwiłaby 
dzieci i młodzież na kształtowanie otoczenia, ład przestrzenny i zrównoważony rozwój.

Słabe jest wykorzystanie możliwości potencjału planisty przestrzennego. Zła organizacja 
konsultacji stanowi przeszkodę w komunikacji społecznej. Kolejną barierą jest utrudniony 
przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi uczestnikami procesu przygotowywania doku-
mentów planistycznych. Stąd wynika konieczność wykorzystania rozwiązań informatycznych 
jako ważnego kanału komunikacyjnego. Metody oparte na partycypacyjnych technologiach 
korzystających z geograficznych systemów informacji przestrzennej należy wdrażać integral-
nie z tradycyjnymi formami uczestnictwa społeczeństwa, jak ulotki i plakaty z informacją 
przestrzenną, konsultacje, spacery urbanistyczne. Równoczesne stosowanie nowoczesnych 
i konwencjonalnych sposobów partycypacji społecznej może istotnie zaktywizować miesz-
kańców w przedsięwzięciach dotyczących kształtowania otaczającej przestrzeni. Wymagane 
powinno być szersze wykorzystanie w działaniach samorządów lokalnych rozwiązań bazu-
jących na systemach geoinformacyjnych, takich jak geoankieta i geodyskusja. Poprawią one 
komunikację społeczną i umożliwią wielokierunkową, opartą na mapach współpracę pomię-
dzy różnymi interesariuszami. Pozwolą również na lepsze zrozumienie i przedstawienie pro-
ponowanych przeobrażeń w przestrzeni poprzez wizualizację, ocenę i dyskusję.

Zagadnienie podjęte przez autorkę w niniejszym artykule jest nowym i rzadko podej-
mowanym tematem wśród polskich naukowców. Przeprowadzona wstępna analiza stop-
nia wykorzystania internetowych narzędzi komunikacji społecznej w procesie zarządzania 
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przestrzennego samorządów miejskich stanowi dobry przyczynek do dalszych poszerzonych 
badań, podczas których zostanie wypracowana koncepcja zastosowania partycypacyjnych 
narzędzi systemu informacji geograficznej z wykorzystaniem infrastruktury danych prze-
strzennych na poszczególnych etapach procedury planistycznej przy przygotowywaniu takich 
dokumentów, jak SUiKZP i MPZP.
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E-Participation as a Modern Form of Communication 
in Urban Spatial Governance

Summary

Discussions and social consultations, in which modern methods such as geo-visualisation are highly 
recommended, are important components of planning related activities of local authorities. The paper 
identifies initiatives of urban local authorities who use tools intended to support social participation 
and are based on geographic information systems. It also assesses their applicability in spatial man-
agement. The combination of modern and conventional ways of social participation may provide 
a meaningful impact and stimulate residents’ engagement in undertakings connected with the shap-
ing of urban space. Solutions based on geo-information systems, such as geo-questionnaire and geo-
discussion should be used more extensively.
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