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„Verba docent, exempla trahunt”
Słowa uczą, przykłady pociągają

(Titus Livius)
 

Szanowni Państwo

Przypadł mi zaszczyt przygotowania tej szczególnej monografii. Jej treść wypełnia-
ją listy gratulacyjne oraz artykuły nadesłane z okazji Jubileuszu 70-lecia  Pani Pro-
fesor Elżbiety Załogi.

Adresy okolicznościowe, artykuły wspomnieniowe oraz prace dedykowane Elż-
biecie Załodze nadesłały osoby zaprzyjaźnione z Panią Profesor oraz przedstawicie-
le instytucji publicznych współpracujących z Jubilatką. W prezentowanej publikacji 
swoje myśli prezentują uznane autorytety naukowe z ośmiu ośrodków krajowych 
(Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kraków, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław) oraz 
trzech zagranicznych (Austria, Niemcy, Słowenia).

Jubileusz stał się okazją do przekazania refleksji i ocen wynikających ze współpra-
cy z Panią Profesor na różnych polach. W nadesłanych tekstach doceniono aktyw-
ność Pani Profesor na polu naukowym, podkreślając Jej szczególny wkład w rozwój 
ekonomiki transportu, obszaru dokonań szczecińskiej szkoły ekonomiki transpor-
tu. Za ważne uznano dokonania Jubilatki w obszarze rozwoju kadr i dydaktyki oraz 
aktywność w stowarzyszeniach naukowych. Doceniono osiągnięcia prof. Elżbiety 
Załogi jako prodziekana WZiEU, długoletniego kierownika Katedry Systemów i Po-
lityki Transportowej US oraz Jej poważny dorobek recenzencki. Wiele uwagi po-
święcili Autorzy licznym osiągnięciom organizacyjnym Jubilatki, w  tym inicjaty-
wom konferencyjnym. O wkładzie Pani Profesor w rozwój młodych pracowników 
nauki napisali Jej wychowankowie.

Monografia jest dedykowana Pani Profesor Elżbiecie Załodze wraz z najlepszymi 
życzeniami od Autorów. Ad multos annos Pani Profesor!

Tomasz Kwarciński
Szczecin, wrzesień 2020
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Szczecin, 26 marca 2020r. 

Prof. dr hab. Edyta Rudawska 
Dyrektor Instytutu Zarządzania 
Uniwersytet Szczeciński 
 

Prof. dr hab. Elżbieta Załoga 
Katedra Zarządzania Transportem 
Instytut Zarządzania 
Uniwersytet Szczeciński 

 

Szanowna Pani Profesor, 

To dla mnie zaszczyt, że w imieniu społeczności akademickiej Instytutu Zarządzania, mogę 
skierować do Pani Profesor, z okazji Jubileuszu 70. urodzin, szczególne wyrazy uznania za osiągnięcia 
naukowe, eksperckie i organizacyjne. Pani aktywność, na wszystkich wymienionych polach, jest 
niewątpliwie dowodem wyjątkowej pasji zawodowej i zaangażowania w rozwój i propagowanie 
problematyki sektora transportu w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Doceniam Pani rolę w 
procesie rozwoju szczecińskiej szkoły ekonomiki transportu, z którą związana jest Pani od początku 
pracy naukowej, kiedy to rozpoczęła Pani pracę w Międzyresortowym Instytucie Ekonomiki 
Transportu Politechniki Szczecińskiej.  

Serdecznie gratuluję Pani Profesor pracy naukowej, zwieńczonej licznymi osiągnięciami 
badawczymi o zasięgu międzynarodowym oraz niewątpliwym uznaniem w środowisku naukowym. 
Była ona wielokrotnie doceniana przez środowisko i tworzyła nowe możliwości dalszego rozwoju w 
postaci m.in. pracy w Banku Światowym w Waszyngtonie, pełnienia funkcji eksperckich w wielu 
organizacjach międzynarodowych czy funkcji członka Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk 
oraz członka prezydium European Platform of Transport Sciences.  

Nie sposób przecenić roli Pani Profesor w organizacji międzynarodowej konferencji naukowej 
EURO-TRANS, która stała się jedną z najbardziej prestiżowych konferencji transportowych na rynku 
międzynarodowym, gromadzącą każdorazowo kilkuset uczestników.  

Pragnę podkreślić również Pani zasługi w procesie promocji kadry poprzez sprawowanie 
opieki nad doktorantami. Jestem przekonana, że wychowane przez Panią Profesor pokolenia 
pracowników naukowych i studentów będą godnie kontynuowały rozwój polskiej nauki w obszarze 
sektora transportu. 

Wielce szanowna Jubilatko! 

Jako społeczność Instytutu Zarządzania, ale również całego Uniwersytetu Szczecińskiego, 
niezwykle cenimy współpracę z Panią Profesor – osobą darzoną ogromnym szacunkiem i sympatią. 
Wierzę, że przez kolejne lata będziemy mieli przyjemność korzystać z Pani wiedzy, doświadczenia i 
życzliwości. Jednocześnie życzę dalszych sukcesów zawodowych, ale przede wszystkim wspaniałych 
chwil każdego dnia. 

      



19

Listy gratulacyjne



Część 1

20

 

 
 
 

Prof.  dr hab. inż. Wiesław Starowicz 
______________________________________________________________________ 

Kraków, dnia 17 kwietnia 2020 roku 
 

 
 
Szanowna Pani  
Prof. dr hab. Elżbieta Załoga  
Uniwersytet Szczeciński  
Instytut Zarzadzania 
 
 
Dostojna Jubilatko, Wielce Szanowna Pani Profesor!  

Jubileusz to ważny czas w życiu każdego człowieka. To czas spojrzenia wstecz i czas 
podsumowań. To czas życiowego bilansu i sukcesów – tych wielkich i tych całkiem małych, 
składających się na drogę życiową. Myślę, że Pani spojrzenie wstecz generuje pasmo sukcesów  
naukowych, dydaktycznych, organizacyjnych: dużych, spektakularnych i małych codziennych. 

 Z okazji pięknego Jubileuszu Urodzinowego  pragnę złożyć Pani wyrazy szczerego uznania  i 
szacunku  oraz najserdeczniejsze  gratulacje. Jest Pani  człowiekiem  gorącego serca i wielkiego 
umysłu, wybitnym nauczycielem akademickim i wychowawcą licznych kadr naukowych.  W swojej 
karierze naukowej i zawodowej dostąpiła Pani wielu godności i zaszczytów. Zorganizowanie wielu 
inicjatyw naukowych, w tym międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji, stało się owocem licznych 
i wartościowych publikacji oraz nawiązaniem kontaktów międzyuczelnianych. 

  Droga Pani Profesor! W okresie wieloletniej już naszej znajomości i przyjaźni oraz współpracy, 
głęboki podziw wzbudza u mnie Pani życzliwy stosunek do współpracowników, umiejętność kierowania  
i wydobywania od nich kreatywnych zdolności w poszukiwaniach naukowych oraz Twoje umiejętności 
organizacyjne, które pozwalały na sprawne zarządzanie i rozwój Wydziału Zarządzania i Ekonomiki 
Usług na Uniwersytecie Szczecińskim. Twój entuzjazm i ciekawość świata budzi nie tylko respekt, ale 
także stanowi wzór do naśladowania przez młodych pracowników nauki. Wysoko cenię sobie Pani 
otwartość, życzliwość, a także skromność.  

Jestem bardzo dumny, że dane mi było spotkać się i zaprzyjaźnić z Człowiekiem tak 
niezwykłym zarówno pod względem osiągnięć naukowych, jak i niedoścignionej etyce zawodowej. 
Wszystkie dokonania Pani Profesor są owocem Jej wybitnych zdolności, oryginalnej inwencji twórczej 
oraz intuicji naukowej. 

 Proszę uprzejmie Droga Jubilatko, przyjąć ode mnie z głębi serca płynące życzenia zdrowia i 
wszelkiej pomyślności oraz dalszych owocnych rezultatów w działalności naukowej i dydaktycznej! Mam 
nadzieję i bardzo na to liczę, że długo jeszcze będziemy mogli korzystać z Pani wiedzy i doświadczenia. 

  

 

  
        

 Wydział Inżynierii Lądowej 
Katedra Systemów Transportowych 
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prof. dr hab. Elżbieta Załoga
Uniwersytet Szczeciński

Ekonomika transportu jako wdzięczne  
pole poszukiwań naukowych i kształcenia.  

Autobiografia

Czy człowiek jest szczęśliwy, 
to zależy nie tylko od tego, 

co go w życiu spotyka, ale i od tego, 
jak reaguje na to, co go spotyka. 

(Władysław Tatarkiewicz, O szczęściu)

Urodziłam się 6 listopada 1950 roku w Szczecinie, dokąd Rodzice wraz z moim ro-
dzeństwem przybyli w 1949 roku z okolic Warszawy, a  tam – z ziemi wileńskiej. 
Wzrastałam w rodzinie nauczycielskiej o silnych korzeniach patriotycznych i sza-
cunku dla wiedzy. Wykształcenie średnie uzyskałam w 5-letnim Technikum Hand-
lowym w Szczecinie, w klasie o specjalności międzynarodowy obrót towarowy. Była 
to szkoła z tradycjami, wysokim poziomem nauczania, rozsławiona w tamtych cza-
sach przez szkolny zespół wokalny Filipinki. Po maturze w 1969 roku, z dyplomem 
technika ekonomisty handlu zagranicznego w ręku, podjęłam 4,5-letnie studia wyż-
sze na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu Politechniki Szczeciń-
skiej, na kierunku transport morski. Pracę magisterską – System zarządzania oraz 
efekty ekonomiczne działalności spedytora na podstawie C. Hartwig Szczecin napisa-
łam w Katedrze Transportu Morskiego, kierowanej przez prof. dra hab. Francisz-
ka Gronowskiego. Promotorem mojej pracy był dr Krzysztof Luks, od 1990 roku 
profesor nauk ekonomicznych. Po obronie pracy w kwietniu 1974 roku, jako magi-
ster ekonomii w zakresie ekonomiki transportu morskiego, otrzymałam propozy-
cję pracy na uczelni, co zawdzięczam trzem osobom: mojemu promotorowi dok-
torowi K. Luksowi, profesorowi F. Gronowskiemu, który przewodził komisji mojej 
obrony, oraz profesorowi Waldemarowi Grzywaczowi – ówczesnemu kierowniko-
wi Zakładu Kompleksowych Problemów Transportu, który zgodził się przyjąć mnie 
do swojego zespołu. Zakład prof. Grzywacza był silny kadrowo i w tamtych czasach 
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wyróżniał się w strukturze Instytutu Ekonomiki Transportu Politechniki Szczeciń-
skiej, kierowanego przez prof. Przemysława Małka. Tam poznałam wspaniałych 
kolegów, którzy później towarzyszyli mi w pracy naukowej. Miałam tam przyjem-
ność współpracować z  Henrykiem Babisem, Romanem Czaplewskim, Zdzisławą 
Czarnecką-Bufald, Stanisławem Kobusiakiem, Bogdanem Kurzajem, Bronisławem 
Sową, Mariuszem Szczepankowskim i Adamem Szewczukiem. Nasze relacje kole-
żeńskie przekształciły się w przyjaźnie i trwają do dzisiaj. Moja współpraca w Za-
kładzie prof. Grzywacza nie trwało długo, bowiem w czerwcu 1974 roku przeszłam 
do pracy w Międzyresortowym Instytucie Ekonomiki Transportu (MIET), nowej 
strukturze organizacyjnej na wydziale. Instytut powstał z inicjatywy prof. Przemy-
sława Małka oraz ministra komunikacji jako jednostka współpracy PKP Ośrod-
ka Badawczego Ekonomiki Transportu w Warszawie (OBET) oraz Wydziału Inży-
nieryjno-Ekonomicznego Transportu Politechniki Szczecińskiej. Celem MIET było 
prowadzenie prac naukowo-badawczych na rzecz resortu transportu. Byłam pierw-
szą osobą zatrudnioną w  MIET, formalnie oddelegowaną do PKP OBET. W  ko-
lejnych miesiącach 1974 roku skład zespołu poszerzył się do sześciu osób. Zespół 
MIET tworzyli: dr Genowefa Kondraciuk-Gabryś, dr Jacek Ławicki, dr Adam Po-
lański, mgr Maria Dota-Kurzaj, mgr Marta Zdebska i ja. Siedzieliśmy w jednym du-
żym pokoju, był czas na pracę, towarzyskie rozmowy i wypady na drugie śniadanie 

„u dziennikarzy” (barek w siedzibie redakcji szczecińskich dzienników). Oddalenia 
nie były uciążliwe, dzięki szybkości z  jaką przemierzał miasto swoim BMW kole-
ga Adam Polański.

Mimo formalnego wydzielenia, MIET był zintegrowany z Wydziałem, miałam 
więc możliwość rozwoju w środowisku naukowym tzw. szczecińskiej szkoły eko-
nomiki transportu, rozwijanej przez profesorów: Przemysława Małka, Jerzego 
Wolszczana, Franciszka Gronowskiego, Waldemara Grzywacza, Lesława Swatlera, 
Kazimierza Sawickiego i ich następców. Traktuję to jako kapitał podstawowy i zo-
bowiązanie. 

W ramach zatrudnienia w MIET zostałam skierowana na półroczny staż w PKP, 
zakończony w 1975 roku egzaminem na referendarza służby handlowo-przewozo-
wej. Moje związki z PKP stawały się coraz silniejsze, gdyż w ramach zatrudnienia na-
byłam uprawnienie do tzw. sortów mundurowych. Wywoływało to wesołość wśród 
moich uczelnianych kolegów, zwłaszcza gdy okresowo przygotowywałam podania 
uzasadniające brak potrzeby zakupu czapki czy butów i wnioskujące o wypłatę ich 
równowartości. Wysoko sobie ceniłam także uprawnienie do korzystania z kolejo-
wej służby zdrowia oraz bezpłatnych przejazdów koleją w I klasie (bilet sieciowy).

Pierwsze opracowanie naukowe, które napisałam w  MIET pod kierunkiem 
prof.  Waldemara Grzywacza, dotyczyło klasyfikacji ładunków i  miało na celu 
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wypracowanie koncepcji standardu klasyfikacji, jednolitej dla wszystkich gałęzi 
transportu. Opracowanie to miało charakter nowatorski, gdyż zagadnienia te sta-
ły się przedmiotem zainteresowania zagranicznych ośrodków badawczych i orga-
nizacji międzynarodowych dopiero w następnych dziesięcioleciach. Podczas pracy 
w MIET opublikowałam również dwa pierwsze przyczynki naukowe, zetknęłam się 
także, w niepełnym wymiarze, z pracą dydaktyczną.

Wybrałam dobrze

Po dwóch latach formuła MIET się wyczerpała. Profesor Przemysław Małek zło-
żył nam ofertę pozostania na uczelni lub przejścia do funkcjonujących w Szczeci-
nie oddziałów instytutów naukowo-badawczych – Instytutu Morskiego oraz OBET. 
Pierwsze „osiągnięcia” w pracy naukowo-badawczej oraz miłe efekty formalnej wię-
zi z PKP skłoniły mnie i trójkę kolegów (dr Adam Polański, mgr Maria Dota-Kurzaj, 
mgr Marta Zdebska) do wyboru OBET. W czerwcu 1976 roku podjęłam więc pra-
cę naukowo-badawczą w Zamiejscowym Zakładzie Ekonomiki Transportu OBET 
w  Szczecinie, kierowanym przez doc. dra Romana Kuziemkowskiego, człowieka 
o szerokiej wiedzy z zakresu transportu kolejowego. Zmiana miejsca pracy szybko 
nauczyła nas pokory. Na uczelni ważna była terminowość realizacji zadań, w OBET 
równie ważna stała się dyscyplina pracy, w  tym punktualność i  sformalizowana 

Fot. 1. Spotkanie okolicznościowe Zakładu OBET w Szczecinie 
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sprawozdawczość. Na szczęście pracowali tam wspaniali ludzie, między innymi dr 
Alicja Tylutki, dr Jerzy Wronka, dr Bogusław Walczak, mgr Natalia Ciżek, mgr Ka-
zimierz Krysiak, mgr Stanisław Chrapek. Później dołączyli do nas między innymi 
dr Genowefa Kondraciuk-Gabryś, dr Hanna Polewska-Dorozik, mgr Józef Matusz-
czak, mgr Jerzy Kosacki, mgr Agnieszka Sabalska. Wcześniej pracownikami Zakładu 
byli dr Zofia Dominiczak oraz dr Józef Perenc, którzy powrócili na uczelnię przed 
moim przybyciem do OBET.

Zakład w  Szczecinie w  okresie największego rozwoju liczył kilkanaście osób 
i  z  biegiem lat swoim potencjałem naukowym (awanse naukowe) wyróżniał się 
w  strukturze OBET. W  1985 roku zmieniono jego nazwę na Zakład Ekonomiki 
Transportu Międzynarodowego, a  w  1993 roku na Zakład Problemów Transpor-
tu Międzynarodowego, co wyznaczyło nam szersze obszary aktywności naukowo-

-badawczej.

Mój pierwszy awans naukowy

Nie tracąc związków z uczelnią, w 1976 roku rozpoczęłam 4-letnie studia dokto-
ranckie dla pracujących przy Instytucie Ekonomiki Transportu Wydziału Inżynie-
ryjno–Ekonomicznego Transportu Politechniki Szczecińskiej. Pod opieką nauko-
wą prof. Waldemara Grzywacza przygotowałam dysertację Możliwości zastosowania 

Fot. 2. Z promotorem po promocji doktorskiej (1983)
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metody analizy progowej do kształtowania rozwoju infrastruktury ekonomicznej trans-
portu, którą obroniłam 28 stycznia 1983 roku. Był to okres stanu wojennego w Pol-
sce (13.12.1981–22.07.1983), co miało też wpływ na atmosferę towarzyszącą obronie 
(dodatkowo ostatnia obrona uzyskała negatywne głosowanie Rady Wydziału). Po-
dobnie jak obronie magisterskiej, także doktorskiej przewodniczył prof. Franciszek 
Gronowski, ówczesny rektor Politechniki Szczecińskiej.

Po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych awansowałam na stanowi-
sko adiunkta naukowo-badawczego w OBET. Wcześniej zdałam egzamin z języka 
obcego w Ministerstwie Komunikacji, bo był to warunek awansu na stanowisko 
starszego asystenta w OBET. 

Centrala OBET w Warszawie

Praca naukowo-badawcza w OBET stała się moim wyzwaniem. Zatrudnienie w jed-
nym z  ważniejszych wówczas w  Polsce instytucie naukowo-badawczych, bezpo-
średnio podległym ministrowi komunikacji1 (do 1987 r. minister komunikacji pełnił 
funkcję dyrektora generalnego PKP) dało mi wiele możliwości rozwoju. Ośrodkiem 
Badawczym Ekonomiki Transportu w  Warszawie kierowali wspaniali naukowcy 
i menedżerowie. W okresie mojego zatrudnienia (1974–2002) byli to: dr Mieczy-
sław Sacewicz, dr Ryszard Stawrowski, doc. dr Bronisław Renik, doc. dr hab. Woj-
ciech Morawski, doc. dr hab. Bogusław Liberadzki, dr inż. Janusz Gradowski, doc. dr 
hab. Józef Perenc, dr inż. Grażyna Dłutowska oraz dr Irena Choińska-Kulesza. Po-
tencjał szczecińskiego zakładu szczególnie doceniał dyrektor – Bogusław Liberadz-
ki (1986–1989), który stworzył nam warunki do udziału w Resortowym Programie 
Badawczo-Rozwojowym (RPBR). Dało to możliwość samodzielnej lub zespołowej 
realizacji poważnych projektów o charakterze teoretyczno-pragmatycznym, stano-
wiących grunt dla tworzenia dorobku w celu uzyskania samodzielności naukowej.

W strukturze OBET w Warszawie funkcjonowało kilka zakładów. Jednym z nich – 
Zakładem Prawa Przewozowego i Taryf – kierował dr Henryk Goryszewski, póź-
niejszy wicepremier. Korzystałam z jego wiedzy i erudycji w zakresie prawa trans-
portowego, ale także współczesnej historii Polski. Warto wspomnieć, że w OBET 
zatrudniona była także Irena Szewińska, która ukończyła na Uniwersytecie War-
szawskim studia o specjalności ekonomika transportu.

Moje pobyty w Warszawie były częste i trwały zwykle dłużej niż jeden dzień. OBET 
miał kilka zakładów zamiejscowych (Kraków, Katowice, Wrocław, Szczecin, Gdańsk), 

1 1.01.1993 r. PKP Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu w Warszawie został wyodrębniony z przed-
siębiorstwa Polskie Koleje Państwowe i stał się przedsiębiorstwem państwowym.
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zapewniono więc warunki hotelowe (pokoje gościnne) dla delegowanych pracow-
ników w budynku – siedzibie Ośrodka, przy ul. Hożej 86. Wspaniała lokalizacja da-
wała wiele możliwości poznawania stolicy, zwłaszcza korzystania z oferty teatrów. 

OBET dysponował zasobną w literaturę transportową bibliotekę, miał ją także 
każdy zakład zamiejscowy. Nowości wydawniczych szukaliśmy w księgarni (skryp-
ciarni) SGPiS w Warszawie. Realizacja tematów badawczych, oprócz studiów, okre-
ślanych jako desk research, wymagała podróży po całej Polsce w celu zbierania mate-
riałów, przeprowadzania rozmów, poznania problemu na miejscu. Często bywałam 
w Katowicach, Wrocławiu i Sopocie. Niektóre prace powstawały w wyniku współ-
pracy instytutów. Najczęściej odwiedzałam Instytut Morski w Gdańsku, gdzie po-
znałam wielu wspaniałych ludzi. Przyjęcie pracy badawczej odbywało się w gmachu 
ministerstwa transportu, przed komisją ministerialną. Ta praktyka wyrobiła w nas 
zdolność do przyjmowania krytyki, ale nauczyła też odwagi do przekonywania do 
swoich racji. Bo tylko takie podejście jest twórcze.

Praca naukowo-badawcza

Pracując w OBET, zdobywałam doświadczenie badawcze i wiedzę. Realizowałam 
te projekty, które były dla mnie zaplanowane. Jeden za drugim, o dłuższym lub krót-
szym terminie realizacji. To była przygoda. Duża różnorodność tematów po kil-
kunastu latach układała się już w obszary badawcze. Instytut generalnie nie miał 
problemu z pozyskiwaniem zleceń na badania (przynajmniej do 1993 r., od kiedy 
stał się samodzielnym przedsiębiorstwem państwowym). Głównym zleceniodaw-
cą prac badawczych i ekspertyz było Ministerstwo Komunikacji/resort transportu 
oraz DG PKP. Duże możliwości stwarzał też wspomniany RPBR. W okresie zatrud-
nienia w Zakładzie OBET w Szczecinie (1976–2002, w tym ostatnie 3 lata przeby-
wałam na urlopie bezpłatnym) wykonałam samodzielnie lub we współautorstwie 
około 60 prac  – projektów naukowo-badawczych, oraz opublikowałam kilkana-
ście artykułów, w tym kilka w czasopiśmie „Problemy Ekonomiki Transportu”, wy-
dawanym przez OBET. Patrząc na wykaz zrealizowanych prac badawczych, z per-
spektywy czasu można powiedzieć, że zakresem badań „wyprzedzaliśmy epokę”. 
Już pod koniec lat siedemdziesiątych przygotowaliśmy wieloetapowe opracowanie 
Gałęziowe zróżnicowanie chłonności czynników produkcji transportowej i szkodliwości 
oddziaływania na otoczenie (OBET 1978). To wpisywało się w tematykę zrównowa-
żonego rozwoju, obszar badawczy, któremu nadano rangę w latach dziewięćdzie-
siątych ubiegłego wieku.

Badania nad transportem wodnym śródlądowym były najbliższe mojemu wy-
kształceniu. Pierwsza samodzielna praca badawcza dotyczyła możliwości odciążenia 
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kolei przez port śródlądowy w Stepnicy (1979). W latach osiemdziesiątych zreali-
zowałam siedem projektów dotyczących tej gałęzi transportu oraz odbyłam w 1985 
roku miesięczny rejs szkoleniowy zestawem pchanym Bizon+ BP 800, należącym 
do Żeglugi Bydgoskiej na trasie Szczecin–Duisburg–Rotterdam, połączony z kon-
sultacją zagadnień transportu międzynarodowego w przedstawicielstwach polskiej 
żeglugi śródlądowej w Duisburgu i Hadze oraz wśród klientów zagranicznych, ko-
rzystających z usług polskich armatorów śródlądowych. Poznałam instytucje i ludzi, 
którzy tworzyli tę branżę. Byłam częstym gościem we Wrocławiu (siedziba Zjedno-
czenia Żeglugi Śródlądowej, później Zrzeszenia Żeglugi Śródlądowej, PP Żegluga 
na Odrze, później Odratrans SA, Navicentrum) oraz Bydgoszczy (PP Żegluga Byd-
goska). W Szczecinie także konsultowałam zagadnienia badawcze w Oddziale PP 
Żegluga na Odrze, RZGW, Inspektoracie Żeglugi Śródlądowej. W 1985 roku zakoń-
czyłam opracowanie na temat Kierunki działania na rzecz intensyfikacji przewozów 
zagranicznych żeglugą śródlądową, a rok później – Kompleksowa ocena opłacalności 
przewozów zagranicznych żeglugą śródlądową. W kolejnych latach zostałam włączo-
na w  duże projekty dotyczące efektywności priorytetowych przedsięwzięć inwe-
stycyjnych dostosowania polskiego transportu do wymagań EWG, realizowanego 
przez Navicentrum (1991), studium możliwości uruchomienia śródlądowej drogi 
wodnej Wschód–Zachód i  perspektyw jej rozwoju, zrealizowanego przez Hydro-
projekt Warszawa (1992), studium przystosowania rzeki Odry do europejskiego sys-
temu dróg wodnych, wykonanego przez Navicentrum (1993). W okresie przygoto-
wawczym do akcesji do Wspólnoty Europejskiej byłam angażowana w tworzenie 
projektów rozporządzeń ministra transportu w sprawie dostępu do rynku usług 
żeglugi śródlądowej (1997) oraz określania polityki podaży floty śródlądowej we 
Wspólnocie Europejskiej (1999). Uczestniczyłam w negocjacjach przedakcesyjnych 
z Komisją Europejską w zakresie tej tematyki.

Drugim obszarem mojej aktywności badawczej w OBET był transport kolejowy 
w kontekście rozwoju jego orientacji rynkowej. Były to prace badawcze dotyczące 
taboru kolejowego (1978), działalności inwestycyjnej PKP (1982), intensyfikacji mię-
dzynarodowych przewozów ładunków (1984), polityki PKP wobec zagranicznej po-
mocy wagonowej (1986), marketingu usług transportowych kolei w przewozach ła-
dunków (1989), strategii przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe (1992), analizy 
preferencji klienta na rynku kolejowych przewozów pasażerskich (1994, 1995), mo-
dernizacji linii E-20 (1995), współpracy porty morskie–kolej (1995), strategii rynko-
wej PKP dla rynku paliw stałych (1998). Wspólnie z drem Jerzym Wronką badaliśmy 
problemy tranzytu i  transportu kombinowanego. Mieliśmy okazję współtworzyć 
europejski glosariusz terminologii z zakresu transportu kombinowanego – Jurek 
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Wronka pracując w  Grupie Roboczej Transportu Kombinowanego EKMT w  Pa-
ryżu, ja – w Grupie Roboczej Transportu Kombinowanego EKG ONZ w Genewie. 

Jak wspomniałam, w OBET podejmowaliśmy wiele nowatorskich prac z zakre-
su ekonomiki wszystkich gałęzi transportu. W okresie budowania gospodarki ryn-
kowej twórczej myśli potrzebowało szczególnie przedsiębiorstwo PKP. Nasze opra-
cowania z zakresu marketingu w transporcie kolejowym należały do pierwszych 
w  Polsce. Wiedzę tę wykorzystałam w  aktywności dydaktycznej na studiach po-
dyplomowych organizowanych przez SGPiS w  Warszawie oraz podczas szkoleń 
w Ośrodku Doskonalenia Kadr PKP w Warszawie, a także – od 1992 roku – na Uni-
wersytecie Szczecińskim, gdzie byłam pierwszym wykładowcą przedmiotu marke-
ting usług transportowych. Później stał się to główny obszar aktywności dydaktycz-
nej i badawczej prof. Józefa Perenca.

Międzynarodowa specjalizacja Zakładu Problemów Transportu Międzynarodo-
wego OBET w Szczecinie dała okazję do podjęcia współpracy naukowo-badawczej 
z zagranicznymi ośrodkami oraz do realizacji projektów międzynarodowych, czego 
początkiem był projekt Zastosowanie metod logistycznych w prognozowaniu obrotu 
towarowego (1989), realizowany z instytutem Vỳskumny Ùstav Dopravnỳ w Żylinie. 
W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku prowadziłam wraz z zespołem cykl 
badań dotyczących systemów informacyjnych i  sprawozdawczych w  transporcie. 
Ich celem było dostosowanie polskiej sprawozdawczości statystycznej do wymo-
gów międzynarodowych (Jednolita baza danych o przewozach pasażerów i ładunków 
według wzorów zachodnich). Zwieńczeniem tych prac był trwający osiem miesięcy 
projekt finansowany z PHARE, realizowany wspólnie z instytutem TIFSA z Madry-
tu – Development of Integrated Transport Information System (ITIS) centre in Poland 
(1996). Byłam (po polskiej stronie) kierownikiem tego projektu. Było to wspaniałe 
doświadczenie, włączające dwa–trzy nasze pobyty w Hiszpanii i wzajemnie – kole-
gów z Madrytu w Polsce. Zaprzyjaźniliśmy się z zespołem realizującym projekt. Do 
dziś utrzymuję przyjacielski kontakt z prof. Oscarem Martinezem z Universidad Po-
litecnica de Madrid oraz inż. Modesto Bouza z TIFSA. Dzięki tej relacji między in-
nymi moja asystentka Sylwia Kowalska odbyła w 2018 roku staż w Universidad Po-
litecnica de Madrid w ramach programu ERASMUS.

Największe wyzwania

Wiele przeżywanych zdarzeń wcześniej planujemy, stopniowo realizujemy, a gdy się 
spełniają – przynoszą satysfakcję. Są także w życiu takie zdarzenia, które określamy 
jako łaska Opatrzności. Nie ma ich w naszych myślach ani w działaniach, a się zda-
rzają. Dla mnie takim zdarzeniem była propozycja zatrudnienia w Banku Światowym 
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w Waszyngtonie w charakterze konsultanta. Otrzymałam ją podczas międzynarodo-
wej konferencji Instytutu Morskiego w Sobieszewie w 1990 roku, gdzie wygłosiłam 
referat, prezentując wyniki swoich badań. Potraktowałam propozycję jako żart, ale 
ponowiono ją na zakończenie konferencji. Po jakimś czasie otrzymałam list z Wa-
szyngtonu z konkretną propozycją pracy na stanowisku konsultanta w projekcie Po-
land. Trade and industry logistics management. Issues and options. Początkowo miał to 
być trzymiesięczny kontrakt (październik–grudzień 1990), później przedłużono go 
o kolejne 3 miesiące – do marca 1991 roku. Kierownictwo OBET nie stawiało prze-
szkód, abym mogła podjąć to wyzwanie. Wzięłam na ten czas urlop bezpłatny. Po-
leciałam do Washington D.C., miałam swój gabinet w centrali Banku Światowego, 
w porze lunchu chodziłam na spacery w okolice Białego Domu. Bajka? Tak, ale jaki 
stres! Dałam jednak radę. Zarówno praca nad projektem, jak i organizowanie misji 
Banku Światowego w Polsce w jego ramach (wspólnie z prof. Maciejem Krzyżanow-
skim z Instytutu Morskiego w Gdańsku – być może to Profesor był dobrym duchem 
tej nowej mojej pozycji? w każdym razie mocno mnie wspierał) pozwoliły mi zdo-
być bogate doświadczenie naukowe i życiowe. Dumna byłam, że będąc w Waszyng-
tonie, mogłam pochwalić się pierwszymi w Polsce pracami z zakresu logistyki autor-
stwa prof. Benona Szałka (Katedra Logistyki na Uniwersytecie Szczecińskim) oraz 
prof. Wojciecha Paprockiego (Katedra Transportu SGPiS w Warszawie), a także do-
robkiem Instytutu Gospodarki Magazynowej w Poznaniu. Okres kontraktu i dobre 
referencje Banku Światowego zaowocowały nowymi wyzwaniami, za takie uznaję 
pracę ekspercką w organizacjach międzynarodowych, co poprzedzone zostało wie-
loma szkoleniami organizowanymi przez Bank Światowy i EWG na temat zarządza-
nia transportem (Haga i Rijswijk, 1991), międzynarodowego transportu kombinowa-
nego (Praga, 1991) oraz polityki transportowej (Praga, 1992). 

OBET, a także Uniwersytet Szczeciński (w 1992 r. podjęłam pracę w uczelni na 
pełnym etacie), stworzyli mi warunki do rozwoju aktywności międzynarodowej. 
Bliska współpraca z ministerstwem transportu – zleceniodawcy ważniejszych pro-
jektów, zaowocowała na początku lat 90. propozycją wejścia do składu delegacji mi-
nisterstwa na posiedzenia grup roboczych EKG ONZ w Genewie w charakterze eks-
perta, w pierwszym okresie Grupy Roboczej Statystyki Transportu, później – Grupy 
Roboczej ds. Transportu Kombinowanego (lata 1993–2003) oraz Grupy Transport 
Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (lata 1994–2000). Na początku lat 90. ubiegłego 
wieku uczestniczyłam także w pracach grupy zajmującej się statystyką transportu 
na forum Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu w Paryżu. Zwykle w cią-
gu roku odbywały się dwie sesje ONZ (wiosenna i  jesienna), w przypadku spraw 
problemowych zwoływane były dodatkowe posiedzenia ekspertów. Szczególnie 
aktywna była polska delegacja w okresie, kiedy przewodniczyła jej Pani Grażyna 
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Liberadzka, dyrektor Departamentu Polityki Transportowej w  Ministerstwie In-
frastruktury. Każde posiedzenie było wspierane opracowaniami eksperckimi na te-
mat transportu kombinowanego w kontekście problemów rozważanych na forum 
ONZ. Wykonałam na potrzeby resortu transportu osiem opracowań tego rodzaju, 
służyłam też wiedzą na posiedzeniach w Pałacu Narodów w Genewie. Grupa Trans-
port Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (CEI) – międzyrządowej organizacji powsta-
łej w  1989 roku, za wiodący uznała w  tamtym okresie temat korytarzy paneuro-
pejskich. Posiedzenia odbywały się we Włoszech (Rzym, Mediolan). W 1996 roku 
odbyło się w Sofii wspólne posiedzenie CEI oraz Black Sea Economic Cooperation 
(BSEC), przygotowujące do III  Paneuropejskiej Konferencji Ministrów Transpor-
tu w Helsinkach (1997). Podczas posiedzenia w Sofii, najpierw ekspertów, później 
ministrów transportu, uzmysłowiłam rangę problemu korytarzy transportowych 
w Europie i potrzebę usilnych zabiegów na arenie międzynarodowej o ich przebieg 
przez Polskę. Poświęciłam tej tematyce kilka opracowań.

W  czasie aktywności w  wymienionych organizacjach międzynarodowych da-
lej podnosiłam swoje kwalifikacje. W latach 1994–1995 odbyłam dwa tygodniowe 
szkolenia za granicą – w Hadze na temat statystyki transportu oraz w Budapesz-
cie, dotyczące realizacji projektu CETIR. W 1995 roku w Gdańsku odbyłam szko-
lenie na temat transportu intermodalnego przeprowadzone przez zespół Louisia-
na State University.

Powrót na uczelnię

Był to dla mnie szczęśliwy okres. Nie tracąc pracy w OBET, wróciłam do macie-
rzystego środowiska. Od 1 października 1992 roku podjęłam pracę na stanowisku 
adiunkta w Katedrze Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Szczecińskiego, kiero-
wanej przez prof. Waldemara Grzywacza. Zmieniła się uczelnia, zmieniła się na-
zwa wydziału (Wydział Transportu i Łączności) ale środowisko było to samo i nadal 
przyjazne. A ja miałam w sobie tyle wiedzy, którą chciałam przekazać studentom. 
I to się działo. Dodatkowo w latach 1996–1997 podjęłam pracę w wymiarze pół eta-
tu w  Urzędzie Statystycznym w  Szczecinie, celem przygotowania pierwszej edy-
cji „Rocznika Statystycznego Gospodarki Morskiej”. Równolegle prowadziłam ba-
dania na potrzeby pracy w OBET i spełniałam obowiązki naukowo-dydaktyczne 
w US. Zostałam włączona w US w prace nad wieloma opracowaniami, w tym pro-
jekt KBN Internalizacja kosztów zewnętrznych transportu i infrastruktury (1998–1999). 
Prowadziłam badania statutowe pod kierunkiem prof. W. Grzywacza – Nowe ele-
menty w nauce i nauczaniu ekonomiki transportu i nauk pokrewnych (1998) oraz spo-
rządzałam ekspertyzy, głównie dla resortu transportu oraz Urzędu Wojewódzkie-
go w Szczecinie. 
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Koncepcja pracy habilitacyjnej też dojrzewała. Osobą bardzo mnie wspierającą 
w drodze do samodzielności, oprócz prof. W. Grzywacza, był prof. Adam Szewczuk, 
drugi po prof. Hubercie Bronku dziekan WTiŁ. Monografię habilitacyjną Strategie 
rynkowe kolei wobec zmian w preferencjach klientów (Uniwersytet Szczeciński, 1998) 
przygotowałam na podstawie zrealizowanego grantu KBN (1997). Pozytywne re-
cenzje mojego dorobku naukowego, przygotowane przez prof. dra hab. Romual-
da Bauera ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prof. dra hab. Marka Cie-
sielskiego z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i prof. zw. dra hab. Waldemara 
Grzywacza otworzyły drogę do zwołania 15 kwietnia 1999 roku mojego kolokwium 
habilitacyjnego na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szcze-
cińskiego (pierwsze kolokwium w nowej siedzibie Wydziału przy ul. Cukrowej). Ko-
lokwium zakończono uchwałą Rady Wydziału o nadaniu stopnia doktora habili-
towanego nauk ekonomicznych w specjalności ekonomika transportu, marketing 
usług, teoria podejmowania decyzji. Po wakacjach uchwałę tę zatwierdziła Central-
na Komisja ds. Stopni i Tytułów Naukowych. Na stanowisko profesora nadzwyczaj-
nego US zostałam powołana w grudniu 1999 roku.

Dalszą pracę naukową realizowałam głównie na Uniwersytecie Szczecińskim. 
W pierwszych publikacjach pogłębiałam tematykę podjętą w monografii habilita-
cyjnej. Stopniowo kierowałam swoje zainteresowania w  kierunku polityki trans-

Fot. 3. Promocja habilitacyjna (1998)
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portowej, co z  jednej strony było podyktowane prowadzonymi badaniami nad 
możliwymi skutkami akcesji Polski do UE, z drugiej zaś było następstwem nowych 
wyzwań wobec transportu zdefiniowanych w polityce zrównoważonego rozwoju. 
Coraz wyraźniej odczuwałam potrzebę badania problemów transportu w układzie 
transdyscyplinarnym z uwagi na jego silne związki z ekologią.

Współpraca międzynarodowa rozwijała nie tylko moją wiedzę, ale też rozszerzała 
kontakty naukowe. W 2003 roku wraz z partnerami z Niemiec, Węgier, Austrii i Ło-
twy aplikowałam do 6. Programu Ramowego UE z projektem międzynarodowym 
zintegrowanym – Sustainable Freight Transport and Logistics Solutions for a Pan-Eu-
ropean Corridor Network (STRALOS). Wniosek został wysoko oceniony (zajął drugie 
miejsce na tzw. shortlist), co było powodem uzyskania z KBN grantu na podtrzyma-
nie potencjału badawczego. Uczestniczyłam w spotkaniach międzynarodowego ze-
społu EUREKA Logchain przygotowującego koncepcje projektów dotyczących łań-
cuchów transportowych, pełniąc funkcję koordynatora ze strony polskiej. W lipcu 
2003 roku Komisja Europejska przyjęła moją aplikację na eksperta w programie ra-
mowym UE. Z tego tytułu w 2005 roku uczestniczyłam w Evaluation of Transport 
Proposal of Call TREN – 3 „Sustainable Surface Transport” (Bruksela, 21–25 lutego). 
Było to dla mnie niezwykłe wydarzenie, bo byłam pierwszą wśród polskich ekono-
mistów transportu zaproszoną do ewaluacji projektów UE. To doświadczenie za-
owocowało nowymi kontaktami ze środowiskiem naukowo-badawczym Europy.

Fot. 4. Wizyta w Parlamencie Europejskim w Strasburgu
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Stałym obszarem moich zainteresowań naukowych i badawczych była żegluga 
śródlądowa. Problemom funkcjonowania tej gałęzi transportu poświęciłam wiele 
publikacji. W latach 1999–2010 byłam także głównym autorem 19 ekspertyz doty-
czących zasad wdrożenia w Polsce regulacji unijnych i konwencji międzynarodowej 
oraz oceniających ich następstwa dla polskich armatorów śródlądowych. Współau-
torem i/lub konsultantem wielu z tych opracowań był dr Marian Rusak z Warsza-
wy – były doradca ministra transportu, oraz dr Krzysztof Woś z administracji dróg 
wodnych śródlądowych w Szczecinie – obaj Panowie należą w Polsce do nielicznego 
grona znakomitych ekspertów z zakresu transportu wodnego śródlądowego. W za-
gadnieniach wymagających znajomości prawa międzynarodowego wspierał mnie – 
wówczas dr, dziś prof., Krzysztof Wesołowski, uczeń prof. Władysława Górskiego. 
Stworzyliśmy koncepcję funkcjonowania Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Fundu-
szu Rezerwowego, pierwszego narzędzia (o  mocy ustawy) promującego tę gałąź 
transportu w Polsce. Pełniąc przez wiele lat (2003–2010) funkcję przewodniczącej 
Rady ds. Promocji Żeglugi Śródlądowej (przy ministrze transportu) obserwowałam 
funkcjonowanie Funduszu Żeglugi Śródlądowej. Mogłam to ocenić w ekspertyzie 
Ocena funkcjonowania Funduszu Żeglugi Śródlądowej w latach 2002–2010. Propozy-
cja zmian legislacyjnych usprawniających funkcjonowanie Funduszu, której współau-
torem był dr M. Rusak. Transport wodny śródlądowy stał się także przedmiotem 
pracy doktorskiej mojej asystentki Emilii Kuciaby. Pozyskałyśmy na ten cel grant 
NCN. Nadal współpracuję z tą branżą transportu. Każdego roku uczestniczę w nie-
zwykłym spotkaniu, za jakie uznaję Naradę Przednawigacyjną, organizowaną przez 
Związek Polskich Armatorów Śródlądowych w Szczecinie. Jest to najszersza płasz-
czyzna spotkania instytucji i podmiotów gospodarujących w tej branży transpor-
tu w Polsce.

Ważnym obszarem moich zainteresowań naukowych stała się mobilność spo-
łeczna. Studia teoretyczne konfrontowałam z  polityką transportową oraz z  do-
świadczeniem zdobytym w radach nadzorczych spółek kolejowych – PKP Intercity 
SA (lata 2001–2003) oraz Polskie Koleje Państwowe SA (lata 2008–2010). W roku 
2011 zdobyłam grant zespołowy NCN na realizację projektu Model funkcjonowania 
pasażerskiego transportu regionalnego w  Polsce. Przeprowadzone na potrzeby pro-
jektu badania rynkowe potwierdziły dysfunkcje pewnych elementów tego syste-
mu, stworzyliśmy więc koncepcję systemu transportu regionalnego, uwzględniają-
cą uwarunkowania społeczne i ekonomiczne oraz kierunki polityki transportowej 
UE. Wyniki naszych badań prezentowaliśmy w publikacjach oraz na konferencjach, 
m.in. na Kongresie EPTS w Budapeszcie (2012). Zwróciliśmy uwagę na problem do-
stępności publicznego transportu pasażerskiego. Zagadnienie to stało się następ-
nie obszarem badań (grant KBN) oraz przedmiotem monografii habilitacyjnej mo-
jego wychowanka i współpracownika dra Tomasza Kwarcińskiego. Problematykę 
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transportu regionalnego pogłębialiśmy także w następnych latach, a w 2019 roku 
udało się nam wydać w  Wydawnictwie Naukowym PWN monografię Pasażerski 
transport regionalny (red. E. Załoga, T. Kwarciński). 

Okres po uzyskaniu samodzielności naukowej (1999) był wyjątkowo aktywny 
nie tylko w mojej pracy twórczej. Powierzano mi zaszczytne funkcje na Wydziale 
i w Uniwersytecie Szczecińskim, w tym funkcję prodziekana ds. studiów zaocznych 
(1999–2002), prodziekana ds. nauki (2008–2012), członka Senatu Uniwersytetu 
Szczecińskiego (2002–2005), członka Senackiej Komisji ds. Współpracy z Zagrani-
cą (1999–2008), członka Senackiej Komisji ds. Nauki (2008–2016), wicedyrektora 
oraz dyrektora Instytutu Transportu i Logistyki (2001–2005), kierownika Zamiej-
scowego Ośrodka Dydaktycznego US w  Słupsku (2001–2007), przewodniczącej 
Rady Naukowej WZiEU (2008–2012), kierownika Studiów Doktoranckich (2009–
2012) oraz studiów podyplomowych (2002–2004), redaktora naukowego Zeszy-
tów Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego serii „Problemy Transportu i Logi-
styki” (2007– 2014) oraz czasopisma „Problemy Transportu i Logistyki” (2015–2019). 
Podjęłam dodatkowo pracę dydaktyczną w uczelniach niepublicznych – Wyższej 
Szkole Zarządzania w Szczecinie (2000–2006) oraz Wyższej Szkole Integracji Euro-
pejskiej w Szczecinie (2006–2009). We wszystkich moich aktywnościach akademic-
kich miałam duże wsparcie moich przełożonych, koleżeństwa, administracji Wy-
działu, a także uczelni oraz Wydawnictwa Naukowego US.

Pomnażałam ogólny dorobek, ale też przesuwała się data zwieńczenia tego do-
robku monografią profesorską. Postanowiłam zweryfikować swoje dodatkowe ak-
tywności. Zrezygnowałam z dodatkowego zatrudnienia, także z możliwej drugiej 
kadencji prodziekańskiej, z funkcji pełnionych na zewnątrz. Skupiłam się na dzie-
le. Przygotowałam monografię  – Trendy w  transporcie lądowym Unii Europejskiej, 
dla której opinię wydawniczą przygotowała prof. Krystyna Wojewódzka-Król (UG) 
oraz prof. Włodzimierz Januszkiewicz (SGH w Warszawie). Po uwzględnieniu cen-
nych podpowiedzi recenzentów, wiosną 2013 roku nakładem Wydawnictwa Na-
ukowego Uniwersytetu Szczecińskiego ukazała się moja monografia profesorska. 
Recenzentami dorobku w sprawie postępowania o nadanie tytułu naukowego pro-
fesora byli profesorowie: Jan Burnewicz (UG), Wojciech Paprocki (SGH w Warsza-
wie) oraz Józef Perenc (US). Dziękuję Im za stworzenie mi możliwości awansu na-
ukowego. Komisji Rady Wydziału Zarządzania i  Ekonomiki Usług Uniwersytetu 
Szczecińskiego w sprawie postępowania o nadanie mi tytułu naukowego przewod-
niczył prof. Roman Czaplewski. Głosowanie Rady Wydziału w  sprawie poparcia 
wniosku było jednomyślne, za co jestem wdzięczna. Postanowieniem Prezyden-
ta RP Bronisława Komorowskiego z 28 lipca 2014 roku nadano mi tytuł profesora 
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nauk ekonomicznych. Uroczystość wręczenia aktu nadania tytułu odbyła się w Pa-
łacu Prezydenckim 8 października 2014 roku, gdzie towarzyszyli mi moi najbliżsi.

Podsumowując, na mój dorobek naukowy składa się (stan na kwiecień 2020):
 – 148 prac opublikowanych,
 – 132 niepublikowanych prac naukowo-badawczych, ekspertyz, projektów,
 – 49 redakcji naukowych zeszytów naukowych i czasopism,
 – 19 publikacji o charakterze popularyzatorskim,
 – 113 recenzji opracowań naukowych, w tym 25 recenzji wydawniczych monogra-

fii i podręczników oraz 28 na awans naukowy.
Ważne miejsce w mojej aktywności naukowej zajmuje przygotowywanie, wspól-

nie z prof. Bogusławem Liberadzkim, a od 2018 roku z prof. Wojciechem Paprockim 
z Katedry Transportu SGH, założeń programowych międzynarodowej konferencji 
naukowej EURO-TRANS, współorganizowanej przez nasze uczelnie. We wrześniu 
2020 roku planujemy spotkać się na 16. edycji tej konferencji. Organizując konfe-
rencje naukowe, zwracamy uwagę na ich wymiar naukowy, poznawczy, a de facto 
chodzi nam o spotkanie się w gronie osób, dla których transport jest sensem ak-
tywności naukowej i praktycznej. Szczęśliwie to grono osób nie zmniejsza się, na 
co wpływa troska władz wydziałów polskich uczelni o utrzymywanie specjalności 

Fot. 5. Akt nadania tytułu profesora (2014)
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transportowych i logistycznych w ofercie kształcenia. Każda promocja doktorska 
czy habilitacyjna w środowisku ekonomistów transportu w Polsce daje nadzieję na 
kontynuację dorobku szkoły myśli teoretycznej naszych Mistrzów. Cieszę się, że 
mogę w tym procesie uczestniczyć, wykonując recenzje wydawnicze, doktorskie, 
w procedurze habilitacyjnej i o tytuł profesora, badań statutowych i inne.

Współpraca naukowa zwykle oparta jest na relacjach konkretnych osób. Jest to 
szczególnie ważne we współpracy międzynarodowej, która nobilituje nasze środo-
wisko, a także nas. Wdzięczni jesteśmy kolegom zza granicy za to, że ujmują nasze 
wydarzenia naukowe w planach swojej aktywności i zaszczycają nas swoją obecno-
ścią na konferencji EURO-TRANS, a także z okazji ważniejszych jubileuszy, już od 
dwóch dekad.

Fot. 6. Profesorowie Nenad Dujmovic, Franko Rotim i Stane Bozicnik  
w gabinecie dziekana WZiEU, prof. Aleksandra Panasiuka (EURO-TRANS 2005)

Fot. 7. Uczestnicy EURO-TRANS 2009 w Szczecinie
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Fot. 8. Prof. Peter Faller z małżonką na EURO-TRANS 2011 w Warszawie

Fot. 9. Profesorowie Franko Rotim (Chorwacja), Verica Dancevska (Macedonia),  
Peter Faller (Austria) na EURO-TRANS 2011 w Warszawie
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Miałam szczęście być aktywnym uczestnikiem wielu cyklicznych konferencji 
naukowych organizowanych przez polskie środowisko ekonomistów transportu 
(Warszawa, Sopot, Poznań, Katowice, Wrocław, Zakopane, Kielce, Szczecin) oraz 
zagraniczne (Opatija, Kolonia, Stuttgart, Budapeszt, Praga, Salzburg, Bruksela). Ko-
rzystałam także z możliwości wystąpień na zaproszenie międzynarodowych organi-
zacji, instytucji i organów UE (VI Central European Initiative Economic Forum, War-
szawa 2003, The power of inland navigation, Haga 2004, Conference on relaunching 
the TEN-T towards a sustainable EU transport policy, Warszawa 2011, zwołana z oka-
zji objęcia przez Polskę prezydencji w UE). Należąc do grona ekspertów Inicjatywy 
Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce, aktywnie uczestniczyłam, 
wraz z Panią prof. Krystyną Wojewódzką-Król z Uniwersytetu Gdańskiego, w Eu-
ropejskim Forum Nowych Idei (Sopot 2017). 

Cenię sobie role wyznaczone mi we współpracy międzynarodowej. Jestem człon-
kiem (od 2005 r.) prezydium European Platform of Transport Sciences (EPTS) oraz 
komitetów naukowo-programowych konferencji zagranicznych ośrodków akade-
mickich (Chorwacja, Macedonia). Zasiadałam przez wiele lat w składzie kapituły 
międzynarodowej nagrody The European Friedrich-List-Prize. Ważną osobą w tej 
międzynarodowej aktywności jest Pan Sebastian Belz – sekretarz generalny EPTS, 
którzy zabiega o rozszerzenie członkostwa i zakresu współpracy w ramach Funda-
cji EPTS (aktualne należy do niej 14 krajów europejskich). Oprócz corocznie orga-
nizowanego The European Transport Congress (trzykrotnie w Polsce), EPTS inte-
gruje młodych naukowców i praktyków transportu w inicjatywie The Young Forum 
of European Transport Sciences (YFE). Najbliższe spotkanie YFE planowane jest 
w Szczecinie, w ramach międzynarodowej konferencji EURO-TRANS 2020.

Z duża pokorą przyjmuję akceptację mojej osoby przez polskie środowisko na-
ukowe, czego dowodem jest wybór mnie na członka Komitetu Transportu PAN na 
drugą kadencję (2016–2020, 2020–2023). Jest to też dowód uznania dla szczeciń-
skiej szkoły transportu i jej dorobku. Dużo satysfakcji przynosi mi aktywność w sto-
warzyszeniach o charakterze naukowym. Jestem wieloletnim członkiem Polskiego 
Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) oraz Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego 
(STN); od 2010 roku pełnię funkcję wiceprezesa Zarządu Oddziału PTE w Szczeci-
nie, a w latach 2017–2018 sprawowałam funkcję sekretarza generalnego STN. 

Dydaktyka jest najważniejszym komponentem naszej aktywności zawodowej. 
To ona wyzwala w  nas potrzebę poszukiwań, badań i  ocen. Chcemy przekazać 
studentom wiedzę i być autorytetem w tym przekazie. Treści przedmiotów, któ-
re wykładamy, oprócz trwałych podstaw są dynamiczne, tak jak dynamiczne jest 
otoczenie transportu. Zmienia się też nasze audytorium. Studenci mają szeroki 
dostęp do informacji poza uczelnią, ale czy każda informacja daje i  porządkuje 
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wiedzę? Cieszy obraz zasłuchanego wykładem studenta. Na szczęście takie obra-
zy nie są rzadkie. Moje doświadczenie dydaktyczne rozpoczęłam od ekonomiki 
transportu, podobną drogę przechodzili też moi asystenci. Później jako kierownik 
Katedry rozszerzałam zakres oferty dydaktycznej, tworząc sylabusy dla nowych 
kierunków (logistyka) i specjalności. Obecnie prowadzę wykłady na wszystkich po-
ziomach kształcenia z przedmiotów: polityka rozwoju transportu, strategie rynko-
we w transporcie, polityka transportowa, polityka transportowa Unii Europejskiej, 
a  także seminaria licencjackie, magisterskie i  doktorskie. W  przeszłości prowa-
dziłam wykłady z zakresu integracji europejskiej i marketingu usług w wyższych 
szkołach niepublicznych a także na studiach podyplomowych SGH w Warszawie 
oraz Politechnice Śląskiej. Uznaję, że w  aktywności dydaktycznej istotnym źró-
dłem przekazu wiedzy jest bezpośrednie uczestnictwo oraz współpraca z praktyką.

Ważnym obszarem mojej pracy naukowej i  dydaktycznej jest promocja kadry. 
Jestem promotorem siedmiu zakończonych oraz sześciu wszczętych przewodów 
doktorskich. Wypromowałam sporą rzeszę magistrów i  licencjatów na kierunku 
ekonomia, logistyka, zarządzanie oraz europeistyka. Cieszę się z  każdego powie-
rzonego mi seminarium. Tworzą one niezwykły rodzaj relacji promotor–student. 
Często doświadczamy efektów naszej pracy, współpracując z praktyką gospodarczą. 

Fot. 10. Po obronie pracy magisterskiej
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Tam są przecież nasi absolwenci. To dzięki nim udało sie stworzyć trwałe relacje 
z wieloma przedsiębiorstwami transportowymi i spedycyjnymi oraz instytucjami, 
które wspierają finansowo nasze konferencje i wzbogacają dyskusję naukową wła-
snym doświadczeniem biznesowym.

Przełożeni i środowisko dało mi wiele dowodów docenienia mojej pracy. Zosta-
łam uhonorowana odznaczeniami państwowymi i resortowymi (Złoty Krzyż Zasłu-
gi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal Złoty za Długoletnią Służbę, Złota 
Odznaka „Przodujący Kolejarz”), a także Złotą i Srebrną Odznaką Honorową Pol-
skiego Towarzystwa Ekonomicznego, medalem Uniwersytetu Szczecińskiego Sis 
Qui Es - Pro Publico Bono, Złotą z Diamentem Odznaką Honorową Stowarzysze-
nia Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Odznaką Honorową za Zasługi dla 
Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem Niemieckiego Towarzystwa Nauko-
wego Transportu-DVWG im. Carla Piratha oraz wyróżniona siedmioma nagroda-
mi Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego.

Miałam szczęście spotkać wspaniałych ludzi

Jest to najtrudniejsza do napisania część mojej autobiografii, bo jak wyrazić tę war-
tość mojego życia, mojego dorobku naukowego i  doświadczenia, które zawdzię-
czam konkretnym osobom?

Wychowałam się we wspaniałej, kochającej się rodzinie i nadal w takiej jestem. 
Mam wielu przyjaciół, którzy ubogacają moje życie i wypełniają je treścią. Dostą-
piłam łaski rozmowy z Papieżem Janem Pawłem II – Świętym. Mój świat nie dzieli 
się na pracę zawodową oraz życie prywatne. Te obszary się przenikają, jak u więk-
szości z nas, tworzących środowisko akademickie. Naszym nieustannym zadaniem 
jest praca twórcza dla dobra wspólnego, dydaktyka, która nie jest tylko przekazem, 
ale troską o wiedzę studentów, oraz promocja adeptów w nauce przez wskazywa-
nie wzorców, życzliwe podpowiedzi, wspieranie i wprowadzanie w środowisko. Tak 
pojmuję istotę naszego powołania. 

W nauce moim Mistrzem, Mentorem, Przewodnikiem jest prof. zw. dr hab. Wal-
demar Grzywacz, dr h.c. To Profesor prowadził mnie do doktoratu, wspierał w dro-
dze do samodzielności naukowej, dawał rady przy pisaniu pierwszej recenzji pracy 
doktorskiej, swoją wiedzą inspirował do poszukiwania obszarów badawczych, wy-
głosił najpiękniejszą mowę na Radzie Wydziału WZiEU 6 lutego 2014 roku, popie-
rającej wniosek o nadanie mi tytułu profesora. I zaraz potem, wraz z początkiem 
semestru letniego roku akademickiego 2013/2014, odszedł na emeryturę. Czło-
wiek, który inspirował każdym spotkaniem. Wprowadził pewne zasady funkcjono-
wania katedry – asystent chodzi na wykłady profesora, wiedzę studenta najlepiej 
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weryfikuje egzamin ustny, w seminariach doktorskich bierze udział cała katedra, 
dyskusję nad przygotowanym konspektem rozpoczynają asystenci, a profesor koń-
czy. Te i inne zasady kontynuujemy. Profesor imponował nam swoją pracowitością 
oraz pozycją w środowisku akademickim. Niewiele wiedzieliśmy o Jego życiu ro-
dzinnym. Dopiero przygotowując kolejne jubileusze Profesora – 75. i 80. urodzin, 
mieliśmy okazję pełniej poznać Jego życie. Utrzymuję z Profesorem kontakt tele-
foniczny i listowny, ale brakuje mi Go na co dzień, szczególnie Jego, pozbawionej 
emocji, zawsze trafnej oceny rzeczywistości. Dziś mogę napisać: Panie Profesorze 
dziękuję za wzorzec osobowy, publikacje, z których do dzisiaj korzystam, czas po-
święcony na dyskusję, a także za to, że po 16 latach mojego funkcjonowania w in-
nym środowisku przyjął mnie Pan do swojej Katedry Ekonomiki Transportu (paź-
dziernik 1992 r.) na Wydziale Transportu i Łączności Uniwersytetu Szczecińskiego 
i zadbał o to, by wraz z uzyskaniem przeze mnie samodzielności naukowej (habili-
tacja) władze Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług (zmiana nazwy w 1999 r.) 
powierzyły mi kierowanie nowo utworzoną Katedrą Systemów i Polityki Transpor-
towej. Był to, jak sądzę, zamysł Profesora. Sam stopniowo odchodził w swoich ba-
daniach i dydaktyce od transportu (od 1995 r. nazwa katedry Profesora zmieniła się 
na Katedrę Polityki Gospodarczej, a od 1998 r. – Katedrę Ekonomii i Polityki Gospo-
darczej), zadbał jednak o to, by szczecińska szkoła ekonomiki transportu, którą tak 
wytrwale umacniał, była nadal rozwijana. Przekazał mi to w bezpośredniej prośbie. 

Fot. 11. Jubileusz 80-lecia Profesora Waldemara Grzywacza (2012)
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Szczególną życzliwość okazywał mi prof. dr hab. Franciszek Gronowski. Byłam 
wychowanką Jego Katedry, która wyróżniała się między innymi tym, że nie zatrud-
niała kobiet. Profesor miał swoiste uzasadnienie dla takiej praktyki. Katedra Trans-
portu Morskiego, obok wspaniałej dydaktyki, organizowała atrakcyjne studenckie 
praktyki w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej Szczecina, ale także w Odessie, 
gdzie partnerem uczelni był Odesski Instytut Inżynierów Floty Morskiej. Spędziliś-
my tam w grupie 10 osób cały miesiąc (wrzesień 1972). Opiekunem naszym był dr 
Krzysztof Luks. Elementem praktyki był tygodniowy rejs statkiem pasażerskim po 
Morzu Czarnym na trasie Odessa–Krym–Soczi–Suchumi–Batumi. Formalnie nie 
byliśmy pasażerami statku, ale członkami załogi, de facto korzystaliśmy z przywile-
jów pasażera. Pan Profesor był bacznym obserwatorem życia studenckiego. Człon-
kom mojej grupy studenckiej nadał „drugie imię”, odzwierciedlające pewne cechy 
charakteru, które w nas w czasie studiów zauważył. Poznaliśmy je po obronie ma-
gisterium. Mnie nazwał „kapitanem” i tak się do mnie zwraca do dzisiaj. Po odej-
ściu z uczelni na emeryturę, Pan Profesor z małżonką przeniósł się do Bydgoszczy 
i tam kontynuował jeszcze przez kilka lat pracę dydaktyczną w Wyższej Szkole Go-
spodarki. W rozmowach telefonicznych, które od czasu do czasu odbywamy, jest 
pełen pogody ducha i zatroskany o losy naszego Wydziału. W styczniu 2020 roku 
Pan Profesor skończył 93 lata. Jest najstarszym z żyjących twórców szczecińskiej 
szkoły ekonomiki transportu. Dobrze, że wiele historii jest spisanych dzięki kulty-
wowanej przez nasz Wydział tradycji obchodów jubileuszy i wydawania okoliczno-
ściowych publikacji.

Zaszczycona byłam możliwością współpracy z prof. dr hab. inż. Hubertem Bron-
kiem, twórcą i  pierwszym dziekanem Wydziału Transportu i  Łączności (1990–
1993) w strukturze Uniwersytetu Szczecińskiego, późniejszym rektorem Uniwer-
sytetu Szczecińskiego (1993–1999). Z  perspektywy czasu zauważam nieustające 
staranie Profesora o utrwalenie dorobku i rozwój szczecińskiego środowiska eko-
nomistów transportu. Kiedy uznał, że macierzysty Wydział po zmianie nazwy na 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług (1999 r.) może utracić to, co było jego tra-
dycją – specjalności transportowe, podjął próbę integracji środowiska w ramach 
utworzonego, dzięki przychylności Rady Wydziału oraz ówczesnego dziekana prof. 
Józefa Perenca, Instytutu Transportu i Logistyki. Stanął na czele Instytutu (2001–
2002) i  budował jego prestiż. Była to silna struktura, grupująca siedem katedr: 
Systemów i Polityki Transportowej (pod moim kierownictwem), Transportu Sa-
mochodowego (prof. Hubert Bronk), Transportu Kolejowego (prof. Paweł Zalew-
ski), Logistyki (prof. Mariusz Jedliński), Historii i Geografii Transportu (prof. Józef 
Stanielewicz), Transportu i Handlu Morskiego (prof. Henryk Salmonowicz), Ze-
spół Prawa i Ubezpieczeń (dr Krzysztof Wesołowski). Kadrę Instytutu tworzyło 30 
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osób, w tym 9 profesorów i 12 doktorów. Pełniąc w tym okresie funkcję prodzieka-
na (1999–2002), pomagałam też w tym dziele. Po upływie kadencji, wyznając zasa-
dę, że władzą należy się dzielić, poprosiłam wybranego na drugą kadencję dziekań-
ską prof. Józefa Perenca, by nie planował mnie w składzie kolegium dziekańskiego 
na kolejną kadencję. Nie udało mi się jednak uwolnić od funkcji organizacyjnych, 
bo prof. Hubert Bronk, sam rezygnując z funkcji dyrektora, zgłosił wniosek o po-
wołanie mnie na dyrektora Instytutu (2002–2005). W czasie pełnienia tej funkcji 
Profesor najbardziej mnie wspierał swoim autorytetem i wiedzą. Niestety, wraz 
z  uzyskaniem wieku emerytalnego Profesor odszedł z  Wydziału (dużo za wcze-
śnie) i idea funkcjonowania Instytutu w strukturze Wydziału gasła. Wraz ze star-
szą profesurą podjęłam próbę walki o Instytut. Pomyślałam, że dobrym rozwiąza-
niem będzie przekazanie władzy w ręce mężczyzny, doprowadziłam do wyborów 
nowego dyrektora Instytutu, choć formalnie nie było to konieczne (miałam po-
wołanie na funkcję). Niestety, nowo wybrany dyrektor podczas dyskusji na Radzie 
Wydziału o dalszych losach Instytutu poparł wniosek o jego rozwiązanie (2005). 
Ale był też happy end naszej współpracy z Profesorem Hubertem Bronkiem. W 2013 
roku, dzięki zabiegom dziekana WZiEU Piotra Niedzielskiego, udało się namó-
wić Profesora do powrotu do naszego środowiska. Byłam zaszczycona obecnością 
Pana Profesora w składzie mojej Katedry w latach 2013–2017. Wzmacniał jej roz-
wój swoim autorytetem naukowym i ugruntowanymi kontaktami z zagranicą. Do 
wielu obszarów współpracy z zagranicą zostałam wcześniej przez Profesora wpro-
wadzona i w latach Jego nieobecności na naszym Wydziale tę współpracę kontynu-
owałam, m.in. z prof. Peterem Fallerem z Wiednia, prof. Heinerem Hautau z Bre-
my, prof. Franko Rotimem z Chorwacji oraz The European Platform of Transport 
Sciences. Wcześniej jeździliśmy razem na europejskie kongresy do Berlina, Opa-
tiji, Salzburga, gdzie Pan Profesor wprowadzał mnie w środowisko swoich zagra-
nicznych przyjaciół. Wiele dla dorobku WZiEU wniosła współpraca z prof. Herma-
nem Witte z FH Osnabrueck, który dzięki możliwościom stworzonym przez prof. 
H. Bronka uzyskał habilitację w naszym środowisku. W następnych latach stwo-
rzył nam możliwość udziału w projektach DAAD, konferencjach naukowych, pu-
blikacjach międzynarodowych oraz stażach dydaktycznych w  Niemczech. Rów-
nież dzięki prof. Hubertowi Bronkowi nasz Wydział stał się w 2003 roku miejscem 
II European Transport Congress EPTS, a konferencja TRANSLOG (później nazwa-
na EURO-TRANS), przez Profesora zapoczątkowana, stała się jedną z bardziej pre-
stiżowych w Polsce międzynarodowych konferencji transportowych.
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Cieszę się z długoletniej przyjaźni z prof. drem hab. Józefem Perencem. Łączy nas 
nie tylko transport jako obszar badawczy, ale także wspólna pasja i zbliżona „ducho-
wość”. Zaczęło się od pełnienia ról. Profesor Józef Perenc trzykrotnie pełnił rolę mo-
jego przełożonego: jako dyrektor OBET, dziekan WZiEU i prorektor US. Obdarzył 
mnie swoim zaufaniem, proponując objęcie funkcji prodziekana do spraw studiów 
zaocznych w swojej pierwszej kadencji, którą z radością podjęłam (1999–2002). Pod-
czas kadencji dziekan obdarzył mnie kolejnymi zaszczytami, za jakie uznaję powoła-
nie na stanowisko zastępcy dyrektora (luty 2001 r.) a następnie (od września 2002 r.) 
dyrektora Instytutu Transportu i Logistyki WZiEU. Z rąk dziekana Józefa Perenca 
otrzymałam także pierwsze powołanie na funkcję kierownika nowej Katedry Sys-
temów i Polityki Transportowej (luty 2001 r.). W listopadzie 2001 roku JM rektor 
US Zdzisław Chmielewski zatwierdził uchwałę naszej Rady Wydziału o powołaniu 
Zamiejscowego Punktu Wykładowego US w Słupsku (później Zamiejscowy Ośro-
dek Dydaktyczny) celem prowadzenia dwuletnich uzupełniających studiów magi-
sterskich, a mnie Dziekan Perenc powierzył funkcję kierownika tej nowej jednostki 
(2001–2007). Był to bardzo wytężony okres pracy, bowiem wówczas studia zaocz-
ne cieszyły się dużą popularnością (w liczbie studentów dominowały nad studiami 

Fot. 12. Prof. Heiner Hautau z małżonką, Kongres EPTS w Stuttgardzie (2010)
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dziennymi). Dzięki wspaniałej kadrze dydaktycznej z Uniwersytetu Szczecińskie-
go, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, w Zamiej-
scowym Ośrodku Dydaktycznym US w Słupsku studiowało ponad 600 studentów. 

Starałam się sprostać tym nowym, nieoczekiwanym wyzwaniom, a Profesorowi 
Perencowi – mojemu Przyjacielowi, dziękuję, że na progu mojej samodzielności na-
ukowej we mnie uwierzył.

Profesora dra hab. Józefa Stanielewicza pamiętam jako wykładowcę na moich 
studiach. Wspominam Jego niezwykłą życzliwość dla studentów i wspaniały prze-
kaz wiedzy z historii myśli ekonomicznej. Po latach spotkaliśmy się w gronie „rodzi-
ny wydziałowej”, jak to z satysfakcją mówił o naszym środowisku prof. Adam Szew-
czuk. W budynku przy ul. Cukrowej 8 zajęliśmy gabinety na jednym piętrze. Dawało 
to okazję do częstszych spotkań, ale takich „po drodze”. Aby dobrze poznać Profe-
sora – wspaniałego erudytę, wypada czas spotkań planować, co od lat nam się uda-
je, spotykamy się bowiem regularnie podczas wakacji, nad morzem. Nie spieszymy 
się na zajęcia, nie zajmują nas studenci – mamy czas na wspomnienia i ocenę spraw 
aktualnych. Lubię ten charakterystyczny dla Profesora rodzaj humoru, Jego ele-
gancję w byciu i mówieniu o innych. Profesor zawsze był najlepszym kronikarzem 

Fot. 13. Inauguracja roku akademickiego w ZOD w Słupsku
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dziejów wyższego szkolnictwa ekonomicznego na Pomorzu Zachodnim. Zrealizo-
waliśmy kilka wspólnych projektów z okazji jubileuszy Wydziału. Profesor odszedł 
na emeryturę w 2018 roku i ma właściwy dystans do zmian, które Wydział dotknęły 
w 2018 i 2019 roku. Myślę, że jako historyk właściwie to wszystko niebawem oceni.

Śp. prof. dr hab. Adam Szewczuk, dziekan Wydziału Transportu i Łączności 
(1993–1999), był orędownikiem zmiany nazwy na Wydział Zarządzania i  Ekono-
miki Usług i tego dokonał. Miał zamysł, i tak to zostało ujęte w strategii WZiEU – 
wzmocnienie oferty dydaktycznej Wydziału przez uruchamianie nowych specjal-
ności i specjalizacji. Potrzebna była nowa kadra i nowy budynek. Dzięki wsparciu 
rektora US prof. Huberta Bronka, WTiŁ otrzymał nową lokalizację na oddalonej od 
centrum ul. Cukrowej. Wizja przenosin z siedziby Wydziału przy Mickiewicza 66, 
gdzie większość z nas skończyła studia i rozpoczęła pracę, nie była z początku przez 
wielu akceptowana. Ale szybko znaleźliśmy swoje miejsce w nowej lokalizacji, przez 
co i otwarcie na planowane zmiany struktury organizacyjnej i profilu kształcenia 
było w naszym gronie większe. Profesor Adam Szewczuk był dobrym gospodarzem 
i strategiem. Integrował społeczność Wydziału. Rektor US prof. Zdzisław Chmie-
lewski nazywał WZiEU „najbardziej zgrabną” jednostką w strukturze US. Wdzięcz-
na jestem za troskę prof. Adama Szewczuka o mój awans naukowy. Zmotywował 
mnie do tego, bym w  wyznaczonym terminie złożyła monografię habilitacyjną. 
Dużo można mówić dobrego o  Adasiu. Jeździliśmy na Pielgrzymki Uniwersytec-
kie – a On tworzył ich niezapomniany klimat. Odszedł nagle. Mocno ugruntowa-
ny jest w moich wspomnieniach.

Więzy przyjaźni łączą mnie z prof. drem hab. Romanem Czaplewskim oraz prof. 
Henrykiem Babisem. Wypracowywaliśmy je w Katedrze prof. Waldemara Grzywa-
cza, a później utrwalały je nasze role w środowisku akademickim i prywatne spo-
tkania w gronie rodzinnym. Obaj Profesorowie są twórcami „szczecińskiej szkoły 
ekonomiki łączności” i wychowali godnych następców. Profesor Henryk Babis jako 
prorektor US był mocno zaangażowany w proces tworzenia Wydziału Teologicz-
nego na Uniwersytecie Szczecińskim. Byłam tego świadkiem, bo jako senator US 
zostałam włączona do składu Komisji Programowej tego ważnego przedsięwzię-
cia. Mieliśmy świadomość realizowania ważnej misji. Jednomyślne głosowanie Se-
natu US w sprawie powołania Wydziału Teologicznego w strukturze Uniwersytetu 
Szczecińskiego (24.04.2003 r.) potwierdziło rangę tego wydarzenia dla naszej uczel-
ni, Szczecina i Polski. Działo się to za pontyfikatu Papieża Jana Pawła II. 

Ważne miejsce w moim doświadczeniu akademickim zajmuje prof. dr hab. Piotr 
Niedzielski. W  okresie, kiedy na Wydziale zauważyliśmy stopniowy rozłam spo-
łeczności na „starszych” i „młodych”, nowo wybrany dziekan Piotr Niedzielski za-
prosił mnie do kolegium, powierzając funkcję prodziekana ds. nauki (2008–2012). 
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Główną intencją mojego powołania było, jak przyznał, scalenie społeczności Wy-
działu. To się stopniowo udawało, czego przejawem było pełne wsparcie Rady Wy-
działu dla dziekana w realizacji inwestycji pod nazwą Service InterLab, przedsię-
wzięcia na miarę niespotykaną dotychczas na uczelni. Niestety, w drugiej kadencji 
dziekana Piotra Niedzielskiego już tego pełnego wsparcia Rady Wydziału zabra-
kło. Znowu społeczność Wydziału podzieliła się i traciła swój dynamizm. Dziękuję 
prof. Piotrowi Niedzielskiemu za piękną współpracę w kolegium dziekańskim i zro-
zumienie, że napisanie monografii profesorskiej stało się dla mnie w tamtym okre-
sie ważniejsze niż podjęcie funkcji prodziekana w Jego drugiej kadencji. Dziękuję 
za Jego rozmach w działaniu, zmysł biznesowy, troskę o promocję kadry i to, co jest 
materialnym efektem Jego wysiłku – nasz kampus na Cukrowej. 

Jest wiele osób, które chciałabym zauważyć w tym wspomnieniu. Profesorowi 
Wojciechowi Bąkowskiemu dziękuję za cenne rady i otwarcie na dyskusję naukową, 
prof. Juliuszowi Engelhartowi za stworzenie mi możliwości współpracy ze spółkami 
kolejowymi i wspólne klimaty rozmów o Kołymie, prof. Jurkowi Wronce za zawsze 
gorącą dyskusję i  wspólne prace naukowo-badawcze w  OBET, prof.  Andrzejowi 

Fot. 14. Efekt inwestycji Service InterLab
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Mielcarkowi za Jego skromność mimo ogromnych zasobów wiedzy historycznej 
i ekonomicznej, prof. Aleksandrowi Panasiukowi za współpracę w kolegium dzie-
kańskim, działanie na forum Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i  wspól-
ne pielgrzymowanie, prof. Wojciechowi Downarowi za troskę o dobro Wydziału 
i  zorganizowanie wzorcowej struktury pionu kształcenia, prof. Krzysztofowi We-
sołowskiemu za profesjonalizm, zawsze wyważone opinie oraz wzorcową relację 
ze swoim Mistrzem – prof. Władysławem Górskim, prof. Władysławowi Janaszo-
wi za Jego życzliwość oraz wkład merytoryczny w dyskusję nad awansami nauko-
wymi odbywaną na forum Rady Naukowej WZiEU, prof. Janowi Purczyńskiemu za 
Jego umiłowanie tańca i służenie konsultacjami w zakresie metod ilościowych, prof. 
Stanisławowi Flejterskiemu za trafność ocen oraz za to, że zabierając głos na posie-
dzeniu RW w sprawie poparcia wniosku o tytuł dla mnie, przywołał następujący cy-
tat z książki prof. Stanisława Kamińskiego Nauka i metoda: 

na zmysł naukowy profesora, postawę naukową profesorską składają się: 1) węch pro-
blemowy oraz intelektualna dociekliwość i  deliberatywność; 2) śmiałość i  inwencyj-
ność myśli; 3) krytycyzm i ostrożność; 4) systematyczność, ścisłość i precyzja; 5) wszech-
stronność i bezstronność; 6) rozległa kultura w danej dziedzinie wiedzy.

Dziękuję moim koleżankom prof. Aurelii Bielawskiej i prof. Krystynie Brzozow-
skiej za Ich obecność w moim życiu, niedokończone rozmowy i życzliwość. Profe-
sor Jolancie Zieziuli gratuluję wyważonych ocen i radości życia, a prof. Grażynie 

Fot. 15. Kolacja profesorska (2014)
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Rosie sukcesu w realizacji polityki znacznego powiększenia dorobku publikacyjne-
go WZiEU w ostatnich latach.

Środowisko WZiEU wniosło wiele do nowej (od września 2019 r.) struktury Wy-
działu Ekonomii, Finansów i Zarządzania US dzięki dużemu potencjałowi młodych 
samodzielnych i  przygotowujących się do samodzielności pracowników nauko-
wych. Wszystkim młodszym kolegom życzę spełnienia zasady rozwoju naukowego 

„Uczeń prześciga Mistrza”.
Praca naukowa wymaga wyciszenia, a  czasami izolacji, jednak jej docenienie, 

upowszechnienie, a  także krytyka nie są możliwe bez zauważenia tego przez in-
nych. Myślę tutaj o polskim środowisku ekonomistów transportu, którzy podobnie 
jak my w Szczecinie tworzą własne szkoły ekonomiki transportu i dzięki współpra-
cy konfrontujemy nasze poglądy o transporcie, często także o życiu. We wspomnie-
niach mamy jakże owocne w debatę naukową i przyjaźnie spotkania katedr jedno-
imiennych. Może znajdziemy sposobność, by do nich powrócić?

Fot. 16. Pamiątka spotkania z prof. Władysławem Górskim
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Najwcześniej poznałam środowisko warszawskie skupione w  SGPiS, od 1991 
roku – SGH. Stało się to w latach 80. ubiegłego wieku, kiedy dyrektorem OBET był 
najpierw prof. Wojciech Morawski, a później prof. Bogusław Liberadzki – z Katedry 
Transportu SGPiS. Profesor Wojciech Morawski był recenzentem mojej pracy dok-
torskiej, prof. Bogusław Liberadzki przełożonym, który zauważał i doceniał poten-
cjał swoich podwładnych. Mogę powiedzieć, że od tamtego czasu prof. Bogusław 
Liberadzki towarzyszy w moim życiu zawodowym, choć nie był nigdy recenzentem 
mojego dorobku naukowego ani promotorskiego. Gdy organizowałam w Polsce mi-
sję Banku Światowego, Profesor przyjmował nas jako podsekretarz stanu w Mini-
sterstwie Transportu i Gospodarki Morskiej (1989–1993), jako minister transportu 
(1993–1997) wspierał moją aktywność w organizacjach międzynarodowych, w tym 
samym roku objęliśmy kierownictwo katedr transportowych w naszych uczelniach 
(2001), mając wspólne dziedzictwo w osobie prof. Mariana Madeyskiego. Śledziłam 
publikacje naukowe Profesora i wykorzystywałam je dla własnego rozwoju oraz dy-
daktyki. Widocznym obrazem naszej współpracy jest międzynarodowa konferen-
cja EURO-TRANS, organizowana wspólnie od 2002 roku. Uznanie jej za prestiżo-
wą w dużej mierze zawdzięczamy Profesorowi. Profesor Bogusław Liberadzki – jako 
poseł do Parlamentu Europejskiego inicjował także spotkania naukowe i debaty 
w siedzibie PE w Brukseli i Strasburgu, z udziałem środowiska naukowego naszych 
Katedr oraz forum młodych transportowców. Profesor udzielił mi wiele cennych 
podpowiedzi w trakcie tworzenia monografii profesorskiej. Z Jego inicjatywy kil-
kakrotnie byłam recenzentem badań statutowych Katedry Transportu SGH. Dzię-
kuję Profesorze za dar Pańskiej życzliwości dla mnie i szczecińskiego środowiska.

Fot. 17. Spotkanie w Parlamencie Europejskim w Brukseli
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Niewiele później poznałam prof. Wojciecha Paprockiego (1989). Do naszego 
pierwszego spotkanie doszło z mojej inicjatywy, kiedy dowiedziałam się, że moja 
nowatorska praca o marketingu usług kolejowych, wyróżniona przez ministerstwo, 
nie w pełni przekonuje naczelnika Wydziału Marketingu DG PKP. Umówiłam się 
na spotkanie, nie wiedząc, że funkcje tę sprawuje pracownik Katedry Transpor-
tu SGPiS dr Wojciech Paprocki. Rozmowa była merytoryczna. Nie jest ważne, czy 
obroniłam swoje racje, ważne, że nabrałam szacunku dla mojego rozmówcy. Kiedy 
organizowałam misję Banku Światowego w Polsce (1991), Profesor przyjął zapro-
szenie i wspomógł nas w konsultacji zagadnień logistyki w obsłudze polskiego han-
dlu zagranicznego. Hołdując zasadzie prof. Waldemara Grzywacza, że najlepszym 
recenzentem wydawniczym prac na awans naukowy jest ostry krytyk, poprosili-
śmy prof. Wojciecha Paprockiego o ocenę mojej monografii habilitacyjnej. Profesor 
oceniał także mój dorobek w postępowaniu o nadanie tytułu. Był także recenzen-
tem dorobku w postępowaniu habilitacyjnym dra Dariusza Milewskiego, adiunk-
ta w mojej Katedrze. Wielowymiarową płaszczyzną naszej współpracy jest wspólna 
konferencja EURO-TRANS, organizowana w Szczecinie i Warszawie. Dziękuję, że 
to przedsięwzięcie stało się dla Pana Profesora takie ważne po objęciu kierownictwa 
Katedry Transportu SGH w 2018 roku, czego dowodzi zorganizowana z dużym roz-
machem i inspirującym tematem konferencja EURO-TRANS 2019. Dorobek Pana 
Profesora znajduję jako źródło inspiracji do rozwoju badań nad transportem.

Fot. 18. Konferencja EURO-TRANS 2019 w Warszawie
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Ważne miejsce w moim akademickim doświadczeniu zajmuje Pani prof. dr hab. 
Elżbieta Marciszewska. Ponieważ główny obszar dociekań naukowych Pani Pro-
fesor – transport lotniczy, nie miał szczególnego miejsca w dorobku szczecińskiej 
szkoły ekonomiki transportu, sięgaliśmy po Jej opracowania do celów dydaktycz-
nych i  własnego rozwoju. Miałam przyjemność recenzować pracę doktorską na-
pisaną pod kierunkiem Pani Profesor. Mamy piękne wspomnienia z uczestnictwa 
w kilkudziesięciu konferencjach w Polsce i za granicą. Jednakowo zabiegamy o wy-
soki poziom merytoryczny naszej konferencji EURO-TRANS i  udział w  niej na-
szych wspólnych przyjaciół. Więcej wiemy o naszym prywatnym życiu. Dzielimy 
się wiedzą i doświadczeniem organizacyjnym. Rok 2020 łączy nas w obchodach ju-
bileuszu urodzin. 

Do grona naukowców SGH w Warszawie, którym chcę wyrazić swoją wdzięcz-
ność za współpracę oraz ocenę mojego dorobku, należą profesorowie Włodzimierz 
Januszkiewicz oraz śp. Romuald Bauer. W pamięci mam liczne spotkania konferen-
cyjne i inspirujące dyskusje z prof. Haliną Brdulak, prof. Leszkiem Mindurem oraz 
prof. Jackiem Brdulakiem. Z satysfakcją obserwuję dynamiczny rozwój młodszej ka-
dry naukowej Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności Kolegium Zarzą-
dzania i Finansów SGH, kierowanego przez prof. Wojciecha Paprockiego.

Fot. 19. Posiedzenie Rady Programowej czasopisma „Przegląd Komunikacyjny” w Szczecinie
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Sopocka szkoła ekonomiki transportu wyrosła w  ostatnim dziesięcioleciu na 
wiodącą w Polsce pod względem dorobku naukowego i liczby ekonomistów trans-
portu. Miałam przyjemność obserwować ten rozwój, uczestnicząc w procedurach 
awansowych oraz corocznych konferencjach naukowych (w ostatnich latach pod 
nazwą TranSopot).

Najdłużej trwające relacje i silne więzi łączą mnie z Panią prof. Krystyną Woje-
wódzką-Król. Nie znałam Jej osobiście, gdy przygotowywała recenzję wydawniczą 
mojej monografii habilitacyjnej. Wiedziałam tylko, że jest wymagająca. Do Pani 
Profesor zwróciliśmy się także z prośbą o recenzję wydawniczą mojej monografii 
profesorskiej. Pani Profesor nie tylko mnie oceniała, ale współtworzyła w znacznym 
stopniu mój dorobek naukowy przez powierzanie mi recenzji swoich licznych pod-
ręczników i monografii naukowych oraz napisanych pod jej kierunkiem prac dok-
torskich. Zaprosiła mnie również do współredagowania książki Transport. Nowe wy-
zwania (Wydawnictwo Naukowe PWN 2016), której wcześniejsze edycje (o innej 
treści, ale zbliżonym tytule) stały się w Polsce głównymi podręcznikami akademic-
kimi w kształceniu na specjalnościach transportowych. Spotykamy się na obronach 
doktorskich, konferencjach naukowych, wcześniej – na posiedzeniach Rady ds. Pro-
mocji Żeglugi Śródlądowej w Warszawie. Często prowadzimy dyskusje merytorycz-
ne. Mamy wspólny obszar badawczy: transport wodny śródlądowy, infrastruktu-
ra transportu oraz polityka transportowa. Mamy też ulubione miejsce w Sopocie, 
gdzie zwykle po podróży zapraszana jestem na kolację. Dziękuję za lata niezmąco-
nej przyjaźni.

Profesora Jana Burnewicza poznałam najpierw jako współautora podręcznika Eko-
nomika transportu (WKiŁ 1989), napisanego wspólnie z prof. Waldemarem Grzywa-
czem. Później śledziłam wszystkie Jego publikacje i wykorzystywałam do własnego 
rozwoju. W 2013 roku Pan Profesor miał okazję ten rozwój ocenić, będąc recenzen-
tem mojego dorobku w procedurze o tytuł naukowy. Raz jeszcze dziękuję za tę wspa-
niałą ocenę. Wdzięczna jestem za każde spotkanie, a zwłaszcza wspieranie szczeciń-
skiego środowiska przez aktywny udział w naszej konferencji EURO-TRANS.

Pierwszą propozycję recenzji pracy doktorskiej otrzymałam od prof. Krzysztofa 
Szałuckiego. Byłam zaskoczona i zaszczycona. To drugie uczucie towarzyszy mi od 
ponad 20 lat, zawsze gdy spotykam się z propozycją współpracy naukowej ze stro-
ny Profesora i także wtedy, gdy Profesor przyjmuje moją prośbę o recenzję, popro-
wadzenie panelu, napisanie artykułu.

Jest wiele osób w dawnej Radzie Wydziału Ekonomicznego UG, z którymi złą-
czyły mnie wspólne aktywności. Pani Dziekan Monice Bąk dziękuję za życzliwość 
wyrażaną przy każdej okazji spotkania i działania, Profesorom Danucie i Andrze-
jowi Rucińskim za wspólne ścieżki aktywności naukowej i  organizacyjnej oraz 



Część 2

60

powierzane mi recenzje dorobku Katedry, profesorowi Januszowi Neiderowi za 
zauważenie mnie w  gronie recenzentów jego prac monograficznych, prof. Wło-
dzimierzowi Rydzkowskiemu za propozycję udziału w książce Współczesna polity-
ka transportowa (PWE, 2017), pod Jego redakcją i inspirujące oceny rzeczywistości, 
prof. Olgierdowi Wyszomirskiemu za interesujące debaty oraz recenzje mojego do-
robku promotorskiego, prof. Mirosławowi Chaberkowi za wspólne klimaty w roz-
mowach o PKP i nie tylko.

Z  satysfakcja śledzę rozwój naukowy młodszej kadry profesorów nadzwyczaj-
nych WE UG. To olbrzymi potencjał rozwoju sopockiej szkoły ekonomiki trans-
portu. 

Z  sentymentem wracam myślami do Katedry Transportu Uniwersytetu Eko-
nomicznego w  Katowicach, kierowanej przez długie lata przez Panią prof. Ma-
rię Michałowską. Nasze środowiska silnie ze sobą współpracowały. Pani Profesor 
szczególnie dbała o rozwój naukowy zespołu Katedry. Ugruntowała i rozwinęła śro-
dowisko śląskiej szkoły ekonomiki transportu, z udziałem prof. Roberta Tomanka, 

Fot. 20. Kolacja profesorska w Szczecinie (2014)
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obecnego rektora UE w Katowicach, prof. Barbary Kos, obecnej prorektor UE w Ka-
towicach, prof. Janusza Figury oraz prof. Grzegorza Dydkowskiego – obecnego kie-
rownika Katedry Transportu. Korzystamy z dorobku tej szkoły, wymieniamy poglą-
dy na konferencjach, konfrontujemy je w przygotowywanych recenzjach prac na 
awanse naukowe. Pani Profesor dziękuję za dar przyjaźni.

Kolejną szkołę ekonomiki transportu tworzy środowisko poznańskie, zgroma-
dzone wokół Pani prof. Elżbiety Gołembskiej oraz Pana prof. Marka Ciesielskiego. 
Czerpaliśmy z  Ich publikacji, które stopniowo odchodziły od tematyki transpor-
tu do logistyki, nadając tym samym znaczenia transportowi w łańcuchach dostaw. 
Pan Profesor był recenzentem mojego dorobku w przewodzie habilitacyjnym, póź-
niej zaszczycał mnie możliwością opiniowania dorobku przedstawicieli Jego Kate-
dry. Zawsze otwarty jest na środowisko szczecińskie i wiem, że swoją wiedzą służył 

Fot. 21. Z Panią Profesor Marią Michałowską w Madrycie  
w przerwie obrad International Symposium on Transport Economics and Policy (2009)
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wielu osobom. Mnie zainspirował chęcią poznania możliwości zastosowania teorii 
agencji w transporcie. Ze środowiskiem UE w Poznaniu łączą mnie więzi przyjaźni 
z Panią prof. Marią Trojanek, autorytetem naukowym w obszarze rynku nierucho-
mości oraz gospodarowania nieruchomościami publicznymi.

Jestem absolwentką Politechniki Szczecińskiej, stąd ważna jest w moim dorobku 
współpraca z uczelniami technicznymi. Wspomnę współpracę z prof. Jerzym Merki-
szem z Politechniki Poznańskiej, profesorami Jerzym Mikulskim, Markiem Sitarzem 
oraz Stanisławem Krawcem z Politechniki Śląskiej, prof. Wiesławem Starowiczem 
z Politechniki Krakowskiej, śp. prof. Tadeuszem Dyrem z Uniwersytetu Technolo-
giczno-Humanistycznego w  Radomiu, prof. Andrzejem Chudzikiewiczem z  Poli-
techniki Warszawskiej oraz katedrą prof. Iourii Semenova z Zachodniopomorskie-
go Uniwersytetu Technologicznego w  Szczecinie. Szczególnie cenne są dla mnie 
publikacje oraz wszelkie przejawy życzliwości Pana prof. Andrzeja Grzelakowskiego, 
byłego wiceministra transportu (1998–2001), a obecnie dziekana Wydziału Przed-
siębiorczości i Towaroznawstwa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Kilka obszarów 
współpracy wypracowaliśmy z naukowcami z Akademii Morskiej w Szczecinie.

Fot. 22. Spotkanie profesorów w Karakowie na konferencji prof. Wiesława Starowicza (2019)
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Zawsze czułam wsparcie i życzliwość kolegów „bratniego” Wydziału przy ul. Mic-
kiewicza (WNEiZ). Mamy wspólne dziedzictwo, a od 2019 roku ponownie zjedno-
czyła nas struktura organizacyjna Wydziału (WEFiZ).

Moja Katedra

Katedra Systemów i Polityki Transportowej ma kilkudziesięcioletnią tradycję. Jej 
rodowód sięga lat 50. ubiegłego wieku, kiedy do Szczecina przybył prof. Przemy-
sław Małek (w  1950 r.) i  otrzymał zadanie zorganizowania Katedry Ekonomiki 
Transportu jako wiodącej na nowo utworzonym Wydziale Transportu Śródlądo-
wego WSE w  Szczecinie. Katedra pod tą nazwą i  kierownictwem funkcjonowa-
ła także w strukturze Wydziału Transportu Drogowego WSE w Szczecinie oraz 
Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Politechniki Szczecińskiej, do 
czasu powołania w 1970 roku Instytutu Ekonomiki Transportu (IET). W ramach 
Instytutu, po likwidacji katedr, funkcjonował Zakład Kompleksowych Problemów 
Transportu, kierowany przez prof. Waldemara Grzywacza. W latach 1974–1976 Za-
kład ten był częścią Międzyresortowego Instytutu Ekonomiki Transportu – MIET. 
Po dwóch latach funkcjonowania MIET powrócono do nazwy Instytut Ekonomiki 
Transportu, którym kierował prof. Przemysław Małek, a następnie prof. Waldemar 
Grzywacz i prof. Franciszek Gronowski. Z datą powołania w Szczecinie w 1985 roku 
Uniwersytetu Zakład Kompleksowych Problemów Transportu stał się częścią IET – 
jednostki na prawach wydziału w strukturze Wydziału Ekonomicznego Uniwer-
sytetu Szczecińskiego. Kiedy w 1990 roku IET przekształcono w Wydział Trans-
portu i Łączności US, jego istotną częścią stała się Katedra Ekonomiki Transportu, 
która z niezmienioną nazwą funkcjonowała do 1995 roku. Nieprzerwanie kierował 
nią prof. Waldemar Grzywacz. Od nowego roku akademickiego 1995/1996 zmie-
niono nazwę tej katedry na Katedrę Polityki Gospodarczej, a w 1998 roku na Ka-
tedrę Ekonomii i Polityki Gospodarczej. W dalszym ciągu Katedrą kierował prof. 
Waldemar Grzywacz, a kadra dydaktyczna obsługiwała podstawowe przedmioty 
z zakresu transportu. Powrót „do korzeni” nastąpił w lutym 2001 roku, kiedy to 
na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług US w ramach Instytutu Transportu 
i Logistyki (2001–2005) utworzono Katedrę Systemów i Polityki Transportowej 
(KSiPT) a mnie – uczennicy prof. Waldemara Grzywacza, powierzono kierowanie 
tą jednostką. We wrześniu 2005 roku, w efekcie zmian organizacyjnych na Wydzia-
le, KSiPT została wzmocniona o pracowników naukowych dwóch innych katedr 
transportowych  – Katedry Transportu Kolejowego (dr Teresa Kosacka, dr Piotr 
Siedlecki, mgr Arkadiusz Drewnowski), kierowanej przez prof. Pawła Zalewskiego 
do Jego śmierci 6 kwietnia 2005 roku oraz Katedry Transportu Samochodowego 



Część 2

64

(dr Józef Gontarz, dr Jerzy Rozwadowski), kierowanej przez prof. Huberta Bronka 
do czasu Jego przejścia na emeryturę we wrześniu 2005 roku. 

W okresie funkcjonowania KSiPT (2001–2018) w jej skład wchodzili: prof. dr hab. 
Elżbieta Załoga – kierownik, prof. dr hab. inż. Hubert Bronk, dr hab. Tomasz Kwar-
ciński, dr hab. Dariusz Milewski, dr inż. Arkadiusz Drewnowski, dr inż. Józef Gon-
tarz, dr Agnieszka Gozdek, dr Zuzanna Kłos-Adamkiewicz, dr Stanisław Kobusiak, 
dr Teresa Kosacka, dr Emilia Kuciaba, dr Jerzy Rozwadowski, dr Piotr Siedlecki oraz 
mgr Sylwia Kowalska. Zmiany składu osobowego Katedry przez lata związane były 
głównie z odejściem na emeryturę. 

Katedra funkcjonowała pod moim kierownictwem do września 2018 roku. 
W efekcie zmian organizacyjnych na WZiEU, po połączeniu mojej Katedry z Ka-
tedrą Gospodarki Światowej i  Transportu Morskiego, powołano Katedrę Trans-
portu, a kierownictwo powierzono drowi hab. Michałowi Plucińskiemu, prof. US – 
uczniowi prof. Franciszka Gronowskiego. W ramach Katedry wydzielono zakłady. 
Zespół mojej Katedry przydzielony został do Zakładu Polityki Transportowej, kie-
rowanego przeze mnie, oraz Zakładu Systemów Transportu, kierowanego przez 
dra hab. Tomasza Kwarcińskiego, prof. US. We wrześniu 2019 roku nastąpiły po-
ważne zmiany organizacyjne w US. Połączono nasz Wydział oraz Wydział Nauk 
Ekonomicznych i Zarządzania (WNEiZ). Na bazie przypisania pracowników do dys-
cypliny naukowej wyodrębniono instytuty. Członkowie naszej Katedry oraz Kate-
dry Logistyki preferencję przyznali dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Wraz 
z kolegami z WNEiZ, przypisanymi do tej dyscypliny, stworzyliśmy dużą jednostkę 
organizacyjną pod nazwą Instytut Zarządzania US (119 osób), którym kieruje prof. 
dr hab. Edyta Rudawska. Dzięki naszym staraniom oraz poparciu dyrektora Insty-
tutu udało się ocalić dorobek historyczny szczecińskiej szkoły ekonomiki trans-
portu przez wydzielenie Katedry Zarządzania Transportem, zatrudniającej 13 osób, 
w tym 5 pracowników samodzielnych. Katedrą, z dużym zaangażowaniem, kieru-
je prof. Michał Pluciński. 

Efekty zmian oceniamy zwykle po latach. Mam satysfakcję z tego, co udało mi 
się przez 18 lat osiągnąć z zespołem mojej Katedry. Misją Katedry było pomnaża-
nie dorobku szczecińskiej szkoły ekonomiki transportu i utrwalanie jej znaczenia 
w środowisku akademickim kraju i za granicą. Udało mi się stworzyć wspaniały ze-
spół. Dobro Katedry było celem widocznym w każdym obszarze aktywności nauko-
wej, dydaktycznej i organizacyjnej. Wydawaliśmy monografie i podręczniki, apli-
kowaliśmy o granty, redagowaliśmy czasopismo „Problemy Transportu i Logistyki” 
(wcześniej Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego pod zmieniającą się na-
zwą: Problemy Transportu i  Logistyki, Problemy Transportu, Ekonomiczne Pro-
blemy Transportu), przygotowywaliśmy międzynarodową konferencję naukową 
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EURO-TRANS, seminaria naukowe, sesje jubileuszowe, warsztaty naukowe. Two-
rzyliśmy zespół do realizacji projektów naukowo-badawczych, prac eksperckich, 
współpracy z zagranicą. Awans naukowy członków Katedry też był naszą wspólną 
sprawą. Gdy tylko pojawiała się okazja podjęcia ekspertyzy, projektu, zabiegaliśmy 
o to, by móc włączyć osoby z naszego grona. Spotkania Katedry były częste i za-
wsze z wcześniej przygotowanym programem. Stałym elementem programu były 
sprawy rozwoju naukowego, dydaktyki, staży zawodowych w przedsiębiorstwach 
i instytucjach, organizacji i udziału w konferencjach, współpracy z zagranicą oraz 
opieki nad studenckimi kołami naukowymi. Miałam poczucie, że taki klimat funk-
cjonowania Katedry akceptują jej członkowie. Potwierdzali to swoją aktywnością 
i  zaangażowaniem. Szczególne wsparcie organizacyjne otrzymywałam ze strony 
pierwszego wypromowanego doktora, obecnie prof. US Tomasza Kwarcińskiego. 
Stopniowo przejmował wiele zadań Katedry i integrował wokół nich nasz zespół. 
Zgranie Zespołu szczególnie widoczne było przy organizacji międzynarodowej kon-
ferencji EURO-TRANS, która gromadziła wielu ważnych gości i kilkuset uczestni-
ków. Problemy organizacyjne nie zatrzymywały w działaniu, ale były źródłem inspi-
racji. Co roku organizowaliśmy jakieś wydarzenie naukowe. Z ogromną satysfakcją.

Fot. 23. Zespół Katedry w niepełnym składzie (2017)
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Na zebraniach Katedry wypracowywaliśmy obszary zainteresowania naukowe-
go, zwłaszcza młodszych pracowników. Podstawowym wyznacznikiem obszaru do-
ciekań naukowych członków Katedry był temat doktoratu czy monografii habilita-
cyjnej oraz prowadzone przedmioty. Nasze zainteresowania nie mogły być wąskie, 
wyspecjalizowane, bowiem Katedra obsługiwała 20 przedmiotów z zakresu trans-
portu na jednym kierunku – logistyka. Wcześniej prowadziliśmy też przedmioty na 
specjalności transportowej na kierunku ekonomia. Praktykując, choć w części, za-
sadę mojego Profesora – Waldemara Grzywacza, że każdy asystent prowadzi ćwi-
czenia ze wszystkich przedmiotów obsługiwanych przez Katedrę, uzyskałam efekt 
dość szerokiej wiedzy o transporcie wśród młodych. Procentowało to ich rozwojem 
naukowym. Znajdowaliśmy czas, by o tym rozmawiać. Były umówione spotkania 
i rozmowy ad hoc. Najwięcej dyskusji merytorycznych prowadzę z prof. Tomaszem 
Kwarcińskim, przez co mam możliwość obserwowania procesu dojrzewania nauko-
wego młodego człowieka, a także weryfikowania moich poglądów. Dla wszystkich 
Pań zatrudnionych w Katedrze jestem promotorem ich doktoratów, a z czasem sta-
ję się konsultantem ich dorobku naukowego prowadzącego do habilitacji.

Dorobek publikacyjny pracowników Katedry jest znaczący. Są to prace mono-
graficzne, podręczniki, artykuły i pomoce naukowe. Aplikowaliśmy o granty kra-
jowe i  międzynarodowe. Granty ministerialne NCN wsparły następujące projek-
ty: Koncepcje zrównoważonego transportu towarowego i logistyki dla paneuropejskiej 

Fot. 24. Spotkanie świąteczne Katedry
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sieci korytarzy STRALOS (aplikacja do 6 PR UE, kier. E. Załoga), Konkurencyjność 
polskich spedytorów w warunkach integracji Polski z Unią Europejską (promotorski T. 
Kwarcińskiego 2001–2003), Model systemu logistyczno-produkcyjnego przedsiębior-
stwa jako narzędzie optymalizacyjne (własny D. Milewskiego 2008–2009), Dostęp-
ność transportowa jako czynnik konkurencyjności regionu (habilitacyjny T. Kwarciń-
skiego 2009–2012), Model systemu logistycznego Polski jako czynnik komodalności 
(własny D. Milewskiego 2009–2010), Determinanty funkcjonowania ciężarowego 
transportu gospodarczego w warunkach rozwoju sektora Transport–Spedycja–Logisty-
ka w Polsce (promotorski A. Wysockiej 2009–2012), Model funkcjonowania transpor-
tu regionalnego w Polsce (własny katedralny, kier. E. Załoga 2011–2012), Uwarunko-
wania rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce na tle tendencji europejskich (promotorski 
E. Kuciaby 2011–2012). Zrealizowaliśmy kilkanaście projektów międzynarodowych. 
Gromadziliśmy środki na wspólne wyjazdy na europejskie kongresy transportowe 
(Berlin, Stuttgart, Praga, Salzburg, Opatia, Budapeszt, Wiedeń, Bratysława, War-
szawa) oraz International Transport Forum Summit w Lipsku.

Ważnym obszarem aktywności Katedry było promowanie idei współpracy mło-
dych naukowców i studentów Europy przez udział w The Young Forum of the Eu-
ropean Platform of Transport Sciences – YFE. Włączyliśmy się także w inicjatywę 
kolegów z The KTI Institute for Transport Sciences w Budapeszcie i od 2018 roku 

Fot. 25. Przedstawiciele Katedry na International Transport Forum Summit w Lipsku w 2011 roku
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organizujemy The Day of Transport Culture. Odpowiedzialność za to wydarzenie, 
a także coroczne konferencje doktorantów przejął prof. Tomasz Kwarciński, opie-
kun koła naukowego doktorantów. Towarzyszy mu wsparcie przedstawicieli Kate-
dry. W inicjatywy konferencyjne Katedry włącza się także studenckie Koło Nauko-
we Transportu, którym opiekuje się dr Agnieszka Gozdek.

O randze Katedry decyduje rozwój naukowy jej pracowników, zdolności organi-
zacyjne oraz postęp w doskonaleniu procesu dydaktycznego i badawczego. Dwóch 
pracowników Katedry uzyskało samodzielność naukową – dr hab. Dariusz Milew-
ski w dyscyplinie zarządzanie (2016), dr hab. Tomasz Kwarciński w dyscyplinie eko-
nomia (2017). Po roku awansowali na stanowisko profesora nadzwyczajnego US. 
Asystenci po uzyskaniu stopnia doktora awansowali na stanowisko adiunkta. Zało-
żyli rodziny, cieszą się wzrastaniem dzieci. Pracują nad awansem naukowym. Naj-
młodszy członek Katedry mgr Sylwia Kowalska ma zaawansowaną pracę doktorską 
i  duży potencjał organizacyjny. Katedra, dzięki infrastrukturze stworzonej w  ra-
mach projektu Service InterLab, dysponuje laboratorium TransLab (opiekun dr Zu-
zanna Kłos-Adamkiewicz) oraz kadrą, przeszkoloną w nowoczesnych programach 
dydaktycznych. 

Z  takim potencjałem weszliśmy w  reformę szkolnictwa wyższego i  związane 
z tym zmiany strukturalne w Uniwersytecie Szczecińskim.

Przed zmianą organizacyjną w 2018 roku Katedrę Systemów i Polityki Transpor-
towej tworzył zespół w składzie:
 – prof. dr hab. Elżbieta Załoga, prof. zw. – kierownik, 
 – dr hab. Tomasz Kwarciński prof. US,
 – dr inż. Arkadiusz Drewnowski – adiunkt,
 – dr Agnieszka Gozdek – adiunkt,
 – dr Emilia Kuciaba – adiunkt,
 – dr Zuzanna Kłos-Adamkiewicz – adiunkt,
 – mgr Sylwia Kowalska – asystent.

Zakończone przewody doktorskie 

Przewody doktorskie są sprawdzianem naszej wiedzy i warsztatu naukowego, a wy-
promowani doktorzy wartością, która wspomaga nasz potencjał. W moim dorob-
ku promotorskim mam siedem zakończonych przewodów doktorskich – oto one, 
w porządku chronologicznym:
 – Tomasz Kwarciński – Konkurencyjność polskich spedytorów w warunkach integra-

cji Polski z Unią Europejską (2003).
 – Jolanta Sułek – Racjonalizacja przewozów pasażerskich w aglomeracji szczecińskiej 

(2008).
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 – Roman Maksymiak  – Kształtowanie systemu obsługi komunikacyjnej Gorzowa 
Wielkopolskiego (2009).

 – Agnieszka Gozdek – Determinanty funkcjonowania ciężarowego transportu gospo-
darczego w warunkach rozwoju sektora Transport – Spedycja – Logistyka (2013).

 – Emilia Kuciaba – Uwarunkowania rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce na tle ten-
dencji europejskich (2015).

 – Zuzanna Kłos-Adamkiewicz – Sposoby zwiększania wartości usługi dla pasażera ko-
munikacji miejskiej na przykładzie Szczecina (2016).

 – Elżbieta Szaruga  – Racjonalizacja energochłonności transportu samochodowego 
w świetle wyzwań zrównoważonego rozwoju (2017).

Fot. 26. Promocja dra Tomasza Kwarcińskiego (2003) Fot. 27. Promocja dr Jolanty Sułek (2008)

Fot. 28. Promocja dra Romana Maksymiaka (2009) Fot. 29. Promocja dr Agnieszki Gozdek (2013)
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Cieszę się ze szczególnego rodzaju więzi łączącej mnie z wypromowanymi dokto-
rami. Chociaż potwierdzają swoją dojrzałość samodzielnym wyborem dalszej drogi 
rozwoju naukowego czy zawodowego, to sięgają po moją radę odnośnie do kierun-
ku tego rozwoju. Korzystają także z podpowiedzi innych Kolegów, co służy ich roz-
wojowi. Lubię spory naukowe z moimi wychowankami, chociaż dyskretni są w for-
mułowaniu odmiennych poglądów. Wspierają mnie na różnych polach aktywności 
akademickiej, zwłaszcza w pracy organizacyjnej. Każdy z nich jest mi bliski.

Omnia tempus habent – wszystko ma swój czas

Tekst ten pisałam w okresie pandemii koronawirusa. To czas szczególny, w którym 
troszcząc się o przyszłość, chcemy jak najwięcej zachować z przeszłości. 

Kwiecień 2020 roku

Fot. 30. Dr Emilia Kuciaba po obronie z drem Józefem 
Gontarzem (2015)

Fot. 31. Promocja dr Zuzanny Kłos-Adamkiewicz 
(2016)

Fot. 32. Promocja dr Elżbiety Szarugi (2017)
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prof. dr hab. Henryk Babis

Jubileusz Pani Profesor dr hab. Elżbiety Załogi

Jubileusz to chwila, pozwalająca nam zatrzymać się, spojrzeć w przeszłość i poma-
rzyć o przyszłości.

Piękny jubileusz 70-lecia Szanownej Pani Profesor Elżbiety Załogi i szanowanej 
przez całą społeczność akademicką Szczecina i wszystkich środowisk naukowych 
w  Polsce zajmujących się ekonomicznymi problemami transportu jest wielkim 
świętem i wydarzeniem naukowym. Jest okazją do dokonania oceny dotychczaso-
wych osiągnięć, które w Pani przypadku są pokaźne. Każdy jubileusz skłania rów-
nież do refleksji, wspomnień, przemyśleń.

Droga Jubilatko, Szanowna Pani Profesor

W mojej skromnej opinii jest Pani Profesor obecnie najważniejszą kontynuatorką 
i liderem szczecińskiej szkoły ekonomiki transportu. Dorobek naszych głównych 
mistrzów i profesorów: Przemysława Małka, Franciszka Gronowskiego, Waldema-
ra Grzywacza, Jerzego Wolszczana, Huberta Bronka, Pawła Zalewskiego jest przez 
Jubilatkę pielęgnowany i rozwijany. Cała praca naukowa i dydaktyczna Pani Profe-
sor związana była i jest z Politechniką Szczecińską i Uniwersytetem Szczecińskim – 
od jego powstania. 

Słowa, które zawarłem w moim eseju o Profesor Elżbiecie Załodze moją charak-
ter osobisty. Nie mają charakteru laudacji, gdyż chciałbym uniknąć zwykłej w ta-
kich okolicznościach mowy pochwalnej, przedstawić zaś autentyczny (zaobser-
wowany przeze mnie) obraz cech osobowych Jubilatki. Upoważnia mnie do tego 
długoletnia znajomość z Tobą Elżbieto oraz więzi, które powstawały między nami 
w trakcie wspólnej pracy naukowej.

Życie jest nierozerwalnie związane z pracą, ale w przypadku Jubilatki Profesor 
Elżbiety Załogi właśnie praca, w  tym węższym, naukowym odniesieniu, a  także 
w  najszerszym znaczeniu, zasługuje na szczególne wyróżnienie. Przez wszystkie 
lata pracy zawodowej Pani Profesor starała się swoją wiedzę i możliwości umysłu 
wykorzystać w badaniach naukowych do szukania oryginalnych propozycji, będą-
cych znacznym wkładem w rozwój nauk ekonomicznych o transporcie. Wnosząc 
swój wkład, pozostawała zawsze otwarta na uczenie się od innych, czego wyra-
zem są wspólne publikacje, udział w wielu konferencjach naukowych oraz liczne 
grono współpracujących polskich i zagranicznych naukowców. Dorobek naukowy 
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Jubilatki wskazuje, że dla Niej naukowiec to nie zawód, lecz misja i twórcza inspi-
racja, kreatywność i pasja.

W  znacznej mierze również dzięki Pani Profesor i  Jej dorobkowi naukowemu 
oraz działalności eksperckiej i popularyzatorskiej Wydział Zarządzania i Ekonomi-
ki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego jest ważnym składnikiem życia akademic-
kiego na Uniwersytecie Szczecińskim i w Polsce. Publikacje Jubilatki są wielokrot-
nie cytowane nie tylko w Polsce, ale także w wielu krajach.

Jej otwartość na nowe problemy badawcze, bezpośredniość w  kontaktach, 
a wreszcie poczucie humoru i dystans do siebie i swoich dokonań nie kojarzy się 
nam z kalendarzowym wiekiem Pani Profesor, bo nie starzeje się ten, kto nie ma na 
to czasu. Wiek upoważnia do pięknego myślenia, zgodnie z mottem zaczerpniętym 
z twórczości poety Cypriana Kamila Norwida: „Przeszłość jest to dziś, tylko cokol-
wiek dalej”. Na ogół bywa tak, że w miarę upływu czasu występuje zjawisko male-
jącej aktywności naukowej. Nic takiego u  Szanownej Pani Profesor nie wystąpi-
ło, wręcz przeciwnie, zauważalny jest istotny wzrost liczby publikacji naukowych.

Szanowna Jubilatka w swojej pracy zawodowej stosuje znaną zasadę, że „wszyst-
kich rzeczy miarą jest człowiek”. Szczególnie widoczne to jest w Jej odpowiedzial-
ności i dbałości o rozwój naukowy i dydaktyczny pracowników Katedry i Wydziału. 
Jej cechą w  kontaktach na Wydziale i  Uniwersytecie Szczecińskim jest wywiera-
nie pozytywnego wpływu na współpracowników, zawsze w atmosferze otwartości 
i przyjaźni. Pani Profesor nie wątpi, że w każdej sytuacji można znaleźć racjonalne 
rozwiązanie, bo uznaje zasadę, że zwątpienie w człowieka to odrzucanie jego do-
bra. Jej osądy, szczególnie sytuacji konfliktowych, wyzwalały w nas tzw. self service, 
gdyż potrafiła postawić na to, co dobre, prawdziwe i co słuszne. Można powiedzieć, 
że potrafi, chce i robi „ciche dobro”, co można porównać do ewangelicznego ziarna, 
padającego w dobrą glebę. Takie postępowanie wynika z Jej wiary i systemu warto-
ści w życiu. Jest człowiekiem nadziei.

Jubilatka jest człowiekiem o wielkim potencjale i radości życia. Potrafi ten wiel-
ki potencjał wyzwolić w innych ludziach. Jubilatka zawsze przestrzega stosowania 
zasady prymatu dobra publicznego nad interes prywatny. Koncentracja na tym co 
wspólne, przy jednoczesnej otwartości i szacunku dla różnic, zaowocowała serdecz-
ną wdzięcznością i głębokim szacunkiem osób, które miały zaszczyt poznać Panią 
Profesor i razem z Nią pracować czy współpracować.

Dla młodych ludzi Jubilatka jest niekwestionowanym autorytetem. Jest mi-
strzem słowa, Jej przyciszony głos, zawsze ciekawie poprowadzony wywód, okra-
szony nieoczekiwanymi puentami, decydują o niepowtarzalności wystąpień Pani 
Profesor Elżbiety Załogi. 
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Głęboka erudycja pozwala Jej na poruszanie się nie tylko po krętych ścieżkach 
ekonomii, zarządzania, logistyki, ekonomiki i polityki transportowej, ale w swoich 
oficjalnych wystąpieniach zahacza o inne dziedziny, tylko z pozoru dalekie od tych 
tematów. W swojej pracy dydaktycznej stara się rozwinąć u studentów trzy najważ-
niejsze wartości, które powinien rozwinąć każdy człowiek, tj. umiłowanie PRAW-
DY, PIĘKNA, DOBRA. Młodzi pracownicy i studenci widzą w Niej autorytet, któ-
ry ma coś istotnego do powiedzenia, ale któremu nieobcy jest taniec i różaniec. Jest 
bez profesorskiej pychy i zadęcia, za to zawsze zachowuje szacunek dla innego po-
glądu.

Przedstawione cechy osobowe Jubilatki upoważniają mnie do podkreślenia Jej 
spolegliwości. Guru polskiej filozofii i prakseologii profesor Tadeusz Kotarbiński 
zwykł mówić, że człowiek spolegliwy to taki, co żyje godnie, nikomu nie szkodzi 
i odda każdemu, co mu się należy.

W podsumowaniu mojego jubileuszowego eseju poszukuję słów najbardziej ade-
kwatnych do opisania tak pięknego wydarzenia. Jestem przekonany, że należy po-
strzegać Ciebie jako człowieka, który jak rzadko kto potrafi łączyć pasje naukowe, 
społeczne i  dydaktyczne. Twoja osoba łączy i  przyciąga ludzi. Twoje dokonania 
naukowe i dydaktyczne pozwalają mi na stwierdzenie, że realizowałaś wieloletnią 
misję Uniwersytetu Szczecińskiego, która jest zawarta w dwóch słowach: „oswo-
ić przyszłość”.

Dziękuję Ci serdecznie za współpracę i  kontakty koleżeńskie oraz okazywaną 
życzliwość. Wyrażam przy tej okazji przekonanie, że współpraca ta będzie trwa-
ła nadal. Życzę Ci wielu dalszych lat życia i dużo zdrowia oraz owocnej pracy na-
ukowej i dydaktyczno-wychowawczej, a także w zakresie kształcenia młodej kadry 
naukowej. Życzę ponadto wielu kolejnych wspaniałych jubileuszów i niech praw-
da, dobro i piękno – naczelne idee Platońskie – przyświecają dalszej działalności 
Pani Profesor.

Ad multos annos Szanowna Jubilatko!
dr hab. Henryk Babis
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prof. zw. dr hab. inż. Hubert Bronk
Uniwersytet Szczeciński

Pani prof. dr hab. Elżbieta Załoga, Uniwersytet Szczeciński

Dostojna Jubilatko, Szanowna Pani Profesor, 
Droga Elżbieto

Wielki to dla mnie zaszczyt kreślić te słowa gratulacyjne w rocznicę Twoich Uro-
dzin, przypadającą 6 listopada 2020 roku.

Przyjmij zatem zasłużone gratulacje, słowa uznania i  podziękowania za Two-
je dokonania naukowe, dydaktyczne oraz organizacyjne na rzecz wyższych uczel-
ni Szczecina – Politechniki Szczecińskiej (do 1985 r.) oraz Uniwersytetu Szczeciń-
skiego.

Mieliśmy oboje przyjemność studiowania na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicz-
nym Transportu Politechniki Szczecińskiej, w murach starego budynku przy ulicy 
Mickiewicza 66. Uczęszczaliśmy przed wieloma laty na wykłady i seminaria tych 
samych profesorów i asystentów, którzy doprowadzili nas do uzyskania dyplomów 
ukończenia wyższej uczelni. Ukończyliśmy Wydział, którego koncepcję i strukturę 
wymyślił wspaniały praktyk i teoretyk transportu Profesor Marian Madeyski, któ-
remu wiele pokoleń absolwentów tego Wydziału zawdzięcza fachowe przygotowa-
nie do zawodu transportowca i logistyka. Wiele polskich przedsiębiorstw różnych 
branż transportowych zawdzięcza kadrę z najwyższymi kwalifikacjami – Wydziało-
wi Inżynieryjno-Ekonomicznemu Transportu Politechniki Szczecińskiej.

Twoją karierę zawodową i naukową można traktować jako wzorcową. Po uzyska-
niu tytułu magisterskiego w 1974 roku podjęłaś pracę, początkowo w Międzyresor-
towym Instytucie Ekonomiki Transportu, kierowanym przez Profesora Przemysła-
wa Małka, a następnie w Ośrodku Badawczym Ekonomiki Transportu – Zakładzie 
Problemów Transportu Międzynarodowego w Szczecinie. Obie te instytucje, zaj-
mujące się stosowanymi badaniami naukowymi w zakresie transportu i spedycji, 
umożliwiały bliski kontakt z praktyką transportową, której poznanie jest koniecz-
ne dla osoby uprawiającej stosowaną dyscyplinę naukową. Oznacza to, że z racji 
przedmiotu oraz roli, jaką w życiu człowieka odgrywa ekonomia i jej szczegółowe 
ekonomiki (w tym ekonomika transportu), powinniśmy oprócz tworzenia nowych 
teorii poszukiwać implikacji praktycznych. Praktycy powinni być otwarci na nowe 
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teorie, natomiast teoretycy muszą być bacznymi obserwatorami praktyki i zabie-
gać o stały kontakt z praktyką.

Często tak się zdarza w przypadku nauk stosowanych, że „praktyka” jest starsza 
niż „teoria”, czyli praktyka wyprzedza teorię. Praktyka bowiem dała początek teorii, 
z której następnie czerpie się w dzisiejszej praktyce, innymi słowy:
 – bez praktyki nie ma dobrej teorii, i odwrotnie,
 – bez dobrej teorii nie ma dobrej praktyki.

Twoje rozprawy naukowe – na stopień doktora nauk ekonomicznych – Wyko-
rzystanie metody analizy progowej do kształtowania rozwoju infrastruktury transpor-
tu w Polsce z 1983 roku oraz na stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicz-
nych – Strategie rynkowe wobec zmian w preferencjach klientów z 1999 roku wydają się 
być potwierdzeniem ścisłych związków zachodzących między praktyką transporto-
wą i teorią ekonomiczną. Obie rozprawy znalazły uznanie zarówno w środowisku 
teoretyków, jak i praktyków transportu, czego najlepszym dowodem jest uzyskanie 
Nagrody Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.

Przemiany ustrojowe zachodzące w Polsce po 1989 roku, a zwłaszcza reformy 
ekonomiczne i  gospodarcze, stwarzały szanse na poznawanie fundamentalnych 
prac oraz instytucji umożliwiających np. wprowadzenie nowego ustroju ekono-
micznego do praktyki gospodarczej. Wykorzystałaś te szanse w sposób efektywny 
przez uczestnictwo w międzynarodowych kursach i szkoleniach organizowanych 
przez Bank Światowy, Komisję Europejską, a  następnie przekazywanie zdobytej 
wiedzy studentom i jej wykorzystanie w oryginalnych opracowaniach naukowych.

Jako w pełni przygotowana i ukształtowana do pracy naukowej i dydaktycznej 
zostałaś zatrudniona w 1992 roku na stanowisku adiunkta na Wydziale Transpor-
tu i  Łączności Uniwersytetu Szczecińskiego. To właśnie tutaj, na Uniwersytecie 
Szczecińskim, w pełni rozwinął się Twój talent naukowy i dydaktyczny, a także or-
ganizacyjny. Rezultatem Twojej benedyktyńskiej pracy jest bogaty dorobek nauko-
wy z zakresu uprawianej i umiłowanej dyscypliny naukowej – polityki i ekonomiki 
transportu. Twoje dzieła naukowe, prace naukowo-badawcze i ekspertyzy, mono-
grafie i artykuły publikowane w czasopismach i zeszytach naukowych krajowych 
i  międzynarodowych są potwierdzeniem w  pełni ukształtowanego pracownika 
naukowego w  zakresie ekonomiki transportu, polityki transportowej, systemów 
transportowych i spedycji.

Całym swoim życiem dajesz dowody na to, że trafnie obrałaś obszary aktywno-
ści zawodowej – uprawianie nauki i nauczanie młodzieży akademickiej. Cieszysz się 
uznaniem i sympatią studentów, którym służysz poprzez przekazywanie teoretycz-
nych i praktycznych zagadnień składających się na ekonomikę transportu. Dlatego 
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też liczne grono studentów wielu roczników tak chętnie uczęszcza na Twoje wy-
kłady i seminaria magisterskie i doktoranckie.

Ukoronowaniem Twoich sukcesów naukowych i  dydaktycznych było nadanie 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polski tytułu profesora nauk ekonomicznych 
w 2014 roku.

Profesorowi tytularnemu „na katedrze uniwersyteckiej” towarzyszy zawsze tro-
ska o rozwój młodej kadry naukowej, zwłaszcza tej, która pozostaje pod jego kie-
rownictwem naukowym i organizacyjnym. Mądrego i przyjaznego słowa od swoje-
go Profesora oczekuje zawsze brać studencka na wykładach i seminariach, których 
wynikiem są wartościowe prace dyplomowe i magisterskie. Wszak dydaktyka to 
pierwsza i najważniejsza powinność każdego nauczyciela akademickiego w szko-
le wyższej.

Wraz z upływem czasu władze uczelni i Wydziału powierzali Pani Profesor roz-
liczne funkcje: w  latach 2002–2005 była członkiem Senatu Uniwersytetu Szcze-
cińskiego, pełniła funkcję prodziekana Wydziału oraz zastępcy dyrektora Instytutu 
Transportu i Logistyki. Największe sukcesy odnosiła na stanowisku kierownika Ka-
tedry Systemów i Polityki Transportowej, którą zarządza od 2001 roku. Jest to dzi-
siaj jedyna katedra funkcjonalna, której pracownicy zajmują się szeroko rozumianą 
problematyką transportowa i podtrzymują tradycje szczecińskiej szkoły transpor-
tu, zapoczątkowanej przed 65 laty w Politechnice Szczecińskiej.

Z największą przyjemnością wspominam okres naszej współpracy, od kiedy sta-
łaś się moją „Szefową” (niekiedy żałuję, że stało się to w tak późnym okresie mo-
jej aktywności zawodowej). A stało się to wówczas, kiedy po wielu, niemal 50 la-
tach pracy w wyższych uczelniach Szczecina zdecydowałem się przejść na zasłużoną 
emeryturę. Nagle telefon Pani Profesor z propozycją nie do odrzucenia, aby podjąć 
zajęcia dydaktyczne w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze Systemów i Po-
lityki Transportowej Uniwersytetu Szczecińskiego, którą to kierowała Jubilatka. 
I tak przez dalsze 5 lat po raz pierwszy w moim życiu miałem „Szefową”, której by-
łem spolegliwym współpracownikiem bez jakiejkolwiek funkcji formalnej, ale za to 
z pełnym zaangażowaniem dydaktycznym (wykłady, seminaria magisterskie i dok-
toranckie) oraz wsparciem w międzynarodowych kontaktach naukowych.

Miałem zatem możliwość poznania i ocenienia naszej Pani Profesor jako „szefo-
wej”, która w niesłychanie umiejętny sposób kierowała zespołem nauczycieli aka-
demickich w Katedrze Systemów i Polityki Transportowej. Stworzenie atmosfery 
pełnej życzliwości i wzajemnego zrozumienia doprowadziło wówczas do dynamicz-
nego rozwoju Katedry, a zwłaszcza jakościowego przyrostu kadry naukowej, czyli 
wzrostu liczby doktorów i doktorów habilitowanych nauk ekonomicznych. Prze-
jawem aktywności nauczycieli akademickich Katedry były liczne i  wielostronne 
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kontakty z wieloma zagranicznymi środowiskami naukowymi, czego efektem były 
konferencje i seminaria, na których pracownicy Katedry wygłaszali referaty, publi-
kowane w zeszytach lub materiałach pokonferencyjnych. 

Na zawsze pozostaną w  mojej pamięci organizowane przez Jubilatkę kongre-
sy i  seminaria naukowe dotyczące różnorodnych problemów ekonomiki, poli-
tyki i  systemów transportowych. Należy więc wyróżnić zwłaszcza konferencje  
EURO-TRANS organizowane na przemian ze Szkołą Główną Handlową w Warsza-
wie (zwykle pod kierownictwem Profesora Bogusława Liberadzkiego).

Pracownicy Katedry od wielu lat są aktywni w Europejskich Kongresach Trans-
portu, organizowanych cyklicznie przez wyższe uczelnie i  międzynarodowe sto-
warzyszenia transportu. II Europejski Kongres Transportu odbył się w 2003 roku 
w Szczecinie i był organizowany pod auspicjami Uniwersytetu Szczecińskiego i Za-
chodniopomorskiego Stowarzyszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogo-
wych.

Miałem zaszczyt towarzyszyć Pani Profesor w kilku kolejnych Kongresach Trans-
portu organizowanych w Opatiji, Salzburgu i Wiedniu, gdzie prezentowaliśmy re-
feraty lub przewodniczyliśmy sekcjom obrad.

Pragnę wskazać na jeszcze jedną niezwykle aktywną i  długoletnią współpracę 
naukową podtrzymywaną przez Panią Profesor, a mianowicie trwającą od 42 lat 
współpracę z uniwersytetami w Bonn, Kolonii oraz Fachhochschule w Osnabrueck/
Lingen. Efektem tej współpracy są systematycznie prowadzone prace naukowo-ba-
dawcze finansowane przez DAAD, zdobywanie stopni naukowych doktora i dokto-
ra habilitowanego w  Uniwersytecie Szczecińskim, regularne seminaria organizo-
wane przemiennie w Szczecinie lub Lingen, a także wymienne praktyki studenckie 
i  staże naukowe młodszych pracowników naukowych. Należy jedynie życzyć na-
stępcom Pani Profesor, aby podtrzymywali taką aktywność na forum międzynaro-
dowym.

Sukces w życiu osiągają ludzie o szerokich horyzontach, silnej potrzebie działa-
nia, myślący kreatywnie i postępujący w sposób niestandartowy. W osiąganiu suk-
cesu ważna jest wartość, którą się osiąga, a nie koszt, który ponosimy. Słowem, na-
leży być sobą i cenić w życiu to, co się realizuje z pasją i przekonaniem. Tak właśnie 
można scharakteryzować dzisiejszą Jubilatkę, która poprzez twórczość naukową 
i zamiłowanie dydaktyczne dąży do ukazywania prawdziwych zdarzeń zachodzą-
cych w ekonomice i gospodarce transportu i spedycji.

Najpełniej taką postawę i postępowanie objawia sentencja Cycerona:

Scientia nihil aliud est, quam veritatis imago  
(nauka jest niczym innym, jak tylko obrazem prawdy).

Zadowolenie ze swojego życia jest największym i najpewniejszym bogactwem.
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W pewnym momencie życia stwierdzamy, że czasy się zmieniają i my się zmie-
niamy wraz z nimi i dlatego między innymi z biegiem upływającego czasu obcho-
dzimy jubileusze. Po wielu latach aktywności naukowej i akademickiej nadchodzi 
wreszcie idealny moment na realizowanie swoich pasji i zainteresowań hobbistycz-
nych, na zwrócenie uwagi na rzeczy i wydarzenia, które nadają życiu barw i smaku.

Dostojna i Droga Jubilatko!

Osiągnęłaś szczyty w karierze akademickiej i to zarówno w twórczości naukowej, 
jak i pracy dydaktycznej, a przed Tobą jeszcze wiele różnorodnych przedsięwzięć. 
Niechaj zatem wena twórcza nie opuści Ciebie w dalszych peregrynacjach nauko-
wych i życiowych, a zdrowie służy po wsze czasy.

Felix dies natalis!
Ade multos annos!

Hubert Bronk
Szczecin, 6.11.2020
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Jubilee greetings to professor dr. Elżbieta Załoga 
University of Szczecin

Dear Colleague,

In the spirit of Dennis MUNBY‘s famous empirical statement „There is no escape 
from Transport“ (Harmondsworth 1968) you attended regularly the congresses of 
EPTS across Europe. Wherever we met, it was a pleasure to discuss your constructive 
scientific arguments and proposals. Some photographs, taken in Opatija (2004), 
Salzburg (2005), Stuttgart (2010), Warszawa (2011), Wien (2016) and Budapest (2017), 
may help to keep a grateful remembrance of your examplary commitment.

Salzburg 2005

Stuttgart 2010
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Warszawa 2011
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Wien 2016

Budapeszt 2017

Once more, many thanks and our best wishes
Peter and Vera Faller
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prof. zw. dr hab. Włodzimierz Januszkiewicz

Profesor Elżbieta Załoga – twórcza kontynuatorka  
szczecińskiej szkoły ekonomiki transportu

Profesor Elżbietę Załogę poznałem w  latach 70. ubiegłego stulecia, gdy po skoń-
czeniu studiów na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu na Poli-
technice Szczecińskiej pracowała w Ośrodku Badawczym Ekonomiki Transportu 
w Warszawie – Zakładzie Problemów Transportu Międzynarodowego z  siedzibą 
w Szczecinie. Będąc pracownikiem OBET-u, przyjeżdżała co jakiś czas do War szawy 
w różnych sprawach służbowych. Byłem w tym czasie członkiem Rady Naukowej 
OBET-u  i  spotykałem obecną Jubilatkę w  Warszawie. Pamiętam, jak miała wyje-
chać na spotkanie Inicjatywy Środkowoeuropejskiej do Mediolanu i została okra-
dziona przez szajkę złodziei w  „słynnym” autobusie linii 175, który kursował na 
trasie z dworca Warszawa Centralna do Portu Lotniczego „Okęcie”. Pozbawiono 
Ją wtedy m.in. paszportu i pieniędzy, w związku z czym wyjazd oczywiście nie do-
szedł do skutku.

Prześledźmy pokrótce karierę naukową Pani Profesor od momentu obrony pracy 
doktorskiej, ukazując Jej ścisły związek ze szczecińską szkołą ekonomiki transportu.

Otóż, w 1983 roku obroniła na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transpor-
tu Politechniki Szczecińskiej pracę doktorską Wykorzystanie metody analizy progo-
wej do kształtowania rozwoju infrastruktury transportu w Polsce. Jej promotorem był 
Profesor Waldemar Grzywacz, jeden z wiodących twórców szczecińskiej szkoły eko-
nomiki transportu.

W roku 1992 podjęła pracę na Wydziale Transportu i Łączności Uniwersytetu 
Szczecińskiego na stanowisku adiunkta.

W 1999 roku uzyskała tytuł naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicz-
nych na podstawie rozprawy habilitacyjnej Możliwości zastosowania metody anali-
zy progowej do kształtowania rozwoju infrastruktury ekonomicznej transportu i awan-
sowała na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Pełniła wiele odpowiedzialnych 
funkcji organizacyjnych w szkolnictwie wyższym. Była m.in. dwukrotnie prodzie-
kanem wydziału, dyrektorem instytutu, kierownikiem katedry, kierownikiem stu-
diów doktoranckich. Brała i bierze nadal aktywny udział m.in. w pracach Komite-
tu Transportu PAN oraz Szczecińskiego Oddziału PTE. Doradza również różnym 
przedsiębiorstwom i organom administracji państwowej. 

W 2013 roku opublikowała swoją tzw. monografię profesorską – Trendy w trans-
porcie lądowym Unii Europejskiej, na podstawie której i całego dorobku życia uzy-
skała w 2014 roku tytuł profesora nauk ekonomicznych i po roku awansowała na 
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stanowisko profesora zwyczajnego na Wydziale Zarządzania i  Ekonomiki Usług 
(obecnie Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania) Uniwersytetu Szczecińskiego. 
Jej monografię profesorską znam bardzo dokładnie, gdyż byłem jednym z recenzen-
tów wydawniczych tej książki, liczącej 249 stron. Książkę tę oceniłem bardzo wy-
soko zarówno jeśli chodzi o sam pomysł, jak i zawarte w niej treści merytoryczne. 
Autorka sformułowała pięć pytań badawczych i na każde z nich starała się udzielić 
wyczerpujących odpowiedzi, co Jej się w pełni udało, dzięki wykorzystaniu bogatej 
literatury (w tym anglojęzycznej) oraz własnych przemyśleń.

Profesor Elżbieta Załoga prowadzi zajęcia dydaktyczne z następujących przed-
miotów: ekonomika transportu, polityka transportowa, marketing usług trans-
portowych oraz integracja europejska. Zapraszana jest jako wykładowca na studia 
podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej. Prowadzi seminaria doktorskie, ma-
gisterskie i licencjackie.

Wypromowała siedmiu doktorów nauk ekonomicznych, którzy – mam taką na-
dzieję – zasilili liczne grono szczecińskiej szkoły ekonomiki transportu.

Od 2001 roku jest główną organizatorką w  Szczecinie, a  współorganizatorką 
w Warszawie (wraz ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie – konferencje od-
bywają się bowiem naprzemiennie w  jednym roku w Szczecinie, a w następnym 
w Warszawie) międzynarodowej konferencji EURO-TRANS (wcześniejsza nazwa 
TRANSLOG). Brałem udział w kilku tych konferencjach i muszę stwierdzić, że Pro-
fesor Elżbieta Załoga była bardzo mocno zaangażowana w przygotowania meryto-
rycznej, jak i organizacyjnej strony tych konferencji. Ich tematyka dotyczyła zawsze 
bardzo aktualnych problemów polityki transportowej Unii Europejskiej, a uczest-
niczyło w nich wielu gości zagranicznych.

Profesor Elżbieta Załoga jest autorką lub współautorką ponad 200 prac nauko-
wych, naukowo-badawczych i ekspertyz, monografii, podręczników, skryptów, en-
cyklopedii, artykułów w czasopismach branżowych i zeszytach naukowych różnych 
uczelni z zakresu: ekonomiki transportu, polityki transportowej, strategii rynko-
wych w transporcie, polityki rozwoju transportu, polityki transportowej Unii Eu-
ropejskiej, integracji europejskiej oraz marketingu usług.

Korzystałem osobiście i korzystam nadal w mojej pracy naukowej i dydaktycznej 
z publikacji Pani Profesor. Do najważniejszych z nich należą: 
 – Transport. Nowe wyzwania, wyd. VI, red. K. Wojewódzka-Król, E. Załoga, Wydaw-

nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.
 – E. Załoga, T. Kwarciński, Strategie rynkowe w transporcie, Uniwersytet Szczeciń-

ski, Szczecin 2006.
 – Współczesna polityka transportowa, red. W. Rydzkowski, PWE, Warszawa 2017.
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 – Współczesna ekonomika usług, red. S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
W tej ostatniej książce Profesor Elżbieta Załoga napisała wspólnie z Profesorem 

Hubertem Bronkiem, znaczącym przedstawicielem szczecińskiej szkoły ekonomi-
ki transportu, rozdział o usługach transportowo-spedycyjnych.

Kończąc, pragnę stwierdzić, że Profesor Elżbieta Załoga walnie przyczyniła się 
swoimi publikacjami, dydaktyką i  niezwykle aktywną działalnością organizacyj-
ną do rozwoju szczecińskiej szkoły ekonomiki transportu. Życzę Drogiej Jubilat-
ce zdrowia, wszelkiej pomyślności i dalszego wzbogacania dorobku merytoryczne-
go tej szkoły. 
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prof. dr hab. Ewa Komorowska
Szczecińskie Towarzystwo Naukowe 

Uniwersytet Szczeciński

Pani Profesor Elżbieta Załoga w kręgu działalności  
Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego

Człowiek jest wielki nie przez to,
co posiada, lecz przez to, kim jest;
Nie przez to, co ma, lecz przez to,

czym dzieli się z innymi.
Jan Paweł II

Wielce Szanowną Jubilatkę Panią Profesor Elżbietę Załogę poznałam kilka lat przed 
rozpoczęciem współpracy w Szczecińskim Towarzystwie Naukowym, tj. na jednej 
z uroczystości Uniwersytetu Szczecińskiego. Pani Profesor przyciągnęła moją uwa-
gę jako osoba o wysokiej kulturze osobistej, głębokiej wiedzy i szerokich horyzon-
tach myślowych, a nadto niezwykle taktowna i przemiła w kontaktach bezpośred-
nich. Byłam już wtedy od wielu lat zaangażowana w pracę organizacyjno-naukową 
w Szczecińskim Towarzystwie Naukowym, początkowo jako przewodnicząca Wy-
działu Nauk Społecznych STN, a od 2013 roku jako prezes kolejnej już kadencji. 
W momencie poznania Pani Profesor zamarzyła mi się ściślejsza współpraca z osobą 
tak niezwykłą. Marzenie to ziściło się, gdy na uroczystym posiedzeniu Szczecińskie-
go Towarzystwa Naukowego 17 czerwca 2017 roku Pani Profesor Elżbiecie Załodze 
jednogłośnie powierzono stanowisko Sekretarza Generalnego. Od tego momen-
tu rozpoczęła się nasza współpraca w STN i stopniowe odkrywanie jeszcze innych 
zalet i  umiejętności Pani Profesor, a  mianowicie Jej obowiązkowości, dokładno-
ści, a  wręcz skrupulatności w  działaniu, a  przede wszystkim Jej ogromnej życzli-
wości. Znalazłyśmy się, jak w przysłowiowym korcu maku – dopełniałyśmy się pod 
względem charakterologicznym: zdolności organizacyjne, kreatywność, energię 
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i entuzjazm piszącej te słowa Pani Profesor umiejętnie zamieniała w realne plany, 
tabelki i liczby, za co byłam i jestem Jej ogromnie wdzięczna. Współpracowało się 
nam znakomicie. Rozumiałyśmy się bez słów. Jako sekretarz generalny, czyli oso-
ba prowadząca całą stronę ekonomiczną Towarzystwa, Profesor Elżbieta Załoga re-
alizowała się, poświęcając wiele godzin tygodniowo pracy na rzecz STN. Wspólnie 
wyznaczałyśmy kierunki działań Towarzystwa i sposoby ich realizacji, konsultowa-
ne zawsze z Zarządem Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego.

Warto podkreślić, że Szczecińskie Towarzystwo Naukowe jest organizacją non 
profit, zatem praca na jego rzecz jest bezinteresownym działaniem organizacyj-
no-naukowym dla dobra nauki na Pomorzu Zachodnim. Towarzystwo zostało po-
wołane 4 grudnia 1956 roku z inicjatywy profesorów ówczesnych wyższych uczel-
ni Szczecina, a więc Pomorskiej Akademii Medycznej, Politechniki Szczecińskiej 
i Wyższej Szkoły Rolniczej. Na czele tego szacownego gremium stawali najbardziej 
znani szczecińscy uczeni cieszący się dużym autorytetem w  świecie naukowym: 
profesorowie Leon Babiński, Kazimierz Stojałowski, Stefan Kownas, Eugeniusz 
Miętkiewski i Henryk Lesiński. W ramach Szczecińskiego Towarzystwa Naukowe-
go utworzono podówczas cztery wydziały: I – nauk społecznych, II – nauk przyrod-
niczo-rolniczych, III – nauk medycznych, IV – nauk matematyczno-technicznych. 
Kilkanaście lat później powołano jeszcze wydział V – nauk morskich. W takiej struk-
turze Szczecińskie Towarzystwo Naukowe funkcjonuje do dzisiaj. Jako jednostka 
skupiająca naukowców z województwa zachodniopomorskiego stawia sobie za cel 
z jednej strony popieranie działań służących rozwojowi miasta i regionu, rozwija-
nie badań odnoszących się do Pomorza Zachodniego, z drugiej zaś strony promują-
cych osiągnięcia naukowe, gospodarcze i społeczne na Pomorzu Zachodnim. Obec-
nie przed Towarzystwem stanęły zadania wynikające z nowej roli, jaką środowisko 
naukowe winno pełnić w nauce, życiu społecznym i gospodarczym kraju w XXI wie-
ku. Jest to działalność popularyzatorska grupy naukowców Pomorza Zachodnie-
go. Towarzystwo dąży przede wszystkim do podnoszenia poziomu życia naukowe-
go, wychodząc przy tym poza środowisko akademickie. Realizacji tego celu służą 
między innymi organizowane corocznie – od 20 lat – Zachodniopomorskie Festi-
wale Nauki w Szczecinie i Koszalinie (z dwoma odsłonami – wiosenną i jesienną) 
oraz w całym województwie zachodniopomorskim. Tak więc, współcześnie Szcze-
cińskie Towarzystwo Naukowe prowadzi zarówno działalność naukową, jak i upo-
wszechniającą naukę nie tylko w ramach organizowanych kongresów, festiwali na-
uki i wiosennych spotkań z nauką, ale też wyjazdów gościnnych (z referatami) na 
zaproszenie szkół na Pomorzu Zachodnim. Dzięki tej dwukierunkowej działalno-
ści naukowo-popularyzatorskiej Szczecińskie Towarzystwo Naukowe pełni zarów-
no funkcję integrującą środowisko naukowe, jak i umożliwia bezpośredni kontakt 
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ludzi nauki, wybitnych profesorów uczelni wyższych znanych w kraju i za grani-
cą, nadających kierunek badaniom naukowym na Pomorzu Zachodnim ze środo-
wiskiem innych kręgów zawodowych, a także z młodzieżą szkolną i uniwersytecką. 
Szczególne miejsce w działalności Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego zajmu-
je koordynacja Zachodniopomorskich Festiwali i Kongresów Nauki. W każdą rocz-
nicę powstania Towarzystwa młodym, wybitnym naukowcom wręczane są medale 
Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego – Amicus Scientiae et Veritatis za działal-
ność naukową na rzecz Pomorza Zachodniego. 

Pani Profesor Elżbieta Załoga z ogromną pasją zaangażowała się w organizację 
XVII Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki, koordynując wspólnie z piszącą te sło-
wa wszystkie wydarzenia naukowe, odbywające się na uczelniach publicznych i nie-
publicznych Szczecina i  Koszalina. Praca przy organizacji Festiwalu zaowocowa-
ła bogatym programem naukowym, przygotowanym przez naukowców Pomorza 
Zachodniego. Wyższe uczelnie Szczecina i  Koszalina otworzyły szeroko sale wy-
kładowe, laboratoria i  pracownie dla wszystkich zainteresowanych. Uczestnika-
mi wydarzeń festiwalowych była nie tylko młodzież, ale całe rodziny. Do udziału 
w Fes tiwalu zaproszono również słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku i człon-
ków innych organizacji zrzeszających dorosłych. Pani Profesor Elżbieta Załoga nad-
zorowała przebieg Festiwalu, uczestniczyła w większości wydarzeń festiwalowych, 
które odbywały się równolegle w uczelniach publicznych i niepublicznych Szcze-
cina. Reprezentując Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, przez cały czas festiwa-
lowy czuwała wraz z piszącą te słowa nad przebiegiem poszczególnych wydarzeń, 
służąc współorganizatorom radą i pomocą. Szczególne miejsce w tych działaniach 
zajęło przygotowanie uroczystego otwarcia Festiwalu, któremu towarzyszyła dys-
kusja panelowa. Inauguracja XVII Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki odbyła się 
18 wrześ nia 2017 roku w sali Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczeciń-
skiego. Uroczystość poprowadziła osobiście Profesor Elżbieta Załoga. Inaugurację 
tradycyjnie połączono z dyskusją panelową, a jej tematem przewodnim był Wpływ 
cywilizacji na człowieka. Moderatorem dyskusji była dr hab. Agata Zawiszewska 
prof. US (Wydział Filologiczny, Uniwersytet Szczeciński). W panelu uczestniczyli: 
dr Piotr Goniszewski – biblista, Wydział Teologiczny, Uniwersytet Szczeciński, mgr 
Przemysław Mazek – kryminolog, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP, dr Ewa Rę-
bacz-Maron – antropolog, Wydział Biologii, Uniwersytet Szczeciński, dr hab. inż. 
Leonard Rozenberg, prof. ZUT – inżynieria finansowa, Zachodniopomorski Uni-
wersytet Technologiczny.
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Fot. 1. Prof. dr hab. Ewa Komorowska – prezes Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego  
i prof. dr hab. Elżbieta Załoga – sekretarz generalny Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego  

podczas inauguracji XVII Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki

Fot. 2. Organizatorzy XVII Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki: prof. dr hab. Elżbieta Załoga 
z koordynatorem technicznym inauguracji Festiwalu Robertem Panterem (US),  

obok prof. dr hab. Ewa Komorowska z drem inż. Marcinem Przywartym – pełnomocnikiem rektora Akademii 
Morskiej w Szczecinie ds. Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki
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Fot. 3. Organizatorzy XVII Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki i uczestnicy panelu dyskusyjnego  
(trzecia po prawej stronie prof. dr hab. Elżbieta Załoga, obok prof. dr hab. Ewa Komorowska)

Nieodłącznym elementem Festiwalu są edukacyjne wyjazdowe zajęcia tereno-
we do najpiękniejszych i  cennych przyrodniczo miejsc województwa zachodnio-
pomorskiego, które odbywają się corocznie. Inicjuje je i koordynuje Szczecińskie 
Towarzystwo Naukowe we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Regionalną Dyrekcją Lasów Państwo-
wych w  Szczecinie oraz Nadleśnictwami z  obszaru Pomorza Zachodniego. Pani 
Profesor aktywnie współpracowała na rzecz organizacji wyjazdów edukacyjnych. 
W sobotę 23 września 2017 roku w ramach XVII Zachodniopomorskiego Festiwalu 
Nauki odbyła się wycieczka edukacyjna do Barlinecko-Gorzowskiego Parku Kra-
jobrazowego. Podziwiano walory historyczne, krajobrazowe i przyrodnicze parku. 
Odbyła się również wycieczka do ogrodów dendrologicznych w Glinnej i Przelewi-
cach, w której miałyśmy przyjemność uczestniczyć, sprawując opiekę organizacyj-
ną nad całością.

Profesor Elżbieta Załoga podjęła również współpracę z  Książnicą Pomorską 
im. Stanisława Staszica w Szczecinie, której celem było wspólne przygotowanie tra-
dycyjnej grudniowej sesji Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego. Sesja ta odbywa 
się z reguły w rocznicę powstania Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego. 6 grud-
nia 2017 roku w budynku Książnicy Pomorskiej odbyło się VII spotkanie z cyklu-
Ludzie Nauki Pomorza Zachodniego poświęcone pamięci Profesora Henryka Lesiń-
skiego – historyka, archiwisty, współzałożyciela STN. Spotkanie odbywało się pod 
patronatem dyrektora Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie, 
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Lucjana Bąbolewskiego oraz prezes STN, prof. Ewy Komorowskiej. W ramach spo-
tkania referaty wygłosili: Profesor Radosław Gaziński (Uniwersytet Szczeciński) na 
temat Henryk Lesiński (1923–1994), uczonego życie i dzieło oraz Profesor Kazimierz 
Kozłowski (Uniwersytet Szczeciński i Archiwum Państwowe w Szczecinie) na temat 
Prof. dr Henryk Lesiński jako współtwórca STN i archiwista. Pani Hanna Lach – cór-
ka Profesora Henryka Lesińskiego – przybliżyła z kolei słuchaczom postać Profeso-
ra jako męża i ojca. Spotkanie wzbogaciła wystawa rodzinnych fotografii Profesora 
Henryka Lesińskiego. Profesor Elżbieta Załoga przygotowała od strony organiza-
cyjnej również drugą część spotkania poświęconą wręczeniu medali Towarzystwa. 
Tradycyjnie bowiem w ramach sesji młodym, wyróżniającym się pracownikom na-
uki wręczany jest medal Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego Amicus Scientiae 
et Veritatis. W roku 2017 medale otrzymali: dr Aleksandra Klich – Katedra Postę-
powania Cywilnego Wydziału Prawa i  Administracji Uniwersytetu Szczecińskie-
go, za wybitne osiągnięcia w dziedzinie prawa cywilnego procesowego, a szczegól-
nie propagowania idei rzetelnego postępowania podowodowego; dr n. med. Marta 
Budkowska – Zakład Analityki Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medyczne-
go w Szczecinie, za znaczący wkład naukowy w dziedzinie medycyny, a szczegól-
nie badania dotyczące wpływu sfingolipidów na komórki macierzyste; dr Anna Bie-
nias – Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin Wydziału Kształtowania 
Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 
w Szczecinie, za znaczący wkład naukowy w badania genetycznej odporności żyta 
na porastanie przedżniwne oraz dr inż. Maciej Konopacki  – Zakład Ciepłownic-
twa i Gospodarki Odpadami, Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony 
Środowiska Wydziału Technologii i  Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskie-
go Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, za osiągnięcia w badaniach nad 
wpływem wirującego pola magnetycznego na parametry życiowe wybranych mi-
kroorganizmów.

Pani Profesor często reprezentowała Szczecińskie Towarzystwo Naukowe w od-
powiedzi na zaproszenia z okazji jubileuszy członków STN, konferencji, sympozjów 
naukowych, wydarzeń kulturalnych i naukowych, odbywających się na terenie Po-
morza Zachodniego, także na zaproszenia z innych towarzystw naukowych działa-
jących w Polsce. Między innymi w dniach 17–21 października 2017 roku Elżbieta Za-
łoga jako członek Zarządu STN uczestniczyła w V Kongresie Polskich Towarzystw 
Naukowych w Świecie, zorganizowanym w Krakowie przez Polską Akademię Umie-
jętności. W czasie kilkudniowej sesji Pani Profesor aktywnie uczestniczyła w dysku-
sjach panelowych na temat obecnej sytuacji towarzystw naukowych w Polsce, ich 
miejscu w życiu naukowym i kulturalnym kraju oraz perspektywach dalszej działal-
ności towarzystw w zmieniającej się dość szybko sytuacji społeczno-ekonomicznej. 
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Profesor Elżbieta Załoga miała okazję przedstawić działalność Szczecińskiego To-
warzystwa Naukowego w wystąpieniu Historia i współczesność Szczecińskiego Towa-
rzystwa Naukowego, które spotkało się z ogromnym zainteresowaniem słuchaczy. 
Profesor Elżbieta Załoga podkreśliła w swej wypowiedzi rolę STN w popularyzacji 
nauki i rangę Towarzystwa w działalności kulturalnej na Pomorzu Zachodnim. In-
formacja o liczbie wydarzeń Zachodniopomorskich Festiwali Nauki i ich różnorod-
ności, zarówno pod względem merytorycznym jak i liczbie uczestników, wywarła 
spore wrażenie na uczestnikach krakowskiego Kongresu. Elżbieta Załoga przepro-
wadziła nadto wiele rozmów, między innymi miała okazję rozmawiać z  Profeso-
rem Andrzejem Białasem, prezesem PAU, i prezesami innych towarzystw o sytuacji 
finansowej towarzystw naukowych w  Polsce. Pani Profesor potwierdziła włącze-
nie STN w inicjatywę Pana Profesora Białasa pozyskiwania środków z tworzone-
go obecnie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego. Decyzja o tym została wprawdzie podjęta już wcześniej, bo na po-
przednim Kongresie Towarzystw Naukowych w Krakowie w 2015 roku, a pisząca te 
słowa włączyła Szczecińskie Towarzystwo Naukowe do grupy towarzystw zainte-
resowanych tego rodzaju dofinansowaniem, na tym Kongresie doprecyzowano na-
tomiast wcześniejsze ustalenia. 

W swoim sprawozdaniu z udziału w V Kongresie Polskich Towarzystw Nauko-
wych w Świecie, wygłoszonym na posiedzenia Zarządu STN z 16.11.2017 r., Profe-
sor Elżbieta Załoga stwierdziła, co następuje:

poziom Kongresu był bardzo wysoki, zarówno pod względem merytorycznym, jak i or-
ganizacyjnym i  jeszcze raz pokazał Szczecińskie Towarzystwo Naukowe jako jedno 
z wyróżniających się towarzystw w Polsce pod względem aktywności naukowo-organi-
zacyjnej (…). Opieka nad przybyłymi gośćmi była na najwyższym poziomie (…), a uczest-
nictwo w Kongresie zostało sfinansowane przez PAU.

Na tym samym zebraniu przewodnicząca zebrania i prezes STN, a zarazem pi-
sząca te słowa oceniła aktywność naukową i organizacyjną Sekretarza Generalnego 
STN Elżbiety Załogi i podkreślając znaczenie jej dorobku dla STN, zgłosiła wniosek 
o powołanie Profesor Elżbiety Załogi na członka zwyczajnego Towarzystwa. Wnio-
sek został przyjęty jednomyślnie (uchwała nr 11/2018).

Pani Profesor Elżbieta Załoga jest członkiem zwyczajnym Szczecińskiego Towa-
rzystwa Naukowego i pomimo że nie pełni już funkcji Sekretarza Generalnego STN, 
to przecież nadal związana jest z Towarzystwem i w miarę swoich możliwości cza-
sowych angażuje się w jego działalność naukowo-organizacyjną.

Szanowna Jubilatko – w imieniu Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego i swo-
im własnym bardzo dziękuję za efektywną współpracę w  realizacji naukowo-or-
ganizacyjnych przedsięwzięć w STN. Wysoko cenię Twą mądrość, rady, z których 
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niejednokrotnie korzystałam oraz okazywaną mi na każdym kroku pomoc i wspar-
cie w  pracy organizacyjnej. Jestem dumna, że jako prezes STN miałam zaszczyt 
i przyjemność współpracować z  tak kompetentną, mądrą, sumienną i pracowitą, 
a nadto pełną taktu i życzliwości Osobą.

Kochana Jubilatko – jesteś dla mnie i na zawsze pozostaniesz wzorem mądrego, 
dobrego i życzliwego człowieka, który biblijne przesłanie „kochaj bliźniego swego 
jak siebie samego” uznał za podstawową zasadę kontaktu z drugim człowiekiem, 
którego podziwiam i cieszę się ogromnie, że dane mi jest należeć do grona Two-
ich przyjaciół. 

Gratuluję Ci osiągnięć naukowych i  organizacyjnych, wspaniałej współpracy 
z  młodymi naukowcami i  umiejętności tworzenia wokół siebie atmosfery ciepła 
i wzajemnej życzliwości. 

Życzę Ci w tym uroczystym dniu oraz na przyszłość dużo zdrowia, dalszych suk-
cesów na niwie naukowej, ciepła i miłości bliskich, słońca i radości oraz spełniania 
wszelkich marzeń.

Ewa Komorowska
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dr hab. Tomasz Kwarciński prof. US 
Katedra Zarządzania Transportem 

Instytut Zarządzania 
Uniwersytet Szczeciński

Pani Profesor Elżbieta Załoga jako kontynuatorka myśli 
szczecińskiej szkoły ekonomiki transportu

Panią Profesor Elżbietę Załogę poznałem, podejmując pracę w  Katedrze Ekono-
mii i Polityki Gospodarczej US (luty 1999). W tym czasie kierownikiem Katedry był 
Pan Profesor Waldemar Grzywacz, który był osobą cieszącą się wyjątkowym auto-
rytetem.

Współpraca z  Panią Profesor rozpoczęła się wraz z  Jej „usamodzielnieniem” 
(kwiecień 1999 r.). Sprzyjały temu zainteresowania naukowe i badawcze Pani Pro-
fesor osadzone na gruncie transportu, które dotyczyły problematyki wejścia Polski 
do Unii Europejskiej, konkurencyjności, strategii rynkowych w transporcie.

Pani Profesor jest absolwentką Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Trans-
portu Politechniki Szczecińskiej (WIET PS), kierunek ekonomika transportu mor-
skiego. W tamtym czasie ten kierunek studiów uznawano za elitarny. Ja zaś byłem 
jednym z ostatnich absolwentów Wydziału Transportu i Łączności US (kierunek 
ekonomika i organizacja transportu). W lutym 1999 roku Wydział zmienił nazwę 
na Zarządzania i Ekonomiki Usług, a także siedzibę z Mickiewicza 64/66 na Cukro-
wą 8. Studiowanie transportu w Szczecinie pozwoliło na poznanie wielu wspania-
łych Mistrzów tworzących i rozwijających tzw. szczecińską szkołę ekonomiki trans-
portu: Przemysława Małka, Jerzego Wolszczana, Waldemara Grzywacza, Franciszka 
Gronowskiego, Lesława Swatlera, Kazimierza Sawickiego, Pawła Zalewskiego, Bro-
nisława Dziedziula i ich następców.

Do dziś pamiętam dzień usamodzielnienia Pani Profesor. Był to jeden ze sło-
necznych dni kwietnia 1999 roku. Jako młody pracownik nauki nie doceniałem jed-
nak rangi tego wydarzenia naukowego. Chciałbym podkreślić, że w tamtym okresie 
kolokwium habilitacyjne było doniosłym i jednocześnie rzadkim wydarzeniem na 
Wydziale. Bardziej „wtajemniczeni” w procedury habilitacyjne byli doktorzy, szcze-
gólnie ci, którzy byli blisko habilitacji. Z tego dnia pamiętam, jak spotkałem Panią 
Profesor zadowoloną z przebiegu kolokwium habilitacyjnego, z naręczem kwiatów, 
otoczoną gronem przyjaciół – profesorów. Należy podkreślić, że procedura i prze-
bieg kolokwium habilitacyjnego różnił się od obecnie obowiązującej. Przede wszyst-
kim obecnie nie przeprowadza się kolokwium (choć nowa Ustawa 2.0 dla nauk 
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społecznych przywróciła taką możliwość). Ówczesne uchwały Rad Wydziałów mu-
siały być ponadto zatwierdzone przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów Na-
ukowych w Warszawie, co mogło wywoływać dodatkową niepewność wśród habi-
litantów. Znane są przypadki długiego czasu oczekiwania przez zainteresowanego 
na potwierdzenie uzyskanego stopnia naukowego, powoływanie dodatkowych re-
cenzentów itp. W wypadku Pani Profesor zatwierdzenie habilitacji zakończyło się 
jednak pozytywnie po kilku miesiącach, a po kolejnych dwóch miesiącach Pani Pro-
fesor uzyskała stanowisko profesora US. Ten stan trwał do lipca 2014 roku, kiedy 
Pani Profesor uzyskała tytuł profesora nadany przez Prezydenta RP.

Uzyskanie samodzielności przez Panią Profesor było okazją do nieformalnego 
powierzaniem Jej misji dalszego rozwoju szczecińskiej szkoły ekonomiki transpor-
tu. Z  perspektywy czasu myślę, że powierzone zadanie jest realizowane z  sukce-
sem. Nadal jest aktywna na rzecz rozwoju myśli ekonomicznej transportu na arenie 
krajowej i  międzynarodowej. Pozostaje mieć nadzieję, że następcom Pani Profe-
sor stworzone zostaną warunki kontynuowania dzieła swoich Mistrzów. Czy to się 
spełni? Odpowiedź poznamy za jakiś czas, może przy okazji kolejnych jubileuszy?

Ocenę wkładu Pani Profesor w rozwój szczecińskiej szkoły ekonomiki transpor-
tu można przedstawić na bazie trzech płaszczyzn: naukowej, dydaktycznej oraz or-
ganizacyjnej. W dalszej części przedstawiono te, które uznałem za najistotniejsze, 
wynikające ze współpracy z Panią Profesor. Należy jednak pamiętać, że to ocena su-
biektywna, co wynika z charakteru tego tekstu. Bardzo bogaty dorobek Pani Pro-
fesor został jedynie zasygnalizowany. Cenne w tym zakresie były rozmowy z Panią 
Profesor oraz w szerszym gronie, przede wszystkim podczas zebrań Katedry, w któ-
rych uczestniczyły także osoby niebędące już w tym czasie pracownikami Wydzia-
łu/Katedry. Należy podkreślić, że Pani Profesor bardzo dbała o utrzymywanie wię-
zi także z emerytowanymi pracownikami, tworząc rodzinną atmosferę.

W ujęciu naukowym Pani Profesor zwracała uwagę przede wszystkim na wielo-
aspektowy rozwój swojego zespołu. Pani Profesor nie odmawiała również konsul-
tacji osobom spoza Wydziału, którzy przyjeżdżali na dyskusję naukową z odległych 
stron kraju. Myślę, że każda osoba, która miała kontakt z Panią Profesor, może ina-
czej podejść do oceny jej wkładu w rozwój naukowy. Niewątpliwie uwagi Pani Pro-
fesor mają zawsze charakter merytoryczny – jest także osobą niezwykle skrupulat-
ną w ocenie tekstów naukowych.

Wkład naukowy Pani Profesor w mój rozwój naukowy obejmował przede wszyst-
kim promotorstwo w przewodzie doktorskim oraz opiekę naukową w procesie ha-
bilitacyjnym. Mój przewód doktorski, poprzedzony wyrażeniem przez Panią Profe-
sor zgody na przyjęcie obowiązków opiekuna naukowego, został otwarty w grudniu 
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1999 roku. Pierwszy awans naukowy – stopień doktora, uzyskałem w 2003 roku, 
a doktora habilitowanego w 2017 roku.

Po 20 latach współpracy mogę stwierdzić, że wkład Pani Profesor w mój rozwój 
naukowy jest trudny do przecenienia. Uwagi merytoryczne i formalne doskonali-
ły moją pracę doktorską. Podobne konsultacje dotyczyły również monografii habi-
litacyjnej. W pamięci pozostały liczne dyskusje, spotkania, spory naukowe. Jeden 
z pierwszych, do dziś właściwie „strony” pozostały przy swoim, dotyczy wpływu 
opakowań na jakość produktu. 

Trudno określić liczbę godzin dyskusji związanej z poszukiwaniem problemów 
badawczych, analizą tekstów prac naukowych czy też zapisków konspektów prac 
naukowych. Myślę, że jako pierwszy doktorant Pani Profesor otoczony byłem naj-
większą Jej koncentracją nad moimi tekstami naukowymi. Nie miałem w tym cza-
sie „konkurencji”, a tym samym, co pewnie związane jest z pierwszymi podopiecz-
nymi, podlegałem szczególnej trosce i uwadze. To co otrzymałem w tamtym okresie, 
to znaczny wkład Pani Profesor w jakość pracy naukowej, przy jednoczesnym bra-
ku nadmiernego pośpiechu. W swoim dorobku Pani Profesor ma siedmiu wypro-
mowanych doktorów. Z  moich obserwacji wynika, że metodycznie postępowała 
z Nimi podobnie, wyrabiając sobie w ten sposób markę bardzo dobrego promoto-
ra i nauczyciela akademickiego.

Poza dbaniem o awanse naukowe młodszej kadry ważne dla Pani Profesor było 
utrzymywanie kontaktów z innymi ośrodkami naukowymi w kraju oraz za granicą. 
Cenne dla młodszej kadry było organizowanie przez Panią Profesor wyjazdów na 
konferencje naukowe. Wyjazdy, szczególnie tak licznej grupy, jaką tworzyli człon-
kowie Katedry, nie byłyby możliwe bez właściwego dbania o ich finansowanie oraz 
rozległe kontakty międzynarodowe Pani Profesor.

W pamięci zapadły mi szczególnie wyjazdy na Europejskie Kongresy Transporto-
we, w latach 2010–2018, co umożliwiło członkom Katedry zapoznawanie się z ak-
tualnymi zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem i rozwojem transportu. 
Z niektórymi problemami transportowymi oraz danymi i opracowaniami po raz 
pierwszy spotykaliśmy się właśnie podczas tych wyjazdów. Co ważne, pozyskiwane 
w ten sposób informacje, które nie były w Polsce w tamtym czasie dostatecznie roz-
powszechnione, pozwalały członkom Katedry na ich włączenie do pracy naukowej 
i dydaktycznej. Sprzyjało to również awansom naukowym. Kongresy poświęcone 
były następującym zagadnieniom: Mobile Society – Safety and Security in Transport 
(Stuttgart 2010), Competitive and sustainable transport – after crisis, what next (War-
szawa 2011), The new ways in city and intercity transport (Budapeszt 2012), Transport 
as a scientific discipline (Praga 2013), Mobility for a joint Europe (Bruksela 2014), De-
mand meeting supply (Zagrzeb 2015), Mobility 4.0 – Quo Vadis Europe? (Wiedeń 2016), 
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TEN-T Road Network Development – Experiences of the last 25 years (Budapeszt 2017), 
Mobility and European Transport Space (Warszawa 2018).

Kontakty międzynarodowe rozwijane były przez Panią Profesor przez wiele lat. 
Pamiętam, jak bardzo Pani Profesor zaangażowała się w prace na rzecz Grupy Robo-
czej ds. Statystyki Transportu oraz Grupy Roboczej ds. Transportu Kombinowane-
go EKG ONZ w Genewie, Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu w Paryżu, 
Grupy Transport Inicjatywy Środkowoeuropejskiej. Najważniejsze jednak doświad-
czenia Pani Profesor zdobyła wcześniej, będąc zatrudnioną w Banku Światowym 
w Waszyngtonie na stanowisku konsultanta.

Aktywność międzynarodowa pozwoliła Pani Profesor na podjęcie w kolejnych la-
tach współpracy naukowo-badawczej z zagranicznymi ośrodkami naukowymi oraz 
realizację projektów międzynarodowych. Stało się to bazą dla wzrostu rozpozna-
walności Pani Profesor w środowisku naukowym zarówno krajowym, jak i zagra-
nicznym. Przykładem mogą być liczne prace eksperckie. Z tego zakresu chciałbym 
wyróżnić bardzo owocną współpracę z resortem transportu. Ekspertyzy dotyczyły 
różnych obszarów, jednak ważne były te, które nawiązywały do problematyki że-
glugi śródlądowej. Na ten temat powstało wiele przygotowanych przez Panią Pro-
fesor opracowań i ekspertyz. Wartościowa była stworzona koncepcja funkcjonowa-
nia Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowego, pierwszego narzędzia 
(o mocy ustawy) promującego tę gałąź transportu w Polsce. Współautorem opraco-
wania był Pan dr Marian Rusak.

W aktywności naukowej Pani Profesor ważne miejsce zajmuje obecnie współpra-
ca z innymi, polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Bardzo owocna jest 
współpraca z ośrodkiem sopockim, warszawskim, katowickim. Ważnym efektem 
współpracy jest międzynarodowa konferencja naukowa EURO-TRANS (dawniej 
TRANSLOG) przygotowywana wspólnie z Panem Profesorem Bogusławem Libe-
radzkim, długoletnim kierownikiem Katedry Transportu SGH, posłem do Parla-
mentu Europejskiego kilku kadencji. W tym roku odbędzie się w Szczecinie już 16. 
edycja Konferencji EURO-TRANS. W  międzynarodowej aktywności Pani Profe-
sor należy zaś podkreślić zaangażowanie we współpracę z The European Platform of 
Transport Sciences. W uznaniu zasług Pani Profesor powierzono Jej wiele zaszczyt-
nych funkcji w tej organizacji. Myślę, że na chęć współpracy w takim gronie wpły-
wają osoby tworzące Platformę – życzliwe, pomocne i otwarte na nowe wyzwania.

Za ważne osiągnięcie naukowe można uznać zorganizowane przez Panią Profesor 
Sympozjum (2010) Szczecińska Szkoła Ekonomiki Transportu. Przeszłość – Teraźniej-
szość – Przyszłość. W czasie swojego wystąpienia Pani Profesor określiła istotę szcze-
cińskiej szkoły naukowej transportu stwierdzając, że „jest to intelektualna wspólno-
ta, wyrosła na gruncie pierwszej wyższej uczelni w Szczecinie i kształtowana przez 
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dziesięciolecia, dzięki nadaniu wyższemu szkolnictwu ekonomicznemu w Szczeci-
nie profilu transportowego”. Z okazji sympozjum wydano publikację jubileuszową – 
bardzo pozytywnie przyjętą, która może być kanwą dla dalszych przemyśleń i ocen 
z różnej perspektywy, ponieważ szczecińska szkoła ekonomiki transportu jest roz-
wijana już przez trzy pokolenia.

Oceniając dorobek naukowy Pani Profesor, należy podkreślić Jej znakomitą 
umiejętność łączenia aktywności praktycznej i naukowej. Pozwoliło to przygoto-
wać wiele opracowań i ekspertyz, uwzględniających Jej główne zainteresowania ba-
dawcze, które w ostatnim okresie związane są ze współczesnymi wyzwaniami spo-
łeczno-gospodarczymi, tj. mobilnością społeczną, wykluczeniem społecznym oraz 
zrównoważoną mobilnością.

Pani Profesor przyczyniła się do poprawy pozycji branżowego czasopisma nauko-
wego „Problemy Transportu i Logistyki”, którego od roku 2007 była redaktorem 
naukowym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego serii PTiL były bardzo 
wysoko oceniane na arenie krajowej. Wynikało to również z liczby punktów przy-
znawanych artykułom publikowanych w tym czasopiśmie. Do 2019 roku za opu-
blikowany w czasopiśmie artykuł, zgodnie z komunikatem MNSW, przyznawano 
10 pkt, co w tamtym okresie było wyróżniającym się poziomem.

Przygotowując publikacje naukowe, ekspertyzy i  tezy do dyskusji naukowych, 
Pani Profesor docierała zawsze do najnowszych opracowań. Nierzadko były to opra-
cowania publikowane za granicą. Dzięki temu przygotowywane materiały charak-
teryzowały się bardzo wysokim poziomem naukowym oraz oryginalnością.

Pani Profesor, mimo trudu wkładanego w rozwój swojej Katedry, potrafiła także 
realizować własny rozwój. Jego uwieńczeniem było nadanie Jej w 2014 roku tytułu 
profesora. Miałem to szczęście bycia protokolantem podczas specjalnego posiedze-
nia Rady Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług. Wszyscy powołani przez Radę 
recenzenci podkreślili wysoką wartość przygotowanej przez Panią Profesor mono-
grafii profesorskiej, a także jednoznacznie pozytywnie wypowiedzieli się o całym 
Jej dorobku. Rada Wydziału jednomyślnie głosowała w sprawie nadania tytułu Pani 
Profesor Elżbiecie Załodze.

Poza organizacją Konferencji EURO-TRANS widoczny jest duży wkład Pani Pro-
fesor w organizację, a także wsparcie dla innych wydarzeń naukowych na Wydzia-
le. Z inicjatywy Pani Profesor od 2002 roku organizowane były przez Katedrę Sys-
temów i Polityki Transportowej US ogólnopolskie seminaria naukowe. Dotychczas 
odbyło się 12 seminariów poświęconych dyskusjom naukowym nad istotnymi teo-
retycznymi i praktycznymi aspektami ekonomiki transportu. Z założenia, celem se-
minariów było integrowanie środowiska młodszej kadry ekonomistów transportu 
w Polsce oraz dawanie okazji do wystąpień i dyskusji naukowych. Ważne było także 
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wsparcie dla innych inicjatyw, w tym The Day of Transport Culture oraz Ogólnopol-
skich Konferencji Doktorantów.

Pani Profesor pełniła wiele ważnych funkcji na Uniwersytecie. Do głównych 
można zaliczyć funkcję wicedyrektora (w latach 2001–2002) oraz dyrektora (w la-
tach 2002–2005) Instytutu Transportu i  Logistyki, prodziekana WZiEU ds. stu-
diów zaocznych (w latach 1999–2002), prodziekana ds. nauki (2008–2012), członka 
Rady Wydziału Transportu i Łączności oraz Rady Wydziału Zarządzania i Ekono-
miki Usług, członka Senackiej Komisji ds. Współpracy z  Zagranicą (1999–2008), 
członka Senackiej Komisji ds. Nauki (od 2008 r.).

Poza macierzystą uczelnią Pani Profesor jest cenioną osobą w kraju oraz za gra-
nicą. W ostatnim okresie pełniła wiele ważnych funkcji – była między innymi prze-
wodniczącą Rady ds. Promocji Żeglugi Śródlądowej, członkiem rad nadzorczych 
PKP Intercity Sp. z o.o. oraz PKP SA, koordynatorem lub współautorem w krajo-
wych i  międzynarodowych projektach Komitetu Badań Naukowych, ekspertem 
Komisji Europejskiej w 6. Programie Ramowym UE, brała udział w negocjacjach 
z Unią Europejską dotyczących żeglugi śródlądowej, była ekspertem resortu trans-
portu w pracach grup roboczych EKG ONZ, Europejskiej Konferencji Ministrów 
Transportu oraz Inicjatywy Środkowo Europejskiej (Grupa Transport). Jest człon-
kiem Komitetu Transportu PAN, zarządu Oddziału Wojewódzkiego Polskiego To-
warzystwa Ekonomicznego w Szczecinie, zarządu Szczecińskiego Towarzystwa Na-
ukowego.

Pani Profesor pełniła funkcję kierownika Katedry Systemów i Polityki Transpor-
towej w latach 2001–2018, a więc od początku powstania do momentu reorganiza-
cji Wydziału przeprowadzonego przez ostatniego dziekana. 

Należy podkreślić wagę i poziom wykładów Pani Profesor – zawsze były niezwy-
kle interesujące i aktualne, a więc o wysokich walorach naukowych i poznawczych. 
Wykłady nigdy się nie powtarzały (nawet te dotyczące tej samej tematyki). Pani Pro-
fesor jest niebywałą erudytką!

Sposób egzaminowania, który także przyjąłem, odbywa się w formie ustnej. Pani 
Profesor daje jednak szanse na jego zdanie. Wbrew pozorom nie jest to trudna, choć 
na pewno stresująca forma zaliczenia przedmiotu. Jej pozytywów upatruję w moż-
liwości polemiki z  egzaminowaną osobą, przedstawiania własnych argumentów 
i formułowania własnych poglądów. Daje to szansę szerszego, szczególnie wobec 
zaliczeń pisemnych, sprawdzenia wiedzy. Myślę że studenci po latach nie ocenia-
ją tej formy sprawdzenia wiedzy negatywnie. W późniejszych rozmowach studen-
ci przyznają, że pomimo wielkiego strachu i stresu związanego z egzaminem ust-
nym jest to jednak przydatna forma sprawdzenia się – niestety ten sposób zanika. 
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W procesie dydaktycznym ważne było opublikowanie przez Panią Profesor licz-
nych pomocy naukowych, w  tym skryptów oraz przewodników do studiowania 
wielu przedmiotów. Miałem przyjemność być współautorem kilku z nich.

Pani Profesor jest również wysoko cenioną osobą przez studentów. Ma to od-
zwierciedlanie w liczbie kandydatów zapisujących się na seminaria. Prace pisane 
pod kierunkiem Pani Profesor były wyróżniane w licznych konkursach. 

Szanowna Pani Profesor, 

zdaję sobie sprawę, że wszystko, co napisałem wyżej, nie oddaje w pełni, a nawet 
w części, dokonań Pani Profesor. Wynika to z jednej strony z bardzo bogatego ży-
cia zawodowego Pani Profesor, ale również z Jej przekonania, że warto poświecić 
się nauce dla rozwoju własnego, uczelni, regionu i kraju.

W swojej pracy zawsze udawało się Pani Profesor znaleźć pola badawcze, które 
stawały się ważne w kolejnych latach/dekadach. Jest to istotne z punktu widzenia 
miejsca profesora w nauce jako osoby, która dostrzega nowe, przyszłościowe pro-
blemy badawcze, a także wyznacza nowe kierunki badań.

Pani Profesor postrzegana jest jako osoba ciepła, życzliwa, pomocna, ale i wyma-
gająca. Wiedząc o swoich słabościach, chciałbym Pani Profesor bardzo podzięko-
wać za cierpliwość. Opieka Pani Profesor i możliwość współpracy pozwoliła mi na 
pomyślne (owocne) wrastanie w środowisku naukowym szczecińskiej szkoły eko-
nomiki transportu.

Przecław, 29.03.2020
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prof. dr hab. Bogusław Liberadzki

Jubileusz prof. dr hab. Elżbiety Załogi

Międzynarodowa konferencja EURO-TRANS związana jest nazwiskiem Pani prof. 
dr hab. Elżbiety Załogi, która we wszystkich edycjach reprezentowała Uniwersy-
tet Szczeciński, współorganizatora wraz ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie.

Piszący te słowa miał przyjemność współpracować z Panią Profesor od połowy lat 
70. XX wieku w Ośrodku Badawczym Ekonomiki Transportu w Warszawie, którego 
silny zespół pracował w Szczecinie, zajmując się transportem międzynarodowym, 
współpracą różnych gałęzi transportu w  portach morskich, gestią transportową 
oraz wówczas powstającymi nowymi technologiami przewozów kombinowanych 
i kontenerowych.

Szkoła Główna Handlowa oraz Politechnika Szczecińska, potem Uniwersytet 
Szczeciński szczycą się podobną szkołą ekonomiki transportu, a  także podobny-
mi poglądami w dziedzinie logistyki. Uzasadnia to szczególne więzy naukowe mię-
dzy tymi dwoma ośrodkami naukowymi. W publikacjach Pani Profesor poświęca 
temu znaczące miejsce, na przykład w artykule Twórcy szczecińskiej szkoły ekono-
miki transportu opublikowanym w ,,Problemach Transportu i Logistyki” 2016, nr 2.

Dla celów tej publikacji niech mi wolno będzie objąć analizą kierunki badawcze 
i naukowe Pani Profesor Elżbiety Załogi po 1989 roku. Był to bowiem czas radykal-
nych zmian, nowego sposobu myślenia, a także wielkich wyzwań. Jeszcze w OBET 
w latach 1987–1989 podjęto i zintensyfikowano współpracę z Bankiem Światowym, 
Europejską Komisją Gospodarczą ONZ oraz z  USA. Główne obszary badawcze 
i związki z praktyką dotyczyły projektu inwestycyjnego Banku Światowego, wizji 
Transeuropejskich Sieci Transportowych oraz instrumentów kierowania systema-
mi transportowymi. Pani Profesor w tę tematykę szybko się włączyła jako konsul-
tant Banku Światowego, a także ekspert EKG ONZ w zakresie transportu Komite-
tu Transportu Wewnętrznego. 

W  latach 90. Profesor Elżbieta Załoga szczególną uwagę poświęcała zagadnie-
niom integracji europejskiej polskiego systemu transportowego – przewozom kom-
binowanym, analizie rynków transportowych, przyjmowaniu wspólnej termino-
logii w transporcie, ujednolicaniu transportowych systemów informacyjnych itd. 
W zdecydowanej większości podejmowana tematyka ma istotne znaczenie dla pol-
skiego transportu w europejskim systemie transportowym.

Tematyka badawcza i publikacje Profesor Elżbiety Załogi po 2000 roku obejmują 
kluczowe zagadnienia europejskiej polityki transportowej oraz instrumentów i ob-
szarów regulacyjnych.
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Zrównoważony rozwój transportu stanowi kluczowo ważne zagadnienie w kon-
tekście zdolności do zaspokajania popytu gospodarki i mobilności mieszkańców, 
oddziaływania na środowisko naturalne oraz równowagę intermodalną w  syste-
mie transportowym. Znajdujemy publikacje Jubilatki na ten temat w Polsce oraz 
poza granicami. Jedno z dzieł fundamentalnych Trendy w transporcie lądowym Unii 
Europejskiej, monografia wydana przez WN US w Szczecinie w 2013 roku, prezen-
tuje stan myślenia o rozwoju transportu lądowego, omawia dylematy oraz prezen-
tuje poglądy Autorki – Profesor Elżbiety Załogi. Część zagadnień znalazła swoje 
rozwiązania, część nadal czeka na systematyczne poszukiwania nowych rozwiązań.

Zrównoważony rozwój transportu, zrównoważony system transportowy to klu-
czowy postulat współczesnej polityki transportowej Unii Europejskiej. Zagadnie-
nie zrównoważonego rozwoju zajmuje wysokie miejsce w badaniach i publikacjach 
Profesor Elżbiety Załogi. W publikacji z 2009 roku Autorka podnosi aspekty śro-
dowiskowe we wspólnej polityce transportowej1. Zrównoważony rozwój transpor-
tu konsekwentnie znajduje swoje miejsce w wielu opracowaniach jako kryterium 
doboru funkcjonowania transportu oraz jako przejaw racjonalności gospodarczej2. 
Profesor Elżbieta Załoga zaprezentowała wskaźniki zrównoważonego rozwoju 
transportu w Unii Europejskiej jako instrumenty analizy zmian (vide: „Logistyka” 
2014, nr 6), traktując transport jako czynnik zrównoważonego rozwoju społeczno-
-gospodarczego, który winien uwzględniać preferencje użytkowników3.

Wizja rynku usług transportowych to także ważny temat rozważań Pani Profe-
sor. Polityczna wizja rynku tych usług w Unii Europejskiej to oryginalne rozważa-
nie na temat struktury rodzajowej usług, wpływu transportu na konkurencyjność 
gospodarki, a także na model mobilności ludności.

Transport lądowy Unii Europejskiej i Polski jest najbliższy Pani Profesor, jest tak-
że aktualnie w centrum uwagi oraz działań wspólnotowych – regulacyjnych oraz 
inwestycyjnych.

W dziedzinie transportu lądowego w Unii Europejskiej w ostatnich latach pod-
jęto kilka ważnych decyzji, a mianowicie:
1. IV Pakiet Kolejowy.
2. Pakiet mobilności.
3. Prawa pasażerów w transporcie kolejowym.
4. Transeuropejskie sieci transportowe (TEN-T).

1 Prawne – polityczne – ekonomiczne dylematy Unii Europejskiej, red. Z. Chmielewski, Agraf, Szczecin 2009, 
s. 166–177.

2 E. Załoga, D. Milewski, Zrównoważony rozwój jako wyzwanie ekonomiczne, „Zeszyty Naukowe Uniwer-
sytetu Szczecińskiego nr 871, Problemy Transportu i Logistyki” 2015, nr 30. 

3 Users preferences in the freight transport, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2000.
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Pakiet mobilności składa się z czterech części, a mianowicie:
1. Zatrudnienie kierowców w transporcie drogowym.
2. Minimalne wymagania dotyczące maksymalnego dziennego i tygodniowego cza-

su pracy kierowców, odpoczynek oraz tachografy.
3. Dostęp do międzynarodowego rynku przewozów, czyli kabotaż.
4. Elektroniczne systemy informacji o transporcie towarowym.

W pracach na forum Parlamentu Europejskiego piszącemu te słowa przypada 
w udziale przyjemność korzystania z dorobku naukowego i badawczego Pani Pro-
fesor Elżbiety Załogi.

Pakiet mobilności dotyczy przewozów międzynarodowych transportem samo-
chodowym. Podstawowe podejmowane zagadnienia to uczciwa konkurencja, do-
stęp do rynków, uzyskiwanie przewag konkurencyjnych, regulacja czasu pracy i pła-
cy kierowców oraz tachografy i inne elektroniczne systemy informacji o transporcie.

W dorobku naukowym Jubilatki znajdujemy prace badawcze i publikacje właśnie 
dotyczące konkurencyjności międzygałęziowej i wewnątrzgałęziowej w transpor-
cie. Eksport usług transportowych to ważny czynnik w bilansie handlowym i płat-
niczym, to także czynnik wpływający na konkurencyjność narodowego eksportu, 
a obsługa importu sprawia, że importujemy dobra bez obcej usługi transportowej.

Dużym problemem spornym jest m.in. sprawa kabotażu. Kabotaż jest elemen-
tem europejskiego systemu przewozów i przemawiają za tym ważne powody gospo-
darcze, racjonalność gospodarowania w  transporcie, natomiast państwa wysoko 
rozwinięte traktują kabotaż uprawiany przez przewoźników z Europy Środkowo-

-Wschodniej jako zakłócenie działania ich rynków. Wynika stąd silna wola politycz-
na ograniczenia swobody dostępu do wykonywania tych usług. Pani Profesor po-
dejmowała ten temat w swoich pracach, pokazując rolę kabotażu w europejskiej 
przestrzeni transportu4 oraz odnosząc się do zasad rynku wewnętrznego Unii5.

W dorobku publicystycznym Pani Profesor jest ciekawy w obecnej dobie artykuł – 
Wpływ kryzysu finansowego 2007 na aktywność sektora transportu lądowego w Unii 
Europejskiej6. Niech to będzie zachęta do pochylenia się nad obecnym kryzysem.

Znaczącą pozycję w  pracach i  osiągnięciach zajmują zagadnienia inteligent-
nych systemów transportowych, które stanowią dużą szansę dla europejskiego 
transportu, a zarazem duże wyzwanie techniczne, a także społeczne i polityczne7. 

4 E. Załoga, Kabotaż drogowy a wizja europejskiej przestrzeni transportu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego nr 869, Problemy Transportu i Logistyki” 2015, nr 29. 

5 E. Załoga, Kabotaż drogowy a reguły rynku wewnętrznego UE, „Zeszyty Naukowe UG. Ekonomika Trans-
portu i Logistyka” 2017, nr 64, s. 201–211.

6 „Logistyka” 2012, nr 2 (forma elektroniczna).
7 E. Załoga, W. Wojan, Political and Market Challenges in relation to Services Using Intelligent Transport 

Systems, w: Smart Solutions in Todays Transport 2017, Springers International Publishing AG.
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Inteligentne systemy transportowe – IST to szansa na podniesienie efektywności 
transportu drogowego, zmniejszenie energochłonności, kongestii, lepszego wyko-
rzystania dostępnej infrastruktury.

Profesor Elżbieta Załoga dużo uwagi w swojej działalności naukowej poświęca 
rozwojowi europejskiej infrastruktury transportowej, pisząc o Transeuropejskich 
Sieciach Transportowych  – planowaniu sieci i  finansowaniu ich rozwoju, sposo-
bach odpłatności za korzystanie z  infrastruktury oraz równowadze gałęziowej 
w europejskim systemie transportu lądowego8.

Transport kolejowy to bardzo ważny wątek w  twórczości naukowej Jubilatki. 
Rozprawa habilitacyjna Strategie rynkowe kolei wobec zmian w preferencjach klien-
tów9 opublikowana w 1998 roku stanowiła duży wkład intelektualny i metodyczny 
w myślenie o rynkowym zachowaniu przedsiębiorstw kolejowych po pierwszych 
latach doświadczeń i przemian w polskim systemie transportowym po 1989 roku.

Transport kolejowy jest zawsze rozpatrywany w kontekście europejskiego i na-
rodowego systemu, w jego tradycyjnych funkcjach na rynku przewozów osób oraz 
dóbr oraz z silnie akcentowanym postulatem modernizacji i unowocześniania – za-
chowań przewoźników kolejowych na wzór lotniczych i autobusowych w przewo-
zach osób oraz przewoźników drogowych w przewozach dóbr.

Erudycja, doświadczenie badawcze krajowe oraz międzynarodowe, a  także bli-
skie związki z praktyką kolei sprawiły, że Pani Profesor wniosła również w tym ob-
szarze istotny wkład w prace nad IV Pakietem Kolejowy w Parlamencie Europej-
skim, który już wchodzi w  życie. Szczególny wkład dotyczył świadczenia usług 
użyteczności publicznej regionalnych systemów przewozów osób10.

Pani Profesor Elżbieta Załoga wnosi swój wkład ekspercki w prace nad rozporzą-
dzeniem Prawa Pasażerów w Transporcie Kolejowym, które aktualnie trwają. Dy-
lemat rozstrzygający polega na przekonaniu przewoźników kolejowych, że popra-
wa jakości usług to szansa na zwiększenie dochodów, a nie tylko wzrost kosztów. 
Wprowadzenie jednolitych norm i standardów w całej Unii Europejskiej zachęci do 
korzystania z transportu kolejowego.

Pieczętując pola naszej współpracy, piszący pragnął podkreślić wielkie kompe-
tencje zawodowe, rzetelność badawczą oraz wiedzę zacnej Jubilatki. Współpraca 
z Panią Profesor Elżbietą Załogą, rozpoczęta w roku 1986, trwa do teraz, nabierając 

8 W tym zakresie autorka opublikowała liczne pracę po 2000 r., nie tylko w języku polskim.
9 E. Załoga, Strategie rynkowe kolei wobec zmian w preferencjach klientów, Wydawnictwo Naukowe Uni-

wersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998.
10 Zob. m.in. Transport a wykluczenie społeczne, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 535, 

Ekonomiczne Problemy Usług” 2009, nr 33; E. Załoga, Bezpieczeństwo i ochrona pasażera w transporcie 
kolejowym, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, z. 166, Warszawa 2018.
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nowego znaczenia i siły, adekwatnie do tego, jak zmieniały się nasze role – od ad-
iunkta w OBET, po dziekańską rolę i inne role kierownicze w Uniwersytecie Szcze-
cińskim, po profesora zwyczajnego nauk ekonomicznych.

Naszym wielkim wspólnym przedsięwzięciem jest międzynarodowa konferencja 
EURO-TRANS, organizowana od dziesięcioleci na przemian w Szczecinie i w War-
szawie przez Uniwersytet Szczeciński oraz Szkołę Główną Handlową. Wyrażam za 
to wielkie słowa uznania i podziękowania.

Jubileusz jest dobrą okazją także do wątku osobistego. Otóż nasza współpraca 
naukowa przekształciła się w przyjaźń osobistą i rodzinną. Wraz z moją małżonką 
mamy zaszczyt znać rodzinę Pani Profesor, cieszymy się sukcesami Pani Profesor 
Elżbiety, a ona także cieszy się naszymi sukcesami. Pani Profesor jest osobą nadzwy-
czaj życzliwą, pogodną i promieniującą dobrocią. Niech tak zawsze będzie.
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Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

Na Jubileusz Profesor Elżbiety Załogi – 
refleksje o wspólnej drodze naukowej, wartościach i przyjaźni

Czyje przekonania są piękne
Tego życie jest dobre

(przysłowie wschodnie) 

Rok 2020 okazuje się być szczególny dla całego globalnego świata. Niespodziewa-
nie doświadczamy pandemii, która przewartościowuje całe nasze życie, ideały, pla-
ny i myślenie. W tym roku przyszło nam też obchodzić nasze jubileusze, nasze be-
nefisy zawodowe. Skłania to do refleksji, jaka to była droga, którą przebyłyśmy, czy 
umiałyśmy ją dobrze wybrać i pokonywać tak po jej zawodowej, jak i prywatnej 
stronie. Obie z Panią Profesor Elżbietą Załogą kroczyłyśmy podobnymi szlakami 
już od czasów studiów, chociaż w innych ośrodkach naukowych i otoczeniu akade-
mickim. Trzeba też jednak na wstępie podkreślić, że oba nasze środowiska nauko-
we, szczecińskie i warszawskie, od lat 70. XX wieku współpracowały ze sobą, dzię-
ki naszym Mistrzom, Profesorom, że wspomnę tylko prof. Mariana Madeyskiego, 
prof. Przemysława Małka, prof. Elżbietę Lissowską, prof. Romualda Bauera, prof. 
Jerzego Wolszczana, prof. Waldemara Grzywacza, ze starszego pokolenia ekonomi-
stów transportu. Już wówczas kształtować zaczęły się dwie silne szkoły ekonomi-
ki transportu: szczecińska i warszawska, a nieco później trzecia, gdańsko-sopocka. 

Miałam to szczęście, że poznałam Panią Profesor Elżbietę Załogę już w latach 
90. ubiegłego wieku. Nasze drogi życiowe skrzyżowały się dzięki współpracy Jej 
Zespołu i  Katedry Transportu SGH, którą kierował wówczas Profesor Romuald 
Bauer, przejmując Katedrę po prof. Marianie Madeyskim. Następnie nasze aktyw-
ności i współpraca poszerzały się o nowe działania na niwie naukowo-badawczej, 
publikacyjnej, a także przy organizacji cyklicznych międzynarodowych Konferen-
cji EURO-TRANS.

Pani Profesor Elżbieta Załoga od początku studiów i pracy naukowej skierowała 
swoje zainteresowania na transport. Studia wyższe na Wydziale Inżynieryjno-Eko-
nomicznym Transportu Politechniki Szczecińskiej (WIET PS) podjęła na kierunku 
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ekonomika transportu morskiego. Pracę magisterską poświęciła zagadnieniom 
spedycji, jej tytuł brzmiał System zarządzania oraz efekty ekonomiczne działalności 
spedytora na podstawie C. Hartwig Szczecin (promotor prof. K. Luks). Wtedy w la-
tach 70. tematyka ta była na wskroś nowoczesna, tworzyły się wówczas zręby na-
uki o transporcie i spedycji.

Poziom pracy magisterskiej został przez uczelnię doceniony i  zaproponowa-
no Pani Profesor pracę na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu Po-
litechniki Szczecińskiej w  Instytucie Ekonomiki Transportu. Kiedy w  1974 roku 
powołano Międzyresortowy Instytut Ekonomiki Transportu (MIET), Pani Profe-
sor Elżbieta Załoga oddelegowana została do pracy w tym Instytucie jako pierwszy 
etatowy pracownik. Instytut MIET był formalnie jednostką samodzielną, ale dzia-
łał w strukturach Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Politechniki 
Szczecińskiej. Czyniło to dla Pani Profesor niezwykłą okazję pracy i czerpania do-
świadczeń z funkcjonowania w akademickim środowisku Szczecina, przy szczegól-
nie silnych wówczas więzach współpracy z profesorem Waldemarem Grzywaczem. 
Po reorganizacji MIET i krótkim okresie pracy w Ośrodku Badawczym Ekonomi-
ki Transportu (OBET) Profesor Elżbieta Załoga podjęła studia doktoranckie na Po-
litechnice Szczecińskiej, które zwieńczone zostały obroną pracy doktorskiej Możli-
wości zastosowania metody analizy progowej do kształtowania rozwoju infrastruktury 
ekonomicznej transportu (promotor prof. W. Grzywacz).

Po doktoracie przez prawie 10 lat aktywność naukowo-badawcza Pani Profesor 
związana była głównie z działalnością OBET, a następnie jej dalsze losy naukowe 
splecione były także z głównym ośrodkiem akademickim Szczecina – Uniwersyte-
tem Szczecińskim. Zaowocowało to wieloma pracami naukowo-badawczymi skie-
rowanymi na analizę problemów funkcjonowania polskiego transportu i jego zrów-
noważonego rozwoju.

W  swoich pierwszych pracach badawczych Pani Profesor podejmowała także 
zagadnienia związane z nowymi wówczas wyzwaniami na rynku transportowym, 
jakimi była działalność marketingowa w przewozach tranzytowych i kolejowych. 
Pani Profesor była pionierem w  zakresie tematyki marketingu usług transporto-
wych, nie tylko w sferze badawczej, ale też i dydaktycznej. Wykłady z tego zakre-
su prowadziła między innymi w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie 
SGH) na studiach podyplomowych.

Od początku swojej aktywności badawczej Profesor Elżbieta Załoga uczestniczy-
ła w międzynarodowej współpracy, realizując wiele projektów międzynarodowych, 
m.in. ze Słowacją (Żylina), w ramach PHARE z Instytutem TIFSA w Madrycie oraz 
w ramach prac Grupy Roboczej ds. Statystyki Transportu EKG ONZ w Genewie 
i Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu w Paryżu. Realizacja wspólnych 
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badań, kierowanie niektórymi z nich świadczyło o uznaniu, wiedzy i autorytecie 
Pani Profesor w międzynarodowym środowisku transportowców. Z kolei w latach 
90., kiedy Polska przygotowywała się do wstąpienia do Unii Europejskiej, Profesor 
Elżbieta Załoga uczestniczyła jako ekspert w wielu pracach badawczych przygoto-
wujących polski sektor transportu do funkcjonowania w zintegrowanym systemie 
transportowym UE. Były to m.in. koncepcje wdrożenia transportu kombinowane-
go i  internalizacji kosztów zewnętrznych transportu. Praca ekspercka, badawcza 
i naukowa świadczy o szerokim spectrum zainteresowań i wiedzy Pani Profesor. 
Świadectwem tego jest też uzyskiwanie grantów KBN, skierowanych na eksplora-
cję żywotnych dla sektora transportu problemów. Bogate doświadczenie naukowo-

-badawcze było też owocem współpracy z Bankiem Światowym, gdzie pracowała na 
kontrakcie – na stanowisku konsultanta. Doskonaliła swoje umiejętności i warsztat 
badawczy, uczestnicząc w wielu międzynarodowych programach i kursach szkole-
niowych, organizowanych m.in. przez PHARE, EKG ONZ, Louisiana State Univer-
sity i Inicjatywę Środkowoeuropejską. Tak duża aktywność w zakresie pozyskiwa-
nia nowej wiedzy, narzędzi badawczych, doświadczeń ośrodków zagranicznych 
pozwoliły Pani Profesor na zbudowanie solidnego warsztatu badawczo-naukowe-
go w zakresie ekonomiki transportu i szeroko rozumianej polityki transportowej. 
Stanowiło to dobrą podstawę do opracowania koncepcji monografii habilitacyjnej 
i wielu publikacji, które składały się na dorobek naukowy Jubilatki.

Pozytywna ocena tego dorobku znalazła swój wyraz w procesie habilitacyjnym, 
w ramach którego recenzenci z różnych ośrodków akademickich, w tym ze Szko-
ły Głównej Handlowej prof. Romuald Bauer, wypowiedzieli się z  dużą aprobatą 
o przedłożonych do oceny osiągnięciach. Tematyka strategicznych wyborów przed-
siębiorstw kolejowych na konkurencyjnym rynku w  kontekście zaspokojenia po-
trzeb nabywców to problem ciągle aktualny i pogłębiany także przez Profesor Elż-
bietę Załogę w  kolejnym okresie Jej aktywności naukowej po uzyskaniu stopnia 
doktora habilitowanego w 1999 roku. 

Główny nurt badań i  zainteresowań ewoluował w  kierunku polityki transpor-
towej, która spotkała się wówczas z  nowymi wyzwaniami, wynikającymi z  akce-
sji Polski do UE i koncepcją zrównoważonego rozwoju. Problematyka ta była bli-
ska także moim zainteresowaniom naukowo-badawczym. Wprawdzie szczególne 
miejsce w moich zainteresowaniach miał i ma transport lotniczy, to wiele publi-
kacji dotyczyło podobnych problemów, takich jak rola transportu w zrównoważo-
nym rozwoju czy też w rozwoju regionalnym. Procesy tworzenia jednolitego rynku 
usług transportowych UE widziałyśmy podobnie, wskazując na potrzebę liberaliza-
cji i deregulacji rynku usług transportowych, na poprawę standardów jakościowych 
transportu, potrzebę rozwoju infrastruktury, w tym sieci TEN-T. Widziałyśmy też 
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potrzebę szerszego patrzenia na system transportowy UE z perspektywy procesów 
globalizacyjnych i przemian cywilizacyjnych. 

Pani Profesor Elżbieta Załoga pogłębiała swoje studia i badania w tym zakresie 
w ramach projektu Sustainable Freight Transport and Logistics Solutions for Pan-Eu-
ropean Corridor Network (STALOS), na który uzyskała finansowanie z KBN. Koor-
dynowała też prace ze strony polskiej w międzynarodowym zespole EUREKA Log-
chain. Cennym było to, że Profesor Elżbieta Załoga poznała dogłębnie mechanizmy 
i zasady aplikowania o granty w konkursach europejskich, ułatwiając tym samym 
członkom zespołu Jej katedry pozyskiwanie i  realizację wspólnych projektów eu-
ropejskich. Wiemy, jak trudny i ważny jest to aspekt działalności naukowo-badaw-
czej. Ważne miejsce w życiorysie Profesor Elżbieta Załogi zajmuje także działalność 
ekspercka i opiniodawcza w zakresie projektów, koncepcji i regulacji dotyczących 
polityki transportowej UE.

Wśród gałęzi transportu szczególnym zainteresowaniem obok transportu ko-
lejowego objęta była żegluga śródlądowa. Pani Profesor była współautorką kon-
cepcji funkcjonowania Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowego 
jako narzędzia promującego tę gałąź transportu w Polsce. Dzięki pełnieniu funk-
cji przewodniczącej Rady ds. Promocji Żeglugi Śródlądowej, która funkcjonowała 
przy ministrze transportu, na bieżąco śledziła i oceniała działanie tego funduszu 
i formułowała wnioski co do potrzeby doskonalenia regulacji w tym zakresie. Nie-
wątpliwie dzięki takiej aktywności Pani Profesor, jej publikacjom i  ekspertyzom 
stworzono podstawy do kreowania nowej roli żeglugi śródlądowej i  armatorów 
śródlądowych na polskim rynku transportowym.

Zainteresowania Profesor Elżbiety Załogi, rozszerzanie spectrum widzenia pro-
blemów rynku transportowego, zarówno w aspekcie ekonomicznym, jak i społecz-
nym, świadczą o Jej wrażliwości na zagadnienia mobilności społecznej i wykluczenia 
społecznego. Nie tylko wzorce mobilności, ale i problem wykluczenia społecznego, 
dostępności transportowej, dysfunkcji elementów pasażerskiego transportu regio-
nalnego, to zagadnienia, nad którymi pracowała Pani Profesor wraz ze swoim ze-
społem. Wyniki tych badań, prowadzonych m.in. w ramach grantu NCN – „Model 
funkcjonowania pasażerskiego transportu regionalnego w Polsce”, dały podstawy 
do stworzenia koncepcji systemu regionalnego, uwzględniającej społeczne i ekono-
miczne uwarunkowania po stronie popytowej i podażowej rynku transportowego, 
w kontekście zmian w polityce transportowej UE. 

Aktywność naukowa, ekspercka, badawcza Profesor Elżbiety Załogi była podyk-
towana nie tylko chęcią wspierania rozwoju systemu transportowego i tworzenia 
naukowych podstaw jego kształtowania, wynikała także z głębokiego przekonania 
o potrzebie kształcenia nowych kadr dla sektora transportu. W kierowanej przez 
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Panią Profesor od 2001 roku Katedrze Systemów i Polityki Transportowej opraco-
wano dlatego wiele niezwykle cennych dla procesu dydaktycznego skryptów, prze-
wodników i podręczników. W proces przygotowania tych pomocy naukowych Pani 
Profesor umiejętnie włączała młodszych nauczycieli akademickich, tworząc wa-
runki dla ich rozwoju nie tylko jako badaczy, ale też i wykładowców, dydaktyków 
i mentorów.

Profesor Elżbieta Załoga widziała zawsze potrzebę opracowania pomocy nauko-
wych, potrzebnych do procesu dydaktycznego na uczelni, ale także pomocy o cha-
rakterze popularno-naukowym, jak wydawnictwa encyklopedyczne popularyzu-
jące wiedzę dotyczącą rynku usług transportowych. Świadomość roli publikacji 
zwartych, ale także artykułów naukowych, w procesach krzewienia wiedzy i kształ-
towania realnego świata transportu skłoniły Panią Profesor do wielkiego zaangażo-
wania w procesy wydawnicze czasopism i periodyków naukowych. Pełniła Ona od 
2007 roku rolę redaktora naukowego Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Szcze-
cińskiego z serii „Problemy Transportu i Logistyki”, a także „Ekonomiczne Proble-
my Usług”. Doceniając Jej dorobek naukowy i uznanie w środowisku akademickim 
Szczecina, Profesor Elżbieta Załoga była zapraszana przez inne ośrodki naukowe, 
krajowe i zagraniczne do współpracy z redakcjami czasopism naukowych, m.in jest 
członkiem Rady Naukowej czasopisma „Doprava a Spoje” wydawanego przez Uni-
wersytet w Żylinie oraz stałym recenzentem Zeszytów Naukowych Uniwersytetu 
Gdańskiego „Ekonomika Transportu i Logistyka”. Od wielu lat mam przyjemność 
współpracować z Panią Profesor jako członek Rady Naukowo-Programowej czaso-
pisma „Przegląd Komunikacyjny” o ugruntowanej pozycji wśród czasopism trans-
portowych.

Moja znajomość i współpraca oraz serdeczne relacje z Panią Profesor Elżbietą 
Załogą mają już prawie 40-letnią historię. Nasza współpraca zacieśniła się od 2001 
roku, kiedy nasze ośrodki naukowe podjęły trud organizacji międzynarodowych, 
cyklicznych Konferencji TRANSLOG/EURO-TRANS. Pierwszą konferencję zorga-
nizował zespół Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług w Szczecinie, zaś kolejną, 
w 2002 roku, już wspólnie z Katedrą Transportu SGH w Warszawie. 

Wielka w tym była zasługa naszego Mentora i Wychowawcy Profesora Mariana 
Madeyskiego, współtwórcy szczecińsko-warszawskiej szkoły ekonomiki transpor-
tu. Pan Profesor był za swego życia niejako architektem naszej późniejszej współ-
pracy, wymiany wzajemnych doświadczeń i  prowadzenia procesów badawczych. 
Historia Konferencji EURO-TRANS jest bardzo bogata. Dotychczas odbyło się 15 
edycji tych konferencji. Były one nie tylko płaszczyzną wymiany poglądów, dyskusji 
nad nowymi paradygmatami w ekonomice transportu, ale też okazją do wspólnego 
tworzenia programów i wizji rozwoju systemu transportowego. Była to też okazja 
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do spotkań z praktykami i politykami, którym kierunki rozwoju i funkcjonowania 
transportu były bliskie. Konferencje te służyły także integracji środowiska nauko-
wego i praktyków transportu. Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej stano-
wiły one okazję do spotkań z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego i Ko-
misji Europejskiej. Duże zasługi dla poszerzania zasięgu międzynarodowego tych 
konferencji miała Pani Profesor Elżbieta Załoga, która we współpracy z europosłem 
Profesorem Bogusławem Liberadzkim umiejętnie budowała markę międzynarodo-
wą tej Konferencji. Szeroki, pełen faktów i cennych myśli opis historii konferencji 
EURO-TRANS zawarła Pani Profesor w monografii Księga Jubileuszowa dedykowa-
na Profesorowi Bogusławowi Liberadzkiemu oraz Katedrze Transportu SGH z okazji 
50-lecia jej istnienia11.

Bez wątpienia to osobiste zaangażowanie Pani Profesor w przygotowanie i prze-
bieg kolejnych edycji EURO-TRANS, zapewniły tej konferencji nie tylko prestiż, ale 
też cenny wymiar społeczny, budowę przyjaznych relacji międzyludzkich, otwarte 
dyskusje, promocję dorobku naukowego ośrodków akademickich prowadzących 
badania i  dydaktykę w  szeroko rozumianej problematyce sektora TSL. Ostatnie 
konferencje poszerzyły też znacznie swój obszar tematyczny. Włączyliśmy nowe 
zagadnienia, takie jak mobilność, inteligentne systemy transportowe, a także go-
spodarka cyfrowa oraz sztuczna inteligencja. Tematyka ta jest szczególnie bliska 
Profesorowi Wojciechowi Paprockiemu, dyrektorowi Instytutu Infrastruktury, 
Transportu i Mobilności. Trzykrotnie konferencje EURO-TRANS były połączone 
z The European Transport Congress. Podczas tych spotkań mamy okazję do mię-
dzypokoleniowej dyskusji na temat wyzwań i uwarunkowań kształtowania nowo-
czesnego, sprawnego, zrównoważonego transportu, zapewniającego mobilność 
społeczeństw i ich dobrostan.

W tej problematyce mieszczą się też badania i publikacje Elżbiety Załogi z ostat-
niego okresu, w których Pani Profesor dokonała weryfikacji przyjętych przez Unię 
Europejską paradygmatów rozwoju transportu, wskazała także na wzorce mobilno-
ści społecznej i narzędzia ich kształtowania. Oceniając osiągnięcia i skutki polity-
ki spójności UE w zakresie kształtowania sieci TEN-T, wskazała na obszary, w któ-
rych często dochodzi do konfliktu celów i interesów. 

Z dużą odwagą, ale jednocześnie oparciem merytorycznym prezentuje Pani Pro-
fesor Elżbieta Załoga swoje poglądy odnośnie do potrzeby zmiany paradygmatu 
rozwoju transportu UE. Przedstawiła m.in. autorską koncepcję 3xI w tym zakresie, 
która opiera się na trzech komponentach: infrastrukturze, innowacjach, integracji. 

11 E. Załoga, Profesor Bogusław Liberadzki – Uczony i Przyjaciel, w: Księga Jubileuszowa dedykowana Profe-
sorowi Bogusławowi Liberadzkiemu oraz Katedrze Transportu SGH z okazji 50-lecia jej istnienia, Oficyna 
Wydawnicza SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2018.



117

Profesor Elżbieta Załoga w oczach przyjaciół i współpracowników 

Trudno w krótkim tekście przedstawić ogrom i bogactwo pracy twórczej Jubilat-
ki Profesor Elżbiety Załogi. Miałam przyjemność wielokrotnie zgłębiać i opiniować 
prace naukowe i publikacje Pani Profesor. Lektura tych opracowań skłania mnie do 
refleksji, że sposób prezentacji myśli, argumentacja, a przede wszystkim rzetelność 
i uczciwość Pani Profesor jako badacza i uczonego są cechami Ją wyróżniającymi. 

W Jej dorobku znajdujemy ponad 300 opracowań naukowych i naukowo-badaw-
czych, wśród których znajdują się cenne monografie, podręczniki, encyklopedie, 
artykuły naukowe w czasopismach i zeszytach naukowych (krajowych i zagranicz-
nych), a także liczne prace projektowe, eksperckie i opiniodawcze. Powstawały one 
w wyniku wielu prowadzonych projektów badawczych, w tym czterech grantów 
MNiSzW. Od 2003 roku Pani Profesor uczestniczy jako członek Prezydium w pra-
cach European Platform of Transport Science, ściśle współpracując z  jej sekreta-
rzem generalnym Sebastianem Belzem, będąc też członkiem Kapituły konkursu 
The European Friedrich-List-Prize na najlepsze prace młodych naukowców z Euro-
py w dziedzinie transportu. Pani Profesor uzyskiwała też wsparcie Komisji Euro-
pejskiej dla podtrzymywania potencjału badawczego, rozwijanego na Uniwersyte-
cie Szczecińskim.

Jej dorobek jest też bardzo obszerny w recenzowaniu monografii, podręczników, 
grantów, badań statutowych i artykułów naukowych. Świadczy to nie tylko o zaufa-
niu, jakim środowisko naukowe darzy Panią Profesor Elżbietę Załogę, ale też o au-
torytecie naukowym Jubilatki. Dzięki temu powołana została przez polskie środo-
wisko naukowe na członka Komitetu Transportu PAN, na kadencję 2016/2020, ale 
już wcześniej przez dwie kadencje była członkiem sekcji KT PAN. Miałam przyjem-
ność współpracować z Panią Profesor w jednej z nich w latach 90. XX wieku. 

Od 2003 roku Elżbieta Załoga jest też ekspertem Komisji Europejskiej, gdzie ak-
tywnie uczestniczy w procesach ewaluacyjnych projektów w ramach 6. Programu 
Ramowego UE. W pracach na rzecz Parlamentu Europejskiego wskazać należy na 
Jej liczne opinie eksperckie. Ta aktywność daje Pani Profesor wiele satysfakcji, po-
zwala także wzbogacać dydaktykę i służyć pomocą licznemu gronu dyplomantów 
i doktorantów. Profesor Elżbieta Załoga wypromowała dotychczas 7 doktorów. 

Za działalność naukową, badawczo-dydaktyczną i  organizacyjną wielokrotnie 
była nagradzana nagrodami Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego. Otrzymała tak-
że odznaczenia państwowe: Złoty Krzyż Zasługi (2001), Medal Komisji Edukacji 
Narodowej (2006), Medal Złoty za Długoletnia Służbę (2012) oraz resortu trans-
portu. Wiele uczelni i instytucji krajowych i zagranicznych doceniło też współpra-
cę z Jubilatką, przyznając Jej medale, m.in. Uniwersytetu Szczecińskiego, odznaki 
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Deutschen Verkehrewiessenschaftlichen 



Część 3 

118

Gesellschaft im. Carla Pirath’a, Złotą Odznakę SIT Kom RP, Odznakę Honorową 
GUS, medal Croatian Scientific Society for Transportation.

Obok szerokiego, bogatego dorobku naukowo-badawczego aktywność Profesor 
Elżbiety Załogi dotyczyła także pracy jako akademika na rzecz macierzystej uczelni, 
gdzie zdobywając kolejno stopnie i tytuły naukowe, do stanowiska profesora zwy-
czajnego US, pełniła wiele funkcji akademickich i administracyjnych.

Ogromne zaangażowanie, od prawie 30 lat, w działalności na rzecz Uniwersyte-
tu Szczecińskiego świadczy o  niezwykłych zdolnościach organizacyjnych i  umie-
jętności łączenia pracy naukowej i  dydaktycznej z  działalnością administracyjną. 
Wśród tak licznie pełnionych przez Panią Profesor Elżbietę Załogę funkcji do naj-
ważniejszych zaliczyć można dwukrotne pełnienie funkcji prodziekana Wydziału 
Zarządzania i Ekonomiki Usług US (1999–2002) ds. studiów zaocznych, ds. nauki 
(2008–2012), kierownika Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego US w Słupsku 
(2001–2007), zastępcy dyrektora, a następnie dyrektora Instytutu Transportu i Lo-
gistyki WZiEU US (2001–2005), kierownika Studiów Doktoranckich, wieloletnie-
go kierownika Katedry Systemów i  Polityki Transportowej (2001–2018), człon-
ka Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego (2002–2005), członka Senackich Komisji 
ds. Współpracy z Zagranicą, ds. Nauki, licznych komisji wydziałowych, rekrutacyj-
nych, Uczelnianej Rady Bibliotecznej.

Oprócz pracy naukowej i  organizacyjnej ważnym obszarem aktywności zawo-
dowej Pani Profesor Elżbiety Załogi jest dydaktyka, prowadzona na wszystkich 
trzech poziomach studiów na macierzystej uczelni, jak również na SGH, Politech-
nice Śląskiej w Katowicach i w Ośrodku Doskonalenia Kadr Kolejowych w Warsza-
wie. Miałam okazję współpracować z Panią Profesor również i na tej płaszczyźnie 
na studiach podyplomowych „Rynek kolejowy w kontekście wyzwań europejskich” 
w SGH. Słuchacze tych studiów wystawili Pani Profesor najwyższe noty, podkreś-
lając ogromną wiedzę Pani Profesor oraz umiejętność jej przekazywania i interak-
cji ze słuchaczami.

Trudno nakreślić w pełni wszystkie pola aktywności Pani Profesor Elżbiety Zało-
gi, jak chociażby na polu Jej udziału w procedurach awansów naukowych i tytular-
nych. Pełnienie wielokrotnie funkcji recenzenta czy członka komisji awansowych 
świadczy o ogromnym uznaniu w środowisku naukowym Rad Wydziałów i Cen-
tralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych.

Profesor Elżbieta Załoga jest niezwykłym człowiekiem, pełnym empatii, życz-
liwości, łatwo nawiązującym kontakty i budującym przyjacielskie relacje, nie tyl-
ko w krajowym środowisku ekonomistów transportu, ale także za granicą. Miałam 
okazję uczestniczyć we wspólnych spotkaniach naukowców z Wydziału Transpor-
tu Uniwersytetu w Pardubicach, na konferencjach w Żylinie, w Chorwacji (HZDP), 
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w Macedonii Północnej oraz w Austrii. Mamy serdeczne kontakty z prof. Vlastimi-
lem Melicharem, prof. Pavlem Saradinem, prof. Franko Rotimem i prof. Vericą Dan-
cevską. Okazją do naszych spotkań były kolejne edycje Konferencji EURO-TRANS 
oraz Europejskie Kongresy Transportowe i spotkania w ramach The European Plat-
form of Transport Sciences, na których to wspólnie z sekretarzem tej Fundacji – Se-
bastianem Belzem dyskutowaliśmy o żywotnych problemach europejskiego trans-
portu.

Przez tak wiele lat kontaktów, realizacji wspólnych konferencji, współpracy na-
ukowo-badawczej, recenzowania prac doktorskich można poznać partnera nie tyl-
ko od strony zawodowej, jako badacza, naukowca, nauczyciela akademickiego, ale 
po prostu jako Człowieka, do którego można się zwrócić z problemami i dzielić ra-
dością dnia codziennego.

Profesor Elżbieta Załoga jest osobą niezwykle ciepłą, pełną wyrozumiałości i przy-
jaźni, tworzącą klimat zaufania i szacunku dla odmiennych poglądów. Jej przeko-
nania i wartości etyczne mogą być wzorem dla otoczenia. W relacjach pozaformal-
nych, towarzyskich daje się poznać jako osoba pełna radości, humoru, zatroskania 
o dobre relacje i wzajemny szacunek. Jest niezwykle oddana swoim najbliższym, 
z którymi łączą Ją silne więzy rodzinne. 

Cieszę się, że spotkałam na swojej drodze życiowej taką Osobę. 

Elu, zakończę swój tekst słowami:

Czas to ludzie, bo to ludzie tworzą czasy dobre i złe  
Święty Augustyn z Hippony (354–430)

Dobrze, że dane jest nam żyć w dobrych czasach naszej przyjaźni.
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Fot. 1. Archiwum Katedry Transportu SGH

Fot. 2. Archiwum Konferencji EURO-TRANS
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Fot. 3. Prywatne archiwum E. Marciszewskiej

Fot. 4. Prywatne archiwum E. Marciszewskiej
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Fot. 5. Prywatne archiwum E. Marciszewskiej

Fot. 6. Archiwum EURO-TRANS
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Fot. 7. Archiwum EURO-TRANS

Fot. 8. Archiwum Instytutu Infrastruktury Transportu i Mobilności
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Fot. 9. Prywatne archiwum E. Marciszewskiej

Fot. 10. Archiwum Instytutu Infrastruktury Transportu i Mobilności
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Jerzy Mikulski
profesor honorowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

prezes Polskiego Stowarzyszenia Telematyki Transportu

Profesor Elżbieta Załoga urodziła się… i bardzo dobrze. Bo dzięki temu nasze drogi 
mogły się przeciąć. Profesor Elcia, bo tak się do niej zawsze zwracam.

Profesor jest absolwentką Politechniki Szczecińskiej, specjalistką w dziedzinie 
ekonomii i transportu. Chociaż nie uzyskała stopnia inżyniera, to charakteryzowa-
ła Ją zawsze obok ekonomicznej doskonała znajomość problematyki technicznej 
transportu. Ukoronowaniem Jej dorobku było nadanie Jej tytułu naukowego pro-
fesora nauk ekonomicznych.

Mam świadomość, że przy tej okazji zostanie napisanych wiele miłych słów i wy-
razów uznania, i trudno się będzie nie powtarzać czy wymyślać coś nowego, dlate-
go postaram się uczynić to trochę inaczej, bez dat i życiorysu – bo te wszyscy znamy.

Poznałem Profesor Elcię kilkanaście lat temu, kiedy zacząłem organizować w Ka-
towicach konferencję Telematyka Systemów Transportowych. Wielokrotnie Pani Pro-
fesor w niej uczestniczyła. Wspólne zainteresowania tą częścią transportu zaowo-
cowały naszymi ścisłymi kontaktami przy organizacji kolejnych konferencji TST. 
Ale nie o Jej pracach organizacyjnych czy wystąpieniach naukowych chciałem tu 
pisać, ale o „zbliżaniu” Śląska do morza, do Szczecina, o tworzeniu silnych naszych 
więzi, chciałoby się powiedzieć międzyludzkich. Nie mogę nie wspomnieć o prze-
kazywanych przy okazji tych spotkań wielu życzliwych i rozsądnych radach kole-
żeńskich. Ja z kolei przyjeżdżałem do Szczecina na Jej konferencje. W tych wzajem-
nych spotkaniach spędziliśmy wiele dobrych chwil, a Jej uwagi wciąż wykorzystuję 
w swoim życiu zawodowym, a może przede wszystkim w prywatnym. Chciałbym 
tu podkreślić szczególną atmosferę tych spotkań. A więc Elcia to moja koleżanka, 
przyjaciel i wspaniały człowiek.

A na koniec mojego tekstu cytat z Kubusia Puchatka: 

Będziemy przyjaciółmi już na zawsze, prawda Puchatku, rzekł Prosiaczek.  
Nawet dłużej, odpowiedział Kubuś.
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prof. zw. dr hab. Leszek Mindur
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

Profesor dr hab. Elżbieta Danuta Załoga  
– działalność i dokonania

Zainteresowania naukowe Pani Profesor w dyscyplinach nauka o zarządzaniu i ja-
kości oraz ekonomia i finanse obejmuje szeroki zakres specjalności: ekonomikę i or-
ganizację transportu, spedycję, rynek usług, zarządzanie mobilnością, inteligentne 
systemy transportowe, logistykę, miejsca pracy. Jest to sfera naukowa, w ramach 
której Pani Profesor, osiągając liczące się efekty, realizuje dydaktykę na wszystkich 
poziomach nauczania. Uprawia działalność badawczą o zasięgu krajowym i mię-
dzynarodowym oraz wykonuje ekspertyzy na zamówienia praktyki gospodarczej. 
Efektem realizacji procesów dydaktycznych jest wykształcenie kilkuset studentów, 
którzy pod kierunkiem Pani Profesor uzyskali dyplomy licencjackie i magisterskie, 
siedmiu doktorów oraz uczestnictwo w wypromowaniu kilkudziesięciu doktorów, 
doktorów habilitowanych i profesorów poprzez udział w komisjach i przygotowa-
nie recenzji.

Osiągnięcia badawcze i wydawnicze to 30 zrealizowanych projektów i aż 200 
prac naukowych. Publikacje naukowe Pani Profesor zarówno w  środowisku na-
ukowym, jak i praktyce gospodarczej cieszą się bardzo wysoką oceną i każda ko-
lejna publikacja przyjmowana jest z dużym zainteresowaniem. Szczególnie warto-
ściowa moim zdaniem jest książka Pani Profesor Trendy w transporcie lądowym Unii 
Europejskiej, wydana nakładem oficyny wydawniczej Uniwersytetu Szczecińskiego 
w 2013 roku, z uwagi na jej wysoki poziom merytoryczny oraz inspirujący charakter.

Bardzo ważną sferą zainteresowań Pani Profesor jest działalność na rzecz organi-
zacji nauki, którą realizowała, pełniąc funkcje prodziekana ds. studenckich, dyrek-
tora Instytutu Transportu i Logistyki, członka w komisjach senackich. Poza uczelnią 
pełniła funkcje członka Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk i wicepreze-
sa w Zarządzie Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. 
Była sekretarzem generalnym Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego. Działal-
ność organizacyjno-ekspercko-doradczą w kraju Pani Profesor realizowała ponadto, 
kierując Radą Promocji Żeglugi Śródlądowej. Na arenie międzynarodowej przez po-
nad 10 lat pracowała w grupach roboczych EKG ONZ, Europejskiej Konferencji Mi-
nistrów Transportu oraz Inicjatywy Środkowo-Europejskiej, wykonuje opinie eks-
perckie dla Parlamentu Europejskiego.
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Kolejna sfera działalności Pani Profesor to organizacja sympozjów, konferencji 
naukowych krajowych i międzynarodowych oraz kongresów. W tym zakresie jest 
wysokiej klasy profesjonalistą. Zarówno bowiem autorzy, jak i  tematy referatów 
(na konferencje) i ich treść są bardzo starannie dobierane pod względem meryto-
rycznym. Podobnie, jeżeli chodzi o uczestników dyskusji panelowych. Panią Profe-
sor cechuje niezwykła łatwość w bardzo rzeczowym wypowiadaniu się, zawsze jest 
świetnie przygotowana i operuje bardzo aktualnymi argumentami. Prowadząc se-
sje, zapewnia swobodę wypowiedzi, utrzymując żelazną dyscyplinę czasową. W po-
lemikach potrafi konsekwentnie bronić swego stanowiska – robi to jednak bardzo 
taktownie, używając argumentów merytorycznych. W czasie konferencji przywią-
zuje dużą wagę do elementów integrujących środowisko. Każda konferencja orga-
nizowana przez Panią Profesor kończy się konkretnymi wnioskami kierowanymi 
do decydentów, praktyki gospodarczej i środowiska naukowego.

Tak szeroki zakres działalności naukowo-badawczej, organizacyjnej, eksperckiej 
skutecznie realizowanej w kraju i za granicą może uprawiać jedynie osoba wyjąt-
kowo utalentowana, bardzo zaangażowana, z  ugruntowanym  – dobrze zorgani-
zowanym warsztatem naukowo-badawczym. Takimi walorami charakteryzuje się 
Pani Profesor.

Pani Profesor Elżbieta Danuta Załoga – Ela jest osobą bardzo pogodną, przyja-
zną, ciepłą i życzliwą, pełną empatii, stwarzającą w swoim otoczeniu bardzo dobrą 
atmosferę. Życzę Ci Elu dalszych wielu, wielu lat owocnej działalności na rzecz śro-
dowiska naukowego oraz polskiego i międzynarodowego transportu. Będę z nie-
cierpliwością oczekiwał na kolejne Twoje inspirujące publikacje oraz Twoją nieoce-
nioną obecność w naszym środowisku. 
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Szanowna Pani Profesor Elżbieta Załoga  
Katedra Systemów i Polityki Transportowej  

Uniwersytet Szczeciński

Szanowna Jubilatko,

proszę przyjąć najserdeczniejsze gratulacje i najszczersze słowa uznania z okazji ob-
chodzonego w bieżącym roku Jubileuszu, które mam zaszczyt i przyjemność zło-
żyć na ręce Pani Profesor.

Żywię głęboki podziw i  szacunek dla wszystkich osiągnięć Pani Profesor, co 
w szczególności dotyczy bogatego dorobku naukowego. Należy Pani Profesor do 
grona najwybitniejszych specjalistów z zakresu transportu i logistyki, a Pani zasłu-
gi w rozwoju tych dziedzin nauk ekonomicznych są powszechnie znane i wysoko 
cenione. Wiedza i doświadczenie Pani Profesor służyć będą kolejnym pokoleniom 
pracowników naukowych i studentów. Sukcesy na polu badań naukowych i w za-
kresie kształcenia studentów są przecież najpiękniejszym i najbardziej wartościo-
wym śladem, jakie może pozostawić po sobie Mistrz i Nauczyciel.

Zawsze byłem pełen uznania dla niespożytych sił i aktywności Pani Profesor. Peł-
nione funkcje i obowiązki zawodowe w macierzystej uczelni składają się na długą 
listę. Do tego należy dodać jeszcze członkostwo oraz udział w pracach różnego ro-
dzaju organizacji krajowych i międzynarodowych, czy też aktywne uczestnictwo 
w trudnej już nawet do policzenia liczbie konferencji i seminariów naukowych.

Osobne podziękowania przekazuję za lata naszej długiej już znajomości i współ-
pracy. Spotkania z  Panią Profesor i  możliwość rozmowy zawsze sprawiały mi 
ogromną przyjemność. A takie cechy jak pogoda ducha, dobry humor, wyrozumia-
łość, życzliwość i cierpliwość są nie do przecenienia.

Nie można też zapominać o  owocnym kontynuowaniu przez Panią Profesor 
świetnych tradycji szczecińskiego środowiska ekonomistów transportu. Można 
przykładowo wymienić nazwiska takich profesorów, jak Waldemar Grzywacz czy 
Franciszek Gronowski, z których wiedzy i myśli wszyscy korzystaliśmy, podobnie 
jak dzisiaj korzystamy z oryginalnych przemyśleń i koncepcji Pani Profesor.

Obchodzony Jubileusz jest wspaniałą okazją, aby wraz z  gratulacjami serdecz-
nie podziękować Pani Profesor za wszelkie dotychczasowe dokonania, a także ży-
czyć wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i satysfakcji z kontynuowania dalszej 
owocnej działalności zawodowej.

Z wyrazami głębokiego szacunku
prof. Janusz Neider

Sopot, 14 kwietnia 2020 r.
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prof. dr hab. Józef Perenc
Instytut Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego

Twórczy wkład Profesor Elżbiety Załogi w rozwój  
szczecińskiej szkoły ekonomiki transportu

Wprowadzenie

W listopadzie 2020 roku mija 70 rocznica urodzin Profesor Elżbiety Załogi. Jest to 
dobry i właściwy czas, by prześledzić najważniejsze fakty z życia Szanownej Jubilat-
ki oraz ukazać Jej dokonania w rozwoju nauk ekonomicznych – tak w Politechni-
ce Szczecińskiej, jak i w Uniwersytecie Szczecińskim. Dodatkowym asumptem do 
tego spojrzenia są zmiany szkolnictwa wyższego na Pomorzu Zachodnim oraz re-
forma szkolnictwa wyższego w Polsce i jej konsekwencje w 2020 roku w Uniwersy-
tecie Szczecińskim. Źródłem do wykonania tego opracowania jest autoreferat, ży-
ciorys oraz wykaz publikacji Profesor Elżbiety Załogi.

Początki drogi zawodowej i naukowej Elżbiety Załogi

Po ukończeniu Technikum Handlowego w Szczecinie (specjalność międzynarodo-
wy obrót towarowy) w 1969 roku Elżbieta Załoga podjęła studia wyższe na Wydziale 
Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu Politechniki Szczecińskiej (WIET PS), na 
kierunku ekonomika transportu morskiego. Na tej uczelni pod koniec studiów na-
pisała i obroniła pracę magisterską System zarządzania oraz efekty ekonomiczne dzia-
łalności spedytora na podstawie C. Hartwig Szczecin pod kierunkiem dra Krzysztofa 
Luksa. Obrona pracy odbyła się w kwietniu 1974 roku, a Elżbieta Załoga uzyskała 
dyplom magistra ekonomii w zakresie ekonomiki transportu morskiego.

Po studiach otrzymała ofertę pracy na WIET PS w Instytucie Ekonomiki Trans-
portu w Zakładzie Kompleksowych Problemów Transportu, kierowanym przez prof. 
Waldemara Grzywacza. Z inicjatywy dyrektora Instytutu prof. Przemysława Małka 
oraz ministra transportu 1 czerwca 1974 roku powołano – na zasadzie współpracy 
PKP Ośrodka Badawczego Ekonomiki Transportu w Warszawie (OBET) oraz WIET 
PS – Międzyresortowy Instytut Ekonomiki Transportu (MIET), którego celem było 
prowadzenie prac naukowo-badawczych na rzecz resortu transportu, głównie z za-
kresu rachunku ekonomicznego, analiz ekonomiczno-finansowych, taryf, prognoz. 
Profesor Elżbieta Załoga była pierwszą osobą zatrudnioną w MIET. W kolejnych 
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miesiącach skład zespołu poszerzał się; pracowało w nim sześciu adiunktów i asy-
stentów. Mimo formalnego wydzielenia, MIET był zintegrowany z WIET, istnia-
ła więc możliwość wzrastania i rozwoju w środowisku naukowym – szczecińskiej 
szkoły ekonomiki transportu, tworzonej przez profesorów: Przemysława Małka 
(ekonomika transportu, planowanie w transporcie), Jerzego Wolszczana (teoria ma-
sowej obsługi), Waldemara Grzywacza (ekonomika transportu, taryfy, infrastruk-
tura), Franciszka Gronowskiego (ekonomika żeglugi), Władysława Górskiego (pra-
wo transportowe), Lesława Swatlera (finanse), Eufemiusza Terebuchę, Kazimierza 
Sawickiego (rachunkowość), Tadeusza Wierzbickiego (informatyka), oraz ich na-
stępców (Huberta Bronka, Wojciecha Bąkowskiego, Elżbietę Załogę, Juliusza En-
gelhardta, Józefa Perenca, Józefa Stanielewicza i innych). 

W ramach potrzeby współdziałania nauki z praktyką gospodarczą Elżbieta Za-
łoga została skierowana na półroczny staż w PKP, zakończony w 1975 roku egza-
minem na referendarza służby handlowo-przewozowej. Pierwsze opracowanie 
naukowe napisała pod kierunkiem prof. Waldemara Grzywacza, dotyczyło ono kla-
syfikacji ładunków i  miało na celu wypracowanie koncepcji standardu klasyfika-
cji (jednolitej dla wszystkich gałęzi transportu). Po dwóch latach formuła MIET się 
wyczerpała. W 1976 roku Elżbieta Załoga podjęła pracę naukowo-badawczą w Za-
kładzie Problemów Transportu Międzynarodowego OBET w Szczecinie, kierowa-
nym przez doc. dra Romana Kuziemkowskiego, a następnie rozpoczęła 4-letnie stu-
dia doktoranckie dla pracujących przy Instytucie Ekonomiki Transportu WIET PS. 
Pod opieką naukową prof. dra hab. Waldemara Grzywacza przygotowała dyserta-
cję Możliwości zastosowania metody analizy progowej do kształtowania rozwoju infra-
struktury ekonomicznej transportu. Analiza progowa jest jedną z ważniejszych me-
tod analizy poziomu i przyrostu wielkości potrzeb transportowych oraz związków 
i wpływu tych potrzeb na potrzebne składniki infrastruktury liniowej i punktowej. 
Po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych dr Elżbieta Załoga otrzymała 
awans na stanowisko adiunkta naukowo-badawczego w OBET. 

Do środowiska akademickiego Jubilatka powróciła 1 października 1992 roku, po-
dejmując pracę na stanowisku adiunkta w Katedrze Ekonomiki Transportu (kiero-
wanej przez prof. Waldemara Grzywacza) na Wydziale Transportu i Łączności Uni-
wersytetu Szczecińskiego (w 1995 r. nastąpiła zmiana nazwy na Katedrę Polityki 
Gospodarczej, a w 1998 r. – na Katedrę Ekonomii i Polityki Gospodarczej). Profesor 
Waldemar Grzywacz specjalizował się w infrastrukturze transportowej, ekonomice 
transportu, taryfach. Równolegle, do końca 2002 roku, Elżbieta Załoga była zatrud-
niona w OBET (w latach 2000–2002 z uwagi na funkcje pełnione na uczelni przeby-
wała na urlopie bezpłatnym). W latach 1996–1997 podjęła dodatkową pracę (w wy-
miarze pół etatu) w Urzędzie Statystycznym w Szczecinie, celem przygotowania 
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pierwszej edycji Rocznika Statystycznego Gospodarki Morskiej. Wspólnie z dr Anielą 
Lidke i innymi pracownikami WUS Szczecin rozpoczęto systematyczne zbieranie 
i publikowanie informacji statystycznych dotyczących transportu – tak w skali ca-
łej Polski, jak i województwa zachodniopomorskiego. Do dziś WUS Szczecin wydał 
wiele edycji Rocznika Statystycznego Gospodarki Morskiej.

Praca w OBET dała dr Elżbiecie Załodze możliwość szerokiego poznania proble-
mów polskiego transportu, głównie dzięki różnorodności realizowanych prac na-
ukowo-badawczych ujętych w resortowym planie badawczo-rozwojowym (RPBR) 
oraz zlecanych przez instytucje i przedsiębiorstwa transportowe. Przed uzyskaniem 
stopnia doktora Elżbieta Załoga wykonała w OBET siedem prac naukowo-badaw-
czych, w tym dwie samodzielne. Prace te dotyczyły zagadnienia określanego współ-
cześnie mianem zrównoważonego transportu (Gałęziowe zróżnicowanie chłonności 
czynników produkcji transportowej i szkodliwości oddziaływania na otoczenie – 1978 r. 
oraz Możliwości odciążenia kolei przez port śródlądowy w Stepnicy – 1979 r.). Wobec 
ograniczeń w potencjale kolei poszukiwano w badaniach rozwiązań odciążających 
tę gałąź transportu od rosnącego popytu na przewozy ładunków, do jednoczesne-
go tworzenia koncepcji, tworzono koncepcje poprawy efektywności kolei w prze-
wozach międzynarodowych w celu wykorzystania tranzytowego położenia Polski 
(Analiza stanu istniejącego oraz przedsięwzięcia na rzecz aktywizacji polskich usług 
tranzytowych – 1983 r., Kierunki działania na rzecz intensyfikacji międzynarodowych 
przewozów ładunków transportem kolejowym – 1984 r., Projekt programu usprawnie-
nia obsługi tranzytu przez porty morskie – 1985 r.). Badania nad tranzytem są nie-
zmiernie ważne, ponieważ przychody z przewozów tranzytowych stanowią istotną 
część przychodów kolei z  przewozu ładunków oraz wpływają na odciążenie pol-
skich dróg tranzytowych w relacjach wschód–zachód oraz północ–południe.

Badania nad instrumentami marketingu,  
współpraca międzynarodowa i szkolenia

W latach 1985–1993 Profesor Elżbieta Załoga rozwinęła zakres swoich badań o mar-
keting w transporcie. Była autorką dwóch projektów RPBR z tego zakresu (Propozy-
cje zmian w dotychczasowej działalności marketingowej w przewozach tranzytowych – 
1987 r. oraz Marketing usług transportowych kolei w przewozach ładunków – 1989 r.). 
Były to pierwsze w Polsce szersze opracowania na temat współczesnych narzędzi 
marketingu w transporcie – a szczególnie w transporcie kolejowym. Dzięki tej spe-
cjalizacji i zdobytym doświadczeniom Profesor Elżbieta Załoga mogła rozszerzyć 
swoją ofertę dydaktyczną o  marketing usług transportowych, ponieważ zapro-
ponowano Jej zajęcia na studiach podyplomowych organizowanych przez SGPiS 
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w  Warszawie oraz szkolenia w  Ośrodku Doskonalenia Kadr PKP w  Warszawie, 
a także – od 1992 roku – na Uniwersytecie Szczecińskim, gdzie była pierwszym wy-
kładowcą przedmiotu marketing usług transportowych.

Międzynarodowa specjalizacja Zakładu Problemów Transportu Międzynarodo-
wego OBET w Szczecinie dała okazję do podjęcia współpracy naukowo-badawczej 
z zagranicznymi ośrodkami oraz do realizacji projektów międzynarodowych. Jej po-
czątkiem był projekt Zastosowanie metod logistycznych w prognozowaniu obrotu to-
warowego (1989), realizowany z instytutem Vỳskumny Ùstav Dopravnỳ w Żylinie, 
gdzie pełniła funkcję konsultanta. W latach 90. Profesor Elżbieta Załoga prowadziła 
cykl badań dotyczących systemów informacyjnych i sprawozdawczych w transpor-
cie; ich celem było dostosowanie do wymogów międzynarodowych (łącznie osiem 
prac badawczych, w tym sześć opracowań pod wspólnym tytułem Jednolita baza 
danych o przewozach pasażerów i ładunków według wzorów zachodnich). Zwieńcze-
niem tych pracy był trwający osiem miesięcy projekt międzynarodowy realizowa-
ny w ramach programu PHARE, wspólnie z instytutem TIFSA z Madrytu – Deve-
lopment of Integrated Transport Information System (ITIS) centre in Poland (1996). 
Była także kierownikiem tego projektu. Wsparciem w tym opracowaniu była dla 
niej wiedza nabyta podczas prac Grupy Roboczej ds. Statystyki Transportu EKG 
ONZ w Genewie (Grupa WP 24) oraz Europejskiej Konferencji Ministrów Trans-
portu w  Paryżu. Lata 90. to także okres podejmowania badań dotyczących stra-
tegii rynkowych przedsiębiorstw transportowych oraz warunków akcesji Polski 
do UE. Przykładem są następujące prace naukowo-badawcze: Strategia przedsię-
biorstwa Polskie Koleje Państwowe – „Polska Kolej 2000” (1992), Stosunki własnościo-
we w polskich portach morskich na tle portów Hamburg i Brema – aspekty współpracy 
porty – kolej (1995), Strategia rynkowa PKP dla rynku paliw stałych (1998), czy temat 
realizowany w ramach programu PHARE dotyczący prognozy przewozów dla sie-
ci TEN-T (1997 i 1998). 

Istotnym obszarem badań Elżbiety Załogi w  OBET była żegluga śródlądowa. 
Łącznie Jubilatka wykonała 16 prac badawczych dotyczących tej gałęzi transpor-
tu, w tym pięć samodzielnych. Na uwagę zasługuje praca zrealizowana w ramach 
RPBR Kompleksowa ocena opłacalności przewozów zagranicznych żeglugą śródlądową 
(części I i II) z 1986 roku. Jej realizację poprzedził staż w przedsiębiorstwie Żegluga 
Bydgoska (1985) – miesięczny rejs zestawem pchanym na trasie Szczecin–Duisburg–
Rotterdam, połączony z konsultacją zagadnienia w przedstawicielstwach polskiej 
żeglugi śródlądowej w Niemczech i Holandii oraz wśród klientów zagranicznych 
korzystających z usług polskich armatorów śródlądowych. Profesor Elżbieta Załoga 
brała również udział w zespołach badawczych (Navicentrum, Hydroprojekt) two-
rzących koncepcje rozwoju dróg wodnych śródlądowych w Polsce.
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Problemom funkcjonowania tej gałęzi transportu Profesor Elżbieta Załoga po-
święciła sześć publikacji. Była także głównym autorem (i kierownikiem) 17 eksper-
tyz dotyczących zasad wdrożenia w Polsce regulacji unijnych i konwencji między-
narodowej oraz oceniających ich następstwa dla polskich armatorów śródlądowych. 
Wraz z drem Marianem Rusakiem Jubilatka była autorką koncepcji funkcjonowa-
nia Funduszu Żeglugi Śródlądowej i  Funduszu Rezerwowego, pierwszego narzę-
dzia (o  mocy ustawy) promującego tę gałąź transportu w  Polsce. Przez wiele lat 
(2003–2010) pełniła funkcję przewodniczącej Rady ds. Promocji Żeglugi Śródlądo-
wej (przy ministrze transportu) oraz kontrolowała funkcjonowanie Funduszu Że-
glugi Śródlądowej.

Innym ważnym obszarem badań naukowych Jubilatki w  OBET był transport 
kombinowany. Zagadnienia te były przedmiotem dziewięciu prac naukowo-ba-
dawczych, włączając w  nie opracowania na temat aktywizacji przewozów tran-
zytowych przez polskie porty morskie. Dorobek ten wspierały ekspertyzy oraz 
bezpośrednie uczestnictwo (E. Załoga była członkiem delegacji ze strony resortu 
transportu) w pracach Grupy Roboczej ds. Transportu Kombinowanego EKG ONZ 
(1993–2003) oraz Grupy Transport Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (1995–2000). 
Ważnym dokonaniem Jubilatki było współtworzenie europejskiego glosariusza ter-
minologii z zakresu transportu kombinowanego. Za istotny w Jej dorobku uznać 
należy udział w tworzeniu podstaw metodologii internalizacji kosztów zewnętrz-
nych transportu w odniesieniu do transportu wodnego śródlądowego, dzięki re-
alizacji wydzielonych zadań projektu Komitetu Badań Naukowych – Internalizacja 
kosztów zewnętrznych transportu i  infrastruktury (Uniwersytet Szczeciński, 1998–
1999). Grantem tym kierował prof. dr hab. Hubert Bronk z udziałem dra Jerzego 
Wronki, prof. dra hab. Józefa Perenca oraz współpracowników prof. dra hab. Jana 
Burnewicza, dr Barbary Pawłowskiej i dr Moniki Bąk.

Na Uniwersytecie Szczecińskim Jubilatka, przed habilitacją, zrealizowała grant 
KBN (habilitacyjny) – Dostosowanie strategii marketingowej kolei do zmian w prefe-
rencjach klientów towarowych usług transportowych (1997) oraz prowadziła badania 
statutowe pod kierunkiem prof. Waldemara Grzywacza Nowe elementy w nauce i na-
uczaniu ekonomiki transportu i nauk pokrewnych (1998), a także wykonała kilka eks-
pertyz (dla resortu transportu oraz Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie).

Za ważny okres w życiu zawodowym Elżbiety Załogi należy uznać zatrudnienie 
w Banku Światowym w Waszyngtonie (półroczny kontrakt w okresie od paździer-
nika 1990 r. do marca 1991 r.) na stanowisku konsultanta w projekcie Poland. Trade 
and industry logistics management. Issues and options. Zarówno praca nad projektem, 
jak i  organizowanie misji Banku Światowego w  Polsce (wspólnie z  prof. Macie-
jem Krzyżanowskim z Instytutu Morskiego w Gdańsku) pozwoliły Jej na zdobycie 
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bogatego doświadczenia naukowego i życiowego. Okres ten zaowocował nowymi 
możliwościami i postawił przed Nią nowe wyzwania, między innymi podjęła pracę 
ekspercką w organizacjach międzynarodowych (1993).

Zmiana ustroju politycznego i gospodarczego Polski na przełomie lat 80. i 90. 
ubiegłego wieku dała polskim naukowcom okazję do uczestnictwa w kursach i pro-
gramach szkoleniowych realizowanych ze środków organizacji i instytucji między-
narodowych oraz EWG. Elżbieta Załoga uczestniczyła w następujących, uzyskując 
stosowne certyfikaty:
 – w 1991 roku (6 tygodni) w Hadze i Rijswijku (Instytut NEA) – zarządzanie trans-

portem (Bank Światowy), 
 – w  1991 roku (tydzień) w  Pradze  – międzynarodowy transport kombinowany 

(PHARE),
 – w 1992 roku (tydzień) w Pradze – polityka transportowa (PHARE),
 – w 1994 roku (tydzień) w Hadze – statystyka transportu (EKG ONZ),
 – w  1995 roku (tydzień) w  Budapeszcie  – projekt CETIR (Inicjatywa Środkowo-

europejska),
 – w 1995 roku (tydzień) w Gdańsku – transport intermodalny (Louisiana State Uni-

versity).

Rozprawa habilitacyjna i dalsze pomnażanie dorobku naukowego 
Elżbiety Załogi

Łącznie na dorobek naukowy i naukowo-badawczy Profesor Elżbiety Załogi do cza-
su uzyskania stopnia doktora habilitowanego składały się:
 – trzy pozycje zwarte, w tym monografia habilitacyjna Strategie rynkowe kolei wo-

bec zmian w preferencjach klientów (1998),
 – artykuły i przyczynki naukowe (10), 
 – opublikowane referaty wygłoszone na konferencjach (6), 
 – prace naukowo-badawcze, projekty (49),
 – ekspertyzy, opinie oraz inne prace w formie maszynopisu (20).

Dorobek ten, mający charakter teoretyczny i utylitarny, dotyczył obszaru ekono-
miki transportu oraz polityki transportowej, a w szczególności:
 – funkcjonowania systemu transportowego oraz jego oddziaływania na środowi-

sko naturalne,
 – rozwoju rynku usług transportowych,
 – efektywności przewozów i przedsięwzięć inwestycyjnych,
 – systemu informacji o transporcie,
 – marketingu usług transportowych.
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Powyższą wiedzę Elżbieta Załoga wykorzystała w koncepcji monografii habilita-
cyjnej i ją rozszerzyła o teorie: strategii rynkowych przedsiębiorstw, podejmowania 
decyzji, preferencji klientów, adaptując je do usług transportowych w przewozach 
ładunków. Rozważania teoretyczne wzmocniła badaniami rynkowymi najważniej-
szych usługobiorców PKP CARGO oraz segmentacją rynku usług transportu kole-
jowego.

Przygotowując habilitację, dr Elżbieta Załoga wybrała podejście gałęziowe  – 
transport kolejowy, uwzględniła w ten sposób ważną rolę przypisywaną tej gałęzi 
we współczesnym systemie transportowym Polski i UE. Wskazała również na moż-
liwe warianty strategicznych zachowań przedsiębiorstw kolejowych, w tym także 
PKP CARGO na konkurencyjnym rynku usług transportowych, gdzie decyzja o wy-
borze gałęzi transportu i przewoźnika jest determinowana ich zdolnością do zaspo-
kojenia potrzeb klientów w preferowany przez nich sposób. 

Pozytywne recenzje dorobku naukowego dr Elżbiety Załogi, przeprowadzo-
ne przez prof. dra hab. Marka Ciesielskiego z  Akademii Ekonomicznej w  Pozna-
niu, prof. dra hab. Romualda Bauera ze Szkoły Głównej Handlowej i prof. zw. dra 
hab. Waldemara Grzywacza z  Uniwersytetu Szczecińskiego, pozwoliły na zwoła-
nie kolokwium habilitacyjnego (15.04.1999 r.) na Wydziale Zarządzania i Ekonomi-
ki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Kolokwium to zakończone zostało uchwa-
łą Rady Wydziału o nadaniu dr Elżbiecie Załodze stopnia doktora habilitowanego 
nauk ekonomicznych w specjalności ekonomika transportu, marketing usług, teo-
ria podejmowania decyzji. Następnie uchwałę tę zatwierdziła Centralna Komisja 
ds. Stopni i Tytułów Naukowych (27.09.1999 r.). 

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego US dr hab. Elżbieta Załoga została po-
wołana 23 grudnia 1999 roku.

Dalszą pracę naukową Jubilatka realizowała głównie na Uniwersytecie Szczeciń-
skim. W pierwszych publikacjach po kolokwium pogłębiała tematykę objętą mono-
grafią habilitacyjną. Profesor Elżbieta Załoga stopniowo przesuwała swoje zainte-
resowania w kierunku polityki transportowej, co z jednej strony było podyktowane 
prowadzonymi badaniami nad możliwymi skutkami akcesji Polski do UE, z drugiej 
zaś było następstwem nowych wyzwań wobec transportu zdefiniowanych w poli-
tyce zrównoważonego rozwoju. Z tego zakresu badań Jubilatka opublikowała arty-
kuły i przyczynki naukowe na temat: roli transportu w zrównoważonym rozwoju, 
znaczenia transportu dla konkurencyjności UE i rozwoju regionów, procesu two-
rzenia jednolitego rynku usług transportowych UE, liberalizacji i deregulacji ryn-
ku usług transportowych, czynników determinujących jakość polskiego transportu, 
polityki rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T oraz skutków globa-
lizacji dla transportu.
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W  publikacjach naukowych Profesor Elżbieta Załoga stosowała podejście wła-
ściwe dla ekonomii pozytywnej oraz normatywnej. Wykorzystywała dorobek teo-
retyczny w zakresie ekonomii oraz ekonomiki transportu polskich i zagranicznych 
autorów, poszukując związków przyczynowo-skutkowych istniejących między ba-
danymi zjawiskami a procesami w transporcie. Ważną częścią Jej dokonań jest pró-
ba wyjaśnienia ich genezy, szuka też determinant rozwojowych i wskazuje na moż-
liwe konsekwencje dla transportu, gospodarki i społeczeństwa.

Ważnym przedsięwzięciem Profesor Elżbiety Załogi była aplikacja w 2003 roku 
wraz z partnerami zagranicznymi z Niemiec, Węgier, Austrii i Łotwy do 6. Progra-
mu Ramowego UE – Sustainable Freight Transport and Logistics Solutions for a Pan-

-European Corridor Network (STRALOS). Wniosek zajął drugie miejsce na liście, co 
było powodem uzyskania z KBN grantu na podtrzymanie potencjału badawczego. 
Jubilatka uczestniczyła w spotkaniach międzynarodowego zespołu EUREKA Log-
chain przygotowującego koncepcje projektów w  zakresie łańcuchów transporto-
wych, pełniąc funkcję koordynatora ze strony polskiej. Od lipca 2003 roku zosta-
ła ekspertem Komisji Europejskiej w programie ramowym UE. W związku z tym 
w 2005 roku uczestniczyła w Evaluation of Transport Proposal of Call TREN – 3 

„Sustainable Surface Transport” (Bruksela, 21–25 lutego). Ekspertyzy wykonuje naj-
częściej z zespołem pracowników katedry. 

W drugiej połowie minionego dziesięciolecia Jubilatka rozszerzyła zainteresowa-
nia naukowe o zagadnienia mobilności społecznej oraz wykluczenia społecznego, 
badając ich oddziaływanie na rynek usług transportowych. Przedmiotem Jej docie-
kań stały się problemy transportu pasażerskiego w  kilku aspektach (wzorce mo-
bilności, wartość usługi transportowej, dostępność transportowa) oraz zakresach 
(transport miejski, transport regionalny, transport kolejowy). Studia teoretyczne 
konfrontowała z polityką transportową oraz z doświadczeniem zdobytym z tytu-
łu udziału w radach nadzorczych spółek kolejowych: PKP Intercity SA (lata 2001–
2003) oraz Polskie Koleje Państwowe SA (lata 2008–2010).

W roku 2011 Profesor Elżbieta Załoga zdobyła grant NCN na realizację projek-
tu Model funkcjonowania pasażerskiego transportu regionalnego w Polsce. Wraz z licz-
nym zespołem został zdiagnozowany pasażerski transport regionalny. Przeprowa-
dzone na potrzeby projektu badania rynkowe potwierdziły dysfunkcje pewnych 
elementów tego systemu, co wymagało stworzenia koncepcji systemu transportu 
regionalnego, uwzględniającej uwarunkowania społeczne i ekonomiczne (ich zmia-
ny) oraz kierunki polityki transportowej UE. 
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Wraz z adiunktami pracującymi w katedrze Profesor Elżbieta Załoga wydała na-
stępujące skrypty i przewodniki:
 – E. Załoga, D. Milewski, Spedycja. Usługi i procesy, Wydawnictwo Naukowe Uni-

wersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004, ss. 106.
 – E. Załoga, T. Kwarciński, Przewodnik do studiowania polityki transportowej, Wy-

dawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, ss. 70. E. Za-
łoga, T. Kwarciński, Strategie rynkowe w  transporcie, Wydawnictwo Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, ss. 154.

 – E. Załoga T. Kwarciński, Przewodnik do studiowania przedmiotu rynek usług trans-
portowych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 
2008, ss. 61.
Współpracując z prof. Hubertem Bronkiem, kompleksowo opracowała wybrane 

zagadnienia ekonomiki transportu i spedycji w rozdziale Usługi transportowo-spe-
dycyjne, stanowiącym część monografii Współczesna ekonomika usług, red. S. Flej-
terski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa, wydanej przez Wydawnictwo Naukowe PWN 
w latach 2005 i 2012.

Ważną pomocą naukową jest Encyklopedia zagadnień międzynarodowych (red. 
E. Cała-Wacinkiewicz, R. Podgórzyńska, D. Wacinkiewicz), wydana przez Wydaw-
nictwo C.H. Beck w 2011 roku, w której Jubilatka opracowała 18 haseł (Dział ekono-
miczny, rozdz. L: Międzynarodowy rynek usług transportowych, s. 548–577): centrum 
logistyczne, dostępność transportowa, finansowanie transportu w UE, infrastruk-
tura transportu, interoperacyjność, kabotaż, konferencje paneuropejskie, konge-
stia, konwencje w  transporcie międzynarodowym, łańcuch transportowy, mię-
dzynarodowy rynek usług transportowych, niskokosztowi przewoźnicy, obszar 
otwartego nieba, spedycja, strategie transportowe, transeuropejska sieć transpor-
towa (TEN-T), Wspólna Polityka Transportowa WE, zrównoważony transport.

W latach 2007–2019 Elżbieta Załoga była redaktorem naukowym Zeszytów Na-
ukowych Uniwersytetu Szczecińskiego serii „Problemy Transportu i  Logistyki”. 
Była także redaktorem naukowym kilku numerów Zeszytów Naukowych Uniwer-
sytetu Szczecińskiego serii „Ekonomiczne Problemy Usług”.

Ważne miejsce w aktywności naukowej Elżbiety Załogi w tym okresie zajmowało 
przygotowywanie (wspólnie z prof. Bogusławem Liberadzkim z Katedry Transpor-
tu SGH) założeń programowych do kolejnych edycji międzynarodowej konferencji 
naukowej EURO-TRANS (wcześniej: TRANSLOG), współorganizowanej przez US 
i SGH. Jej międzynarodowy wymiar oraz liczne uczestnictwo (200–300 osób) po-
zwalają zaliczyć ją do prestiżowych konferencji transportowych w Polsce.

Podsumowując, dorobek Elżbiety Załogi  – naukowy i  naukowo-badawczy, po-
wstały po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w 1999 



139

Profesor Elżbieta Załoga w oczach przyjaciół i współpracowników 

roku do czasu złożenia wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania ty-
tułu profesora w 2013 roku, obejmował:
 – pozycje zwarte (10),
 – artykuły i przyczynki naukowe (80),
 – opublikowane referaty na konferencje naukowe (32),
 – opublikowane recenzje monografii (7),
 – redagowanie prac i czasopism naukowych (29),
 – projekty krajowe i międzynarodowe oraz granty KBN/NCN (8),
 – prace badawcze i ekspertyzy oraz opinie (38),
 – badania statutowe (25).

Artykuły i przyczynki naukowe po uzyskaniu habilitacji publikowała Jubilatka 
w  Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego (35), a  także w  Zeszytach 
Naukowych: Uniwersytetu Gdańskiego (3), Uniwersytetu Wrocławskiego (1), Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Katowicach (1), a ponadto w takich czasopismach, jak: 

„Przegląd Komunikacyjny” (2), „Logistyka” (2), „Transport i Komunikacja” (2), „Pro-
blemy Ekonomiki Transportu” (1), „Transport Miejski i  Regionalny” (1), „Dopra-
va a Spoje” (1), „Suvremi Promet” (1), „Modern Traffic” (1) oraz „Transportation Re-
view” (1). 

Monografia profesorska Elżbiety Załogi oraz dalsze twórcze 
doskonalenie dorobku szczecińskiej szkoły ekonomicznej

Zwieńczeniem dorobku Elżbiety Załogi jest monografia profesorska Trendy w trans-
porcie lądowym Unii Europejskiej, wydana przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersy-
tetu Szczecińskiego w 2013 roku. W założeniach metodycznych tej publikacji Au-
torka postawiła pięć pytań badawczych, dotyczących siły wpływu współczesnych 
wyzwań na kształt i funkcjonowanie współczesnego transportu, aktualnych narzę-
dzi wspólnej polityki transportowej krajów Unii Europejskiej, głównych paradyg-
matów rozwoju transportu UE, zakresu oddziaływania państwa na popyt na usłu-
gi transportowe (czyli na współczesne wzorce mobilności) oraz roli infrastruktury 
transportu w  zwiększaniu spójności UE. Pytania badawcze zrodziły się z  wątpli-
wości co do przyjętych w polityce UE kierunków rozwoju transportu, a zwłaszcza 
zdolności do sprostania ekonomicznym, społecznym i ekologicznym wyzwaniom. 

Pisząc tę ważną monografię, Autorka korzystała z dorobku teoretycznego róż-
nych nurtów ekonomii, w tym neoklasycznej, analizując między innymi zależno-
ści między wzrostem gospodarczym, popytem na przewozy a wykorzystaniem śro-
dowiska przyrodniczego, zagadnienia zawodności rynku i efektów zewnętrznych, 
a także nowej ekonomii instytucjonalnej, która stała się podstawą badania wzorców 
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mobilności społecznej oraz uwarunkowań decyzji dotyczących wyboru sposobu po-
dróżowania. 

W monografii tej Elżbieta Załoga wykorzystała dostępny polski i światowy do-
robek ekonomii oraz ekonomiki transportu. Rozpoczynając rozdział 1, Jubilatka 
przedstawiła ewolucję trendów rozwoju społeczno-gospodarczego (megatrendów) 
i wskazała ich wagę dla gospodarowania w transporcie. W tym rozdziale Autorka 
odniosła się do koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz do dorobku ekonomii do-
brobytu, rozważając zagadnienie zróżnicowanej dostępności transportowej.

Ważną częścią monografii jest rozdział 3 dotyczący paradygmatów, w tym:
1. Paradygmat Shift – przesunięcie ładunków z transportu samochodowego na ko-

lejowy i wodny oraz przesunięcie mobilności z użytkowania samochodów oso-
bowych na transport zbiorowy.

2. Paradygmat Decoupling – rozdzielenie wzrostu PKB i wielkości przewozów, bez 
szkody dla produktywności i  konkurencyjności, oraz rozdzielenie wzrostu go-
spodarczego od negatywnych efektów środowiskowych.
W kolejnych rozdziałach monografii Autorka dokonała przeglądu efektów poli-

tyki transportowej w zakresie liberalizacji rynku usług transportowych oraz zwery-
fikowała przyjęte przez UE paradygmaty rozwoju transportu. Przedstawiła w nich 
wzorce mobilności społecznej oraz możliwe narzędzia ich kształtowania. Oceni-
ła także osiągnięcia polityki spójności UE w zakresie transeuropejskiej sieci trans-
portowej TEN-T. Odniosła się także do nowej polityki transportowej UE, wskazu-
jąc obszary, w których dochodzi do konfliktu celów oraz możliwych sposobów ich 
ograniczenia. 

W  analizie procesów i  zjawisk społeczno-gospodarczych przedstawionych 
w tej monografii Autorka posługiwała się głównie metodą dedukcji. Uzasadniła po-
trzebę modyfikacji paradygmatu rozwoju transportu UE oraz zaproponowała jego 
kształt. Nowy paradygmat 3 x I, według autorskiej koncepcji Elżbiety Załogi, opar-
ty jest na następujących komponentach:
1. Infrastruktura. Wykorzystanie i rozwój zasobów.
2. Innowacje. Energooszczędna mobilność.
3. Integracja jako forma usprawniania procesów i skuteczny sposób na zrównowa-

żony rozwój systemów transportowych. 
Dzięki pozytywnym recenzjom monografii profesorskiej i  całego dorobku na-

ukowego, dydaktycznego i organizacyjnego oraz poparciu Rady Wydziału WZiEU 
w lipcu 2014 roku dr hab. Elżbieta Załoga uzyskała tytuł profesora nauk ekono-
micznych, zaś od października 2015 roku stanowisko profesora zwyczajnego w Uni-
wersytecie Szczecińskim. W 2016 roku całe środowisko ekonomiczne Szczecina ob-
chodziło 70-lecie wyższego szkolnictwa na Pomorzu Zachodnim. Z tej okazji w sali 
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002 WZiEU zgromadzono najważniejsze pamiątki związane ze szczecińską szko-
łą ekonomiki transportu, w tym „Drzewo rozwoju naukowego Szczecińskiej Szko-
ły Ekonomiki Transportu”. 

Kolejną ważną publikacją zbiorową jest redakcja naukowa razem z prof. dr hab. 
Krystyna Wojewódzką-Król publikacji Transport. Nowe wyzwania (Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2017). W tym ważnym dziele Profesor Elżbieta Załoga na-
pisała rozdz. 1 dotyczący wyzwań stojących przed transportem oraz rozdz. 5 dotyczą-
cy nowej polityki transportowej UE (paradygmaty rozwoju transportu, nowe wzor-
ce mobilności oraz cele strategiczne i narzędzia nowej polityki transportowej UE).

Ważnym obszarem pracy naukowej Profesor Elżbiety Załogi jest rozwój kadr na-
ukowych. Jest Ona promotorem siedmiu zakończonych doktoratów (T. Kwarciń-
ski, J. Sułek, R. Maksymiak, A. Wysocka, E. Kuciaba, Z. Kłos i E. Szaruga) oraz sze-
ściu wszczętych przewodów doktorskich.Trzy z nich otrzymały wsparcie w postaci 
grantu KBN i NCN. 

Wykonała około 120 recenzji, w tym 28 na awans naukowy, oraz 49 recenzji wy-
dawniczych podręczników, monografii i  zeszytów naukowych. Recenzowała pra-
ce doktorskie powstałe w pięciu ośrodkach akademickich (Gdańsk, Warszawa, Ra-
dom, Katowice, Szczecin).

W latach 2008–2012 Profesor Elżbieta Załoga, z racji pełnienia funkcji prodzieka-
na ds. nauki, wykonywała wiele prac związanych z promocją kadry, między innymi 
przewodniczyła komisji ds. przewodu habilitacyjnego, komisji egzaminów doktor-
skich, komisji rekrutacyjnej na studia III stopnia, Radzie Naukowej Wydziału Zarzą-
dzania i Ekonomiki Usług, obronom prac doktorskich oraz dyplomowych.

Wśród pozostałych aktywności Profesor Elżbiety Załogi na wyróżnienie należy 
uznać powołanie na członka Sekcji Logistyki w Transporcie (w latach 2003–2011), 
a od 2016 roku wybór na członka Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk, 
także na kadencję 2020–2023. Pani Profesor pełni także funkcję wiceprezesa Za-
rządu Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szcze-
cinie. Była także członkiem panelu ekspertów ds. Środkowoeuropejskiego Koryta-
rza Transportowego (CETC) przy marszałku województwa zachodniopomorskiego.

Oprócz pracy naukowej i organizatorskiej najważniejszym komponentem Jej ak-
tywności zawodowej jest dydaktyka. Prowadzi wykłady na studiach stacjonarnych 
i  niestacjonarnych na trzech poziomach kształcenia z  zakresu ekonomiki trans-
portu i polityki transportowej oraz seminaria licencjackie, magisterskie i doktor-
skie. Na zaproszenie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie prowadziła w roku 
akademickim 2009/2010 wykłady z  polityki transportowej na studiach podyplo-
mowych Rynek kolejowy w kontekście wyzwań europejskich. W dorobku dydaktycz-
nym ma również inne wykłady prowadzone w latach 1990–1993 oraz 1998–2000 
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na studiach podyplomowych SGH w Warszawie i Politechniki Śląskiej w Katowi-
cach oraz na kursach dla kadry menedżerskiej PKP w Ośrodku Doskonalenia Kadr 
Kolejowych w Warszawie. 

Od roku 1996 Elżbieta Załoga prowadziła seminaria dyplomowe na studiach sta-
cjonarnych i niestacjonarnych na kierunkach ekonomia i logistyka. Wypromowała 
około 100 licencjatów oraz ponad 300 magistrów. 

Zwieńczeniem dorobku publikacyjnego Profesor Elżbiety Załogi jest autorstwo 
rozdziału w książce Współczesna polityka transportowa pod red. Włodzimierza Rydz-
kowskiego (PWE, Warszawa 2017) oraz dwie publikacje – Miejski transport zbiorowy. 
Kształtowanie wartości usługi dla pasażera w świetle wyzwań nowej kultury mobilności 
(BelStudio, Warszawa 2017) napisana we współautorstwie z Zuzanną Kłos-Adam-
kiewicz, oraz najnowsza publikacja, współredagowana przez Tomasza Kwarciń-
skiego – Pasażerski transport regionalny (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2019). Publikacje te są ważnym twórczym wkładem Profesor Elżbiety Załogi w po-
mnażanie dorobku szczecińskiej szkoły ekonomiki transportu.

Ad multos annos Pani Profesor Elżbieta Załoga.

Konkluzje

Sumując wszystkie dokonania Jubilatki, Pani Profesor Elżbiety Załogi, należy 
stwierdzić:
1. Za początki szczecińskiej szkoły ekonomiki transportu przyjmuje się działalność 

kadry Politechniki Szczecińskiej w latach 1950–1984, a od 1985 roku – Uniwer-
sytetu Szczecińskiego. Za twórców tej szkoły należy uznać: prof. Przemysława 
Małka, prof. Jerzego Wolszczana, prof. Waldemara Grzywacza, prof. Władysława 
Górskiego, prof. Franciszka Gronowskiego. Prace te kontynuowała kadra WTiŁ 
i WZiEU Uniwersytetu Szczecińskiego oraz współdziałająca kadra naukowo-dy-
daktyczna z takich ośrodków, jak: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uni-
wersytet Gdański, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekono-
miczny w Katowicach oraz d. Politechnika Radomska.

2. Pani Profesor Elżbieta Załoga po ukończeniu studiów w 1974 roku przez 46 lat 
twórczej, systematycznej pracy jest istotnym kontynuatorem i współtwórcą do-
robku szczecińskiej szkoły ekonomiki transportu.

3. Ważnymi krokami na zawodowej drodze życia Pani Profesor Elżbiety Załogi było: 
ukończenie studiów (1974), doktorat (1980), habilitacja (1999), profesura w na-
ukach ekonomicznych (2014), stanowisko prof. zwyczajnego w US (od paździer-
nika 2015).
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4. Na łączny dorobek naukowo-badawczy Pani Profesor Elżbiety Załogi składa 
się ponad 300 opracowań, z czego ponad 180 opublikowano w formie książek, 
skryptów, artykułów, materiałów konferencyjnych, prac naukowo-badawczych. 
Do tego dorobku należy dodać wypromowanie siedmiu doktorów nauk ekono-
micznych oraz prace, konsulting na rzecz Unii Europejskiej, a także Banku Świa-
towego.
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Profesor Elżbieta Załoga – niestrudzona popularyzatorka 
transportu wodnego śródlądowego

W 2020 roku środowisko transportowe Pomorza Zachodniego obchodzi dwa waż-
ne jubileusze. Pierwszy z nich to 70-lecie polskiego zarządu nad największymi por-
tami morskimi zachodniego wybrzeża Polski – Szczecinem i Świnoujściem. Drugi 
to 70. urodziny Profesor Elżbiety Załogi – jednej z najważniejszych postaci szcze-
cińskiej szkoły ekonomiki transportu, uznanego naukowca o liczącym ponad 300 
pozycji dorobku z zakresu ekonomiki i organizacja transportu, polityki transpor-
towej, spedycji, strategii rynkowych, zrównoważonego rozwoju, integracji europej-
skiej, rynku usług oraz logistyki.

Patrząc z perspektywy powojennego okresu na największe porty morskie Pomo-
rza Zachodniego, nietrudno zauważyć ważny wyróźnik w stosunku do zespołu por-
tów Gdańska i Gdyni. Szczecin i Świnoujście przez ostatnie 70 lat korzystały z tzw. 
trzeciej nogi w przewozach ładunków z/na zaplecze gospodarcze, którą, obok trans-
portu kolejowego i samochodowego, stanowi transport wodny śródlądowy. Popu-
laryzatorką rozwoju tej gałęzi transportu była od początku swojej kariery nauko-
wej i eksperckiej Pani Profesor Elżbieta Załoga. Działalność Pani Profesor, mająca 
na celu popularyzację transportu wodnego śródlądowego, realizowana była na róż-
nych płaszczyznach. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć:
 – publikacje naukowe,
 – prace naukowo-badawcze, projekty, ekspertyzy, zarówno krajowe, jak i między-

narodowe,
 – promotorstwo prac licencjackich, magisterskich i doktorskich,
 – recenzje prac awansowych, publikacji naukowych oraz opracowań niepubliko-

wanych,
 – członkostwo i kierowanie pracami Rady ds. Promocji Żeglugi Śródlądowej przy 

ministrze odpowiedzialnym za żeglugę śródlądową,
 – członkostwo w organizacjach i towarzystwach naukowych,
 – współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz samorządami różnych szczebli,
 – organizację konferencji i seminariów naukowych oraz aktywny udział w spotka-

niach organizowanych przez inne ośrodki naukowe,
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 – udział w spotkaniach branżowych środowiska związanego z żeglugą śródlądową 
(w tym naradach przednawigacyjnych). 
Aktywność ta miała i ma szeroki wymiar. Trudno więc w jednym tekście w spo-

sób wyczerpujący ją przestawić. Skupię się dlatego jedynie na dwóch pierwszych 
płaszczyznach, tak charakterystycznych dla naukowca, dla którego poza rozwojem 
dorobku naukowego niesłychanie ważne wyzwania stanowią – współpraca między-
narodowa w ramach projektów badawczych oraz wsparcie eksperckie dla otoczenia 
społeczno-gospodarczego. Te dwie części dorobku Pani Profesor cechuje duża syme-
tria zarówno w aspekcie ilościowym, jak i przedmiotowym. Ta równowaga i zbież-
ność tematyczna zaowocowała powstaniem bardzo wartościowego pod względem 
naukowym, ale i praktycznym oraz kompleksowego w aspekcie podejmowanych 
problemów szczegółowych, zbioru. Podejmowana przez Panią Profesor Elżbietę Za-
łogę problematyka badawcza w aspekcie przestrzennym odnosi się do wybranych 
szlaków wodnych, regionów, przez które one przebiegają, systemu transportu wod-
nego śródlądowego Polski, w tym w kontekście jego dostosowania do wymogów UE 
oraz doświadczeń systemów zachodnioeuropejskich. Przedmiotowy zakres tego 
dorobku dotyczy przede wszystkim problematyki ekonomicznej, w tym głównych 
uwarunkowań funkcjonowania i  najważniejszych uczestników rynku transportu 
wodnego śródlądowego. Wśród podejmowanych przez Panią Profesor szczegóło-
wych tematów znalazła się m.in. problematyka zarządzania infrastrukturą trans-
portu wodnego, środków transportu, w tym zaangażowanych w obsługę zaplecza 
portów morskich, usprawnienia systemów informacyjnych w zarządzaniu żeglugą 
śródlądową, potoków ładunkowych w przewozach wodnych śródlądowych, udziału 
transportu wodnego śródlądowego w przewozach międzynarodowych, udziału że-
glugi śródlądowej w zintegrowanych łańcuchach transportowych, podziału zadań 
przewozowych między transportem kolejowym i transportem wodnym śródlądo-
wym. Wśród innych ważnych kategorii ekonomicznych w dorobku Pani Profesor 
znajdują się opracowania związane z kosztami budowy, modernizacji i eksploata-
cji infrastruktury transportu wodnego oraz opłatami za użytkowanie infrastruktu-
ry tej gałęzi transportu. Jubilatce nieobca jest również problematyka oddziaływania 
transportu wodnego śródlądowego na środowisko naturalne oraz zdrowie i życie 
człowieka, w tym kwestie internalizacji kosztów zewnętrznych transportu wodne-
go śródlądowego. Kolejnym z  obszarów aktywności badawczej Profesor Elżbiety 
Załogi jest wpływ sfery publicznej na funkcjonowanie transportu wodnego śród-
lądowego i podmiotów zaangażowanych w jego funkcjonowanie, polityka rozwo-
ju transportu wodnego śródlądowego, konkretne rozwiązania związane z promo-
cją rozwoju tej gałęzi transportu i wsparciem dla armatorów śródlądowych, w tym 
funkcjonowanie funduszu żeglugi śródlądowej, wsparcie dla zaangażowania się 
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transportu wodnego śródlądowego w przewozy intermodalne, czy w końcu wpły-
wu regulacji międzynarodowych na funkcjonowanie tej gałęzi transportu. Jako do-
ciekliwy badacz nie tylko przeszłości i teraźniejszości, ale również przyszłości, Pani 
Profesor Elżbieta Załoga wielokrotnie prezentowała w  przygotowywanych opra-
cowaniach i publikacjach naukowych perspektywy rozwoju transportu wodnego 
śródlądowego w obsłudze przewozów towarowych i pasażerskich.

Trudno nie zauważyć zmiany w  pozycji transportu wodnego śródlądowego 
w  polskiej polityce transportowej, jaka dokonała się w  ostatnich 4 latach. Przez 
długie lata ta gałąź transportu była jednak niedoceniana przez decydentów, co prze-
kładało się też na małe zainteresowanie badaniami w tym obszarze. Do wąskiego 
grona specjalistów, którzy nie kierowali się ani niekorzystną koniunkturą, ani trud-
nościami w wymianie myśli i poglądów (do jakich dochodzi w przypadku tematyki 
uprawianej przez małą grupę badaczy), należy Pani Profesor Elżbieta Załoga. Jesz-
cze raz warto podkreślić szczególną wagę przywiązywaną przez Panią Profesor do 
systematycznych kontaktów z praktyką transportową. Można nawet zaryzykować 
stwierdzenie, że Jubilatka wzięła na siebie rolę swoistego łącznika między środowi-
skiem praktyków a środowiskiem naukowym. Doskonale realizację tej roli ukazuje 
zawsze żywa dyskusja w trakcie organizowanych przez Panią Profesor Elżbietę Za-
łogę seminariów i konferencji.

Chciałbym więc Pani Profesor serdecznie pogratulować tej dociekliwości i wy-
trwałości. Życzę także kolejnych długich lat aktywności zawodowej na rzecz spo-
łeczności akademickiej oraz otoczenia społeczno-gospodarczego. Mam ogromną 
nadzieję, że aktywność ta upłynie Pani Profesor w dobrym zdrowiu i w poczuciu 
satysfakcji z wykonywanej pracy. Jestem przekonany, że studenci oraz pracownicy 
naszej społeczności, ale również innych ośrodków naukowych wielokrotnie w przy-
szłości będą sięgali do wiedzy i doświadczenia Pani Profesor. 
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prof. dr hab. Danuta Rucińska
prof. dr hab. Andrzej Ruciński

Profesor Elżbieta Załoga – życie z misją i pasją.  
Wątki wspomnieniowe i sentymentalne 

Profesor doktor habilitowana Elżbieta Załoga, naukowiec, pracownik naukowo-
-badawczy, nauczyciel i  autorytet akademicki, autorka wartościowych publika-
cji z zakresu ekonomii, zarządzania, gałęziowych ekonomik transportu, aktywna 
w kraju i za granicą, ekspert w zakresie transportu i logistyki, zasłużona dla branży 
TSL, aktywna i szanowana w gremiach naukowych i praktyki gospodarczej. 

To jedynie próba syntetycznego wyboru informacji o  działalności Pani Profe-
sor, osoby zacnej, pełnej dobra i wrażliwości, naszej Przyjaciółki „po fachu” i nie 
tylko, reprezentującej szczecińskie środowisko nauk ekonomicznych, w tym o za-
rządzaniu, transporcie, spedycji, logistyce. Wyodrębniając towarzyszące Jej miraże, 
pragniemy wskazać na uznany profesjonalizm, eksperckie doświadczenia, kunszt 
erudycji, talent dydaktyczny i  pedagogiczny w  kształtowaniu młodej kadry aka-
demickiej oraz kilku pokoleń specjalistów branży TSL. Ponadprzeciętny, rzetelny 
dorobek naukowo-badawczy, organizatorsko-dydaktyczno-popularyzatorski zo-
bowiązuje nas do przekazania Jubilatce serdecznych gratulacji i słów najwyższego 
uznania za dokonania oraz życzeń dalszych sukcesów w spełnianiu misji i realiza-
cji pasji w sferze ekonomii i branży TSL.

Wyróżnieni i zaszczyceni zaproszeniem do udziału w jubileuszowych obchodach 
Pani Profesor pragniemy nawiązać do niektórych wspólnych przeżyć i  Jej zawo-
dowego zaangażowania. Dotyczą one inspirujących kontaktów naukowych, a przy 
okazji – wspomnień o innych aktywnościach pozauczelnianych.

Rozległość podejmowanych zadań badawczych, wiedza, kompetencje, doświad-
czenie Pani Profesor Elżbiety Załogi leżą u podstaw naszej, osobistej interpretacji Jej 
wierności misji i pasji, których to fascynacja transportem stała się Jej osobistą przy-
godą. Obcując z Mistrzami szczecińskiego środowiska naukowego, Pani Profesor 
wybrała tę właśnie problematykę, systematycznie zgłębiając ją i analizując w aspek-
cie społeczno-ekonomicznych potrzeb i przeobrażeń w kraju i Europie. Wielka i po-
żyteczna to wiedza, dotyczy bowiem sfery gospodarowania w makro- i mikroekono-
micznej skali oraz transportu jako czynnika rozwoju cywilizacji, regionów, rynków 
oraz jakości życia społeczeństw. 

Profesor Elżbieta Załoga jako naukowiec i pracownik uczelni z powodzeniem re-
alizuje swą misję i pasję, i choć skromnie tego nie ujawnia, to wydaje się, że jest świa-
doma swoich dokonań. Prace naukowe i komentarze w sprawach transportowych 
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opierają się na Jej zawodowej mądrości, wieloletnim doświadczeniu i uczciwości 
naukowo-badawczej. Są głęboko merytoryczne, wyważone, ogłaszane piękną pol-
szczyzną z odpowiedzialnością za słowo. Uczmy się od tej klasy luminarzy nauki 
i wiedzy życia mądrego, dokonując racjonalnych wyborów. 

W swoich licznych polsko- i obcojęzycznych publikacjach Pani Profesor nawią-
zuje do kluczowych wyzwań oraz trendów rozwojowych transeuropejskiej prze-
strzeni; paradygmatów i instrumentów coraz bardziej złożonych przeobrażeń. Na 
szczególną uwagę zasługuje analityczny i aplikacyjny charakter treści związanych 
z funkcjonowaniem i przemianami systemowymi, strategicznym oraz marketingo-
wym kształtowaniem współczesnego rynku TSL, w tym jego poszczególnych ele-
mentów, rynkowych zachowań nabywców usług transportowych, potrzeb starzeją-
cego się społeczeństwa, praktyk w różnych gałęziach transportu, spedycji i logistyce, 
koncepcji zrównoważonego rozwoju, proekologicznych rozwiązań w transporcie, 
pakietu mobilności. 

Spektakularnym odzwierciedleniem i  uznaniem profesjonalizmu Pani Profe-
sor jest misja upowszechniania głębokiej wiedzy na uniwersyteckich wykładach 
z  najważniejszych przedmiotów na specjalnościach ekonomiczno-transporto-
wych, w tym ekonomika transportu, polityka funkcjonowania, rozwoju i przeobra-
żeń transportu, integracja europejska, marketing usług, strategie rynkowe w trans-
porcie. Prezentowane przez Profesor Elżbietę Załogę poglądy nie są pozbawione 
elementów krytycznych, co sytuuje Ją w gronie wybitnych znawców problematyki 
dzielących się doświadczeniem naukowym i eksperckim o rozwoju polskiej i euro-
pejskiej nauki o transporcie, umacnianiem pożądanych warunków do nauki i ba-
dań w macierzystej uczelni oraz rangi Uniwersytetu Szczecińskiego jako znaczące-
go ośrodka naukowego w Europie. 

Początek kariery naukowo-badawczej oraz realizacja misji i pasji Profesor Elżbie-
ty Załogi były powiązane z pracą w uczelni i Międzyresortowym Instytucie Ekono-
miki Transportu (MIET), później  – Zakładzie Problemów Transportu Międzyna-
rodowego w Szczecinie przy Ośrodku Badawczym Ekonomiki Transportu (OBET), 
zlokalizowanym przy ul. Hożej w Warszawie. Funkcję dyrektora OBET sprawował 
też doc. dr hab. Bogusław Liberadzki, przewodniczący grupy Ekonomiki i Trendów 
Rozwoju Transportu w Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ i później członek 
Komitetu Transportu PAN, minister transportu i  gospodarki morskiej, poseł na 
Sejm RP, deputowany do Parlamentu Europejskiego i wiceprzewodniczący Euro-
parlamentu; ekonomista, profesor nauk ekonomicznych w  Katedrze Transportu 
Głównej Szkoły Handlowej w Warszawie, polityk. W latach 60., 70. i 80. minionego 
stulecia OBET był najważniejszym naukowo-badawczym wsparciem ministerial-
nym w procesie kształtowania polityki transportowej w Polsce. Na podstawie badań 
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pierwotnych i szczegółowych analiz zgromadzonego materiału powstawały profe-
sjonalne, tematyczne opracowania, opinie i ekspertyzy, wykorzystywane w pracach 
różnych departamentów rządowych i  wiodących, państwowych wówczas, przed-
siębiorstw transportowych. Znaczące były dokonania Pani Profesor i ukształtowa-
ny warsztat naukowy w czasach z ograniczonym dostępem do literatury i danych, 
nie wspominając o ważnych analizach bez dostępu do urządzeń wspomagających 
pracę naukową. 

W tamtym czasie, w strukturach OBET, jako doktor nauk ekonomicznych kiero-
wałem Zakładem Ekonomiki Transportu Lotniczego, który mieścił się w Gdańsku1. 
W sprawach merytorycznych systematycznie spotykaliśmy się z pracownikami róż-
nych zakładów, w  tym zajmującymi się problematyką transportu międzynarodo-
wego. Prowadziliśmy dysputy, wymienialiśmy poglądy, wspólnie umacnialiśmy 
podstawy rozwoju polskiego transportu na miarę ówczesnych oczekiwań. Wśród 
zaangażowanych w to dzieło wyróżniała się dr Elżbieta Załoga, a Jej wiedza, docie-
kliwość szczegółów transportowych, naukowo-badawcze podejście potwierdzały 
ponadprzeciętne zdolności, wiedzę i pasję ekonomiczno-transportową, niewątpli-
wie przesądzając o dalszej karierze zawodowej. W latach 2001–2018 Pani Profesor 
kierowała Katedrą Systemów i Polityki Transportowej.

Awans naukowy, aktywne uczestnictwo w pracach gremiów międzynarodowych 
i krajowych (Bank Światowy, Europejska Komisja Gospodarcza Organizacji Naro-
dów Zjednoczonych, czyli EKG ONZ (ponad 10 lat 1993–2004) w pracach grup ro-
boczych, ECMT – European Conference of Ministers of Transport – Europejska 
Komisja Ministrów Transportu, Inicjatywa Środkowoeuropejska (Grupa Transport) 
i unijnych negocjacjach, jako ekspert Komisji Europejskiej w PR UE od 2003 roku 
w obszarze transportu, przewodnicząca Rady do spraw Promocji Żeglugi Śródlą-
dowej przy ministrze transportu, członek Sekcji Logistyki w Transporcie Komite-
tu Transportu PAN i Komitetu Transportu PAN, członkostwo w Radzie Nadzorczej 
PKP Intercity Sp. z o. o. i PKP SA stanowią o szerokim uznaniu statusu i kompeten-
cji Pani Profesor. Swoją wiedzą i doświadczeniem aktywnie wspierała w latach 90. 
procesy przemian zmierzających do harmonizacji prawa transportowego w ramach 
wspólnego rynku, uczestnicząc w pracach legislacyjnych. Była autorką lub współ-
autorką ważnych raportów i dokumentów, w tym ustaw i rozporządzeń dotyczą-
cych m.in. żeglugi śródlądowej. 

Na uwagę zasługuje aktywna działalność redakcyjna Pani Profesor, w  tym Ze-
szytów Naukowych US serii „Problemy Transportu i Logistyki” (od 2009 r.). Jest 

1 Prof. dr hab. Andrzej Ruciński, były profesor zwyczajny w Katedrze Rynku Transportowego na Wydzia-
le Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego; aktualnie profesor Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku 
na Wydziale Zarządzania i Finansów.
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członkiem Rady Naukowej czasopisma „Doprava a  Spoje” (od 2012 r.), „Przeglą-
du Komunikacyjnego” (od 2003 r.), recenzentem opracowań zgłaszanych do druku 
w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Gdańskiego serii „Ekonomika Transportu 
i Logistyka” (od 2011 r.) i „Transport Problems” – czasopisma Politechniki Śląskiej 
(od 2012 r.). 

Była ponadto członkiem Kapituły Nagrody Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej na najlepszą pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską i in-
żynierską z dziedziny transport oraz autorką najlepszej książki o tematyce transpor-
towej (od 2009 r.), Nagrody Innowacyjność w transporcie (od 2012 r.), „The Euro-
pean Friedrich-List-Prize”, międzynarodowej nagrody przyznawanej przez The 
European Platform for Transport Sciences – EPTS dla młodych naukowców w dzie-
dzinie transportu (od 2011 r.). 

W ciągu całej kariery naukowej Pani Profesor uczestniczyła w wielu ważnych, 
międzynarodowych kursach i  szkoleniach, w  tym organizowanych przez Bank 
Światowy (Haga 1991), Komisję Europejską (Praga 1991, 1992; Budapeszt 1995) 
i amerykański Uniwersytet w Luizjanie (Gdańsk 1995), w warsztatach organizowa-
nych przez EKG ONZ (Haga 1994). Współpracuje z uczelniami europejskimi (Poli-
technika w Berlinie, Politechnika w Madrycie, Uniwersytet w Maribor – Słowenia, 
Politechnika w Zagrzebiu, Uniwersytet w Żilinie, Uniwersytet w Bitoli – Macedo-
nia). Nieprzerwanie, od 2003 roku, uczestniczy w pracach The European Platform 
of Transport Science. Jest też członkiem Komitetu Transportu PAN, a z powołania 
ministra transportu w latach 2003–2010 była przewodniczącą Rady ds. Promocji 
Żeglugi Śródlądowej. Była też ekspertem Komisji Europejskiej w 6. i 7. Programie 
Ramowym UE oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomor-
skiego w ZPORR. Wykonywała opinie eksperckie dla Parlamentu Europejskiego. 

Sprawując od 6 kwietnia 2001 roku funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Eko-
nomicznego Oddziału w Gdańsku i jako członek Zarządu Krajowego PTE w War-
szawie, pragnę nieco uwagi zwrócić na wątek aktywności Pani Profesor Elżbiety 
Załogi powiązanej z działalnością tej organizacji, skupiającej od ponad 70 lat wybit-
nych polskich ekonomistów2. Pani Profesor Elżbieta Załoga dołączyła do nich, peł-
niąc od 2010 roku funkcję wiceprezesa Zarządu Oddziału PTE w Szczecinie, jedne-
go z 24 oddziałów w Polsce.

Historyczne źródło powstania i działalności większości oddziałów PTE tkwi w po-
nad 200-letniej tradycji społecznej aktywności polskich ekonomistów na ziemiach 
polskich. Mimo barier rozwoju polskości, w  tym nauki i  działalności społecznej, 

2 Prof. dr hab. Danuta Rucińska, profesor w Katedrze Rynku Transportowego na Wydziale Ekonomicz-
nym Uniwersytetu Gdańskiego i kierownik Katedry Logistyki na Wydziale Zarządzania Wyższej Szko-
ły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni.
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w 1800 roku powołano Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Warszawie. Był to impuls 
do powstawania kolejnych towarzystw naukowych w większych miastach (np. To-
warzystwa Ekonomicznego Międzyrzeckiego – 1802 r. w zaborze pruskim) i publi-
kacji ekonomicznych, w tym czasopisma „Ekonomista” (od 1900 r.)3. Prekursorami 
powojennej, ukierunkowanej integracji byli znani ekonomiści z większości ośrod-
ków krajowych, m.in. Wacław Fabierkiewicz, Adam i Witold Krzyżanowscy, Edward 
Lipiński, Kazimierz Secomski, Edward Taylor, Aleksy Wakar, Eugeniusz Kwiatkow-
ski. To jedynie niektóre wielkie nazwiska tych, którzy przyczynili się na począt-
ku lat 50. XX wieku, tj. w czasach szczególnie niesprzyjających instytucjonalnemu 
rozwojowi organizacji, do powstania Oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicz-
nego w  Szczecinie4. Pierwszym jego prezesem był prof. dr hab. Józef Rutkowski, 
od 1948 roku związany ze szczecińskimi uczelniami wyższymi. Sprawował w nich 
funkcje prodziekana Wydziału Transportu Śródlądowego Wyższej Szkoły Ekono-
micznej w Szczecinie (1952–1954), dziekana Wydziału Inżynieryjno-Ekonomiczne-
go Transportu Politechniki Szczecińskiej (1966–1971)5, kierownika Międzywydzia-
łowego Studium Nauk Politycznych (1965–1970), kierownika Katedra Ekonomii 
(1951–1970)6, dyrektora Instytutu Nauk Ekonomiczno-Społecznych (1970–1978), 
kierownika Zakładu Współczesnych Stosunków Międzynarodowych (1990–1993). 

Współczesne cele statutowe organizacji to:
 – popularyzowanie wiedzy ekonomicznej w Polsce, 
 – działalność opiniotwórcza, 
 – podnoszenie kwalifikacji ekonomistów, 
 – integracja środowiska ekonomistów

3 A. Czech, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Powstanie i pierwsze lata działalności, w: PTE i jego Oddzia-
ły. Siedem dekad, „Biuletyn” Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego” 2018, nr 1 (80), s. 24–31.

4 E. Mączyńska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Doznania i doświadczenia długiego trwania, w: PTE 
i jego Oddziały…, s. 34. Współcześnie PTE jest niezależnym, ogólnopolskim, profesjonalnym stowarzy-
szeniem ekonomistów o statusie organizacji pożytku publicznego, zrzeszającym teoretyków i prakty-
ków. Każdy z 24 oddziałów regionalnych posiada osobowość prawną, a ich działalność koordynuje Za-
rząd Krajowy PTE w Warszawie. Towarzystwo powstało w nawiązaniu do tradycji zawodowych ruchów 
ekonomistów na ziemiach polskich w XIX w., Warszawskiego Stowarzyszenia Ekonomistów i Statysty-
ków oraz Towarzystw Ekonomicznych działających w Krakowie, Poznaniu i Lwowie w okresie między-
wojennym. PTE jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekonomistów (The International 
Economic Association – przyp. D. Rucińska). 

5 Opublikowany dorobek naukowy prezesa, prof. J. Rutkowskiego, stanowi 220 pozycji, dotyczących 
głównie problematyki teorii ekonomii, teorii kapitału, współczesnej gospodarki światowej i inflacji. Za 
te zasługi otrzymał odznaczenia: Krzyż Kawalerski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal 
Komisji Edukacji Narodowej oraz inne ordery, honorowany też w konkursach; ma również inne osią-
gnięcia. Tytuł doktora honoris causa przyznał mu Senat US (1996).

6 W latach 1969–1970 jako absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie z obowiązującego wów-
czas nakazu pracy odbywałem staż naukowy w  Katedrze Ekonomii na Politechnice Szczecińskiej  – 
przyp. A. Ruciński).
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realizowane przez:
 – aktywne uczestnictwo w procesie reformowania gospodarki przez organizowa-

nie kongresów, konferencji oraz seminariów naukowych, 
 – organizowanie Olimpiad Wiedzy Ekonomicznej dla młodzieży szkół ponadgim-

nazjalnych, 
 – wydawanie publikacji naukowych, 
 – prowadzenie działalności konsultacyjno-doradczej oraz informacyjnej w  dzie-

dzinie ekonomii dla różnych podmiotów gospodarczych, 
 – opracowywanie ekspertyz i analiz ekonomicznych, 
 – tworzenie szkół policealnych, szkół wyższych oraz studiów podyplomowych 

o profilu ekonomicznym, 
 – wspieranie wydawania dwumiesięcznika „Ekonomista”, 
 – przyznawanie dorocznej Nagrody im. Edwarda Lipińskiego za najlepszą książkę 

w dziedzinie nauk ekonomicznych, 
 – przyznawanie nagrody za najlepsze podręczniki w zakresie ekonomii, 
 – wydawanie Biuletynu PTE7.

Kolejnymi prezesami szczecińskiego oddziału PTE byli: prof. dr hab. Waldemar 
Grzywacz (promotor dysertacji doktorskiej E. Załogi), prof. dr hab. Edward Urbań-
czyk, prof. dr hab. Adam Szewczuk, prof. dr hab. Henryk Babis, z którymi współpra-
cowała lub nadal współpracuje Pani Profesor. Od 2010 roku Profesor Elżbieta Za-
łoga pełni funkcję wiceprezesa PTE Oddział w Szczecinie, natomiast od 2015 roku 
funkcję prezesa sprawuje prof. dr hab. Aleksander Panasiuk.

Od dawna oboje współpracujemy ze środowiskiem szczecińskich ekonomistów. 
Naszą pierwszą pracę zawodową po studiach, jako stażyści, rozpoczynaliśmy wła-
śnie na ówczesnej Politechnice Szczecińskiej, w  budynku mieszczącym się przy 
ul. Mickiewicza 64. Łączą nas nie tylko wspólne zainteresowania i cele, lecz również 
utrwalone przyjaźnie. Środowisko szczecińskie i  gdańsko-sopockie stanowi zna-
czący potencjał ekonomiczno-transportowy, oddziałujący na polską naukę i prak-
tykę gospodarczą w sferze transportu, logistyki, rynku i marketingu. W przeszłości, 
wielu szczecińskich profesorów recenzowało nasze prace naukowe i przygotowy-
wane do druku publikacje, wielu też z nich decydowało o naszych awansach na-
ukowych (prof. dr hab. Franciszek Gronowski, prof. dr hab. Adam Szewczuk, prof. 
dr hab. Hubert Bronk, prof. dr hab. Wojciech Bąkowski, prof. dr hab. Józef Pe-
renc, prof. dr hab. Juliusz Engelhardt). Systematycznie dołączali do nich pracow-
nicy młodszego pokolenia Uniwersytetu Szczecińskiego – aktualnie profesorowie, 

7 Statut PTE  – uchwalony 16.03.2018 r. i  wpisany do KRS, http://www.pte.pl/5_statut_pte.html 
(8.03.2020).
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stanowiący o osiągnięciach Wydziału Zarządzania i Usług uczelni: Grażyna Wol-
ska, Grażyna Rosa, Aleksander Panasiuk, Jacek Buko, Mariusz Jedliński, Piotr Nie-
dzielski, Michał Pluciński, Roman Czaplewski, Tomasz Kwarciński i  inni. Wspól-
nie stworzyliśmy znaczący, szczecińsko-gdańsko-sopocki potencjał oddziałujący na 
polską naukę i praktykę gospodarczą, w tym w sferze zarządzania, transportu, logi-
styki, rynku i marketingu. Łączą nas nie tylko wspólne zainteresowania, cele, opar-
te na współpracy, lecz i utrwalone przyjaźnie. Nadal spotykamy się na ciekawych 
konferencjach naukowych, sympozjach w różnych miejscach w kraju i za granicą 
i  towarzyszących im wydarzeniach kuluarowych. Wymieniamy poglądy, publika-
cje, monitorujemy wspólne dokonania. Jesteśmy dumni z długoletnich dokonań 
w zakresie dorobku naukowego, ocen i współudziału w publikacjach, opiniowania 
dysertacji promocyjnych, uczestnictwa w spotkaniach Rad i wydziałowych Komi-
sji w Szczecinie i Sopocie. 

Pragniemy też nawiązać do aktywności Pani Profesor w naukowej współpracy 
międzynarodowej. Jako ekspert resortu transportu, oprócz prac w grupach robo-
czych EKG ONZ, EKMT, Inicjatywy Środkowo Europejskiej, brała udział w nego-
cjacjach z  Unią Europejską dotyczących żeglugi śródlądowej. Jest współautorem 
kilku projektów aktów prawnych (ustaw i rozporządzeń) dotyczących żeglugi śród-
lądowej. Od 2003 roku uczestniczy w pracach The European Platform of Transport 
Science. Jest członkiem Komitetu Transportu PAN (2016–2023), Zarządu Oddzia-
łu Wojewódzkiego PTE w Szczecinie (wiceprezes). Z nominacji ministra transportu 
w latach 2003–2010 była przewodniczącą Rady ds. Promocji Żeglugi Śródlądowej. 
Jest ekspertem Komisji Europejskiej w 6. i 7. Programie Ramowym UE oraz eksper-
tem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ZPORR. 
Wykonywała opinie eksperckie dla Parlamentu Europejskiego. Aktywnie współpra-
cuje z praktyką gospodarczą (m.in. w latach 2001–2003 była członkiem Rady Nad-
zorczej PKP Intercity Sp. zo.o., a w latach 2008–2010 PKP SA).

Spotkania z Panią Profesor Elżbietą Załogą zawsze są wyjątkowym przeżyciem, 
inspirują do dalszej aktywności w  realizacji wspólnych, zawodowych pasji. Jako 
członkowie tzw. Sopockiego Ośrodka Transportowców i Logistyków korzystamy 
z Jej wiedzy i życzliwości.

Miłym dla mnie, osobistym faktem, do którego w tym momencie koniecznie mu-
szę nawiązać, jest wspieranie Pani Profesor w sprawie uhonorowania mnie meda-
lem Uniwersytetu Szczecińskiego Sis Qui Es – Pro Publico Bono, czyli Bądź Sobą – 
dla Dobra Publicznego. Uroczyście wręczono mi go na konferencji wspólnej US 
i SGH w Warszawie EURO-TRANS w 2018 roku. Wyrażam ogromne, osobiste po-
dziękowanie za to wyjątkowe, specjalne i wielce znaczące dla mnie uznanie.
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Za wszelkie kontakty zawodowe, prywatne i przyjacielskie składamy Pani Profe-
sor serdeczne podziękowania. Korzystaliśmy z Jej dorobku w rozsądnym wymiarze, 
taką żywimy nadzieję, z Jej wiedzy i życzliwości, jako członkowie tzw. Sopockiego 
Ośrodka Transportowców i Logistyków. Za wszystko składamy serdeczne podzię-
kowania. Życzymy dalszych sukcesów, bezkompromisowości w dążeniu do dosko-
nałości naukowej i wysokich wymagań wobec dyskursu naukowego. 

Życzymy też wielu serdecznych Przyjaciół wokół, satysfakcji z dokonań i trady-
cyjnych STU LAT!!!

Z wyrazami największego szacunku i serdeczności
Danuta i Andrzej Rucińscy

Gdańsk, 22 kwietnia 2020 r.
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prof. dr hab. Józef Stanielewicz

Profesor Elżbieta Załoga w pamięci starszego kolegi

Zastanawiałem się, przystępując do spisania garści refleksji związanych z wielolet-
nią przyjaźnią z Profesor Elżbietą Załogą, czy konstatacja, że jest wybitną przedsta-
wicielką szczecińskich elit naukowych będzie na miejscu. Jest bowiem paradoksem 
dzisiejszych czasów wyrażana przez niektóre środowiska polityczne niechęć do tzw. 
elit, widząc w nich kastę zasklepioną w obronie swoich wąskich interesów. Repre-
zentuję generację wychowaną w czasach dość zamierzchłych, w których wyrasta-
ła i zdobywała szlify naukowe bohaterka moich wspomnień, kiedy to słowa „elity” 
używano wobec ludzi przodujących pod względem prestiżu czy kwalifikacji, przy-
wództwa w określonym środowisku, tworzących śmietankę towarzyską itd. Sądzę 
zatem, że przysługuje mi w związku z tym prawo do posługiwania się tradycyjną 
interpretacją słowa elity. 

W barwnych opowiadaniach o losach swoich najbliższych wywodzących się z wi-
leńskich kresów Ela podkreśla udział swoich rodziców w heroicznej walce Wilniu-
ków z okupantem hitlerowskim w szeregach AK, a później dramat powojennych 
wywózek Polaków na zachodnie kresy nowej Polski, dla których przystanią okazał 
się Szczecin. Z patriotycznej rodziny wyniosła gorące umiłowanie ojczyzny i przy-
wiązanie do ojczystej religii. Służenie Polsce przyszła pani Profesor uznała za świę-
ty obowiązek nauczyciela akademickiego. 

Dodam, że w trakcie wieloletnich kontaktów z Elą odnajdywałem wiele odniesień 
do wileńskich tradycji Jej rodziny, w tym wyjazdy na tzw. wywczasy do urokliwego 
Międzywodzia na wyspie Wolin. Ela zamieniała się wówczas w uroczą panią domu 
(chodzi o letni domek na pięknie utrzymanej działce), służąc zapraszanym gościom 
wyśmienitymi ciastami i napojami. Dla podtrzymania tradycji szlacheckich dwor-
ków nie mogło zabraknąć nalewek, którymi zdobywałem sympatię przesympatycz-
nej rodziny pani Profesor. Dodam, że pobyt u Eli w Międzywodziu w ukwieconym 
ogrodzie w sąsiedztwie Zalewu Kamieńskiego i w poszumie nieodległego morza na-
leżą do najpiękniejszych chwil w moim życiu. Jeśli do tego dodamy ptasie koncer-
ty – do pełni szczęścia brakuje już bardzo niewiele. 

Losy pani Profesor od chwili rozpoczęcia studiów pozostają nierozłącznie zwią-
zane z macierzystą uczelnią i jej środowiskiem naukowym. Były to studia na elitar-
nym kierunku ekonomiki transportu morskiego, na które kwalifikowali się najlepsi 
kandydaci, wyselekcjonowani z ogromnego zawsze grona zdających. Miała szczę-
ście słuchać wykładów legendarnych już szczecińskich ekonomistów tej miary jak 
profesor Franciszek Gronowski, uważany za ojca szczecińskiej szkoły ekonomiki 
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transportu morskiego, profesorów: Alfreda Wielopolskiego, Przemysława Małka, 
Jerzego Wolszczana, Waldemara Grzywacza, którzy tworzyli fundamenty szczeciń-
skiej uczelni transportowej. 

Ela nie doczekała się przekształcenia Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego 
Transportu w samodzielną Akademię Transportu, co wydawało się realne w poło-
wie lat 70. XX wieku. Zamiast tego znalazła się na Wydziale Ekonomicznym Uni-
wersytetu Szczecińskiego, z  którego wyłonił się Wydział Transportu i  Łączności 
(przekształcony z czasem w Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług), któremu po-
została wierna do czasów tak zwanej dobrej zmiany reorganizującej dotychczaso-
we struktury uczelni. 

Pani Profesor rozpoczęła stacjonarnie pracę na Uniwersytecie Szczecińskim po 
powrocie z delegacji w Ośrodku Badawczym Ekonomiki Transportu i stażu w ame-
rykańskiej instytucji bankowej w okresie transformacji ustrojowej lat 90., wpisu-
jąc się bardzo aktywnie w  tworzenie od dawna oczekiwanego w  Polsce modelu 
akademickiego przywracającego rangę uniwersytetom. Przypomnę Jej udział w nie-
formalnej grupie inicjatywnej powołanej staraniem ówczesnego rektora uczelni 
profesora Huberta Bronka skupienia wszystkich uczelni Szczecina wokół jednego 
wielkiego uniwersytetu, w którym miało się znaleźć miejsce dla Wydziału Teolo-
gicznego. W szeroko pojętym ekumenizmie Pani Profesor odnajdywała powszech-
ny, uniwersalny ruch mieszczący się w klasycznej definicji uczelni uniwersyteckich. 

Marzenie o wielkim uniwersytecie w Szczecinie pozostały, niestety, martwą lite-
rą. Wydział Teologiczny stał się natomiast od początku 2004 roku jednym z filarów 
Uniwersytetu Szczecińskiego, który dzięki staraniom Pani Profesor nawiązał bliskie 
kontakty z Wydziałem Zarządzania i Ekonomiki Usług. Niektórzy wybitni profeso-
rowie Wydziału Teologicznego, wśród niech dziekan profesor Zdzisław Kroplew-
ski oraz obecny biskup profesor Henryk Wejman, stali się naszymi uniwersytecki-
mi kolegami, uczestnicząc aktywnie w życiu Wydziału Zarządzania i Ekonomiki 
Usług, celebrując rocznicowe msze w  intencji zmarłych pracowników Wydziału 
i uświetniając spotkania wigilijne oraz biorąc udział w licznych spotkaniach zwią-
zanych z życiem Wydziału. W kontekście powyższej problematyki pozostaje wiel-
kie zaangażowanie Pani Profesor w organizacji pielgrzymek pracowników Uniwer-
sytetu Szczecińskiego do miejsc świętych na Bliskim Wschodzie i w Meksyku, co 
zapoczątkowało w praktyce działalność turystyki religijnej mieszczącej się w pro-
gramie działającego na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług kierunku ekono-
miki i organizacji turystyki. 

Nie jest moim zadaniem ocena wielkiego dorobku naukowego Pani Profesor. Jest 
ogromny i budzi podziw. Często cytuje się Panią Profesor w polskiej i światowej lite-
raturze naukowej. Chciałbym natomiast zaakcentować wielki wpływ Pani Profesor 
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na proces kształcenia studentów i wychowania młodych kadr, których przedstawi-
ciele zasilili znacząco szeregi pracowników nauki, bądź zaangażowali się bezpośred-
nio w działalność gospodarczą, budując zręby nowoczesnej gospodarki rynkowej, 
pełniąc funkcje zarządcze na najwyższych szczeblach administracji państwowej, 
w radach nadzorczych itd. 

Jak przystało na prawdziwego pracownika nauki, stawiającego sobie wysoko po-
przeczkę, jest wymagająca, lecz jednocześnie zawsze wyrozumiała i sprawiedliwa 
w ocenieniu studentów. Na egzaminy, zaliczenia czy konsultacje do Pani Profesor 
nikt ze studentów nie odważyłby się przyjść niestosownie ubrany i bez znajomo-
ści kindersztuby. Niezależnie od sytuacji Pani Profesor pozostaje zawsze elegancką 
damą o nienagannych manierach, budząc powszechny szacunek i pokusę do naśla-
dowania. Młodszych pracowników otacza zawsze promiennym uśmiechem i z ser-
ca płynącym wsparciem. 

Dużo by można napisać o wielkim zaangażowaniu Pani Profesor w tworzeniu 
przyjaznej atmosfery wśród pracowników Wydziału (na którym kilkakrotnie peł-
niła funkcje prodziekańskie i dyrektorskie), który przez kilkadziesiąt lat pozostawał 
zgodną rodziną. Specjalną troską otaczała seniorów, także emerytowanych, pamię-
tając o ich jubileuszach, spiesząc z razie potrzeby z bezinteresowną pomocą.

Sięgając dzisiaj do wspomnień związanych z moją kilkudziesięcioletnią pracą na 
uczelni, osoba Pani Profesor Elżbiety Załogi kojarzy mi się zawsze z ciepłem i spo-
kojem. 

Gdynia, marzec 2020 r.
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Szanowna Pani  
Prof. dr hab. Elżbieta Załoga  

Uniwersytet Szczeciński

List Gratulacyjny

Bardzo, bardzo serdecznie gratuluję Pani Profesor pięknego jubileuszu i dorobku 
wynikającego z aktywności zawodowej na niwie tak trudnej i niewdzięcznej, jaką 
jest poznanie naukowe, praca badawcza i związana z nimi dydaktyka.

Równie głęboko chcę podziękować Pani Profesor za zaufanie i  niespotykanie 
życzliwą współpracę, jaką miałem szczęście być obdarowany przez Panią Profesor 
przez wiele lat. Sądzę, że u ich podstaw leży osobowościowy i intelektualny doro-
bek szczecińskiej i sopockiej „Szkoły Ekonomiki Transportu”, której – jak się wyda-
je – jesteśmy przedstawicielami i kontynuatorami.

Bardzo dziękuję za wymianę poglądów, której mieliśmy szanse dokonać na cy-
klicznych konferencjach, organizowanych tak w Szczecinie, jak i w Sopocie. Dzię-
kuję, że mogliśmy wymieniać także ze sobą myśli na temat problemów codziennych 
oraz wartości z życia zaczerpniętych.

Cieszę się również, że mogłem osobiście pogratulować Pani Profesor otrzymania 
tytułu naukowego, co uważam za najwyższą wartość pracy w naszym zawodzie. Po-
dzielam entuzjazm Pani Profesor dla promowania pracy i dorobku młodszego po-
kolenia naukowców i wartości etycznych z tym związanych. 

Gratuluję sukcesów związanych z pracą naukową i publikacyjną Pani Profesor. 
Gratuluję aktywności w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym oraz w agendach 
rządu Rzeczypospolitej Polskiej, z którymi Pani Profesor współpracuje. 

Wyrażam niezwykłą satysfakcję z tego, że udało się nam wspólnie stworzyć i opu-
blikować – wraz z innymi Autorkami i Autorami – pozycję bibliograficzną Transport. 
Nowe wyzwania (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016/2017). To napraw-
dę powód do wielkiej, nieprzemijającej radości.

Szanowna i Droga Elu,

wiele razy miałem zaszczyt korzystać z Twojej mądrości, doświadczenia i wiedzy na-
ukowej. Dziękuję Ci za wsparcie wydawnicze, recenzje dorobku osób z nami współ-
pracujących oraz życzliwość i koleżeństwo, z jakimi zawsze spotykałem się z Two-
jej strony przez wszystkie lata naszej pracy.
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Wierzę w kontynuację tego, co najlepsze i niepowtarzalne. Mam zaszczyt pro-
sić Cię o przyjęcie najserdeczniejszych życzeń zdrowia, szczęścia i sukcesów w ży-
ciu osobistym.

Z poważaniem
Krzysztof Szałucki
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prof. dr hab. Maria Trojanek

Inne niż naukowe aspekty z życia Pani Profesor

Nie idź za mną, bo nie umiem prowadzić,
Nie idź przede mną, bo mogę za Tobą nie nadążyć.
Idź po prostu obok mnie i bądź moim przyjacielem.

(Albert Camus)

Panią Profesor poznałam w  2001 roku. Dobrze pamiętam ten moment. Słupsk, 
Wyższa Szkoła Zarządzania (później Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania), 
gdzie od trzech lat prowadziłam zajęcia (aczkolwiek od początku swej pracy zawo-
dowej związana byłam jeszcze do niedawna, ponad 40 lat, z Uniwersytetem Eko-
nomicznym w Poznaniu). Uczelnia w Słupsku powołana w 1995 roku, przy współ-
udziale ówczesnych władz i Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, a przede 
wszystkim ludzi dobrej woli, z  inicjatywy Pana Profesora zw. dra hab. Edmunda 
Ignasiaka (później pierwszego rektora), prowadziła kształcenie na poziomie wyż-
szych studiów zawodowych na kierunku zarządzanie i marketing. W 2001 roku zo-
stała nawiązana współpraca z Uniwersytetem Szczecińskim i absolwenci Wyższej 
Szkoły Zarządzania (WSZ) mogli kontynuować naukę na Uzupełniających Studiach 
Magisterskich na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczeciń-
skiego. Pani Profesor, pełniąc wtedy jedną z wielu funkcji na Wydziale (kierownika 
Punktu Zamiejscowego w Słupsku), zaproponowała mi prowadzenie seminariów 
magisterskich. Propozycja współpracy, w tamtym czasie i okolicznościach, jakie to-
warzyszyły zmianom dokonującym się w WSZ, absolutnie nieoczekiwana, stała się 
początkiem naszych kontaktów, początkowo naukowych, które z biegiem czasu po-
szerzyły się o inne wymiary niż zawodowe. Na ten czas miniony chciałabym spoj-
rzeć nie przez pryzmat osiągnięć naukowych, badawczych, dydaktycznych czy orga-
nizacyjnych Pani Profesor, które są imponujące. Inni zrobią to lepiej. Mam nadzieję, 
że Czytelnicy wybaczą mi osobisty ton mojej dalszej wypowiedzi.

Moja Droga, Kochana Elżbieto, jesteś dla mnie (i nie tylko) Kimś Wyjątkowym. 
Początek naszej znajomości był związany co prawda z pracą zawodową, jednak na-
sze spotkania, i tak to trwa do dziś, dotyczą innych, wcale nie mniej ważnych, prze-
jawów naszej aktywności. Niezatarte ślady naszych spotkań, każde z nich wyczeki-
wane i niezmiernie ważne (tak częstych, jak pozwalały na to jeszcze do niedawna 
obowiązki zawodowe, zapisane na dysku pamięci, coraz bardziej zawodnej), do 
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których chciałabym wrócić, dotyczą tego, co w życiu najważniejsze i najbardziej 
wartościowe.

Dyplomy, stanowiska, tytuły, kariera naukowa to ważne dla każdego, ale dla Elż-
biety najważniejsza jest prawda, uczciwość, szacunek i dbanie o drugiego człowie-
ka, wierność wyznawanym zasadom i przekonaniom. To te wartości wyniesione 
z Domu Rodzinnego są dla Niej, także dla Jej rodzeństwa, wartościami nadrzęd-
nymi. Mogłam się o tym przekonać, przebywając z Rodziną Elżbiety, uczestnicząc 
w ważnych i mniej ważnych wydarzeniach w życiu tej Wyjątkowej Rodziny. Nie 
byłoby tej autentycznej, niepowtarzalnej atmosfery, gdyby nie wyniesione z domu 
rodzinnego ciepło, miłość i akceptacja. To był Dom szczęśliwy, w którym wszyst-
ko było „na swoim miejscu”: Bóg, Ojczyzna, Rodzina. W domu było dużo książek, 
dużo się czytało, rozmawiało, śpiewało pieśni patriotyczne (ojciec był w AK, bra-
cia ze strony mamy kilka lat spędzili na zesłaniu) i religijne. To był dom otwarty na 
drugiego człowieka, nie tylko dla domowników, każdemu było w tym domu dobrze. 
Tam nie oceniano ludzi ani po wyglądzie, ani po zawartości portfela, każdy mógł li-
czyć na szacunek i poszanowanie swoich racji i poglądów. „Nie oceniaj drugiej oso-
by. Może miał zły dzień. A czy musimy o tym rozmawiać? Może ten człowiek się 
zmieni” – takie postępowanie uczy akceptacji drugiego człowieka i tego kim jest, 
pozwala być drugiemu innym od nas samych. „Najważniejsze jest, by gdzieś istnia-
ło to, czym się żyło: i zwyczaje, i święta rodzinne. I dom pełen wspomnień”. U Elż-
biety tak jest.

Z domem rodzinnym związana jest nie tylko przeszłość (pamiątki rodzinne, po-
żółkłe fotografie i ,,ta cukiernica”), przekazywane tradycje i obyczaje, ale także silna 
więź łącząca najbliższe osoby oraz wspólnota i wierność wyznawanym wartościom. 
Elżbieta jest niezwykle zżyta z rodzeństwem (w kolejności starszeństwa: Janem, Ma-
rią i Ewą) i ich rodzinami, relacje te są bardzo bliskie i autentyczne, czerpią radość ze 
wspólnych spotkań, wyjazdów, spacerów, codzienności. Te relacje nie są „od wiel-
kiego dzwonu”, towarzyszą Im na co dzień i niewątpliwie czynią Elżbietę i Jej rodzi-
nę wyjątkową. Te ponadczasowe wartości wyniesione z domu rodzinnego ukształ-
towały piękne wnętrze świata Elżbiety, w którym jest miejsce dla Boga i na miłość, 
wierność, szacunek, i także niezwykłą codzienność, zapisaną przyjaźnią, życzliwo-
ścią, otwartym sercem i troską o innych. Jest także miejsce i czas na swoje zaintere-
sowania. I trudno wątpić w słowa: „pośród wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą, 
i z wielu najważniejszą. Jest drogą powszechną, pozostając za każdym razem drogą 
szczególną, jedyną i niepowtarzalną jak każdy człowiek” (Jan Paweł II).

„Homo viator – człowiek w drodze”.
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Pewną tradycją w środowisku Elżbiety było uczestnictwo w pielgrzymkach, we 
wspólnocie z  kapłanami  – profesorami Wydziału Teologicznego Uniwersytetu 
Szczecińskiego (inicjatorami i organizatorami pielgrzymek) – do miejsc kultu reli-
gijnego, po to, żeby spotkać się z Bogiem, odczuć Jego Obecność, oddając Mu cześć 
i otworzyć przed Nim swoje serce. Pielgrzymowanie przypomina wszystkim, że je-
steśmy w drodze, jest oddechem, przerwą w codziennej monotonii, pozwala prze-
dostać się za żelazną kurtynę codzienności i dostrzec światło Nadziei i Miłości.

Jesteśmy wdzięczni za możliwość włączenia nas, początkowo obcych, spoza śro-
dowiska szczecińskiego, do grupy, i  od pierwszego spotkania staliśmy się współ-
pielgrzymami. Razem tworzyliśmy wspólnotę, z grupy początkowo obcych sobie, 
stawaliśmy się bliżsi i otwarci na siebie. W czasie pielgrzymek, w których uczestni-
czyliśmy, dane nam było nie tylko modlić się w sanktuariach maryjnych i kościołach, 
które upamiętniały wydarzenia biblijne, przemierzać drogi śladami Jezusa (Betle-
jem, Nazaret, Jerozolima), ale mogliśmy odkrywać i poznawać zabytki chrześcijań-
skiej kultury, a  także zachwycać pięknem otaczającej przyrody. Najważniejsze są 
jednak przeżycia duchowe, te pielgrzymki były prawdziwymi „rekolekcjami w dro-
dze”, tak jak teraz, w tym szczególnym czasie, trwamy na rekolekcjach w domu (jak-
że w innej atmosferze), pogłębiając naszą wiarę.

Pierwszą naszą wspólną pielgrzymką (dla Elżbiety i stałej grupy była to już piąta) 
była pielgrzymka do Portugalii i Hiszpanii. Modliliśmy się w najważniejszych dla 
Europy miejscach świętych, Fatimie i Santiago de Compostela. Mimo że zwiedzi-
liśmy wiele innych, wyjątkowych miejsc (Lizbona, Porto – katedra z XII w., Braga – 
religijne centrum Portugalii, Coimbra – historyczna stolica i siedziba najstarszego 
w Portugalii uniwersytetu, Alokacja – XII-wieczne Opactwo Cystersów, zabytek z li-
sty UNESCO), to jednak sanktuarium Maryjne w Fatimie (miejsca związane z ży-
ciem Dzieci i objawieniami Matki Bożej, Droga Krzyżowa oraz przebyta procesja 
różańcowa, udział w Eucharystii w bazylice Trójcy Przenajświętszej i bazylice Mat-
ki Boskiej Różańcowej) oraz katedra św. Jakuba (miejsce pielgrzymek od średnio-
wiecza z całego świata, związane z kultem Jakubowym) są miejscami wyjątkowy-
mi, dostarczyły głębokich i najmocniejszych przeżyć. Wszakże czas był szczególny, 
dane nam było przeżyć beatyfikację naszego papieża, Jana Pawła II. Za ten szczegól-
ny dar dziękowaliśmy na niepowtarzalnej mszy św. dziękczynnej. Byliśmy niewąt-
pliwie wielkimi szczęściarzami. To niezwykłe doświadczenie, które na trwałe zo-
stało w pamięci każdego.

Druga wspólna pielgrzymka (2012) do Brazylii dostarczyła niezapomnianych 
wspomnień. Była to wyprawa życia. Bogaty program, narodowe sanktuarium ma-
ryjne Brazylijczyków w  Aparecida, olbrzymia bazylika mogąca pomieścić 45 tys. 
wiernych, wyprawa nad słynne wodospady Iguazu, podziwianie jednego z cudów 
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natury leżącego na granicy trzech państw w samym sercu dżungli, rzeka spływająca 
kaskadami w przepaść…, dawna misja jezuicka w San Ignacio (znana z filmu Misja) 
i jeszcze Rio de Janeiro. Czegóż chcieć więcej! Wjazd na górę Corcovado, na której 
znajduje się górujący nad miastem, znany symbol Rio de Janeiro, pomnik Chrystusa 
Zbawiciela, z zapierającym dech w sercach widokiem na panoramę miasta, a za ple-
cami posągu Chrystusa rozciągające się favele (5 mln mieszkańców). Mogliśmy ob-
serwować codzienność (w takim zakresie, jak było to możliwe) tych, którym przy-
szło tu żyć. Był to niewątpliwie czas refleksji nad swoim życiem, nad dobrem i złem, 
solidarnością, potrzebą pomocy… może nad docenieniem tego, co się ma, nad tym, 
co ważne w życiu. Będąc na tej pielgrzymce, dotarliśmy do Wandy, miasta polskich 
imigrantów w Argentynie. Spotkanie co prawda krótkie, rozmowy z rodakami i ich 
potomkami, których losy rzuciły, najczęściej za chlebem, na drugą półkulę, to ra-
dość i wzruszenie. 

Historia i teraźniejszość, piękno przyrody słońce przygotowania do karnawału, 
a z drugiej strony bieda, niepokój, niesprawiedliwość i troska o przetrwanie – wi-
dok codziennej rzeczywistości będącej udziałem mieszkańców miejsc, w których 
byliśmy.

I wreszcie kolejne nasze wspólne pielgrzymowanie do Ziemi Świętej (2013), miej-
sca szczególnego, to powrót do kolebki chrześcijaństwa, do Ziemi, po której Bóg 
sam kiedyś chodził. Dane nam było być w Betlejem, Nazarecie czy Jerozolimie. Mo-
dliliśmy się w wielu sanktuariach i kościołach, które upamiętniały wydarzenia bi-
blijne. Odnowiliśmy przyrzeczenia chrzcielne w rzece Jordan oraz przyrzeczenia 
małżeńskie w Kanie Galilejskiej. Ogrom wzruszeń i wrażeń… Nabożeństwo Drogi 
Krzyżowej ulicami Starej Jerozolimy, jakże inne od tych, w których dotychczas było 
nam dane uczestniczyć, osobiste przejście śladami Chrystusa, stanowiły świadec-
two Jego żywej obecności, na trwałe zapisały się w pamięci każdego.

Będąc w Jerozolimie, nie mogliśmy nie spotkać się przy Ścianie Płaczu. I nie za-
trzymać w Instytucie Yad Vashem (SalaImion, Izba Pamięci, Aleja Sprawiedliwych 
wśród Narodów Świata), upamiętniającym ofiary Holocaustu i pomagających im lu-
dzi. Wstrząsające wrażenia, porażające miejsce i dowody miłości bliźniego, potwier-
dzenie niesienia pomocy innym, często za utratę życia.

Uczestnictwo w tych pielgrzymkach było dla nas wyjątkowym czasem, stanowi-
ło pogłębienie wiary, było możliwością udziału i wysłuchania pouczających homilii, 
a także sposobnością bycia razem, ale w zupełnie innych warunkach. Niepowtarzal-
na, wyjątkowa atmosfera sprawiła, że stawaliśmy się coraz bliżsi, bardziej otwar-
ci na drugiego człowieka, mogliśmy zatrzymać się w biegu i docenić to, co mamy.
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W czasie naszego pielgrzymowania mogłam poznać Elżbietę jako człowieka głę-
bokiej wiary, postępującego zgodnie z wyznawanymi i głoszonymi zasadami, zapa-
trzonego w wartości ponadczasowe, żyjącą zgodnie ze swymi zasadami.

Jestem przekonana, że Sine amicis vita tristis esset i niech tak trwa dalej.

Maria Trojanek
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Krystyna Wojewódzka-Król

Elżbieta Załoga.  
Wiedza, dociekliwość, kompetencje,  

profesjonalizm, życzliwość 

Życzliwość trudno oddać, ponieważ zawsze wraca
(Marcel Proust)

Moja współpraca z  Panią Profesor Elżbietą Załogą przebiegała w  wielu różnych 
płaszczyznach, nasze drogi naukowe krzyżowały się wielokrotnie. Śledziłam Jej do-
konania nie tylko jako profesor zajmujący się podobną problematyką, pracujący 
w tych samych instytucjach, ale niejednokrotnie również jako recenzent Jej dorob-
ku, co upoważnia mnie do dokonania podsumowania z okazji jubileuszu.

Współpraca nasza przebiegała na polu naukowym, organizacyjnym i naukowo-
-towarzyskim na międzynarodowych konferencjach naukowych. Moje refleksje do-
tyczyć będą tych trzech dziedzin współpracy – dorobku naukowego, współpracy or-
ganizacyjnej i spotkań na konferencjach naukowych.

Wiedza, ciekawość badawcza, książki i nowe obszary badań

Głównymi obszarami dociekań naukowych Pani 
Profesor Elżbiety Załogi są: ekonomika i  organi-
zacja transportu, polityka transportowa, spedycja, 
strategie rynkowe, zrównoważony rozwój spo-
łeczno-gospodarczy, integracja europejska, rynek 
usług, logistyka. Jej dorobek naukowy i naukowo-

-badawczy, liczący ponad 300 pozycji, jest uznany, 
tworzą go opublikowane monografie, podręczni-
ki, encyklopedie, artykuły do czasopism i zeszytów 
naukowych (krajowych i zagranicznych) oraz pro-
jekty, prace naukowo-badawcze i ekspertyzy.

Ukoronowaniem tego licznego i  różnorodne-
go dorobku naukowego była książka profesor-
ska Trendy w transporcie lądowym Unii Europejskiej, 
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wydana w 2013 roku przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. 
Ranga tej pozycji, jak również jej wysoki poziom oraz podjęta tematyka badawcza 
sprawiają, że monografia ta jest ważną pozycją na rynku naukowej literatury trans-
portowej.

Istotny wpływ transportu na rozwój społeczno-gospodarczy, wyrównywanie róż-
nic i szans rozwojowych regionów oraz integracja gospodarcza są przyczyną podej-
mowania licznych działań mających na celu wspieranie jego rozwoju, niwelowa-
nie różnic w stanie zagospodarowania infrastrukturalnego, likwidowanie wąskich 
gardeł, budowę brakujących połączeń oraz kształtowanie proekologicznej struktu-
ry gałęziowej systemów transportowych.

Niestety efekty dotychczasowych działań nie są zadowalające. Przyczyn tego jest 
wiele, od niskiej skuteczności stosowanych instrumentów, konfliktów interesów 
przy realizacji inwestycji o znaczeniu międzynarodowym, poprzez nie zawsze traf-
ne prognozy, po wreszcie stałe rozszerzanie Unii Europejskiej oraz zmieniające się 
realia gospodarcze, stwarzające nowe wyzwania i problemy. 

W tym kontekście wybór obszaru badawczego należy uznać za trafny, badania 
prowadzone przez Profesor Elżbietę Załogę wpisują się nie tylko w  potrzeby in-
tegracji europejskiej oraz Polski, która będąc członkiem Unii Europejskiej, musi 
w swojej polityce transportowej uwzględniać występujące w całym ugrupowaniu 
tendencje i możliwie najszybciej zmniejszać swój dystans do innych krajów. Bada-
nie trendów w transporcie lądowym Unii Europejskiej w świetle współczesnych wy-
zwań należy uznać za w pełni uzasadnione, a samo sformułowanie zakresu mono-
grafii oraz tematu odpowiada na współczesne wyzwania.

Wybrany obszar badawczy należy uznać za ważny i bardzo aktualny, a sposób 
ujęcia tematu sprawia, że monografia wypełniła lukę w dotychczasowej literaturze 
przedmiotu. Podstawowym założeniem metodologicznym, jak pisze autorka, są od-
powiedzi na następujące pytania badawcze:
1. Jakie głównie czynniki zewnętrzne decydują o kształcie transportu Unii Euro-

pejskiej?
2. Dlaczego wspólny rynek usług transportowych Unii Europejskiej jest instytucją 

nieefektywną?
3. Czy wspólna polityka transportowa UE opiera się na właściwym paradygmacie?
4. Co uzasadnia oddziaływanie państwa na kształt popytu na usługi transportowe 

w warunkach wolności decyzji wyboru? 
5. Czy transeuropejskie sieci transportowe TEN-T właściwie wypełniają swoją 

funkcję, czy poprawiają spójność Unii Europejskiej?
Całość wywodów, przygotowana bardzo starannie, na podstawie bardzo boga-

tej literatury, z wyraźnym zaakcentowaniem własnych przemyśleń autorki, tworzy 
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bardzo wartościowe kompendium wiedzy o procesach zachodzących w transpor-
cie lądowym Unii Europejskiej, zarówno ich podstawach teoretycznych, jak i efek-
tach ich realizacji.

Praca ma charakter badań teoretycznych wspartych danymi weryfikującymi roz-
ważania teoretyczne. Dużą wartością publikacji jest przedstawienie różnych kon-
cepcji, opinii i kontrowersji dotyczących współczesnych problemów rozwoju gospo-
darczego, w tym transportu, a także ewolucji poglądów na analizowane problemy.

Poziom prowadzonych badań jest bardzo wysoki. Autorka, znana ze swojej wni-
kliwości i dociekliwości, porządkuje w sposób przejrzysty podstawowe kategorie 
z zakresu polityki gospodarczej i transportowej, wykorzystując przy tym twórczo 
dorobek polskiej i zagranicznej myśli ekonomicznej w zakresie polityki gospodar-
czej i transportu, wnosząc jednocześnie do istniejącego dorobku naukowego wiele 
własnych cennych spostrzeżeń i sugestii.

Wysokie walory merytoryczne monografii sprawiają, że jest to cenna pozycja 
w literaturze przedmiotu, wnosząca istotne wartości do dotychczasowego dorob-
ku naukowego z zakresu ekonomii, w tym zwłaszcza ekonomiki transportu.

Monografia, mająca istotne znaczenie dla dorobku teoretycznego, ma również 
charakter aplikacyjny. Krytyczna analiza dotychczasowych przekształceń w trans-
porcie lądowym Unii Europejskiej, stosowanych regulacji rynku i ocena paradyg-
matów rozwoju rynku usług transportowych Unii Europejskiej oraz dokonań w za-
kresie infrastruktury transportu, determinującej rozwój i jego efektywność, a także 
wizji rozwoju transportu, przedstawionej w białej księdze Unii Europejskiej z 2011 
roku, pozwoliły Autorce na zaproponowanie nowego paradygmatu rozwoju trans-
portu lądowego Unii Europejskiej. Jest to Jej twórczy wkład w politykę gospodar-
czą i politykę transportową.

Zarówno przedstawione analizy, ocena, jak i zaproponowane rozwiązania mają 
ogromne znaczenie praktyczne dla rozwoju transportu UE i tym samym dla inte-
gracji i konkurencyjności gospodarki europejskiej, w tym również dla Polski, któ-
ra stoi przed poważnym wyzwaniem dostosowania swojego transportu do stan-
dardów UE.

Drugą z licznego dorobku Pani Profesor pozycją, o której chciałabym wspomnieć 
ze względu na naszą współpracę, jest wspólnie redagowana książka Transport. Nowe 
wyzwania, red. K. Wojewódzka-Król, E. Załoga, wydana przez Wydawnictwo Na-
ukowe PWN w 2016 roku. To niemal 700-stronicowe kompendium wiedzy o trans-
porcie, pisane wspólnie przez 12 profesorów różnych uczelni, jest według informa-
cji wydawcy jedną z najlepiej sprzedających się pozycji tego działu Wydawnictwa 
Naukowego PWN.
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Nasza współpraca naukowa dotyczyła również wspólnego członkostwa w Radzie 
Naukowej czasopisma „Przegląd Komunikacyjny” i merytorycznego wzajemnego 
wsparcia w wydawaniu czasopism naukowych: „Problemy Transportu i Logistyki” 
(wcześniej Zeszyty Naukowe US), którego Pani Profesor była redaktorem nauko-
wym, ja zaś miałam przyjemność być jednym z recenzentów, czy Zeszytów Nauko-
wych Uniwersytetu Gdańskiego, serii „Ekonomika Transportu i Logistyka”, w któ-
rym Pani Profesor była recenzentem. Współpraca recenzencka dotyczyła również 
innych wydawnictw oraz prac doktorskich i  w  moim odczuciu było to rzetelne 
wsparcie merytoryczne, polegające na wymianie doświadczeń i dyskusji naukowej. 

Pani Profesor Elżbieta Załoga jest uznanym autorytetem naukowym w Polsce. 
Najwyższym wyróżnieniem był wybór Pani Profesor przez polskie środowisko na-
ukowe na członka Komitetu Transportu PAN kadencji 2016–2020 i nowej kadencji 
2020–2023, wcześniej przez dwie kadencje była członkiem sekcji KT PAN.

Współpraca z praktyką

Dorobek naukowy nabiera szczególnej wartości, gdy ma walory aplikacyjne lub gdy 
tworzony jest nie tylko na podstawie wiedzy teoretycznej, ale również doświadcze-
nia praktycznego. Pani Profesor Elżbieta Załoga od 2003 roku jest ekspertem Ko-
misji Europejskiej, aktywnie uczestniczyła w ewaluacji projektów zgłoszonych do 
6.  Programu Ramowego UE (posiedzenie w  Brukseli w  2003 r.), była ekspertem 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ZPORR. Wy-
konuje opinie eksperckie dla Parlamentu Europejskiego. Aktywnie współpracuje 
z praktyką gospodarczą (m.in. w latach 2001–2003 była członkiem Rady Nadzor-
czej PKP Intercity Sp. z o.o., a w latach 2008–2010 PKP SA).

Nasze wspólne doświadczenia dotyczą pracy na rzecz rozwoju transportu wod-
nego śródlądowego w Polsce, która prowadzona była na forum: 
 – Rady Naukowej Programu Żegluga Śródlądowa United Nations Global Compact, 

Network Poland, którego obie jesteśmy członkami,
 – Rady ds. Promocji Żeglugi Śródlądowej (fot. 1 i 2), której Pani Profesor Elżbieta 

Załoga była przewodniczącą w latach 2003–2010 (ja zaś nadal jestem członkiem). 
Z racji współpracy z United Nations Global Compact dwukrotnie uczestniczyły-

śmy aktywnie w EFNI (Europejskim Forum Nowych Idei) w Sopocie, przedstawia-
jąc problemy rozwoju tej gałęzi transportu w Polsce.

Celem pracy Rady ds. Promocji Żeglugi Śródlądowej była promocja śródlądowe-
go transportu wodnego, polegająca na dofinansowywaniu modernizacji taboru że-
glugowego i innych przedsięwzięć wspierających restrukturyzację sektora, w tym 
przedsięwzięć mających służyć poprawie ochrony środowiska i  bezpieczeństwa 
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żeglugi. Powołanie Rady ds. Promocji okazało się potrzebne i w miarę skuteczne 
w działaniu, mimo występujących wad administracyjno-formalnych. Rada odegra-
ła znaczącą rolę propagatorską na forum krajowym i międzynarodowym, choć słabą 
stroną przepisów dotyczących jej było ustawowe i praktykowane nałożenie zadań 
w formie pracy społecznej. Obecnie przepisy są powoli zmieniane, co daje szanse 
na poprawę skuteczności prac Rady.

Fot. 1 i 2. Obrady Rady ds. Promocji Żeglugi Śródlądowej pod kierownictwem Profesor Elżbiety Załogi

Konferencje naukowe  
– płaszczyzna wymiany poglądów i spotkania towarzyskie

Ważnym wyzwaniem dla każdego pracownika naukowego jest popularyzacja wie-
dzy i konfrontowanie się z innymi poglądami. Szanse takie dają konferencje nauko-
we. Wielokrotnie wspólnie obradowałyśmy na konferencjach naukowych Transport 
2000, TRANSLOG, EURO-TRANS, The European Transport Congress, konferen-
cjach Katedr Transportu i Logistyki UG – „Problemy włączenia Polski do europej-
skiego systemu transportowego”, a potem Transopot.

Kongres Transport 2000, który odbył się w Krakowie i Zakopanem 14–16 wrze-
śnia 2000 roku (fot. 3), był platformą ostrych dyskusji na temat przyszłości polskie-
go transportu i priorytetów w procesie integracji Polski z europejskim systemem 
transportowym1. 

1 Transport 2000. Kongres SITK. Kraków Zakopane 14–16.09.2000, „Zeszyty Naukowo-Techniczne Od-
działu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie” 2000, nr 39.
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Fot. 3. Profesor Elżbieta Załoga na kongresie „Transport 2000” w Krakowie we wrześniu 2000 roku

Niektóre z naszych założeń zostały zrealizowane, niektóre dokonania przeszły 
najśmielsze oczekiwania (np. obroty kontenerowe DCT w  Gdańsku), a  niektóre 
problemy rozwojowe niestety są nadal aktualne.

Pani Profesor Elżbieta Załoga inicjowała, organizowała od 2001 roku (wraz ze 
Szkołą Główną Handlową w  Warszawie) międzynarodowe konferencje EURO-

-TRANS (15. edycji) i aktywnie w nich uczestniczyła (fot. 4). Pani Profesor była rów-
nież stałym aktywnym uczestnikiem konferencji w Sopocie, które odbywają się od 
maja 1992 roku do dziś (fot. 4 i 5). 

Fot. 4. Konferencja Katedr Transportu i Logistyki UG – „Problemy włączenia Polski do europejskiego systemu 
transportowego”; od lewej prof. W. Grzywacz, prof. E. Załoga, prof. B. Rudowicz (22.05.2000)
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Fot. 5. Konferencja naukowa Transoport – od lewej: prezydent Sopotu Jacek Karnowski,  
prof. K. Wojewódzka-Król, prof. E. Załoga, prof. M. Chaberek, prof. W. Rydzkowski, prof. J. Burnewicz,  

redaktor naczelny „Logistyki” Iwo Nowak

Integralnym elementem konferencji naukowych są wycieczki i  spotkania to-
warzyskie. W 2010 roku duże grono profesorów różnych uczelni transportowych 
w Polsce uczestniczyło w konferencji organizowanej przez Uniwersytet Szczeciń-
ski oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Szczecinie – E-gospodarka w Polsce. 
Stan obecny i perspektywy rozwoju. Konferencja odbyła się promie na trasie Szcze-
cin–Kopenhaga (fot. 6).

Fot. 6. Konferencja na promie ze Szczecina do Kopenhagi:  
od lewej prof. K. Wojewódzka-Król, prof. E. Załoga, prof. R. Czaplewski
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W ramach konferencji Transopot uczestnicy popłynęli statkiem na Hel, gdzie 
zwiedzili fokarium, Muzeum Rybołówstwa i przespacerowali się ścieżką edukacyj-
ną Helskie Wydmy wokół cypla (fot. 7).

Fot. 7. Transopot – spacer ścieżką edukacyjną Helskie Wydmy wokół Cypla Helskiego

Podsumowując nasze wspólne doświadczenia naukowe i organizacyjne, nie spo-
sób nie wspomnieć o cechach Jubilatki. Jej kompetencje i profesjonalizm wynika-
ją z dociekliwości i wsparte są wielka pracowitością. Ale w pracy naukowej, zwłasz-
cza w pracy na uczelni z młodzieżą, niezwykle ważna jest nie tak często spotykana 
w tym, czasami rywalizującym ze sobą środowisku – życzliwość. Życzliwość, którą 
trudno oddać, ponieważ zawsze wraca.
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dr Agnieszka Gozdek
Katedra Zarządzania Transportem 

Instytut Zarządzania 
Uniwersytet Szczeciński

Profesor Elżbieta Załoga – motywacja i inspiracja

W  2001 roku rozpoczęłam jednolite studia magisterskie na Wydziale Zarządza-
nia i Ekonomiki Usług na kierunku ekonomia, specjalność ekonomika i organiza-
cja transportu. Panią Profesor Elżbietę Załogę poznałam na drugim roku studiów 
podczas wykładów z przedmiotu ekonomika transportu. Relacja wykładowca–stu-
dent zamieniła się w kolejnym semestrze w relację promotor–seminarzysta. Semi-
naria magisterskie z Panią Profesor wspominam bardzo ciepło, stworzyła przyjazną 
atmosferę oraz możliwości prezentowania swoich pomysłów przy herbacie, trzy-
mając się ściśle wyznaczonych terminów oddania kolejnych rozdziałów, poprawek. 
Pani Profesor, już wtedy zachęcała nas do kontaktu z praktyką. Osobiście, korzy-
stając z rady Pani Profesor wykorzystałam wakacyjną przerwę i odbyłam praktykę 
w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA. W tym samym semestrze 
Pani Profesor wykładała bliską swojemu sercu politykę transportową. Rzetelny 
i przystępny sposób prezentacji zawiłości z zakresu polityki transportowej, struk-
tur Unii Europejskiej zaszczepił we mnie bakcyla naukowego.

Obszarem mojej pracy magisterskiej był transport kombinowany. Pani Profesor 
podsuwała różne opracowania naukowe, kładąc również nacisk na anglojęzyczne 
publikacje. Zwróciła uwagę, aby poświęcić miejsce w pracy na rozróżnienie pojęć 
multimodalny, intermodalny i kombinowany, co było efektem Jej pracy w latach 90. 
ubiegłego wieku w grupach roboczych EKG ONZ, Europejskiej Konferencji Mini-
strów Transportu oraz Inicjatywy Środkowo Europejskiej (Grupa Transport). W la-
tach późniejszych zaobserwowałam, jak żywa jest nauka, w 2006 roku promowana 
była koncepcja komodalności, a obecnie coraz częściej można zetknąć się z poję-
ciem synchromodalności. 

W 2007 roku zostałam asystentką Pani Profesor w Katedrze Systemów i Polity-
ki Transportowej, rok wcześniej rozpoczęłam studia doktorskie. Pani Profesor już 
na pierwszym roku studiów przedstawiła mnie współpracownikom, zaangażowała 
w prace na rzecz katedry, odbywałam praktykę zawodową, wspólnie z doktorami 
Arkadiuszem Drewnowskim i Piotrem Siedleckim dzieliłam pokój, korzystając z ich 
wiedzy nie tylko podczas wykładów, ale dyskusji na przerwach, do czego serdecz-
nie Pani Profesor zachęcała. Pierwszą silną współpracę w tamtym czasie miałam 
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z drem Józefem Gontarzem, współprowadząc przedmioty z transportu samochodo-
wego. Następnie, współprowadząc zajęcia, z profesorami Tomaszem Kwarcińskim 
i Dariuszem Milewskim. Tak jak mną się zaopiekowano, wdrażając w tajniki pra-
cy katedry, tak i mnie Pani Profesor z troską poleciła, abym zaopiekowała się młod-
szą koleżanką Emilią Kuciabą. W prywatnych rozmowach z koleżankami z katedry 
Pani Profesor Elżbieta Załoga jest po prostu „Naszą Profesor”.

Spotkania katedralne w poszerzającym się składzie o młodsze koleżanki, dr Emi-
lię Kuciabę i dr Zuzannę Kłos-Adamkiewicz oraz mgr Sylwię Kowalską, niejedno-
krotnie przeradzały się w co najmniej 3-godzinne posiedzenia. W części formalnej, 
trzymając w ryzach odpowiednie terminy i dokumentację, powierzając zadania do 
wykonania poszczególnym pracownikom, a w rozluźnionej już formie, w punkcie 
spraw różnych, wspominając wakacje, święta czy inne rodzinne uroczystości. Pani 
Profesor, z  wrodzoną sobie lekkością i  elegancją, łączy pokolenia, przypominała 
tradycje, historie, wspominała swoich nauczycieli, podtrzymując pamięć o szcze-
cińskiej szkole ekonomiki transportu. Organizując spotkania Katedry z okazji uro-
dzin (niezapomniany, przepyszny, własnoręczny tort Pani Profesor) czy też spotka-
nia świąteczne, bądź upamiętniające awanse naukowe poszczególnych członków, 
czy spotkania z okazji powiększenia naszych rodzin, Pani Profesor nie zapomnia-
ła o emerytowanych i zaprzyjaźnionych członkach Katedry – profesorze Hubercie 
Bronku, drze Józefie Gontarzu, dr Teresie Kosackiej, drze Piotrze Siedleckim. W ta-
kich spotkaniach wybrzmiewały wartości cenione przez Panią Profesor, takie jak 
rodzina, tradycja, ciepłe relacje z drugim człowiekiem. Spotkania te były okraszone 
anegdotkami, przeżyciami, a także wspomnieniami.

Równolegle do spotkań katedralnych odbywały się seminaria doktorskie, na któ-
rych Pani Profesor łączyła dwa światy – nauki i praktyki, zachęcając do wymiany 
poglądów. Te dyskusje zaowocowały nadal aktualną ścisłą współpracą z praktyka-
mi z sektora transportu.

Z perspektywy czasu, zarówno ze spotkań katedralnych, jak i seminariów, przy-
pominają mi się słowa Pani Profesor: „im bardziej zagłębiamy się w naukę, tym bar-
dziej stajemy się pokorni” oraz że „wena często przychodzi w niespodziewanym mo-
mencie, np. podczas mieszania gotującego się makaronu”.

Na szczególną uwagę i słowa podziękowania zwracają odbyte rozmowy. Prywat-
ne rozmowy, które mobilizowały, spinały do pracy, dodawały otuchy, pełne empatii, 
ufności i troski, a niejednokrotnie pomagały w podjęciu ważnych decyzji. W świe-
cie uczelnianym, pełnym biurokracji, stresujących deadline’ów, jestem wdzięczna 
Pani Profesor za konstruktywną krytykę. Teraz z perspektywy czasu dostrzegam jak 
subtelnie Pani Profesor zwracała uwagę na moje uchybienia. W pierwszej kolejności 
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doceniając dotychczasowe zaangażowanie i wkład, a dopiero w kolejnym wywodzie, 
wskazując, co należy poprawić. 

Fot. 1. Jedno z powakacyjnych spotkań

Współpraca z  Panią Profesor odbywała się jednocześnie na polu katedralnym 
i  promotorskim. Temat mojej pracy doktorskiej był związany z  transportem go-
spodarczym. To Pani Profesor uwrażliwiła mnie na wagę poprawności terminologii 
z zakresu transportu, zachęcała do dociekliwości naukowej. Słowa podziękowania 
kieruję za ogrom wsparcia merytorycznego, dydaktycznego, za wskazówki i próby 
przed obroną, za naukowe zaufanie. Pani Profesor jako nauczyciel, autorytet nauko-
wy, mentor i motywator, w swoich działaniach zagrzewała do czynów, motywowa-
ła do pracy, dodawała otuchy.

Spotkania katedralne, te formalne i  towarzyskie, to scalający fragment, ale to 
także powierzone zadania i funkcje, które można z czystym sumieniem wykazać 
w osiągnięciach. Zadania, dzięki którym nabiera się nowych umiejętności, Pani Pro-
fesor dzieliła między współpracowników, powierzając rolę sekretarza, redaktora te-
matycznego w Zeszytach Naukowych, protokolanta, recenzenta prac dyplomowych, 
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opiekuna Koła Naukowego Transportu itp. Wszyscy byliśmy angażowani w orga-
nizację konferencji i seminariów naukowych. Z nową rolą przyszło mi się zmierzyć 
w 2013 roku, już po obronie doktoratu, gdy Pani Profesor powierzyła mi rolę mo-
deratora panelu „Aspekty praktyczne cen i kosztów w transporcie” podczas semina-
rium grudniowego Koszty i ceny w transporcie. Aspekty teoretyczne i praktyczne (fot. 2).

Fot. 2. Seminarium grudniowe 2013

Podczas panelu dyskusja między profesorami była tak żywiołowa, że niemożliwe 
było utrzymanie reżimów czasowych konferencji. Moje zdenerwowanie uspokoiły 
uśmiech Pani Profesor i delikatne kiwnięcia głową.

Organizacja seminariów, konferencji to kolejny element pracy na uczelni. Oczy-
wiście czasochłonny, wymagający pełnego zaangażowania. Należy dodać, że z dużą 
skrupulatnością Pani Profesor dba o szczegóły i koordynuje powierzone zadania. Ta 
różnorodność zadań dostarcza ogromnej satysfakcji.
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Fot. 3. Seminarium grudniowe 2011
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Jednym z większych wydarzeń na naszym Wydziale jest międzynarodowa kon-
ferencja EURO-TRANS, organizowana wspólnie ze Szkołą Główną Handlową 
w  Warszawie, zamiennie odbywająca się w  Warszawie i  Szczecinie. Dzięki stara-
niom Pani Profesor Elżbiety Załogi i prof. Bogusława Liberadzkiego oraz prof. Woj-
ciecha Paprockiego konferencja organizowana pod patronatem różnych resortów 
przyciąga znakomitych gości, prelegentów ze świata nauki i biznesu. Podczas szcze-
cińskiej edycji Pani Profesor pieczołowicie koordynuje postępy prac związanych 
z przygotowaniem tej wrześniowej konferencji. Jednym z zapamiętanych spotkań 
było wakacyjne spotkanie na działce Pani Profesor w niedalekiej odległości od mo-
rza. Zaproszenie zostało skierowanie do członków Katedry wraz z rodzinami, krót-
kie omówienie spraw służbowych, a później rozkoszowanie się grillem w wykona-
niu Pani Profesor oraz urokami działki i morza.

Konferencja EURO-TRANS jest znakomitym przykładem łączenia świata nauki 
i biznesu. Zarówno ta konferencja, jak i organizowane seminaria grudniowe są oka-
zją do spotkań, a  także, jak podkreśla Pani Profesor, rozwijają kontakty osobiste 
i relacje.

Mniej angażujące naszą pracę były wyjazdowe konferencje, zarówno te odbywa-
jące się w Polsce, jak i za granicą. Z takich wyjazdów, oprócz oczywistej wartości 
merytorycznej, rozwoju relacji, czerpaliśmy wiedzę z dobrych praktyk organizacyj-
nych, o które Pani Profesor również zawsze dba. 

Do miłych wspomnień należą również zagraniczne konferencje, przy okazji któ-
rych można było poznać turystyczne walory miast oraz skorzystać z  wizyt stu-
dyjnych. Jednym z  pierwszych wspólnych wyjazdów był 8. Europejski Kongres 
Transportowy w  Stuttgarcie w  2010 roku  – Społeczeństwo mobilne  – bezpieczeń-
stwo w transporcie, organizowany przez European Platform of Transport Sciences 
(EPTS), którego Pani Profesor jest członkiem zarządu, a młodsi członkowie katedry 
wspierają Forum Młodych przy Europejskiej Platformie Towarzystw Naukowych 
Transportu (YFE). Długoletnia współpraca Profesor Elżbiety Załogi z sekretarzem 
generalnym EPTS Dipl.-Ing. Sebastianem Belzem zaowocowała spotkaniami i wy-
mianą doświadczeń. Jednym ze zwyczajów kongresu transportowego jest przekazy-
wanie sztandaru. Podczas ósmego kongresu nastąpiło przekazanie nam sztandaru 
(fot. 6) na kolejny Europejski Kongres Transportowy – Konkurencyjny i zrównowa-
żony transport – po kryzysie, co dalej?, który odbył się w ramach konferencji EURO-
-TRANS w Warszawie.
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Fot. 4. EURO-TRANS 2009, Szczecin.  
Od lewej: prof. dr hab. Elżbieta Załoga (US), prof. dr hab. Bogusław Liberadzki (SGH, europoseł),  

Cezary Grabarczyk (minister infrastruktury w latach 2007–2011),  
prof. zw. dr hab. Piotr Niedzielski (ówczesny dziekan WZIEU US)

Fot. 5. Gala dinner EURO-TRANS 2011, Warszawa. Asystentki prof. E. Załogi
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Fot. 6. Na zakończenie obrad 8. Europejskiego Kongresu Transportu  
z przekazanym sztandarem Kongresu, Stuttgart 2010

W Budapeszcie, w 2012 roku, odbył się 10. Europejski Kongres Transportu – Nowe 
sposoby transportu miejskiego i międzymiastowego organizowany przez KTE, węgier-
skie Towarzystwo Naukowe Transportu, będące członkiem EPTS. 

Fot. 7. Europejski Kongres Transportowy, Budapeszt 2012
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Fot. 8. Obrady podczas Europejskiego Kongresu Transportu, Budapeszt 2012

Fot. 9. Gala dinner podczas Europejskiego Kongresu Transportu, Budapeszt 2012
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Turystyczne walory stolicy Czech mieliśmy okazje poznać podczas wyjazdu na 
11. Europejski Kongres Transportu w Pradze – Transport jako dyscyplina naukowa.

Fot. 10. Podczas 11. Europejskiego Kongresu Transportu, Praga 2013

Turystyczne atrakcje wpisane były także w program 14. Europejskiego Kongre-
su Transportowego – Mobilność 4.0 – Quo Vadis Europo?, który odbył się w Wied-
niu w 2016 roku.

Fot. 11. Wizyta studyjna podczas 14. Europejskiego Kongresu Transportu, Wiedeń 2016
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Niezapomnianą konferencją, przygotowaną z olbrzymim rozmachem, był szczyt 
International Transport Forum w Lipsku w maju 2011 roku. Głównym tematem 
szczytu był Transport dla społeczeństwa. W szczycie udział wzięło blisko 700 osób 
z 55 krajów z całego świata. Byli to zarówno politycy, ministrowie transportu, przed-
stawiciele miast, jak i właściciele przedsiębiorstw (głównie związanych z transpor-
tem), przedstawiciele środowisk naukowych, organizacji pozarządowych i  sto-
warzyszeń transportowych czy też firm consultingowych. Dodatkową atrakcją 
światowego szczytu były wycieczki techniczne, m.in możliwość zwiedzenia Logi-
stycznego Centrum Dystrybucji DHL, fabryki BMW oraz Porsche. Dużą popularno-
ścią cieszyły się także wycieczki – piesza oraz rowerowa, promujące nie tylko Lipsk, 
ale również zalety ekologicznych form przemieszczania się. 

Fot. 12. Wizyta studyjna w Porsche podczas szczytu International Transport Forum, Lipsk 2011

Każdy z trzech dni szczytu był poświęcony odrębnej tematyce. Pierwszego dnia 
tematem przewodnim było Zrozumienie problemów, drugiego dnia – Podejmowanie 
działań, natomiast trzeciego – Lepszy transport, lepsze społeczeństwo, podczas któ-
rych odbywały się debaty plenarne z udziałem znakomitych gości z całego świata.

Do niezapomnianych wizyt studyjnych w naszym mieście należy między innymi 
rejs po Odrze. W niecodziennych okolicznościach, dzięki współpracy Pani Profesor 
i dra Krzysztofa Wosia, kapitana żeglugi śródlądowej, mieliśmy okazję zapoznać się 
z projektem Pilotażowe Wdrożenie RIS dolnej Odry oraz z doskonałym przewod-
nikiem poznać Odrę. Projekt ten, współfinansowany z funduszy TEN-T, realizowa-
no w latach 2011–2013, a podmiotem odpowiedzialnym za jego realizację był Urząd 
Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.
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Fot. 13. Katedra z drem kpt. ż. ś. K. Wosiem, rejs po Odrze, czerwiec 2016

Fot. 14. Pani prof. E. Załoga za sterami łodzi badawczej, czerwiec 2016

Historia dalej pisze się sama. Nawet w krótkim dla mnie oderwaniu od uczel-
ni, będąc na urlopie macierzyńskim, rozmowy i  spotkania na żywo przeradzały 
się w życzliwe i serdeczne maile od Pani Profesor. Optymizm i pełen ufności ton 
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widoczny jest również w korespondencji mailowej podczas pracy zdalnej, związa-
nej z kwarantanną epidemiologiczną. To dla mnie wielki zaszczyt móc wyrazić pi-
semnie wspomnienia z ponad 15 lat współpracy z Panią Profesor. 

Szanowna Pani Profesor, 

chciałabym złożyć najserdeczniejsze życzenia urodzinowe, dalszych lat zdrowia, 
uśmiechu i tej na co dzień okazywanej serdeczności. Na polu naukowym nieustają-
cej weny, dzielenia się wiedzą z taką samą pasją, jak do tej pory. 

Agnieszka Gozdek
Szczecin, kwiecień 2020
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dr Zuzanna Kłos-Adamkiewicz
Katedra Zarządzania Transportem 

Instytut Zarządzania 
Uniwersytet Szczeciński

Pani Profesor Elżbieta Załoga – nasza „Szefowa”

Kiedy zaczynałam studia na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersy-
tetu Szczecińskiego w październiku 2004 roku na nowo otwartym (i jakże wtedy 
modnym) kierunku europeistyka, nawet do głowy mi nie przyszło, że tak mocno 
zwiążę się nie tyle z tą instytucją, co z  jej personelem, a w szczególności z Profe-
sor Elżbietą Załogą. Pani Profesor była zarówno moim promotorem pracy licen-
cjackiej, jak i promotorem pracy doktorskiej. W połowie studiów, na drugim roku, 
mieliśmy za zadanie wybrać promotora naszej przyszłej pracy licencjackiej. Zapre-
zentowano nam listę samodzielnych pracowników, których nazwiska niewiele nam 
mówiły, gdyż w zdecydowanej większości nie mieliśmy jeszcze z nimi żadnych za-
jęć. Przy każdym jednak nazwisku umieszczono zagadnienia, które miały być po-
mocne, ponieważ każdy promotor wskazał obszar jego zainteresowań naukowych 
i tym samym kierunki możliwego wsparcia studentów. Wtedy po raz pierwszy wy-
brałam transport i na seminarium licencjackim spotkałam Panią Profesor. Wtedy 
też na drugim stopniu studiów „połknęłam transportowego bakcyla”, angażując 
się w działalność Koła Naukowego Transportu, które działało przy katedrze Pani 
Profesor. Wiedziałam, że moje zainteresowanie transportem, które zaszczepiła we 
mnie zarówno Pani Profesor, jak i opiekun koła – dr hab. Dariusz Milewski prof. 
US nie zakończy się wraz z końcem studiów. Tak też się stało. Jeszcze jako student-
ka studiów magisterskich i  zaangażowana w projekty transportowe realizowane 
przez koło naukowe dostałam propozycję zatrudnienia na stanowisku asystenta. 
Pani Profesor umożliwiła mi płynne przejście z roli studenta w rolę zatrudnione-
go na uczelni pracownika naukowo-badawczego, jednak pod jednym warunkiem – 
musiałam ostatni rok studiów ukończyć w ciągu jednego semestru, tak by w lutym 
2009 roku móc rozpocząć pracę. Wiedziałam to wtedy i wiem to teraz, że była to 
najlepsza decyzja, jaką mogłam podjąć, a wszystko to zawdzięczam wsparciu i opie-
ce Pani Profesor.

Moje wspomnienia dotyczące Pani Profesor sięgają więc ponad 14 lat. Paradok-
salnie, przygotowanie takiego tekstu wspomnieniowego jest zarazem łatwym, jak 
i niezwykle trudnym zadaniem. Łatwym – biorąc pod uwagę wiele lat wspólnych do-
świadczeń, wspomnień i historii z życia, przede wszystkim zawodowego. I trudne, 
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gdyż ubranie w słowa i przelanie na papier tych doświadczeń stanowi ogromne wy-
zwanie, wydaje mi się bowiem, że autorzy takich tekstów nie chcą niczego pominąć. 

Myślę, że przygotowanie tekstu wspomnieniowego dla Pani Profesor idealnie 
wpisuje się w samo słowo JUBILEUSZ.

A mianowicie:
J  – jak jedna historia związana ze szczecińską szkołą ekonomiki transportu, 

której kontynuatorką jest Pani Profesor. W  naturalny sposób, w  momencie uzy-
skania samodzielności naukowej, Pani Profesor przejęła zadanie związane z  sze-
rzeniem zagadnień dotyczących ekonomiki transportu, co z powodzeniem, także 
z mojej perspektywy, absolwentki Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uni-
wersytetu Szczecińskiego (obecnie Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania), 
było i jest realizowane. Pani Profesor zwraca uwagę na pewne szczególne cechy na-
szego szczecińskiego środowiska naukowego, pewne zagadnienia, które są typo-
we dla naszej szkoły, a czasami nieco odbiegające, zazwyczaj w kwestii semantyki, 
od szkół transportowych innych, krajowych uczelni. Podczas licznych konferencji 
(m.in. EURO-TRANS) i seminariów (m.in. seminaria grudniowe) organizowanych 
przez Panią Profesor często wracamy do zagadnień szczecińskiej szkoły ekonomiki 
transportu, jej mistrzów, historii powstania i ścieżek kontynuacji. Także nam, swo-
im podopiecznym, Pani Profesor od zawsze przekazywała to, co z punktu widzenia 
naukowca i badacza zagadnień transportowych jest ważne i na czym powinniśmy 
koncentrować swoją uwagę. 

U – jak uznanie wśród krajowych i zagranicznych przedstawicieli nauki i prak-
tyki. Mało kto, wśród osób, z którymi dotychczas miałam przyjemność współpra-
cować, był darzony taką sympatią i uznaniem jak Pani Profesor. Bez względu na 
miejsce spotkań (krajowe czy zagraniczne), ich charakter (konferencje, seminaria, 
spotkania grup doradczych itd.), rodzaj uczestnictwa (organizator bądź zaproszo-
ny uczestnik) Pani Profesor była i nadal jest niezwykle ciepło witana, a jej obecność 
niejednokrotnie podkreślana i zauważana. Odnoszę wrażenie, że nie byłoby osoby 
w szeroko rozumianym środowisku transportowym, która by nie znała Pani Profe-
sor lub o niej nie słyszała. Niezwykle miło jest obserwować wręcz przyjacielskie re-
lacje z przedstawicielami innych środowisk naukowych i prawdziwe zainteresowa-
nie, jakim darzą siebie nawzajem.

B – jak budowanie relacji, na co Pani Profesor zawsze kładzie nacisk, nauczając 
młodych naukowców i  członków katedry  – swoich podopiecznych. Sumienność, 
pracowitość, wywiązywanie się z powierzanych zadań stanowią o dobrym naukow-
cu. Takie nauki i ja czerpałam od Pani Profesor. A ponadto, wydaje mi się, że szcze-
gólnie w przypadku mojej niepokornej i „w gorącej wodzie kąpanej” osoby Pani Pro-
fesor uczyła mnie właśnie tej pokory, która jest równie ważna w pracy naukowca. 
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Pani Profesor wielokrotnie zwracała uwagę, że bliższa jest jej „cicha nauka”, bez 
zbędnego rozgłosu, systematyczne realizowanie swoich celów badawczych i pro-
jektów, co przynosi równie pożądane efekty. A biorąc pod uwagę doświadczenie 
Pani Profesor i jej rozwój naukowy, badawczy i towarzyski, tylko potwierdzam tę 
zasadę. 

I – jak inteligencja, to nie tylko umiejętność rozwiązywania przez Panią Profe-
sor ważnych problemów badawczych czy prowadzenia zawiłych dysput, choć i to 
nie stanowi dla Niej problemu. Inteligencję w odniesieniu do Pani Profesor rozu-
miem jako zdolność radzenia sobie w niemalże każdej sytuacji, rozumienie innych 
ludzi i umiejętność współodczuwania, które w obecnych czasach nieco straciły na 
wartości w imię szybko podejmowanych decyzji, pędu pracy i przemian, które nas 
w sposób pośredni lub bezpośredni dotykają.

L – jak ludzie, których Pani Profesor zawsze stawia na pierwszym miejscu. Jest to 
obszar, którego treścią można by wypełnić książkę. Niełatwo jest ująć w paru zda-
niach, jak wiele troski i pracy przykłada Pani Profesor do kontaktów międzyludz-
kich. Widać to zarówno w odniesieniu do przedstawicieli innych środowisk nauko-
wych, o czym już pisałam, do braci akademickiej naszego Uniwersytetu, czy też do 
aktywnych zawodowo, jak i emerytowanych członków dawnej katedry. Pani Pro-
fesor zawsze dbała o regularne spotkania katedry, nie tylko po to, by omówić naj-
ważniejsze sprawy dydaktyki, konferencji czy innych spraw związanych z uczelnią, 
ale by mieć również szansę na chwilę rozmowy, na którą niełatwo jest znaleźć czas 
w tym zabieganym świecie. Wiele wydarzeń z naszego życia, zarówno zawodowego 
(awanse naukowe), jak i prywatnego (śluby, narodziny dzieci), mieliśmy okazję, by 
uczcić w gronie katedry. Pani Profesor zawsze pamiętała, by zapraszać emerytowa-
nych pracowników, którzy swoimi opowieściami dodatkowo wnosili wiele cieka-
wych tematów do rozmów, których i tak nigdy nie brakowało. Nawet teraz, w czasie 
pandemii, Pani Profesor pamięta o  nas wszystkich, wysyłając nam maile dodają-
ce otuchy, wykazując zainteresowanie naszym życiem i sposobami radzenia sobie 
w tej dość trudnej sytuacji.

E – jak energia i entuzjazm, których nigdy nie brakuje Pani Profesor. Z racji swe-
go bogatego doświadczenia i wiedzy Pani Profesor otrzymywała i nadal otrzymu-
je zaproszenia do pełnienia bardzo ważnych ról i funkcji, m.in. członka grup robo-
czych EKG ONZ, Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu czy chociażby 
konsultanta Banku Światowego w Waszyngtonie. Ponadto pełniła funkcję prodzie-
kana dawnego Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług US – najpierw ds. studiów 
zaocznych, a następnie nauki, jednocześnie sprawując obowiązki kierownika Ka-
tedry Systemów i Polityki Transportowej. Do tego należy dodać obowiązki dydak-
tyczne i naukowe (promotorstwo i pełnienie funkcji recenzenta na poszczególnych 
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poziomach rozwoju naukowego studentów, doktorantów i  pracowników nauki) 
oraz bezpośrednie zaangażowanie w koordynację działań związanych z organiza-
cją seminariów i konferencji. Nie wyczerpałam tutaj w pełni dorobku Pani Profesor, 
gdyż jest tak bogaty, że należałoby mu poświęcić zupełnie odrębny tekst wspomnie-
niowy (a wydaje mi się, że i tego nie zabraknie w publikacji jubileuszowej). Potrze-
ba niezwykłej energii, by spełniać się w tych wszystkich rolach, biorąc pod uwagę 
ogrom obowiązków, które z nich wynikają. Bardzo doceniam i szanuję energię i en-
tuzjazm, z jakimi Pani Profesor była w stanie to wszystko rzetelnie, z pełnym po-
święceniem realizować. Niewiele osób potrafi tak sprawnie zarządzać taką ilością 
obowiązków, biorąc na siebie odpowiedzialność za wiele z nich. Pani Profesor za-
wsze bardzo skrupulatnie podchodziła do wielu szczegółów swojej pracy, wyma-
gając tego samego od nas, ale z perspektywy czasu uznaję to raczej za dobrą naukę 
aniżeli przykry obowiązek. 

U – jak uwaga, z którą Pani Profesor podchodzi do drugiego człowieka. Czy to 
jest student, czy pracownik uczelni – za każdym razem Pani Profesor z cierpliwo-
ścią podchodzi do problemu, z którym przychodzą do niej poszczególne osoby, i po-
święca im czas. Zawsze pogodna, uśmiechnięta, buduje wokół atmosferę spokoju 
i tym samym, na przykład podczas obrony prac dyplomowych, wspiera swoją po-
stawą niejednokrotnie zestresowanych studentów. Największym darem, jaki mo-
żemy otrzymać od innych, są oni sami. Kogoś, z kim warto spędzić czas, rozmawiać, 
dzielić radości i smutki. Po prostu być. Pani Profesor swoją postawą i sposobem by-
cia przekazywała to również nam. 

S – jak szefowa. Pani Profesor w latach 2001–2018 pełniła rolę kierownika Kate-
dry Systemów i Polityki Transportowej. Potocznie, dość często, ale w zdecydowa-
nie pozytywnym brzmieniu była przez przedstawicieli katedry nazywana po prostu 

„Szefową”. W 2018 roku, w wyniku zmian, które się dokonały w szkolnictwie wyż-
szym i reorganizacji wewnętrznej uczelni, kierownictwo nad Katedrą przejął dr hab. 
Michał Pluciński prof. US. Zdarzało mi się, i wciąż zdarza, by w rozmowach z no-
wym kierownikiem Katedry mówić o Pani Profesor „Szefowa”, co niejednokrotnie 
spotykało się z  uśmiechem, ale jednocześnie i  zrozumieniem prof. Plucińskiego, 
wszakże od początku mojej pracy na uczelni, tj. od 2009 roku, Pani Profesor była 
moją „szefową”, a ponadto mentorem, nauczycielem i naukowym autorytetem. 

Z – jak zaufanie. Pani Profesor jest jedną z niewielu osób na uczelni, której mogę 
w pełni zaufać. Zarówno w kwestii dydaktyki i problemowych zagadnień dotyczą-
cych transportu, jak i decyzji związanych z rozwojem naukowym. Także w kwestii 
problemów pojawiających się w życiu prywatnym można liczyć na pomoc i dobre 
słowo Pani Profesor. Jej wskazówki zawsze są celne i niezwykle wartościowe. Pani 
Profesor charakteryzuje się pewnością swych racji i odwagą, by ich bronić. Jest to 
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kwestia nie tylko intuicji (zapewne tej wyjątkowej, bo kobiecej), jak również ogrom-
nego doświadczenia. Pani Profesor stoi na straży tych wartości, które niekiedy, 
mog łoby się wydawać, straciły na znaczeniu. Gdy uczelnia przechodziła przez cały 
proces zmian organizacyjnych, Pani Profesor walczyła, by nowo powstający Insty-
tut nie utracił w wyniku wewnętrznych przemian swego dawnego charakteru i na-
dal zajmowano się w nim zagadnieniami szczecińskiej szkoły ekonomiki transportu. 
I właśnie takie zaufanie w kontynuację powierzonych zadań związanych z podtrzy-
maniem historii Szkoły Pani Profesor otrzymała i wiernie kontynuuje.

Poniżej pozwalam sobie dołączyć wybrane zdjęcia przedstawiające wspomnienia 
związane z Panią Profesor.

Fot. 1. Katedra Systemów i Polityki Transportowej, kwiecień 2011 r.
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Fot. 2. Międzynarodowe Forum Transportu, Lipsk, maj 2011 r.

Fot. 3. Urodziny prof. Bronka, maj 2015 r.
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Fot. 4. Promocja doktorska, Rektorat Uniwersytetu Szczecińskiego, grudzień 2016 r.

Fot. 5. Urodziny prof. Bronka, maj 2016 r.
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Szanowna Pani Profesor, droga Jubilatko,

same słowa nie wystarczą, by móc oddać to, jak wielkim szacunkiem i uznaniem 
darzę Panią Profesor. Jakiś czas temu zastanawiałam się – kto stanowi dla mnie ko-
biecy autorytet. Osobistym, co chyba nikogo nie dziwi, jest moja mama, ale zawo-
dowym – Pani Profesor. Patrząc na to nie tylko przez pryzmat mojego uznania dla 
licznych osiągnięć Pani Profesor, ale również dlatego, jak pięknie można łączyć pra-
cę, ze swoistego rodzaju wychowaniem i ukierunkowaniem kolejnych pokoleń na-
ukowców Uniwersytetu Szczecińskiego, szczególnie w obszarze szczecińskiej szko-
ły ekonomiki transportu. Mając świadomość, że zawsze mogę liczyć na ciepłe słowo, 
wsparcie, podpowiedź w obszarze problemu naukowego, czy chociażby lekcję po-
kory, chciałabym tymi słowami, zawartymi w tym krótkim tekście, podziękować za 
te wszystkie lata, które były, i kolejne, które będą!

Z wyrazami szacunku
Zuzanna Kłos-Adamkiewicz

Warzymice, 13.04.2020 r. 
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dr Emilia Kuciaba
Katedra Zarządzania Transportem 

Instytut Zarządzania 
Uniwersytet Szczeciński

Wspomnienia z pracy  
w Katedrze Systemów i Polityki Transportowej  

pod kierownictwem Profesor Elżbiety Załogi

Gdy człowiek ma przed sobą kilka dróg, gdy męczy się i waha i nie wie,
którą wybrać – niech wybiera drogę honoru, ta zawsze będzie właściwsza.

(Józef Piłsudski)

Na trzecim roku studiów weszłam na wykład Pani Profesor Elżbiety Załogi. Były 
to jedne z pierwszych zajęć z przedmiotu ekonomika transportu i logistyka – z cie-
kawością wyczekiwane po dwóch latach studiowania przedmiotów kierunkowych. 
Osoba Pani Profesor i treści prezentowane przez nią na wykładzie tak bardzo mi się 
spodobały, że od razu zapisałam się na seminarium magisterskie. Rozpierała mnie 
wtedy energia i pomysły. Pracowałam na pełen etat, studiując jednocześnie dwa se-
mestry i szykowałam się do wymiany akademickiej. Działałam nieustannie, nie za-
stanawiając się wiele. Rozwagi i wyczucia nauczyłam się później – od „Naszej Pro-
fesor”. Seminarium magisterskie było moim drugim, po wykładach, zetknięciem 
z Panią Profesor. Pani Profesor żywo interesowała się każdym z nas, naszym stu-
denckim życiem, naszymi problemami. 

Pamiętam, że pisanie pracy magisterskiej było dla mnie odkrywczym i jednym 
z najmilszych życiowych doświadczeń. Siedząc przy biurku, myślałam, że pisanie 
tekstów naukowych byłoby tym, czym chciałabym się zajmować.

Jesienią 2008 roku zostałam asystentką w Katedrze Systemów i Polityki Trans-
portowej. Zdobywałam nowe doświadczenia, moje życie stało się bardzo intensyw-
ne. W tym samym czasie, w wieku niespełna 23 lat, wyszłam za mąż. Uczyłam się 
więc życia akademickiego, życia małżeńskiego i  życia samodzielnego w  każdym 
aspekcie tego słowa. W trudniejszych chwilach zawsze mogłam liczyć na mądrą, 
wyważoną i trafną radę Pani Profesor i na przyjacielskie wsparcie. Nie tylko zresztą 
Pani Profesor takiego wsparcia mi udzielała. Osobowość i charyzma Pani Profesor 
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wpływały na nastrój, atmosferę i styl pracy w katedrze. Pomagała mi również moja 
koleżanka, Agnieszka Gozdek, której Pani Profesor poleciła się mną opiekować. My-
ślę, że Agnieszka robiła to z przyjemnością. W katedrze znalazłam więc też przyjaźń. 
Pół roku później dołączyła do naszego grona Zuzanna Kłos-Adamkiewicz. Razem 
tworzyłyśmy dumne grono trzech młodych asystentek Pani Profesor. 

Ciekawym doświadczeniem było odczucie, że autorytet Pani Profesor na uczel-
ni ma swoją aurę i przenosi się również na nas. Hasło bycia asystentką Profesor Za-
łogi sprawiało, że traktowano mnie poważnie i z szacunkiem we wszystkich insty-
tucjach uczelnianych. 

Pani Profesor zawsze dbała o to, żebyśmy pracowały ciężko i systematycznie. Za-
chęcała nas do wielu aktywności pozadydaktycznych. Dzięki jej wsparciu mogłam 
odbyć trzymiesięczny staż w Federalnym Związku Żeglugi Śródlądowej w Duisbur-
gu, w  jednym z  największych portów śródlądowych w  Europie. To doświadcze-
nie zmieniło moje postrzeganie żeglugi śródlądowej i wniosło nieoceniony wkład 
w pracę doktorską. Stałam się pasjonatką żeglugi śródlądowej. Podczas pisania pra-
cy doktorskiej wszystkie moje potknięcia były wskazywane taktownie, w sposób, 
który motywował do pracy i sprawiał, że rozwijałam swoje umiejętności.

Na uczelni zawsze znajdowałam spokój i uznanie. Pani Profesor wspierała nas 
wszystkich nie tylko w sprawach zawodowych, ale też prywatnie. Służyły temu celo-
wi zebrania katedry. Umilały je ciasto pieczone przez asystentki i kawa. Z tych spo-
tkań wyniosłam wiedzę o tradycji katedry, poznałam emerytowanych pracowników 
i obserwując ich, uczyłam się, jak tworzyć wieloletnie przyjaźnie. 

Praca pod opieką Pani Profesor nie tylko inspirowała mnie do ciągłego posze-
rzania wiedzy, ale także nauczyła pokory, dystansu i systematyczności. Pani Profe-
sor swoim przykładem pokazywała nam, jak ważne są relacje koleżeńskie i życzli-
wość. Przy okazji konferencji wskazywała na dobre praktyki. Uczyła podtrzymywać 
tradycje. Zakorzeniała w nas wartości rodzinne. Wszystko to pomału, na co dzień 
i jakby „przy okazji”. 

Okres przygotowania do obrony był czasem skupienia i cierpliwości. Byłam już 
wtedy mamą dwulatka. Dzięki temu, że wzrastałam naukowo pod dobrą opieką, by-
łam w tym czasie spokojna, szczęśliwa i pełna wiary w swoje możliwości. 

Gdy mojemu mężowi zaproponowano kontrakt za granicą, czekała nas bardzo 
trudna decyzja. Rozmowa telefoniczna z Panią Profesor pomogła mi się uspoko-
ić i dodała otuchy. Chociaż wyjechałam dwa miesiące po doktoracie, uszczuplając 
skład katedry, nigdy nie usłyszałam przykrego słowa. 

W czasie mojej nieobecności Pani Profesor dołączała mnie do wiadomości prze-
znaczonych dla pracowników katedry, informujących o  ważnych wydarzeniach, 
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zebraniach i  innych aktywnościach. To było dla mnie niezmiernie miłe i  ważne, 
ponieważ bardzo brakowało mi pracy w naszym zespole. 

Pomimo 10 tys. kilometrów dzielących mnie od uczelni i pięciu lat nieobecno-
ści w katedrze Pani Profesor nadal znajduje sposób, aby w odpowiednim momen-
cie wesprzeć mnie dobrym słowem i radą. Jestem głęboko przekonana, że warto-
ści wpojone przez „Naszą Profesor”, jak i jej osoba, będą na zawsze obecne w moim 
życiu. 

Bardzo chciałabym mieć możliwość zapukać do pokoju naprzeciwko. Do sąsied-
niego gabinetu. Musi mi jednak wystarczyć pamięć i pełne życzliwości i ciepła wia-
domości elektroniczne. 

Jestem ogromnie dumna i wdzięczna za doświadczenie bycia pracownikiem Ka-
tedry Systemów i Polityki Transportowej pod kierownictwem Profesor Elżbiety Za-
łogi. 

Szanowna Pani Profesor, 

jestem szczęśliwa i wdzięczna, mogąc mieć w Pani Profesor autorytet – kobiecy, na-
ukowy i osobisty. Bo będąc „Naszą Profesor”, potrafiła Pani Profesor wypełnić tre-
ścią wszystkie te trzy płaszczyzny. Dziękuję za wiedzę, zaufanie, dobroć i opiekę. 

Z wyrazami głębokiego szacunku
Emilia Kuciaba

Northville, kwiecień 2020 r. 
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prof. zw. dr hab. Jan Burnewicz
Uniwersytet Gdański

Ilościowe i jakościowe badania transportowe

Streszczenie

Gromadzenie i systematyzacja wiedzy o transporcie wymaga komplementarnych ujęć ilo-
ściowych i jakościowych. Działalność transportowa człowieka jest powszechnie opisywa-
na, analizowana i ujmowana w pewne reguły na podstawie bogatego spectrum miar ilo-
ściowych. Można przytoczyć bardzo długą listę problemów transportowych niepodatnych 
na wyczerpujące wyjaśnienie metodami wyłącznie ilościowymi. Do problemów tych nale-
żą wszystkie związki przyczynowo-skutkowe, w których nie ma jednego czynnika spraw-
czego i jedynego efektu tego czynnika i w których splatają się ze sobą związki o charak-
terze ilościowym i jakościowym. Do podstawowych rodzajów badanych transportowych 
faktów jakościowych można zaliczyć: 1) obserwacyjne fakty egzystencjalne; 2) logiczne 
fakty funkcjonalne; 3)  praktyczne fakty przyczynowo-skutkowe. Niechęć do prowadze-
nia badań jakościowych w transporcie wynika z ograniczonego spectrum tego typu metod 
i instrumentów badawczych oraz z ich nieznajomości. Istnieje jednak znaczny zbiór tych 
metod, a należą do nich dla przykładu: obserwacja uczestnicząca, analiza graficzna bada-
nia fenomenograficznego, badania w działaniu, teoria ugruntowana, badania integralno-
kulturowe, framing (ramowanie przyjętej perspektywy), mentalaccounting (księgowanie 
umysłowe), systematyka anomalii i odchyleń od zachowań racjonalnych i inne. Szczegól-
ną przydatność w badaniach systemów transportowych mają metody analizy przyczyno-
wo-skutkowej i drzewa relewancji.

Quantitative and qualitative transport research

Summary

The collection and systematization of transport knowledge requires complementary 
quantitative and qualitative designing. Human transport activities are widely described, 
analyzed and included in certain rules on the basis of a  rich spectrum of quantitative 
measures. There are long list of transport problems that cannot be explained by quanti-
tative methods only. These problems include all cause-and-effect relationships, in which 
there is no single causative factor and the sole effect of this factor and in which quanti-
tative and qualitative compounds intertwine. The basic types of transport quality facts 
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tested can include: 1) observational existential facts, 2) logical functional facts, 3) practi-
cal cause-and-effect facts. The reluctance to conduct qualitative research in transport is 
due to the limited spectrum of such methods and research instruments and their igno-
rance. However, there is a significant set of these methods, such as participatory obser-
vation, graphical analysis, phenomenography, functional studies, well-established theory, 
integral cultural research, framing (framing of the accepted perspective), mental account-
ing, the systematics of anomalies and deviations from rational behaviors and other. Meth-
ods of cause-and-effect analysis and the relevance tree are particularly useful in the study 
of transport systems.

Keywords: transport problems, disadvantages of quantitative research, development of 
quality research methodologies, causality in transport systems

Wstęp

Transport jako rodzaj ludzkiej działalności ma tę właściwość, że może być wyczer-
pująco objaśniony w wyniku interdyscyplinarnych badań naukowych i usystematy-
zowania przykładów dobrej praktyki. Ekonomiści mają w tym do odegrania istot-
ną rolę ze względu na ich kompetencje w badaniach popytu i zjawisk rynkowych, 
analizach kosztów i efektywności, analizach i ocenach zachowań podmiotów zwią-
zanych z  transportem, ustalaniu relacji między transportem a  systemem makro-
ekonomicznym i społecznym. Przedstawicielom nauk technicznych i wielu nauk 
stosowanych należy jednak przyznać pierwszoplanową rolę w tworzeniu innowa-
cji transportowych, rozwiązań proekologicznych i związanych z bezpieczeństwem, 
optymalizacji wykorzystania energii i ograniczonych zasobów oraz w rozstrzyganiu 
wielu innych kwestii. Niezależnie od dyscypliny naukowej, gromadzenie i systema-
tyzacja wiedzy o transporcie wymaga komplementarnych ujęć ilościowych i jako-
ściowych. Przecenia się ujęcia ilościowe, łudząc się, że podobnie jak w naukach ścis-
łych, dzięki nim łatwiej uda się sformułować ponadczasowe i uniwersalne reguły 
rządzące zjawiskami i procesami transportowymi. Skłonność do posługiwania się 
metodami ilościowymi wynika z możliwości wyrażania wyników badań za pomocą 
formuł, modeli, wskaźników i norm. Mimo długiej historii istnienia badań trans-
portowych i wielu publikacji na temat tej sfery życia ludzkiego nie udaje się jednak 
sformułować reguł na tyle istotnych, by można je było zaliczyć do zbioru ważnych 
praw i teorii naukowych.
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Ilościowe i jakościowe podejścia naukowe

Poszukiwanie prawdy naukowej jest naczelnym nakazem każdego badacza, ale nie 
wszyscy zwracają uwagę na to, jak bardzo te poszukiwania zależą od przyjętej po-
stawy i podejścia naukowego. Postawa poznawcza to pewien względnie trwały sto-
sunek emocjonalny lub stosunek oceniający oraz sposób reagowania jednostki lub 
całego społeczeństwa na stan danego przedmiotu (idei, zjawisk, sytuacji, rzeczy, 
ludzi, zwierząt). Wyróżnia się na przykład następujące rodzaje przeciwstawnych 
postaw poznawczych: agnostyczne i  teoriopoznawcze, aprioryczne i empiryczne, 
autorytarne1 i liberalne2, altruistyczne i egoistyczne, bierne i zaangażowane, pozy-
tywne i negatywne, przyjazne i wrogie, słabe i silne, nacjonalistyczne i uniwersal-
ne, a także postawy mające postać tendencji do unikania, tendencji do zbliżania się, 
tendencji do dominowania lub tendencji do podlegania, postawy jawne i ukryte. 
Od postawy poznawczej należy odróżniać pojęcie podejścia naukowego, które ma 
wykonawczy (proceduralny) aspekt poznania rzeczywistości. Badania prowadzo-
ne przez metodologów nauki pozwalają zidentyfikować następujące przeciwstaw-
ne rodzaje podejść naukowych: 1) aprioryczne (racjonalizm metodologiczny) versus 
aposterioryczne (empiryzm metodologiczny); 2) indukcjonistyczne (pozytywistycz-
ne) versus hipotetyczno-dedukcyjne; 3) naturalistyczne versus antynaturalistyczne; 
4) redukcjonistyczne versus holistyczne lub emergentystyczne; 5) ilościowe versus 
jakościowe; 6)  weryfikacjonistyczne (konfirmacyjne) versus falsyfikacjonistyczne; 
7) ortodoksyjne versus heterodoksyjne oraz wiele innych par przeciwnych podejść. 
W metodologii nauk ekonomicznych znany jest przede wszystkim dylemat, czy po-
dejścia ilościowe (kwantytatywne) i  jakościowe (kwalitatywne) mają komplemen-
tarny czy substytucyjny charakter. Należy mieć świadomość, że te dwa podejścia 
przecinają się „pionowo” z  innymi wyżej wymienionymi alternatywnymi podej-
ściami. Jest wiele argumentów przemawiających za tym, by ilościowe i jakościowe 
sposoby wyjaśniania problemów ekonomicznych traktować jako komplementarne, 
a nawet zaczynać badanie od rozpoznania jakościowego.

1 Postawy autorytarne skupiają szczególną uwagę badaczy zjawisk społecznych ze względu na skutki 
tych postaw zakorzenionych w całym społeczeństwie w pierwszej połowie XX w. Są to skrajnie nega-
tywne postawy rządzących i mas społeczeństwa (faszyzm, bolszewizm) zawiedzionych nieefektywnym 
funkcjonowaniem systemów demokratycznych, zob. P. Radkiewicz, Autorytaryzm a brzytwa Ockhama, 
Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012.

2 Postawa liberalna to pozytywnie oceniana postawa człowieka miłującego wolność, mającego szerokie 
horyzonty myślowe, racjonalnego, tolerancyjnego, sceptycznego, twórczego i pragmatycznego. Naj-
wyraźniejszym przeciwieństwem jest postawa obskurancka, typowa dla człowieka o ciasnym partyku-
laryzmie, wąskich horyzontach myślowych, kołtuńskiego, dogmatycznego, leniwego i oderwanego od 
rzeczywistości, zob. R. Tokarczyk, Współczesne doktryny polityczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, 
s. 60–100.
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Podejście ilościowe lub jakościowe w naukach ekonomicznych jest na tyle trud-
nym dylematem metodologicznym, że rodzi się pytanie o  wiarygodność i  uty-
litarność tworzonej wiedzy opartej na jednym z  tych podejść. Badania ilościowe 
(nazwane też „pozytywistycznymi”) stanowią nurt badań wywodzący się z badań 
przyrodniczych i  przez wiele lat dominowały jako jedyny sposób uprawiania ba-
dań społecznych. Priorytetowe traktowanie podejścia ilościowego widoczne jest 
w daleko posuniętej matematyzacji nauk ekonomicznych, a argumentem za takim 
podejściem jest przekonanie, że dla ogółu ludzi takie kategorie jak ceny, ilości to-
warów, sumy pieniędzy są parametrami matematycznymi gospodarki. Część zja-
wisk i relacji ekonomicznych można wyrazić jedynie za pomocą liczb (np. koszty, 
ceny, zyski, stopy procentowe), ale jest wiele pojęć ekonomicznych niepodatnych 
na kwantyfikację (są nimi zasady funkcjonowania systemów, motywacje producen-
tów i konsumentów, sprawność zarządzania i inne). Zjawiska ekonomiczne podat-
ne na analizę jakościową wymagają jednak często dodatkowego ujęcia ilościowego, 
gdyż trzeba ustalić intensywność lub częstość występowania, rankingi czynników 
i wyników, korelację zmiennych. Entuzjastami podejścia ilościowego są oczywiście 
twórcy i praktycy metod matematycznych, które współcześnie mają kilka grup roz-
winiętych form: statystycznych, ekonometrycznych, operacyjnych, optymalizacyj-
nych, wyodrębniła się także dziedzina ekonomii matematycznej.

W badaniach ekonomicznych podejście jakościowe okazuje się w praktyce znacz-
nie trudniejsze od podejścia ilościowego, co wynika z niedorozwoju badań nad me-
todami jakościowymi. Zwolennicy badań jakościowych nie mają takiego wsparcia 
warsztatowego jak przedstawiciele zmatematyzowanej części ekonomii, korzysta-
jący z dobrodziejstwa dokonań dyscyplin ilościowych (zwłaszcza statystyki i ekono-
metrii). Jakościowe podejście badawcze zmierza do odkrycia rzeczywistości w jej na-
turalnych kontekstach i nawiązuje ściśle do potocznych (codziennych) sposobów 
analizowania świata przez ludzi. Wynika stąd naczelne kryterium badania jakościo-
wego, jakim jest jego skuteczność i logiczność. Badanie to powinno owocować do-
strzeganiem problemów (problematyzowaniem oczywistości), stawianiem hipotez, 
osiąganiem zaskakujących wyników, burzeniem stereotypów, otwieraniem nowych 
perspektyw. Ważną zaletą badań jakościowych jest możliwość lepszego zrozumie-
nia mechanizmów działania analizowanych zagadnień. Badania takie pozwalają na 
budowanie wiedzy całościowej, to jest ujmującej zjawiska w ich naturalnym kontek-
ście3. Wadą podejścia jakościowego jest to, że badania tak prowadzone nie są zazwy-
czaj reprezentatywne i ich wyników nie można generalizować na całą społeczność 

3 Badania jakościowe. Podejścia i teorie, t. 1, red. D. Jemielniak,Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2012, s. 57–81.
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(często są to studia przypadków). Jak zauważa J.W. Creswell, rozróżnienie między 
badaniami jakościowymi i ilościowymi polega na tym, że w pierwszym podejściu 
przekonania są formułowane za pomocą używania pojęć i słów, a w drugim – za 
pomocą ilości lub numerów. Według niego, istota badania ilościowego sprowadza 
się do tego, że jest nastawione na obiektywne testowanie teorii (hipotezy) przez 
zbadanie relacji między zmiennymi, natomiast istota badania jakościowego spro-
wadza się do rozpoznania indywidualnych sposobów postrzegania rzeczywistości4.
Według Władysława Paluchowskiego badacze odwołujący się do paradygmatu ja-
kościowego mają niechęć do uogólniania swych obserwacji. Nawet jeśli jednak nie 
wierzą w istnienie praw ogólnych czy uniwersalnych, to faktycznie uogólniają swo-
je wnioski, odwołując się do podobieństwa ludzi czy warunków. Zawsze jednak ich 
generalizacje uwzględniają specyficzny kontekst danego badania. Inną podstawą do 

„jakościowego” uogólnienia może być odwołanie się do klasycznej zasady replika-
cji5. Jedną z błędnych postaw naukowych jest przekonanie, że zastosowanie spraw-
dzonych agregatów metod ilościowych prowadzi do wygenerowania nowych twier-
dzeń jakościowych, co nie jest możliwe bez sformułowania hipotez na początku 
badania. Metody statystyczne pozwalają ustalać rozkłady liczb w dużych zbiorach, 
ale nie ułatwiają wyjaśnienia złożonych zależności, zwłaszcza opartych na niewy-
miernych regułach (prawnych, administracyjnych).

Ilościowe badania transportowe

Ilościowe podejście badawcze w  naukach ekonomicznych oznacza koncentrowa-
nie uwagi na postrzeganiu, poznawaniu i wyjaśnianiu rzeczywistości ekonomicz-
no-społecznej na podstawie jej cech wymiernych w  sensie matematycznym, sta-
tystycznym, optymalizacyjnym i  probabilistycznym. Są to cechy mieszczące się 
w kryterium mierzalności (quantitativeness), takie jak: rzeczywiste natężenie stanu 
istnienia, prawdopodobieństwo zaistnienia, dynamika zmian w czasie i przestrzeni, 
struktura zasobów, relacja do innych stanów, dostępność, wartość pieniężna, kosz-
towność, kapitałochłonność, opłacalność, efektywność, rentowność i  inne. Prak-
tyka wykazała wiele słabości ilościowych metod badawczych, które wprawdzie po-
zwalają precyzyjnie opisywać i naświetlać związki przyczynowo-skutkowe, ustalać 

4 J.W. Creswell, Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches, wyd. 4, SAGE 
Publications, Inc. 2014, https://www.researchgate.net/profile/John_Creswell2/contributions 
(15.03.2020), s. 32.

5 W.J. Paluchowski, Spór metodologiczny czy spór koncepcji  – badania ilościowe vs. jakościowe, „Rocz-
niki Psychologiczne” 2010, t. XIII, nr 1, http://dlibra.kul.pl/Content/20832/RocznikiPsychologicz-
ne_13_2010_Nr1_s7-22.pdf (19.03.2020), s. 17–18.
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siłę korelacji, ale nie dają możliwości wyjaśnienia istoty i mechanizmu tych związ-
ków. Często badacze nie potrafią trafnie i wyczerpująco opisać ilościowo procesu 
rodzenia się jakiego zjawiska (innowacji) czy przejścia jakiegoś stanu ilościowego 
w nową jakość. Mimo tego, na podstawie ujęć ilościowych formułuje się prawa, teo-
rie i normy ekonomiczne, które mają świadczyć o dojrzałości tej dyscypliny nauki. 
Niepewność tak formułowanych praw i teorii wynika z dużej zmienności i zróżni-
cowania parametrów ilościowych działalności gospodarczej. Trudno jednak w inny 
niż ilościowy sposób badać na przykład koszty i przychody, rentowność, inflację, 
oprocentowanie, zadłużenie czy inwestycje. Ograniczenie się tylko do ilości nie po-
zwala natomiast wyjaśnić i ocenić takich kwestii, jak na przykład sprawność sys-
temu makroekonomicznego, zapewnienie sprawiedliwości społecznej, uczciwość 
konkurencji, racjonalność zachowań konsumentów, mechanizmy korupcji i inne.

Działalność transportowa człowieka jest powszechnie opisywana, analizowana 
i ujmowana w pewne reguły na podstawie bogatego spectrum miar ilościowych. Je-
śli brakuje danych ilościowych, powstaje przekonanie, że dane zjawisko transpor-
towe jest nierozpoznane (np. nie wiemy, jakie jest średnie zapełnienie samochodu 
osobowego w czasie jego przejazdu). Bogactwo miar ilościowych i duży zasób szcze-
gółowych danych statystycznych nie oznacza, że wszystkie te informacje są przydat-
ne w badaniach naukowych. W bazach danych transportowych ujmowane są często 
wielkości opisujące pewne cechy obiektów lub procesów transportowych niebędą-
ce przedmiotem poszukiwań badaczy naukowych lub rzadko poszukiwane. Przy-
kładem rzadko poszukiwanych, bardzo szczegółowych danych dostępnych w Eu-
rostat są liczby takich pojazdów drogowych, jak: samochody ciężarowe, ciągniki, 
przyczepy, naczepy, samochody osobowe, motocykle, autobusy, autokary, trolej-
busy i pojazdy specjalne w regionach poziomu NUTS-26. Dane takie pozwalają pre-
cyzyjnie opisać fragment rzeczywistości transportowej, ale nie są przydatne do for-
mułowania ogólniejszych prawidłowości i tendencji transportowych.

Dostępność konkretnych danych ilościowych o obiektach i procesach transpor-
towych nie jest jedynym czynnikiem determinującym prowadzenie badań nauko-
wych. Istotne znaczenie ma umiejętne i  pragmatyczne stosowanie metod staty-
stycznych. Metody te umożliwiają operowanie dużymi zbiorami danych w  celu 
ustalenia ich rozkładu, zastosowania teorii prawdopodobieństwa i praktycznego 
przeprowadzenia uogólnienia indukcyjnego. Nie gwarantują jednak bezbłędności 
wnioskowania naukowego, na co wskazują myśliciele zajmujący się filozofią staty-
styki. Mimo operowania wymiernymi danymi liczbowymi ustalenia statystyczne 

6 Stock of vehicles by category and NUTS 2 regions, Eurostat 2020, https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/
nui/show.do?dataset=tran_r_vehst&lang=en (9.04.2020). 
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budzą wiele wątpliwości i krytyki zarówno w samym środowisku teoretyków sta-
tystki, jak i wśród użytkowników metod statystycznych. Opis statystyczny jest ba-
daniem wystarczającym wówczas, gdy dostępne są dane o całej populacji general-
nej, natomiast badacze w praktyce najczęściej opierają się na danych próbkowych 
uzyskanych w sposób nielosowy, co stawia pytanie o wiarygodność wyników ana-
liz opartych na takich danych. Zostały więc stworzone zasady teoretyczne (meto-
dy reprezentacyjne) oraz zalecenia praktyczne wyłaniania dobrej próby statystycz-
nej. Generowanie tej próby jest złożonym etapem badania statystycznego, którego 
wynik jest zdeterminowany przyjęciem losowego lub nielosowego sposobu pobie-
rania próby, techniką i organizacją losowania próby, kontrolą błędów losowania, 
ustaleniem minimalnej liczebności próby w  danym typie badania oraz sprawno-
ścią praktycznego uzyskiwania danych od wylosowanych respondentów. W two-
rzeniu metody reprezentacyjnej teoretycy korzystają nie tylko z dorobku rachunku 
prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, ale ujmują ją w szersze ramy fi-
lozoficzne, metodologiczne i prakseologiczne. Obserwacje praktyczne dowodzą, że 
wraz ze wzrostem liczebności próbki zwykle maleją błędy losowe, a wzrastają błę-
dy nielosowe7.

O znaczeniu sztuki generowania próby w badaniach transportowych świadczy 
rozbieżność wyników badań przeprowadzonych na próbach o odmiennych struk-
turach. Przykładem są wyniki badania GUS wielkości i struktury wydatków trans-
portowych w  polskich gospodarstwach domowych oraz tego samego typu bada-
nia przeprowadzanego przez Eurostat. Wyniki są różne w zależności od tego, czy 
dotyczą gospodarstwa pracowników, osób pracujących na własny rachunek, rol-
ników, czy emerytów i rencistów. Z badań GUS wynika, że w Polsce w 2018 roku 
średni odsetek wydatków transportowych wszystkich gospodarstw domowych wy-
nosił 8,7% ich wydatków ogółem, podczas gdy dane Eurostat wskazują na znacz-
nie wyższy odsetek wynoszący 11,7%8. Dla teoretyków statystyki ważniejsze są jed-
nak czysto liczbowe rozkłady próby od rozkładów jakościowych, co sprawia, że nie 
dostrzegają dylematu, jak logicznie skonstruować próbę w  badaniu międzynaro-
dowym, obejmującym kraje różne pod względem demograficznym, zamożności, 

7 Zob. R. Zasępa, Badania statystyczne metodą reprezentacyjną, PWN, Warszawa 1962; R. Zasępa, Meto-
da reprezentacyjna, PWE, Warszawa 1972; Z. Pawłowski, Wstęp do statystycznej metody reprezentacyjnej, 
PWN, Warszawa 1972; J. Steczkowski, Zastosowanie metody reprezentacyjnej w  badaniach społeczno-

-ekonomicznych, PWN, Warszawa 1988; C. Bracha, Teoretyczne podstawy metody reprezentacyjnej, PWN, 
Warszawa 1996; M. Szreder, Metody i techniki sondażowych badań opinii, PWE, Warszawa 2010.

8 Zob. Budżety gospodarstw domowych w  2017 r., GUS, Warszawa 2018, https://stat.gov.pl/obszary-te-
matyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/budzety-gospodarstw-domo-
wych-w-2017-r-,9,12.html (17.03.2020); Final consumption expenditure of households by consumption 
purpose,Eurostat 2020, https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10_co3_
p3&lang=en (17.03.2020). 
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historii i zwyczajów. Nawet najrzetelniej spreparowane statystyczne próby badaw-
cze nie są adekwatnym obrazem rzeczywistości opisywanej obiektywnie (za pomo-
cą naukowo rozumianych faktów), a tym bardziej nie są nimi oceny rzeczywistości 
w oczach losowo lub nielosowo wybranej próby respondentów.

W  badaniach naukowych obiektów, zasobów, zjawisk, procesów i  systemów 
transportowych wykorzystanie dostępnych o nich danych ilościowych jest skutecz-
ne, trafne i obiektywne tylko wówczas, gdy metody statystyczne są wykorzystywane 
zgodnie z ogólną metodologią nauk. W metodologii tej niekwestionowaną zasadą 
jest prowadzenie wyjaśnień naukowych według logicznie uporządkowanej kolej-
ności i hierarchii czynności poznawczych, analitycznych i syntetyzujących. Mając 
świadomość wyżej wspomnianych przeciwstawnych postaw i podejść naukowych, 
celowe jest zdecydowanie się na ścieżkę postępowania naukowego, w której zawsze 
na początku jest dostrzegany problem, a w następnej kolejności są stawiane pytania 
wyjaśniające i  formułowane przypuszczalne odpowiedzi, które są hipotezami ba-
dawczymi wymagającymi weryfikacji logicznej, ilościowej i jakościowej. Nawet bo-
gaty i szczegółowy zbiór zebranych danych ilościowych o jakimś obiekcie czy proce-
sie transportowym może mieć niewielką wartość poznawczą, jeśli zostanie poddany 
zwykłemu przetworzeniu za pomocą uniwersalnych metod opisu statystycznego 
lub nawet zmatematyzowanego wnioskowania i modelowania statystycznego bez 
podporządkowania się konieczności weryfikacji istotnych i nowatorskich hipotez 
badawczych. Należy bowiem odróżniać hipotezy naukowe od pojęcia hipotez sto-
sowanego we wnioskowaniu statystycznym. Coraz więcej badaczy słusznie kładzie 
akcent na różnicę między istotą hipotez badawczych i hipotez statystycznych. Hi-
potezy statystyczne są komplementarne do hipotez badawczych, ale odmienna jest 
ich istota i sposób weryfikacji. W rzeczywistości w nauce mogą istnieć tylko hipo-
tezy bardziej lub mniej prawdopodobne oraz hipotezy fałszywe (nieprawdopodob-
ne, niemożliwe). Nawet po zweryfikowaniu hipoteza pozostaje hipotezą, a nie sta-
je się automatycznie prawem naukowym. Statystyków interesuje głównie rodzaj 
parametrów ilościowych analizowanych w procesie weryfikacji hipotez, natomiast 
specjaliści z danych dyscyplin nauki interesują się rozstrzygnięciami dotyczącymi 
szerszego zbioru aspektów merytorycznych tych hipotez. Współcześnie weryfika-
cja hipotez statystycznych może być wykonywana według trzech różnych koncepcji: 
1) podejścia Fischera; 2) podejścia Neymana-Pearsona; 3) podejścia bayesowskiego9. 

Jest wiele aspektów działalności transportowej, których wyczerpujący opis 
ilościowy ma dużą wartość poznawczą dla różnych podmiotów. Należy do nich 

9 W. Szymczak, Pojęcie wielkości efektu na tle teorii Neymana–Pearsona testowania hipotez statystycznych, 
„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica” 2015, nr 19, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/
bwmeta1.element.hdl_11089_18367/c/1-005_041-Szymczak.pdf (17.03.2010).
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rozpoznanie zasobów produkcyjnych transportu, potencjału i  rozmieszczenia in-
frastruktury transportowej, efektów działalności produkcyjnej gałęzi transportu 
i  motoryzacji indywidualnej, wartości dodanej sektora transportu. Rozpoznanie 
statystyczne wymiernych aspektów transportu dokonywane jest za pomocą uni-
wersalnych narzędzi opisu statystycznego obejmujących przede wszystkim: 1) me-
tody analizy struktury zbiorowości (miary położenia nazywane też miarami prze-
ciętnymi, wskaźniki struktury i natężenia, miary zmienności nazywane też miarami 
dyspersji, miary asymetrii nazywane też miarami skośności, miary koncentracji); 
2) metody analizy współzależności zjawisk (analiza korelacji, analiza regresji); 3) me-
tody analizy dynamiki zjawisk (metody indeksowe, dekompozycja szeregu czaso-
wego)10. Wyniki tych analiz mają tym większą wartość poznawczą, im bardziej wy-
chodzą poza funkcję opisową i im bardziej służą funkcji problemowo-hipotetycznej.

Można przytoczyć bardzo długą listę problemów transportowych niepodatnych 
na wyczerpujące wyjaśnienie metodami wyłącznie ilościowymi. Do problemów 
tych należą wszystkie związki przyczynowo-skutkowe, w  których nie ma jedne-
go czynnika sprawczego i jedynego efektu tego czynnika i w których splatają się ze 
sobą związki o charakterze ilościowym i jakościowym. Sektor transportu charakte-
ryzuje się tym, że nie ma bardzo wiele związków wewnętrznych i zewnętrznych, co 
wymaga wzięcia tego faktu pod uwagę w prognozach transportowych11. Podstawo-
wą kategorią transportową mającą uwarunkowania ilościowo-jakościowe jest po-
pyt na usługi transportowe, który jest z jednej strony zdeterminowany ilościowo, 
takimi czynnikami jak wielkość produkcji w obsługiwanych sektorach, liczebność 
i  struktura demograficzna pasażerów, dochody użytkowników transportu, ceny 
usług transportowych, a z drugiej strony jest zdeterminowany jakościowo takimi 
czynnikami, jak kooperacja i specjalizacja w sferze produkcji, preferencje użytkow-
ników transportu, zagospodarowanie przestrzenne kraju i procesy urbanizacyjne. 
Ilościowo-jakościowej analizy wymaga też rozpoznanie całościowe każdego syste-
mu transportowego (krajowego, regionalnego, miejskiego), gdyż system taki składa 
się z niezbędnych elementów materialnych i jest odpowiednio zasilany, ma pewne 
zasady i  mechanizmy funkcjonowania, cechuje go zmienna dynamika zachowa-
nia, podlega oddziaływaniu władz publicznych. Dane ilościowe umożliwiają pewne 

10 A. Zimny, Statystyka opisowa. Materiały pomocnicze do ćwiczeń, Wydawnictwo Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Koninie, Konin 2010, s. 10, http://www.artur-zimny.pl/nauka/monografie/staty-
styka_opisowa_materialy_do_cwiczen.pdf (19.03.2020); M. Sobczyk, Statystyka opisowa, Wydawnic-
two C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 29–71, 149–269. 

11 J. Burnewicz, Predictability of Transport Development, „Research Journal of the University of Gdańsk. 
Transport Economics and Logistics. Transport Research. Towards Future. Development trends” 2017, 
No 72, s. 7–18, http://znetil.ug.edu.pl/index.php/etil/article/view/137/124 (17.03.2020). 
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porównania systemów transportowych, ale tworzą one jedynie fragmentaryczny 
obraz tych systemów.

Jakościowe badania transportowe

Posługiwanie się w nauce metodami jakościowym jest konieczne, gdyż istnieją fakty 
o charakterze jakościowym, którymi są niemierzalne stany obiektów, zjawisk, pro-
cesów, relacji i wyników. Stany te są pierwotne w swej istocie i muszą być wyraża-
ne maksymalnie adekwatnie, podczas gdy liczbowe ich natężenie, zróżnicowanie 
i dynamika jest zabiegiem wtórnym, tworzonym przez umysł człowieka. W wyraża-
niu jakościowym zamiast liczbami stany te wyraża się takimi dla przykładu określe-
niami, jak: zaistnienie, forma i kształt, smak, zapach, uroda, piękno, wykonalność, 
funkcjonowanie, mechanizm, zachowanie, przydatność, akceptacja, preferencja, 
satysfakcja, etyczność i podobne. W wielu dyscyplinach nauki (zwłaszcza artystycz-
nych i przyrodniczych) ujęcie i analiza jakościowa przedmiotów badania stanowi 
jądro i sens poznania12. Najważniejszym rezultatem wykonywania badań jakościo-
wych jest formułowanie jakościowych praw naukowych. W rozpoznaniu danego 
zjawiska najpierw udaje się sformułować opisujące je prawo jakościowe, a dopiero 
potem próbuje się w wyniku doświadczeń i pomiarów sformułować prawo ilościo-
we. Prawa jakościowe zawierają zmienne opisowe (np. stan fizyczny obiektu) lub 
porządkowe (np. rząd wielkości, intensywność danej cechy), ale nie są one podatne 
na operacje arytmetyczne i modelowanie ekonometryczne. W formule prawa jako-
ściowego zawsze są dwa rodzaje zmiennych – niewymierne czynniki zależne i nie-
wymierne czynniki niezależne, co pozwala jednak ustalić istnienie relacji przyczy-
nowo-skutkowej. Prawa jakościowe ze swej istoty mają charakter przybliżony, gdyż 
nie można sprecyzować wymiernie i obiektywnie natężenia jakości. W badaniach 
transportowych dotychczasowe próby sformułowania specyficznych sektorowych 

12 Zob.: S.B. Merriam, Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation, wyd. 4, John Wiley 
& Sons, Hoboken 2015; N.K. Denzin, Y.S. Lincoln, The SAGE Handbook of Qualitative Research, wyd. 
5, 2018; J.W. Creswell, Ch.N. Poth, Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Ap-
proaches, wyd. 4, SAGE Publications 2017; S.M. Ravitch, N.C. Mittenfelner Carl, Qualitative Research: 
Bridgingthe Conceptual, Theoretical, and Methodological, SAGE Publications 2015; M. Quinn Patton, 
Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice, wyd. 4,SAGE Publications 
2014; R. Gawlik, Zastosowanie jakościowych metod badawczych w naukach ekonomicznych – możliwości 
i perspektywy w warunkach globalizacji i regionalizacji gospodarki światowej i europejskiej, https://www.
academia.edu/16981269/Zastosowanie_jako%C5%9Bciowych_metod_badawczych_w_naukach_
ekonomicznych_-_mo%C5%BCliwo%C5%9Bci_i_perspektywy_w_warunkach_globalizacji_i_regio-
nalizacji_gospodarki_%C5%9Bwiatowej_i_europejskiej (18.03.2020); S. Surbhi, Difference Between 
Qualitative and Quantitative Research, Key Differences 2016, https://keydifferences.com/difference-
between-qualitative-and-quantitative-research.html (10.03.2020); Badania jakościowe. Podejścia i teo-
rie, t. 1, red. D. Jemielniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
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praw naukowych zakończyły się niepowodzeniem, czego przykładem są tak zwa-
ne „prawa transportowe” Emila Saxa zaproponowane w 1918 roku13, które sformu-
łowano nie na podstawie empirycznych badań ilościowych tego austriackiego eko-
nomisty, lecz na podstawie jego intuicyjnych przypuszczeń.

W większości subdyscyplin nauk ekonomicznych, zwłaszcza w mikro- i makro-
ekonomii, dominuje ilościowe podejście badawcze, a wyraźnym wyjątkiem są na-
uki o zarządzaniu, w których uwaga koncentrowana jest nie na stanach liczbowych 
lecz na naturze przebiegu procesów. Przesadne koncentrowanie się na stanach ilo-
ściowych zubaża i  wypacza poznanie ekonomiczne. Niektórych problemów eko-
nomicznych nie można w ogóle ująć i wyjaśnić za pomocą liczb, a należą do nich 
kwestie potrzeb ludzkich, użyteczności, motywacji pracowniczych, lojalności, 
uczciwości, sprawiedliwości społecznej, równości szans ekonomicznych, skutecz-
ności polityki gospodarczej i inne. Powszechnie interpretowana w teoriach ekono-
micznych użyteczność pozostaje kategorią niemierzalną (jest ze swej istoty katego-
rią jakościową), a jakiejkolwiek kwantyfikacji można dokonać jedynie umownie, za 
pomocą sztucznie skonstruowanych jednostek miar lub skali porównawczej. Uży-
teczność można co najwyżej uporządkować, sytuując dobra i usługi względem sie-
bie z punktu widzenia satysfakcji, jaką czerpie się z  ich ewentualnej konsumpcji. 
Znane jest twierdzenie, że dla procesów transportowych nie ma alternatywy, a zo-
stało ono wywiedzione nie z masowych badań ilościowych, lecz z rozumowania lo-
gicznego opartego na obserwacji powstawania i sposobów przebiegu tych procesów.

W ekonomicznych badaniach transportowych również dominuje podejście ilo-
ściowe, o czym świadczy to, że prawie nie ma książek i artykułów, których treść 
nie byłaby przeładowana tabelami i wskaźnikami. Przyczyną tego stanu rzeczy jest 
wygoda badaczy transportowych, którzy nie potrafią niczego wyjaśnić bez dostę-
pu do faktów ilościowych, możliwości wykonywania operacji liczbowych i posłu-
giwania się algorytmami. Często, jeśli brakuje im danych liczbowych, nie widzą 
możliwości prowadzenia badania. Nawet jeśli istnieje duża obfitość ilościowych da-
nych transportowych, z reguły badanie ogranicza się do opisu, interpretacji stanu 
rzeczy, obliczania korelacji i dokonywania porównań, przy ignorowaniu potrzeby 
przeprowadzenia badania wyjaśniającego, którego najważniejszą formą jest anali-
za przyczynowo-skutkowa (causal analysis).

Badania jakościowe obiektów, zjawisk i procesów transportowych polegają na 
niewymiernych liczbowo obserwacjach, analizach i  interpretacjach istotnych ich 

13 Prawa transportowe sugerowane przez Emila Saxa to: 1) prawo intensywności rozwoju; 2) prawo in-
tegracji transportu; 3) prawo kierunkowości transportu; 4) prawo kosztów transportu; 5) prawo cen 
transportu, zob. E. Sax, Allgemeine Verkehrslehre (Die Verkehrsmittel in Volks- und Staatswirtschaft),Ver-
lag, Julius Springer, Berlin 1918.
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przejawów. Do podstawowych rodzajów badanych transportowych faktów jako-
ściowych można zaliczyć: 1) obserwacyjne fakty egzystencjalne (np. że dany obszar 
jest transportowo niedostępny, że danych usług transportowych użytkownicy nie 
akceptują, że brakuje inwestorów zainteresowanych tworzeniem obiektów infra-
struktury transportowej); 2) logiczne fakty funkcjonalne (np. że dany podsystem 
transportowy jest spójny z  lokalnym systemem gospodarczym, że pewne instru-
menty oddziaływania na użytkowników transportu są nieskuteczne, że przedsię-
biorcy transportowi potrafią omijać regulacje prawne i podatkowe); 3) praktyczne 
fakty przyczynowo-skutkowe (np. że stosowane normy ekologiczne pobudzają in-
nowacje transportowe, że zaostrzanie norm czasu pracy kierowców poprawia bez-
pieczeństwo ruchu drogowego, że stosowanie inteligentnych systemów transporto-
wych zmniejsza kongestię). Jakościowy charakter mają wszystkie opinie podmiotów 
transportowych na temat stanu sektora, koniunktury, perspektyw rozwojowych, 
zaangażowania władz publicznych w rozwiązywanie problemów transportowych. 
Zbierając, za pomocą wywiadów i sondaży, tego rodzaju opinie, badacze formułują 
pytania w taki sposób, by ułatwić respondentom udzielanie odpowiedzi, sugerując 
często liczbową kolejność lub intensywność czynników, zjawisk i wyników (de fac-
to nadając badaniu ilościowy charakter).

W Polsce i w wielu innych krajach jakościowe badania transportowe nie nadążają 
za postępem metodologicznym w nauce światowej i w badaniach ekonomicznych. 
Metodolodzy zauważają, że współcześnie ekonomiczne badania jakościowe są co-
raz częściej stosowane, zyskują coraz większe uznanie wraz ze wzrostem świadomo-
ści, że racjonalność postępowania podmiotów gospodarczych oparta jest nie tylko 
na wyrachowaniu i ilościowym ujmowaniu faktów, lecz także na zdroworozsądko-
wym wyznaczaniu rodzajów celów krótko- i długookresowych, tworzeniu jakościo-
wych scenariuszy rozwoju, kreowaniu koncepcji innowacyjnych w kontekście uwa-
runkowań technologicznych, społecznych, ekologicznych i etycznych. Jak zauważa 
Remigiusz Gawlik, argumentem za stosowaniem metod jakościowych w analizach 
zjawisk ekonomiczno-społecznych jest potrzeba tworzenia teorii holistycznych, 
a więc postrzegania nie tylko dynamiki pojedynczych faktów, lecz także rozumie-
nia procesów dokonujących się w układach całościowych14. Transport jest sektorem 
wymagającym ujęcia holistycznego, gdyż o jego sprawności, bardziej niż w przemy-
śle czy innych sektorach, decyduje systemowość i integracja procesów. Tymczasem 
wielu badaczy transportu woli prowadzić ilościowe badania szczegółowe (ukierun-
kowane w głąb problemów) zamiast badań horyzontalnych, wymagających metod 
głównie jakościowych. Metody jakościowe są bardzo użyteczne wszędzie tam, gdzie 

14 R. Gawlik, Zastosowanie jakościowych metod…
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wyniki ilościowych testów obiektywnych nie wystarczają, zwłaszcza na etapie for-
mułowania hipotez badawczych.

Uważa się, że w  badaniach ilościowych najważniejszymi kryteriami są: traf-
ność wewnętrzna i zewnętrzna, rzetelność oraz obiektywność, a w badaniach ja-
kościowych kładzie się akcent na wiarygodność (credibility), możliwość przeniesie-
nia (transferability), spolegliwość (dependability) i potwierdzalność (confirmability)15. 
O  ile badania ilościowe danego problemu można wielokrotnie powtarzać i  dzię-
ki temu uzyskiwać wyniki cechujące się akceptowalnym poziomem prawdopodo-
bieństwa prawdziwości wyników, o tyle badania jakościowe są często unikatowe 
i prawdziwe tylko w badanym przypadku. W przypadku transportu przeniesienie 
wyników jakościowych uzyskanych w badaniu przeprowadzonym w danym kraju 
do innego kraju jest bardzo ryzykowne, gdyż istnieje duże zróżnicowanie uwarun-
kowań geograficznych, kulturowych, technologicznych i historycznych. Czasami 
kilka parametrów technicznych sprawia, że narodowe systemy transportowe róż-
nią się jakościowo do tego stopnia, że są nieporównywalne. Dotyczy to na przykład 
badań porównawczych kolei USA i kolei europejskich (dzieli je duża różnica tech-
nologii przewozów towarowych i  parametrów infrastruktury) lub badań porów-
nawczych transportu wodnego śródlądowego w Holandii i w Polsce (dzieli je duża 
różnica w naturalnym ukształtowaniu sieci wodnej).

Niechęć do prowadzenia badań jakościowych w  transporcie wynika z  ograni-
czonego spectrum tego typu metod i  instrumentów badawczych oraz z  ich nie-
znajomości. Ekonomiści prowadzący badania transportowe zapożyczają metody 
jakościowe głównie z socjologii i psychologii, z rzadka tworząc własne niepowta-
rzalne metody na użytek wyjaśnienia danego problemu. Łatwiej jest zapożyczać 
metody gromadzenia danych jakościowych niż metody przetwarzania tych da-
nych i metody analizy przyczynowo-skutkowej. Najczęściej zapożyczane sposoby 
zbierania danych to badania terenowe, sondaże ankietowe, badania eksperymen-
talne, metody panelowe, socjometryczne metody badania małych grup i układu 
stosunków w grupach, nieinwazyjne pomiary zachowania16. Zapożyczeń tych do-
konują głównie ekonomiści należący do nurtu ekonomii behawioralnej. Badanie 
jakościowe ma humanistyczny charakter, jest często holistyczne, bardziej interpre-
tacyjne (wyjaśniające) niż opisowe, jest bardziej refleksyjne wobec samego procesu 

15 K. Stemplewska-Żakowicz, Metody jakościowe, metody ilościowe: hamletowski dylemat czy różnorodność 
do wyboru?, „Roczniki Psychologiczne” 2010, t. XIII, nr 1, http://dlibra.kul.pl/Content/20842/Roczni-
kiPsychologiczne_13_2010_Nr1_s87-96.pdf (18.03.2020).

16 B. Krzeczewski, Wybrane procedury badawcze w nauce o finansach a metodologia nauk ekonomicznych, 
„Optimum. Studia Ekonomiczne” 2015, nr 6 (78), http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.ele-
ment.hdl_11320_4453/c/07_Krzeczewski.pdf (19.03.2020). 
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badawczego niż badanie ilościowe17. W transporcie zbieranie danych jakościowych 
jest praktyką dość powszechną, opartą na bogatym spectrum metod marketingo-
wych i metod badań rynkowych. Dzięki tym badaniom uzyskuje się rozeznanie na-
strojów użytkowników transportu, ich ocen jakości usług, akceptacji wprowadza-
nych regulacji transportowych, stosunku do nowych projektów w infrastrukturze 
transportowej i innych.

Badanie jakościowe to nie tylko zbieranie informacji w bezpośrednim kontakcie 
z ludźmi, ale także inne metody przetwarzania zebranych danych. Jakościowy pro-
ces poznawczy może być realizowany za pomocą takich czynności, jak: wykonanie 
studium przypadku, śledzenie osobistych doświadczeń, introspekcja, otworzenie 
historii życia, rozwinięcie opisu historycznego, interakcyjne i wizualne studiowanie 
różnych informacji opisujących rutynowe i problematyczne momenty oraz znaczą-
ce fakty w życiu badanych podmiotów. W badaniu jakościowym pytanie problemo-
we jest ukierunkowane na proces i podstawowym sposobem odpowiedzi na nie jest 
rozumowanie indukcyjne, a nie dedukcyjne. Z największymi zastrzeżeniami w ba-
daniach jakościowych spotyka się wiara w odpowiednią istotność i wiarygodność 
wykorzystywanych danych pochodzących z indywidualnych źródeł (ankiet, wywia-
dów, eksperymentów grupowych)18. Dla zapewnienia wiarygodności zebranych in-
formacji w  badaniach jakościowych potrzebna jest triangulacja, która polega na 
zbieraniu danych za pomocą dwóch lub więcej metod (np. obserwacja razem z son-
dażem czy analizą treści), a następnie porównywanie i  łączenie wyników19. Bada-
nia jakościowe pozwalają dostrzec m.in. zjawiska emergentne, ustalić sytuacje nie-
możliwe, zidentyfikować bariery, wykoncypować przyszłe potrzeby, stworzyć idee 
innowacji, stworzyć normy i wzorce. W transporcie na podstawie zebranych w tere-
nie informacji jakościowych można przejść do etapu tworzenia koncepcji innowacji 
i nakreślenia scenariuszy jej dyfuzji. W całym cyklu rodzenia się innowacji transpor-
towych niezbędne jest powtarzanie zbierania opinii, gdyż ukierunkowuje to testo-
wanie nowych rozwiązań i dokonywanie racjonalnych modyfikacji.

17 K. Kielmann, F. Cataldo, J. Seeley, Introduction to Qualitative Research Methodology: A Training Manual, 
Department for International Development (DfID), World Bank Group, London 2012, s. 7–9, https://
www.rbfhealth.org/sites/rbf/files/Introduction%20to%20Qualitative%20Research%20Methodolo-
gy%20-%20A%20Training%20Manual.pdf (20.02.2020).

18 Ch. Hughes, Quantitative and Qualitative Approaches, University of Warwick, https://pl.scribd.com/do-
cument/135552364/Quantitative-and-Qualitative-Approaches (19.03.2020); Ch. Hughes, An Introduc-
tion to Qualitative Research. University of Warwick, https://pl.scribd.com/document/335289239/An-

-Introduction-to-Qualitative-Research (19.03.2020). 
19 E. Hill, G. Meagher, Doing ‘Qualitative Research’ in Economics: Two Examples and Some Reflections, Uni-

versity of Sydney 2006, https://www.researchgate.net/publication/5206485_Doing_%27Qualitative_
Research%27_in_Economics_Two_Examples_and_Some_Reflections (20.03.2020). 



213

Z badań nad transportem

Ograniczone ramy niniejszego artykułu nie pozwalają na pełną charakterystykę 
wszystkich znanych współcześnie metod badań jakościowych. Istnieje już znaczny 
zbiór tych metod, a należą do nich dla przykładu: obserwacja uczestnicząca, analiza 
rysunków, badania fenomenograficzne, badania w działaniu, teoria ugruntowana, 
badania integralnokulturowe, framing (ramowanie przyjętej perspektywy), menta-
laccounting (księgowanie umysłowe), systematyka anomalii i odchyleń od zacho-
wań racjonalnych i inne20. Z konieczności trzeba się tu ograniczyć do objaśnienia 
kilku wybranych metod, a na szczególną uwagę zasługują jakościowe badania przy-
czynowo-skutkowe i jakościowa metoda drzewa relewancji.

O ile w badaniach ilościowych dość powszechnie i z dużą łatwością można po-
sługiwać się metodami obliczania korelacji czynników, zjawisk i wyników, o tyle do-
głębne i logiczne wyjaśnienie związków przyczynowo-skutkowych wykracza poza 
możliwości stwarzane przez instrumenty statystyczne. Za pomocą Excela można 
bardzo szybko obliczyć wskaźniki korelacji r-Pearsona, a także współczynniki ko-
relacji rang Spearmana. Otrzymane wyniki są nieraz pochopnie interpretowane 
w zależności od tego, czy są dodatnie, czy ujemne, bliskie zeru, czy jedności. Bar-
dzo ważne jest mieć świadomość, że w analizie korelacji za pomocą jej miar nie bada 
się logiki i mechanizmu związku przyczynowo-skutkowego, a bada się po prostu 
symptom współwystępowania dwóch zmiennych. Gdy badamy, czy dwie zmienne 
są skorelowane ze sobą, to nie wiemy, która zmienna wpływa na którą. Wiemy tyl-
ko, że wartość jednej zmiennej rośnie lub maleje w przypadku wzrostu lub spadku 
wartości drugiej zmiennej. Jest jeszcze wiele innych słabości statystycznych metod 
badania korelacji, ale nawet adekwatne do rzeczywistości wskaźniki są zbyt ubogie 
w swej wymowie. Z tego względu rozwijane są bardziej złożone metody jakościo-
wego badania przyczynowości.

W historii nauki stworzono wiele metod przyczynowego badania zjawisk, któ-
re prowizorycznie są grupowane w  następujący sposób: 1) metody logiki kau-
zalnej; 2)  metody analizy statystycznej lub ekonometrycznej; 3) metody anali-
zy cybernetycznej; 4) metody interpretacji graficznej (geometrycznej); 5) metody 
eksperymentów ekonomicznych; 6) metody technik śledzenia procesów. W  ba-
daniach przyczynowości zjawisk ekonomiczno-społecznych największe znacze-
nie mają obecnie modele ekonometryczne, będące systemami równań opisujących 
relacje między ekonomicznymi i nieekonomicznymi zmiennymi losowymi. Wyni-
ki stosowania tych modeli nie są jednak jednoznaczne ze względu na dyskusyjny 
sposób weryfikacji modeli ekonometrycznych. Uważa się, że proces modelowania 

20 S. Juszczyk, Badania jakościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Śląskiego, Katowice 2013, s. 93–193.
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ekonometrycznego jest sztuką niepoddającą się ścisłym regułom. Jednymi ze sto-
sowanych współ cześnie sposobów modelowania zależności przyczynowych są mo-
dele równań strukturalnych SEM (Structural Equation Models) oraz modele przy-
czynowe Rubina RCM (Rubin Causal Models), mające ścisły związek z graficznymi 
modelami przyczynowości, tworzonymi za pomocą sieci bayesowskich21.

Interesującym zjawiskiem jest powstanie dość popularnych metod graficzne-
go badania i interpretacji przyczynowości ekonomicznej, nazywanych diagramem 
przyczyn i skutków (cause and effect diagram), diagramem rybiej ości (fishbone dia-
gram), metodą 5M + E lub diagramem Ishikawy – od nazwiska jego twórcy22. Dia-
gram ten nie może być rozpatrywany idealistycznie przez dosłowne szukanie ukła-
du przyczyn w  kształcie szkieletu ryby, gdyż między rodzajami przyczyn nie ma 
równości pod względem charakteru i siły oddziaływania. Różnice w znaczeniu róż-
nych kategorii przyczyn można ustalić w wyniku żmudnych wielokrotnych analiz 
i debat zespołów specjalistów (przydatna jest „burza mózgów”).

Pokrewną do diagramu Ishikawy (ale odwrotną) metodą badania przyczynowo-
ści ekonomicznej jest metoda nazywana drzewem zależności lub drzewem relewan-
cji (relevancetrees, impact network, futureswheel). Metodologia ta jest na tyle młoda, 
że nie doczekała się jeszcze pogłębionych publikacji23. Polega na określeniu najbar-
dziej odpowiedniej ścieżki drzewa przez zestawienie w porządku hierarchicznym 
celów, podcelów i zadań pod kątem zapewnienia, że zostaną wykorzystane wszyst-
kie możliwe sposoby osiągania celów. Dzięki niej można wskazać, w jakich sferach 
i procesach jest konieczna maksymalizacja wysiłku, by wykorzystać wszystkie szan-
se na sukces przedsięwzięcia.

W badaniach transportowych lepsze efekty poznawcze mogą dawać metody ja-
kościowej analizy związków przyczynowo-skutkowych niż obliczane za pomocą 
statystyki i ekonometrii wskaźniki i rozkłady danych ilościowych. Dane liczbowe 
są zawsze tylko pewną migawką stanu zjawisk i  procesów transportowych, pod-
czas gdy logiczne, opisowe czy graficzne modele przyczynowo-skutkowe pokazują 

21 J. Burnewicz, Ogólna teoria poznania przyczynowości zdarzeń gospodarczych, w: Infrastruktura transportu 
a konkurencyjność regionów w Unii Europejskiej, red. B. Pawłowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdań-
skiego, Gdańsk 2015. s. 75–76.

22 Kaoru Ishikawa, związany z Uniwersytetem Tokijskim, koncepcję swego diagramu przyczynowości 
opublikował na początku lat 60. XX w., zob. K. Ishikawa, D.J. Lu, What is Total Quality Control? the Ja-
panese Way, Publisher Prentice Hall 1988.

23 Zob. np.: Relevance Trees and Weighting Matrices, w: An Assessment of Alternative Economic Stockpiling 
Policies, Office of Technology Assessment, Congress of the United States 1976, http://www.princeton.
edu/~ota/disk3/1976/7601/7601.PDF (20.03.2020); Relevance Tree and Morphological Analysis. Futu-
res Research Methodology Version 3.0., http://www.millennium-project.org/millennium/FRM-V3.html 
(20.03.2020); Relevance Trees. Managementversity, http://managementversity.com/relevance-trees/ 
(4.03.2015).
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immanentne powtarzalne cechy danych systemów transportowych. Mimo więk-
szej pracochłonności i trudności metodologicznych warto w badaniach transpor-
towych częściej korzystać z podejścia jakościowego.

Zakończenie

Transport jest na całym świecie przedmiotem bardzo licznych badań naukowych 
prowadzonych pod różnym kątem i za pomocą różnych metod. Trwałym śladem 
tych badań są zbiory szczegółowych opisów potencjału i funkcjonowania systemów 
transportowych, które tworzą bazę informacyjną dla ludzi nauki, polityków i przed-
siębiorców. Słabością tych badań jest natomiast nikły ich wkład we wzbogacanie 
istotnych teorii ekonomicznych stanowiących ramy dla całokształtu nauk ekono-
micznych, w tym mających transport za przedmiot badań. Wkład ten jest zbyt sła-
by z powodu przywiązywania zbyt małej uwagi do metod badań transportowych, 
zwłaszcza jakościowego ujmowania zjawisk i procesów transportowych. W nowych 
projektach badawczych dotyczących problemów tego sektora gospodarki powinno 
się intensywniej zapożyczać metody jakościowe stworzone przez badaczy innych 
dyscyplin nauki. W transporcie ważne jest nie tylko to, co się oferuje konsumen-
tom, ale jak się to robi.
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Odległość w transporcie

Streszczenie

W artykule przedstawiono zbiór nieuczesanych myśli na temat możliwości wykorzysta-
nia formalnych metryk matematycznych do interpretacji pojęcia odległość w transporcie. 
Przedstawiono tradycyjne ujęcie pojęcia odległość w naukach transportowych na tle moż-
liwości szerszej jego interpretacji dla czynników ilościowych i jakościowych, także w eko-
nomice transportu. Uwypuklono znaczenie dynamiki pokonywania odległości w funkcji 
czasu i nieśmiało zagłębiono się w obrzeża czasoprzestrzeni.

Słowa kluczowe: metryka, odległość, transport, zmienne ilościowe, zmienne jakościowe

Distance in transportation

Abstract

In this work we present a gathering of thoughts on the possible uses of formal mathemat-
ical definitions of metrics into the interpretation of the notion of distance in transpor-
tation. We present the traditional usage of the notion of distance in transportation sci-
ences as well as its broader interpretations in the contexts of quantitative and qualitative 
factors in transport economics. We focused on the dynamics of the function relating dis-
tance and time and timidly delved into the edges of space-time.

Key words: metrics, distance, transportation, quantitative factors, qualitative factors 
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lata płyną niezwykle szybko, za szybko. W moich wspomnieniach, szczególnie zwią-
zanych ze sferą nauki, jesteś od zawsze, a początki naszych dobrych, wyjątkowych 
(przepięknych) relacji naukowych schowane są gdzieś głęboko w zakamarkach mo-
jej niedoskonałej pamięci. Spotykaliśmy się wielokrotnie, przy różnych naukowych 
okazjach, najczęściej w Szczecinie. Czytałaś moje teksty, często skażone inżynier-
ską, ilościową retoryką i z łagodnością wskazywałaś na nieścisłości w nim zawarte. 
W sposób delikatny, z dużym wdziękiem osobistym i naukowym, wskazywałaś na 
niedoskonałości – szczególnie w zakresie niezbędności poszerzonego, jakościowe-
go spojrzenia na omawiane zagadnienia. Podsuwałaś subtelnie propozycje rozwią-
zań, ale tak, abym miał wrażenie, że sam je wymyśliłem. Niniejszy esej na temat od-
ległości niech będzie przykładem takiej trochę swawolnej, dryfującej transformacji 
osobowości, dokonany w sferze nauki pod Twoim wielkim wpływem.

Odrobina teorii odległości

Odległość w  naukach transportowych traktowana jest (moim zdaniem) jako po-
jęcie podstawowe, elementarne i  jest interpretowane często intuicyjnie. W  sie-
ciach transportowych, najczęściej przedstawianych w konwencji grafu, odległość 
opisywana jest w kontekście prostego oddalenia od siebie węzłów, niezależnie od 
tego, jak są one definiowane. Mogą to być m.in. pojedyncze skrzyżowania, węzły 
transportowe, przystanki, stacje kolejowe, magazyny, porty lotnicze bądź morskie, 
centra logistyczne, miasta, kraje i inne. Intuicja jednak potrafi zawieść, w związku 
z czym zasadne mogą być rozważania formalne, matematyczne na temat istoty po-
jęcia odległość. W matematyce pojęcie odległości nie zawsze jest rozumiane jako 
długość najkrótszej linii między dwoma punktami. W naukach matematycznych 
używa się wielu różnych sposobów pomiaru odległości między punktami, w wielu 
abstrakcyjnych przestrzeniach.

Ogólne pojęcie odległości związane jest z  obiektem topologicznym zwa-
nym metryką. Formalna definicja metryki jest następująca: dowolną funkcję  
d: X × X → [0, ∞) nazywamy metryką, jeżeli spełnia następujące warunki:

(a) ∀𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑦𝑦𝑦𝑦∈𝑋𝑋𝑋𝑋(𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑦𝑦𝑦𝑦) = 0 ⟺ 𝑥𝑥𝑥𝑥 = 𝑦𝑦𝑦𝑦) 

(b) ∀𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑦𝑦𝑦𝑦∈𝑋𝑋𝑋𝑋�𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑦𝑦𝑦𝑦) = 𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑦𝑦𝑦𝑦, 𝑥𝑥𝑥𝑥)� 

(c) ∀𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑦𝑦𝑦𝑦,𝑧𝑧𝑧𝑧 ∈𝑋𝑋𝑋𝑋�𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑦𝑦𝑦𝑦) ≤ 𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑧𝑧𝑧𝑧) + 𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑧𝑧𝑧𝑧,𝑦𝑦𝑦𝑦)� 
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Formalnie metryka jest więc funkcją, która pobiera dwie wartości, a jej wynikiem 
jest jedna wartość. Jeżeli jest to więc funkcja dwóch punktów, to otrzymujemy war-
tość funkcji, którą można interpretować jako wartość odległości między tymi punk-
tami. W tym ujęciu zapis d (x, y) określa odległość między punktami x i y. Jak wynika 
z definicji, wartość d (x, y) jest zawsze nieujemną liczbą rzeczywistą. Jest to zgodne 
z intuicją, że odległość między dwoma punktami nie może być mniejsza niż zero. 
Z formalnego punktu widzenia wymienione w definicji trzy warunki (na pozór ba-
nalne) są konieczne i wystarczające, aby właściwie opisać pojęcie odległości. 

Pierwszy warunek określa, że jeżeli dwa punkty są takie same (tożsame), to od-
ległość między nimi jest równa zero. Z drugiej strony ten warunek zapewnia, że je-
żeli odległość między dwoma punktami jest równa zero, to muszą być one tożsa-
me. Ten banalny na pozór warunek jest bardzo ważny dla definicji metryki, bowiem 
obydwie opisane implikacje muszą być spełnione, aby po spełnieniu także warunku 
drugiego i trzeciego funkcja była metryką. W matematyce występuje bowiem wie-
le funkcji, które spełniają tylko jedną z powyższych implikacji warunku pierwsze-
go, a jednocześnie spełniają warunek drugi i trzeci – takie funkcje nie są metryka-
mi. Z warunku pierwszego wynika także, że odległość między dowolnymi dwoma 
różnymi punktami musi być zawsze większa od zera.

Drugi warunek, znany jako warunek symetrii, zapewnia, że odległość między 
punktem x a punktem y jest taka sama jak między punktem y a punktem x. W prak-
tyce oznacza to, że nie ma znaczenia, od którego punktu zaczniemy mierzyć odle-
głość, bowiem uzyskana wartość musi być taka sama. 

Trzeci warunek nazywany jest nierównością trójkąta. Można go interpretować 
następująco – przejście od punktu x do punktu y przez jakiś inny punkt z nigdy nie 
może być krótsze niż przejście bezpośrednio z punktu x do y.

Istnieje wiele funkcji spełniających wszystkie trzy warunki, a  zatem są to me-
tryki i wszystkie one poprawnie opisują pojęcie odległości w kategoriach matema-
tycznych. Wybrane, najważniejsze i przydatne w transporcie metryki przedstawio-
no poniżej.

1. Metryka dyskretna (Discretemetric) – to najprostsza metryka, która definiowa-
na jest następująco:

Jest to metryka binarna, która określa, czy dwa punkty są takie same (odległość 
między nimi jest równa zero), czy są różne (odległość między nimi jest równa je-
den). Metryka ta nie mierzy odległości w ujęciu tradycyjnym, ale jest przydatna, np. 
w rozważaniach przestrzeni topologicznych. 

𝑑𝑑𝑑𝑑:𝑋𝑋𝑋𝑋 × 𝑋𝑋𝑋𝑋 ⟶ [0,∞) 

 

(a) ∀𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑦𝑦𝑦𝑦∈𝑋𝑋𝑋𝑋(𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑦𝑦𝑦𝑦) = 0 ⟺ 𝑥𝑥𝑥𝑥 = 𝑦𝑦𝑦𝑦) 

 

 

(b) ∀𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑦𝑦𝑦𝑦∈𝑋𝑋𝑋𝑋�𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑦𝑦𝑦𝑦) = 𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑦𝑦𝑦𝑦, 𝑥𝑥𝑥𝑥)� 

 

(c) ∀𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑦𝑦𝑦𝑦,𝑧𝑧𝑧𝑧 ∈𝑋𝑋𝑋𝑋�𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑦𝑦𝑦𝑦) ≤ 𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑧𝑧𝑧𝑧) + 𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑧𝑧𝑧𝑧,𝑦𝑦𝑦𝑦)� 

 

 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑦𝑦𝑦𝑦) = �
0,   𝑥𝑥𝑥𝑥 = 𝑦𝑦𝑦𝑦
1,   𝑥𝑥𝑥𝑥 ≠ 𝑦𝑦𝑦𝑦

 

 

 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑒𝑒𝑒𝑒(𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑦𝑦𝑦𝑦) = ��|𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖|2
𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

 

 

 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑒𝑒𝑒𝑒(𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑦𝑦𝑦𝑦) = �|𝑥𝑥𝑥𝑥1 − 𝑦𝑦𝑦𝑦1|2 + |𝑥𝑥𝑥𝑥2 − 𝑦𝑦𝑦𝑦2|2 
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2. Metryka euklidesowa (Euclideanmetric) – przedstawia tradycyjny sposób po-
miaru odległości w kategoriach matematycznych. Definiowana jest następująco:

gdzie n jest wymiarem przestrzeni, w  której mierzymy odległość: x = (x1, …, xn),  
y = (y1, … yn). W tradycyjnej dwuwymiarowej przestrzeni punkty x oraz y opisywane 
są parami współrzędnych x = (x1, x2), y = (y1, y2). Dla takiego przypadku metryka eu-
klidesowa ma postać następującą: 

Metryka ta może być intuicyjnie rozumiana jako długość odcinka między dwo-
ma punktami na płaszczyźnie (rys. 1)

Rysunek 1. Metryka euklidesowa dla odległości między punktami A i B

Źródło: opracowanie własne.

3. Metryka taksówkowa (Taxicab metric, Manhattan metric) – inaczej metryka miej-
ska, pozwala na sposób pomiaru odległości w terenie zabudowanym (np. na Man-
hattanie), w którym metryka euklidesowa nie sprawdza się ze względu na prosto-
padły układ ulic, którymi musimy się przemieszczać. Formalna definicja tej metryki 
jest następująca:

𝑑𝑑𝑑𝑑:𝑋𝑋𝑋𝑋 × 𝑋𝑋𝑋𝑋 ⟶ [0,∞) 

 

(a) ∀𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑦𝑦𝑦𝑦∈𝑋𝑋𝑋𝑋(𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑦𝑦𝑦𝑦) = 0 ⟺ 𝑥𝑥𝑥𝑥 = 𝑦𝑦𝑦𝑦) 

 

 

(b) ∀𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑦𝑦𝑦𝑦∈𝑋𝑋𝑋𝑋�𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑦𝑦𝑦𝑦) = 𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑦𝑦𝑦𝑦, 𝑥𝑥𝑥𝑥)� 

 

(c) ∀𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑦𝑦𝑦𝑦,𝑧𝑧𝑧𝑧 ∈𝑋𝑋𝑋𝑋�𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑦𝑦𝑦𝑦) ≤ 𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑧𝑧𝑧𝑧) + 𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑧𝑧𝑧𝑧,𝑦𝑦𝑦𝑦)� 

 

 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑦𝑦𝑦𝑦) = �
0,   𝑥𝑥𝑥𝑥 = 𝑦𝑦𝑦𝑦
1,   𝑥𝑥𝑥𝑥 ≠ 𝑦𝑦𝑦𝑦

 

 

 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑒𝑒𝑒𝑒(𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑦𝑦𝑦𝑦) = ��|𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖|2
𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

 

 

 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑒𝑒𝑒𝑒(𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑦𝑦𝑦𝑦) = �|𝑥𝑥𝑥𝑥1 − 𝑦𝑦𝑦𝑦1|2 + |𝑥𝑥𝑥𝑥2 − 𝑦𝑦𝑦𝑦2|2 

 

𝑑𝑑𝑑𝑑:𝑋𝑋𝑋𝑋 × 𝑋𝑋𝑋𝑋 ⟶ [0,∞) 

 

(a) ∀𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑦𝑦𝑦𝑦∈𝑋𝑋𝑋𝑋(𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑦𝑦𝑦𝑦) = 0 ⟺ 𝑥𝑥𝑥𝑥 = 𝑦𝑦𝑦𝑦) 

 

 

(b) ∀𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑦𝑦𝑦𝑦∈𝑋𝑋𝑋𝑋�𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑦𝑦𝑦𝑦) = 𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑦𝑦𝑦𝑦, 𝑥𝑥𝑥𝑥)� 

 

(c) ∀𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑦𝑦𝑦𝑦,𝑧𝑧𝑧𝑧 ∈𝑋𝑋𝑋𝑋�𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑦𝑦𝑦𝑦) ≤ 𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑧𝑧𝑧𝑧) + 𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑧𝑧𝑧𝑧,𝑦𝑦𝑦𝑦)� 

 

 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑦𝑦𝑦𝑦) = �
0,   𝑥𝑥𝑥𝑥 = 𝑦𝑦𝑦𝑦
1,   𝑥𝑥𝑥𝑥 ≠ 𝑦𝑦𝑦𝑦

 

 

 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑒𝑒𝑒𝑒(𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑦𝑦𝑦𝑦) = ��|𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖|2
𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

 

 

 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑒𝑒𝑒𝑒(𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑦𝑦𝑦𝑦) = �|𝑥𝑥𝑥𝑥1 − 𝑦𝑦𝑦𝑦1|2 + |𝑥𝑥𝑥𝑥2 − 𝑦𝑦𝑦𝑦2|2 

 

 

 

Rysunek 1. Metryka euklidesowa dla odległości między punktami A i B 

 

 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑦𝑦𝑦𝑦) = �|𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖|
𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

 

 

 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑦𝑦𝑦𝑦) = |𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖 − 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖| + |𝑥𝑥𝑥𝑥2 − 𝑦𝑦𝑦𝑦2| 
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Z badań nad transportem

W przestrzeni dwuwymiarowej metryka ta opisywana jest następująco:
Metryka ta może być intuicyjnie rozumiana jako długość drogi do pokonania 

między dwoma punktami na płaszczyźnie, ale przemieszczanie musi być realizo-
wane w prostopadłej sieci ulic (rys. 2).

Rysunek 2. Metryka taksówkowa dla odległości między punktami A i B (5 wariantów)

Źródło: opracowanie własne.

 

 

Rysunek 2. Metryka taksówkowa dla odległości między punktami A i B (5 wariantów) 

 

 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑦𝑦𝑦𝑦) = �
𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑦𝑦𝑦𝑦),   𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗ż𝑗𝑗𝑗𝑗𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗ż𝑦𝑦𝑦𝑦 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑑𝑑𝑑𝑑𝑜𝑜𝑜𝑜𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑜𝑜𝑜𝑜𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒ę𝑑𝑑𝑑𝑑𝑧𝑧𝑧𝑧𝑦𝑦𝑦𝑦 𝑥𝑥𝑥𝑥 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑦𝑦𝑦𝑦  

𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝐶𝐶𝐶𝐶) + 𝑑𝑑𝑑𝑑(𝐶𝐶𝐶𝐶, 𝑦𝑦𝑦𝑦),   𝑤𝑤𝑤𝑤 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑧𝑧𝑧𝑧𝑗𝑗𝑗𝑗𝑜𝑜𝑜𝑜𝑒𝑒𝑒𝑒𝑤𝑤𝑤𝑤𝑝𝑝𝑝𝑝𝑦𝑦𝑦𝑦𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛𝑛𝑛𝑧𝑧𝑧𝑧𝑒𝑒𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗,
 

 

 

 

Rysunek 1. Metryka euklidesowa dla odległości między punktami A i B 

 

 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑦𝑦𝑦𝑦) = �|𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖|
𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

 

 

 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑦𝑦𝑦𝑦) = |𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖 − 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖| + |𝑥𝑥𝑥𝑥2 − 𝑦𝑦𝑦𝑦2| 

 

 

 

Rysunek 1. Metryka euklidesowa dla odległości między punktami A i B 

 

 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑦𝑦𝑦𝑦) = �|𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖|
𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

 

 

 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑦𝑦𝑦𝑦) = |𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖 − 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖| + |𝑥𝑥𝑥𝑥2 − 𝑦𝑦𝑦𝑦2| 
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Na rysunku 2 rozwinięto przykład z rysunku 1 dla metryki taksówkowej. Według 
tej metryki, niezależnie od tego, którą z pięciu dróg pojedziemy, odległość wynosi 
zawsze 5 i jednocześnie jest odległością minimalną między punktami A i B.

4. Metryka centrum (Centre metric) – pozwala na obliczenie odległości dla przy-
padku, gdy najwygodniejszym, a  często jedynym sposobem przemieszczania się 
z punktu x (np. przedmieście dużego miasta) do punktu y (np. inne przedmieście 
tego miasta) jest podróż przez centrum miasta – punkt C. Sytuacja taka w dużych 
aglomeracjach występuje często ze względu na dostępność infrastruktury (np. me-
tro w Paryżu) lub ograniczenia przepustowości dla innych wariantów. W ujęciu for-
malnym metryka centrum jest definiowana następująco:

W metryce tej mogą wystąpić dwa przypadki. Jeżeli punkt C (centrum) znajdu-
je się między punktami x i y (leży na odcinku xy), to odległość między nimi sprowa-
dza się do wykorzystania metryki euklidesowej lub taksówkowej. Jeżeli punkt C jest 
w innym miejscu, to obliczenia realizujemy oddzielnie dla punktów x i C, oddziel-
nie dla punktów C i y, a wyniki sumujemy. Na rysunku 3 przedstawiono rozwinię-
cie przykładu z rysunku 1 dla metryki centrum. 

Rysunek 3. Metryka centrum dla odległości między punktami A i B 

Źródło: opracowanie własne.

 

 

Rysunek 2. Metryka taksówkowa dla odległości między punktami A i B (5 wariantów) 

 

 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑦𝑦𝑦𝑦) = �
𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑦𝑦𝑦𝑦),   𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗ż𝑗𝑗𝑗𝑗𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗ż𝑦𝑦𝑦𝑦 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑑𝑑𝑑𝑑𝑜𝑜𝑜𝑜𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑜𝑜𝑜𝑜𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒ę𝑑𝑑𝑑𝑑𝑧𝑧𝑧𝑧𝑦𝑦𝑦𝑦 𝑥𝑥𝑥𝑥 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑦𝑦𝑦𝑦  
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Dla przykładu na rysunku 3 przeprowadzono obliczenia dla metryki euklideso-
wej (jak na rys. 3) i taksówkowej (tego wariantu nie przedstawiono graficznie).

5. Metryka rzeka (River metric) – pozwala na pomiar odległości w sytuacji, gdy 
między punktami x i y znajdują się co najmniej dwa dodatkowe punkty pośrednie 
(np. C i D). Najczęściej droga między C i D w zaplanowanej podróży to kluczowy 
fragment ze względu na istotne walory stosunku odległości do czasu. Historycznie 
był to fragment rzeki, którą płynęło się od przystani C do przystani D, przy czym 
z punktu x do przystani C należało dotrzeć innym środkiem transportu. Podobnie 
drogę z D do y pokonywano innym środkiem transportu. Aktualnie po drodze mię-
dzy C i D można się przemieszczać samolotem, szybkim pociągiem lub jest to frag-
ment autostrady, co nie zmienia faktu, że najpierw trzeba dotrzeć z punktu x do C, 
a następnie wykonać podróż z D do y. Pomijając sytuację oczywistą, kiedy punkt x 
jest tożsamy z punktem C, a punkt D jest tożsamy z punktem y, formalny zapis tej 
metryki jest następujący:

Odległości zawarte w  tym wyrażeniu można liczyć dowolną z  wcześniejszych 
metryk. Na rysunku 4 przedstawiono rozwinięcie przykładu z rysunku 1 dla me-
tryki rzeka. 

Rysunek 4. Metryka rzeka dla odległości między punktami A i B

Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 5. Relacja Katowice–Szczecin w kontekście różnych metryk odległości i czasu 
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W matematyce istnieje wiele definicji pojęcia odległość, takich jak m.in. klasa 
metryk Minkowskiego, klasa metryk generowanych przez normy, takich jak np. me-
tryki generowane przez normy Schattena (w tym normę śladową), metryka Haus-
dorffa, metryka probabilistyczna, metryka Mahalanobisa i  wiele innych. Należy 
zauważyć, że matematyka jako nauka nie określa jednostek odległości, bowiem od-
ległość w matematyce dotyczy nie tylko dwóch punktów geograficznych. Odległość 
może występować także między rozkładami prawdopodobieństwa, zmiennymi lo-
sowymi, macierzami czy zwartymi podzbiorami przestrzeni metrycznej zupełnej. 
Daje to duże pole do interpretacji, w takich naukach jak fizyka, informatyka, trans-
port czy ekonomia.

Tradycyjne ujęcie odległości w transporcie

W naukach transportowych odległość w naturalny sposób kojarzona jest z drogą 
i czasem. Odległość od punktu x do punktu y rozpatrywana jest w kontekście dro-
gi od punktu x do punktu y, którą można pokonać w czasie t. W zależności od wy-
boru drogi odległość od punktu x do punktu y może być różna, co wynika z istoty 
metryki wybranej do pomiaru. Praktyczny przykład tej zależności przedstawiono 
na rysunku 5.

Rysunek 5. Relacja Katowice–Szczecin w kontekście różnych metryk odległości i czasu

Źródło: opracowanie własne.

W  tradycyjnym ujęciu badawczym odległość obliczona za pomocą dowolnej 
metryki, a  także droga, dzięki której możemy tę odległość pokonać, jest ukryta 
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w różnych zakamarkach rozważań modelowych. Każdy model systemu transpor-
towego, jako zasadnie uproszczona reprezentacja fragmentu realnego transportu, 
powinien odzwierciedlać złożoność i współzależność zjawisk zachodzących w tym 
systemie oraz jego związki z otoczeniem. Konstruując model systemu transporto-
wego (MST), odwzorowane są zazwyczaj cztery jego właściwości, co wyrażone jest 
formalnie w sposób następujący:

MST = < G, F, P, O >
gdzie:
G – graf struktury,
F – zbiór funkcji określony na węzłach i/lub łukach grafu struktury, które opisują 
techniczne i ekonomiczne charakterystyki tych elementów,
P – potok ruchu,
O – organizacja interpretowana jako opis sposobu wykorzystania elementów struk-
tury do realizacji procesu przemieszczania.

Najczęściej stosowanym odwzorowaniem struktury oraz charakterystyk elemen-
tów systemu transportowego jest sieć transportowa, którą zgodnie z teorią grafów 
można przedstawić następująco:

G = < W, Ł >
gdzie:
W – węzły sieci,
Ł – łuki sieci

Zbiór węzłów W  i zbiór łuków Ł tworzą badaną siec. Każdy łuk ze zbioru Ł to 
uporządkowana para (x, y) węzłów, która może być interpretowana jako możliwość 
przejścia (droga) od węzła x do węzła y (od punktu x do punktu y), niezależnie od 
tego, jak będą interpretowane węzły i łuki. Biorąc pod uwagę całą sieć, drogą określa 
się kolejne elementy infrastruktury (np. kolejne łuki), po których realizowany jest 
proces przemieszczania od punktu początkowego do punktu końcowego. Oczy-
wiście w sieci bywa wiele dróg od tego samego punktu początkowego x do punktu 
końcowego y i każda z nich może mieć inną odległość.

W transporcie, także w ujęciu historycznym, możemy obserwować ciągłą „walkę” 
z odległością, a w zasadzie ze skutkami istnienia odległości między punktami w jed-
no-, dwu- i  trójwymiarowej przestrzeni. Nieustanne tworzenie nowych rozwią-
zań infrastrukturalnych i nowych środków transportu przy jednoczesnej destruk-
cji starych rozwiązań ma na celu związek z coraz mniejszym czasem pokonywania 
przestrzeni (drogi). Fizyczna odległość ma coraz mniejsze znaczenie dla procesów 
przemieszczania ludzi i ładunków, z wyjątkiem procesów inwestycyjnych, mających 
na celu rozwój infrastruktury transportu i środków transportu. Odległość staje się 
powoli tylko jednym z parametrów drogi, coraz mniej istotnym, także w zakresie 
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planowania i realizacji procesów transportowych. W nowoczesnych technologiach 
informatycznych odległość między użytkownikami telefonu czy internetu w ogóle 
nie ma żadnego znaczenia. Współcześnie odległość zaczyna coraz częściej oznaczać 
coś innego niż długość drogi do pokonania, mierzona za pomocą jednej z metryk, 
a pojęcie odległość wręcz separuje się od pojęcia droga. Permanentna dewaluacja 
pojęcia odległości fizycznej między punktem x oraz y w transporcie powoduje, że 
coraz częściej jednostką odległości staje się czas, co oznacza modelowe funkcjo-
nowanie w  czasoprzestrzeni, zapominając dla celów praktycznych, że interwał 
czasowo-przestrzenny jest odpowiednikiem odległości między dwoma punktami 
w ogólnej teorii względności.

Magia odległości

Pomijając matematyczny aspekt odległości w transporcie – jako wartość metryki – 
w słowniku języka polskiego PWN definiowana jest odległość w przestrzeni i odle-
głość w czasie. Odległość w przestrzeni to odległość oddzielająca od siebie dwa miej-
sca lub punkty, a odległość w czasie to odcinek czasu dzielący dwa porównywalne 
wydarzenia. Jeżeli odległość w przestrzeni dotyczy dwóch punktów geograficznych, 
to wystarczy obliczyć wartość odpowiedniej metryki (np. odległość między dwoma 
kolejnymi przystankami autobusowymi czy tramwajowymi w komunikacji publicz-
nej). Pokonywanie tej odległości drogą, dla której ją obliczono, biorąc pod uwagę 
tylko standardowe, niezmienne w czasie ograniczenia, pozwala na wyznaczenie od-
ległości w czasie (np. różnica między planowanymi odjazdami autobusu bądź tram-
waju z kolejnych przystanków). W transporcie najczęściej jednak występują istot-
ne, nieliniowe i dynamiczne relacje między czasem i odległością, bowiem wpływ 
na ich bieżące wartości mogą mieć takie czynniki, jak przepustowość drogi i sto-
pień jej wykorzystania, opory ruchu czy zatory. Powoduje to, że dla każdej podró-
ży w momencie jej rozpoczęcia z punktu lub miejsca x znany jest tylko teoretyczny 
czas przejazdu do punktu y i świadomość, że odległość być może trzeba będzie zwe-
ryfikować z wykorzystaniem innej metryki. Tak więc sposób odwzorowania drogi 
z punktu x do punktu y, której odległość jest znana jako d(x,y), może mieć decydu-
jące znaczenie zarówno dla planowania procesu przemieszczania, jak i jego realiza-
cji. Skutki pokonywania odległości, także ekonomiczne, mogą być w związku z tym 
różne w zależności od przyjętej dynamiki modelu drogi, po której następuje prze-
mieszczenie (rys. 6).
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Rysunek 6. Odległość droga i czas w warunkach występujących zakłóceń ruchu

Źródło: opracowanie własne.

Na rysunku 6 przedstawiono drogę między punktami A i B, o odległości d(A,B), 
która pokonywana jest w czasie t lub T w zależności od tego, czy odległość inter-
pretowana jest statycznie czy dynamicznie. Dla czasu t droga A–B pokonywana jest 
dla statycznego modelu odległości. Jeżeli na drodze A–B pojawią się nieplanowa-
ne lub planowane postoje w miejscu k oraz l to odległość d(A,B) pokonywana jest 
w sposób dynamiczny w czasie T. Model tej dynamiki może być dowolnie skom-
plikowany. Dla najprostszego przypadku (rys. 6) odległość z punktu A do punktu 
B to suma odległości z punktu A do punktu k, z punktu k do l oraz z punktu l do 
B. Długość drogi od A do B jest oczywiście stała, ale odległość do pokonania w cza-
sie uzależniona jest od oporów ruchu i dynamiki zjawisk zachodzących na drodze. 
W krańcowym przypadku może zachodzić potrzeba obliczania odległości dla każ-
dego odcinka według innej metryki, co zmienić może odległość między A i B. Po-
wyższe rozważania, na pozór banalne, mają istotne znaczenie dla praktyki, także 
dla struktury kosztów i innych aspektów ekonomicznych. Dotyczy to np. zatorów, 
awarii, napraw infrastrukturalnych, objazdów. Ciekawym przypadkiem z zakresu 
nowej mobilności mogą być rozważania na temat bieżącej eksploatacji autobusów 
elektrycznych w  komunikacji publicznej w  przypadku nadmiernej liczby niespo-
dziewanych zatrzymań w gęstym ruchu miejskim.

Odległość między dwoma punktami, miejscami, węzłami w  transporcie inter-
pretowana jest najczęściej w kontekście geograficznym. Jak już wspomniano, ma-
tematyka jako nauka nie określa jednak jednostek odległości. Odległość może wy-
stępować także między rozkładami prawdopodobieństwa, zmiennymi losowymi, 
macierzami czy zwartymi podzbiorami przestrzeni metrycznej zupełnej. Pozwa-
la to interpretować odległość jako zmienną jakościową, trudną do precyzyjnego 
pomiaru i często tylko szacowaną. Co więcej, szacunki te dotyczą niekiedy tylko 
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dynamiki takiej metryki odległości wyrażanej w  formie przyrostów, tzn. określa 
się, czy odległość rośnie, czy maleje, czy przyrost jest coraz większy w czasie, czy 
maleje. Takim rozważaniom podlegają także zmienne jakościowe w naukach spo-
łecznych. Mogą to być m.in. takie wielkości, jak: dystans społeczny między miesz-
kańcami wsi i miast, zachowania racjonalnego decydenta w kontekście decydenta 
normatywnego, odległość między ludźmi związana z procesami wzajemnego od-
działywania, odległość między użytkownikami drogi, co powoduje wzajemne od-
działywania między pojazdami i  ludźmi nimi kierującymi. W ekonomii mogą to 
być: odległość między agregatami powstającymi dzięki połączeniu odpowiednich, 
ale różnych wielkości mikroekonomicznych, odległość między nominalną i  real-
ną wartością, odległość między modelem konkurencji doskonałej a modelami re-
alnymi zachodzącymi w różnych segmentach sektora TSL. Ciekawym przykładem 
może być poglądowo przedstawiona odległość między modelami ładu gospodar-
czego (OMMŁG) w funkcji czasu (rys. 7).

Rysunek 7. Odległość jako zmienna jakościowa

Źródło: opracowanie własne.

Na rysunku 7 odległość d między modelami może być taka sama w trzech różnych 
momentach, ale jakościowo różna ze względu na zmiany w czasie zarówno modelu 
normatywnego, jak i deskryptywnego. Odległość d, zmierzona bądź nie, może ros-
nąć, maleć lub być niezmienna w czasie. Jeżeli odległość d między modelami nie-
ustannie rośnie, czyli przyrosty są coraz większe, to popularnym symbolem graficz-
nym takiej sytuacji są otwierające się nożyce. 
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Matematyka, proponując wiele metryk odległości, może wspomagać także bada-
nia jakościowe. Przykładem przydatnej metryki w rozważaniach jakościowych może 
być tzw. odległość Mahalanobisa, definiowana jako odległość między dwoma punk-
tami w  wielowymiarowej przestrzeni różnicująca wkład poszczególnych składo-
wych współrzędnych punktów oraz wykorzystująca korelacje między nimi. Formu-
ła taka może być zastosowana w analizie skupień, przy wyznaczaniu podobieństwa 
między nieznanym wektorem losowym a wektorem ze znanego zbioru. Poszukiwa-
nie możliwości wykorzystania właściwych metryk do opisu odległości między sze-
roko rozumianymi obiektami w naukach społeczno-gospodarczych może być dużą 
przygodą intelektualną, zgodną z poszukiwaniami współczesnej ekonomii.

Zamiast podsumowania

Odległość, jej miary, głębia dynamiki tego pojęcia w transporcie i ekonomii oraz 
jego usytuowanie w czasoprzestrzeni będące przedmiotem eseju, są tylko fragmen-
tem multidyscyplinarnej wiedzy na ten temat. Niemniej jednak sama przyjemność 
prowadzenia rozważań na temat słowa kluczowego „odległość” jest efektem m.in. 
tego, że miałem szczęście w życiu zawodowym, spotykając na Uniwersytecie Szcze-
cińskim Ciebie i wiele innych wspaniałych postaci. Twoja osobowość była dla mnie 
emanacją wizji naukowca, w której ważną rolę odgrywały minione, często już zapo-
minane wartości, opisywane takimi słowami jak kompetencja, rzetelność, skrom-
ność, łagodność… Chciałbym być kimś podobnym do Ciebie, ale nie jest to zada-
nie łatwe.

Z okazji Twojego Jubileuszu życzę wiele satysfakcji z pracy naukowej oraz wszel-
kiej pomyślności w życiu osobistym.
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Transport wodny śródlądowy  
w obliczu zmian klimatu na przykładzie Renu

Streszczenie

Zmiany uwarunkowań hydrologicznych, wywołane ocieplaniem się klimatu, tworzą nowe 
wyzwania dla sektora żeglugi śródlądowej. Niski stan wody skutkuje ograniczeniem ła-
downości statków lub ich wyłączeniem z użytkowania. Powoduje to straty nie tylko w że-
gludze śródlądowej, ale również w powiązanych z nią działach gospodarki. W ostatnim 
stuleciu zmieniły się wymagania odnośnie do środków transportu. Wzrosły zarówno wiel-
kości statków, jak i ich zanurzenie. W sytuacji suszy statki te tracą rentowność. W obliczu 
wyzwań zrównoważonego transportu oraz polityki neutralności klimatycznej UE wyma-
gane jest stworzenie warunków do funkcjonowania transportu wodnego śródlądowego.

W artykule przedstawiono uwarunkowania hydrologiczne funkcjonowania żeglugi śród-
lądowej oraz skutki, jakie stan niskiej wody wywołał w obszarze Renu. Dokonano analizy 
floty rzecznej państw nadreńskich, z punktu widzenia dopuszczalnego zanurzenia, oraz 
przedstawiono technologie przewozów, uwzględniające obniżanie poziomu stanu wód na 
europejskich drogach wodnych. Przedstawiono wpływ zmian klimatycznych na poziom 
wód Renu oraz programy rozwojowe Niemiec służące utrzymaniu właściwych parame-
trów eksploatacyjnych rzek. Wykorzystano dane statystyczne Centralnej Komisji Żeglugi 
na Renie oraz publikacje i opracowania instytucji dotyczące przedmiotu badań.

Słowa kluczowe: transport wodny śródlądowy, zmiany klimatu, polityka transportowa

Inland waterway transport  
in the face of climate change on the example of the Rhine

Summary

Changes in hydrological conditions caused by climate warming create new challenges for 
the inland shipping sector. Low water level results in reduced capacity of ships or shut-
down of their operation. This causes losses not only in inland shipping, but also in relat-
ed sectors of the economy.
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The requirements for means of transport have changed in the last century. Both the size 
of the ships and their draft increased. In a drought situation, these ships lose profitability. 
In the face of the challenges of sustainable transport and the EU climate policy, it is nec-
essary to create conditions for the operation of inland waterway transport.

The article presents the hydrological conditions for the operating of inland navigation and 
the effects of low water conditions in the Rhine area. The river fleet of the Rhine states was 
analyzed from the perspective of permissible draft. Also transportation technologies that 
take into account the lowering of the water level on European waterways was presented. 
The paper presents the impact of climate change on the Rhine water level and Germany›s 
development programs aimed at maintaining the proper operational parameters of riv-
ers. Statistical data of the Central Commission for Navigation of the Rhine as well as pub-
lications and studies of the institutions concerning the subject of the research were used.

Keywords: inland waterway transport, climate change, transport policy

Wstęp

Wzmacnianie pozycji żeglugi śródlądowej na rynku usług transportowych wyma-
ga uwzględnienia determinant rozwoju tego rynku. Występujące coraz częściej ni-
skie stany wody stały się uwarunkowaniem, które w ostatnich latach wywiera silny 
wpływ na funkcjonowanie żeglugi śródlądowej, ograniczając zdolność przewozo-
wą floty.

Wraz z  powstawaniem coraz doskonalszych technologii konstrukcji i  budowy 
statków obserwowano trend wzrostu wymiarów i ładowności tych środków trans-
portu. Można przypuszczać, że zmiany klimatu spowodują nagłe ograniczenie tej 
tendencji. 

W obszarze Renu w 2018 roku stan niskiej wody spowodował wiele dysfunkcji 
w funkcjonowaniu systemu transportu wodnego śródlądowego, powodując straty 
gospodarcze sięgające 5 mld EUR1. 

Dostosowanie żeglugi śródlądowej do nowych uwarunkowań hydrologicznych 
oparte jest m.in. na wdrażaniu rozwiązań technicznych i technologicznych, takich 
jak zastosowana przez firmę Contargo przebudowa ruf statków, ale także przyspie-
szeniu decyzji politycznych, ułatwieniu wykorzystania funduszy rządowych, roz-
wijaniu metod prognozowania pogody, doskonaleniu planowania łańcuchów logi-
stycznych oraz inwestycjach infrastrukturalnych.

1 Zentralkommission fur die Rheinschifffahrt, Marktbeobachtung 2019, https://inland-navigation-market.
org/chapitre/3-wasserstande-und-ihre-auswirkung-auf-den-sektor-der-binnenschifffahrt-und-die-
wirtschaft/?lang=de (20.04.2020).
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Celem artykułu jest przedstawienie uwarunkowań hydrologicznych funkcjono-
wania żeglugi śródlądowej oraz skutków, jakie stan niskiej wody wywołał w obsza-
rze Renu. Dokonano analizy floty rzecznej państw nadreńskich z punktu widzenia 
dopuszczalnego zanurzenia oraz przedstawiono technologie przewozów, uwzględ-
niające obniżanie poziomu stanu wód na europejskich drogach wodnych, przedsta-
wiono wpływ zmian klimatycznych na poziom wód Renu oraz programy rozwo-
jowe Niemiec służące utrzymaniu właściwych parametrów eksploatacyjnych rzek. 
Wykorzystano dane statystyczne Centralnej Komisji Żeglugi na Renie oraz publi-
kacje i opracowania instytucji dotyczące przedmiotu badań.

Parametry techniczno-eksploatacyjne  
floty rzecznej państw nadreńskich

Europejska klasyfikacja dróg wodnych określa siedem klas dróg wodnych pozwala-
jących na eksploatację barek o nośności od 250–400 t (klasa I) do 14 500–27 000 t 
(klasa VII)2. Unifikacja dróg wodnych ma zasadnicze znaczenie dla podnoszenia 
konkurencyjności żeglugi śródlądowej, wpływając na ograniczenie typów statków 
oraz ich odpowiednie dostosowanie do dróg wodnych danej klasy. Działanie to 
wpływa na lepsze wykorzystanie ładowności statków, zmniejszenie kosztów prze-
wozu, skrócenie czasu transportu, zwiększenie prędkości handlowej statku oraz 
zmniejszenie jego energochłonności3. 

Współcześnie, w  celu osiągnięcia korzyści skali, dąży się do przyjęcia maksy-
malnych dopuszczalnych na danej drodze wodnej wymiarów poziomych statków. 
W przypadku zestawów pchanych są to maksymalne dopuszczalne długości, nato-
miast długość barek motorowych jest ograniczona względami wytrzymałościowy-
mi4.

Najczęściej eksploatowana na zachodnioeuropejskich drogach wodnych barka 
motorowa GMS może przewozić od 600 do 3000 t ładunku w zależności od sta-
nu wody. Największa barka kontenerowa na świecie wykorzystuje w pełni swoją ła-
downość wynoszącą 3700 t przy zanurzeniu 3,5 m, natomiast przy najniższym do-
puszczalnym zanurzeniu 1,5 m przewozi jedynie 750 t ładunku. Zależności między 

2 Resolution No. 92/2 on New Classification of Inland Waterways, European Conference of Ministers of 
Transport, Athens 11–12 June 1992, CEMT/CM(92)6/FINAL, International Transport Forum, http://
www.internationaltransportforum.org (20.04.2020)

3 K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, Infrastruktura dróg wodnych w świetle współczesnych problemów po-
lityki transportowej, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Inland Shipping” 2006, Szczecin 2006, 
s. 12.

4 J. Kulczyk, Flota żeglugi śródlądowej, „Przegląd Komunikacyjny” 2008, nr 11, s. 15.
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dozwoloną przepisami ładownością a zanurzeniem dla poszczególnych typów stat-
ków eksploatowanych na Renie przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Ładowność barek przy danym zanurzeniu  
wg przepisów obowiązujących na Renie

Barka motorowa
Ładowność przy danym zanurzeniu

1,5 m 2,0 m 2,5 m 2,8 m 3,5 m

135 m x 11,45 m 750 t 1 475 t 2 225 t 2 600 t 3 700 t

110 m x 11,40 m
„Großmotorschiff” (GMS)

600 t 1 200 t 1 800 t 2 100 t 3 000 t

85,0 m x 9,50 m
„Johann Welker”

570 t 930 t 1 350 t – –

80,0 m x 9,50 m
„Gustav Koenigs”

600 t 940 t 1 280 t – –

80,0 m x 8,20 m 
„Gustav Koenigs”

500 t 800 t 1 100 t – –

67,0 m x 8,20 m 
„Gustav Koenigs”

420 t 670 t 1 000 t – –

57,0 m x 7,04 m
„Karl Vortisch”

285 t 460 t 560 t* – –

53,0 m x 6,29 m
„Oskar Teubert”

240 t 390 t 550 t – –

48,0 m x 5,05 m
„Theodor Bayer”

190 t 300 t 370 t* – –

38,5 m x 5,05 m
„Theodor Bayer”

130 t 220 t 270 t* – –

Barka pchana – 2,0 m 2,5 m 2,8 m 4,0 m

76,5 m x 11,40 m
„Europa Typ IIa” (wyższe burty)

– 1 140 t 1 529 t 1 800 t 2 800 t

76,5 m x 11,40 m
„Europa Typ II”

– 1 250 t 1 660 t 1 850 t –

70 m x 9,50 m
„Europa Typ I”

– 940 t 1 240 t –

*zanurzenie 2,3 m.

Źródło: WESKA 2011 Europäischer Schiffahrtskalender, Binnenschiffahrts-Verlag GmbH,  
Duisburg 2011, s. B205.

W  żegludze śródlądowej istnieje możliwość formowania zestawów pchanych 
i holowanych, złożonych z kilku barek, co pozwala na zwiększenie masowości prze-
wozu. Sposoby zwiększania zdolności przewozowej floty rzecznej oraz nośność 
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zestawów holowanych i pchanych dopuszczalną przy maksymalnym zanurzeniu 
przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Możliwości formowania zestawów pchanych i holowanych

Zestawy holowane  
(max. zanurzenie 3,5 m)

Max. nośność (t)

5 400

7 800

10 200

Zestawy pchane (max zanurzenie 4 m) Max nośność (t)

2 800 / 5 600

5 600

11 200

16 800

16 800

Źródło : Transport-Informations-Service, Fachinformationen der Deutschen Transportversicherer,  
http://www.tis-gdv.de (20.04.2020).

W 2018 roku w Europie zarejestrowanych było ponad 15 tys. statków, z których 
65% stanowiły statki żeglugi reńskiej, 23% – dunajskiej, a 12% – pozostałych krajów 
europejskich. Połowa statków żeglugi reńskiej to jednostki holenderskie. W latach 
2007–2018 w krajach nadreńskich obserwowano spadek liczby małych jednostek 
(do 1000 t) oraz wzrost wykorzystania dużych statków5, co przedstawiono w tabeli 3. 

Tabela 3. Struktura nośności floty żeglugi reńskiej w latach 2007 i 2018 (%)

Lata Ładowność (%)

< 1000 t 1000–2000 t – 3000 t > 3 000 t

2007 55 27 13,4 4,7

2018 43 28,2 18,4 10,4

Źródło: Zentralkommission fur die Rheinschiffahrt, Marktbeobachtung 2019,  
https://inland-navigation-market.org/chapitre/5-frachtflotte/?lang=de (20.04.2020).

5 Zentralkommission fur die Rheinschiffahrt, Marktbeobachtung 2019, https://inland-navigation-market.
org/chapitre/5-frachtflotte/?lang=de (20.04.2020).
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W 2018 roku flota reńska została wzbogacona o 17 barek motorowych, 28 zbior-
nikowców i 3 pchacze. Liczba nowych barek wprowadzanych na rynek jest nadal ni-
ska w porównaniu z czasem sprzed kryzysu finansowego w 2008 roku6. 

Rozwój floty rzecznej szczególnie widoczny jest w  segmencie zbiornikowców. 
W efekcie polityki zmierzającej do zastąpienia zbiornikowców jednokadłubowych – 
wielokadłubowymi i  związanych z  nią programów wsparcia finansowego, liczba 
zbiornikowców eksploatowanych w  Europie Zachodniej wzrosła w  latach 2005–
2012 o 9%, podczas gdy ich ładowność zwiększyła się o 50%. Świadczy to o wpro-
wadzeniu na rynek nowoczesnych jednostek o dużej ładowności (powyżej 2500 t). 
Największą liczbę nowych statków zakupiono w 2011 roku – 127 zbiornikowców 
oraz w 2010 roku – 112 zbiornikowców. Po 2011 roku liczba nowych jednostek za-
częła spadać. W 2018 roku w krajach nadreńskich zakupiono 33 barki do przewo-
zów ładunków płynnych7. 

Struktura floty znalazła odbicie w sytuacji niskiego stanu wody, jaki obserwuje 
się w ostatnich latach na Renie. W przypadku mniejszych statków obniżenie stanu 
wody powoduje proporcjonalnie niższy spadek dopuszczalnej ładowności niż przy 
statkach dużych, dlatego cena przewozu w okresie niskiej wody żeglownej spada 
bardziej w przypadku większych jednostek. Niski stan wody powoduje zwiększe-
nie popytu na przewozy mniejszymi statkami, w odniesieniu do których koszty jed-
nostkowe przewozu są wyższe, jednak rosną w omawianych uwarunkowaniach do 
poziomu niższego niż stawki w przewozach większymi jednostkami pływającymi8.

Jak wskazują badania niemieckie9, niezależnie od typu statku, głębokość drogi 
wodnej i wynikające z niej dopuszczalne zanurzenie statku są decydującym czynni-
kiem efektywności żeglugi śródlądowej. Drugim w kolejności czynnikiem jest efekt 
skali uzyskany dzięki zwiększeniu wymiarów statków, który jednak jest możliwy do 
osiągnięcia przy odpowiedniej głębokości toru wodnego10.

Wpływ parametrów eksploatacyjnych infrastruktury dróg wodnych oraz pozio-
mu wody na koszty żeglugi śródlądowej potwierdza degresja kosztów związana 

6 Ibidem.
7 Ibidem.
8 O.E. Jonkeren, Adaptation to Climate Change in Inland Waterway Transport, Tinbergen Institute Re search 

Series, Amsterdam 2009, nr 460, s. 30–48, https://research.vu.nl/ws/portalfiles/portal/42182528/com-
plete+dissertation.pdf (20.04.2020).

9 Badania przeprowadzone przez Europejskie Centrum Rozwoju Żeglugi Śródlądowej i Przybrzeżnej, In-
stytut Budowy Statków Śródlądowych w Duisburgu (Europäisches Entwicklungszentrum für Binnen- 
und Küstenschifffahrt, Versuchsanstalt für Binnenschiffbau e.V., Duisburg); W. Bialoski, V. Renner, 
Technische und wirtschaftliche Konzepte für flussangepasste Binnenschiffe, Europäisches Entwicklungs-
zentrum für Binnen- und Küstenschifffahrt, Versuchsanstalt für Binnenschiffbau e.V., Duisburg Auf-
trag 2317, Bericht 1701, Schlussbericht, 2004.

10 Ibidem.
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z zanurzeniem statku. Jak wynika z badań Planco11, koszt przewozu barką motoro-
wą GMS (110 m x 11,4 m) na odcinku 300 km obniża się o 53,2% pod wpływem zmia-
ny zanurzenia z 2,0 m do 3,4 m oraz wzrostu masy przewożonego ładunku. W przy-
padku statków o większych wymiarach obserwowana degresja kosztów jest jeszcze 
wyższa. Wynika to z tego, że mniejsze jednostki szybciej osiągają pułap maksymal-
nego zanurzenia i koszty zmienne nie mogą być w ich przypadku rozłożone na więk-
szą masę ładunku12. 

Prognozy przewidują spowolnienie wzrostu nośności floty i wzrost jej produk-
tywności na skutek zastosowania nowoczesnych rozwiązań informacyjnych i  in-
formatycznych, takich jak system informacji rzecznej RIS. Przyczyni się to do 
zwiększenia prędkości przewozu, zmniejszenia liczby opóźnień oraz zwiększenia 
efektywności przeładunków13. W sytuacji zmieniających się uwarunkowań hydrolo-
gicznych niezbędne są działania zwiększające niezawodność żeglugi oraz efektyw-
ność łańcuchów logistycznych. W Unii Europejskiej realizowanych jest wiele pro-
jektów badawczych dotyczących zjawiska zmian klimatu i jego oddziaływania na 
żeglugę śródlądową: 
 – IMPREX (Improving Predictions and Management of Hydrological Extremes) – pro-

jekt, w ramach którego rozwijane są m.in. prognozy stanu wody;
 – ENC (Electronic Navigational Chart)14 – elektroniczne karty żeglugowe przyjęte 

przez Komisję Reńską i Dunajską, które zapewniają poszerzoną informację o głę-
bokościach nawigacyjnych15;

 – ECCONET (Effects of Climate Change on the Inland Waterway Networks) – projekt 
mający na celu zbadanie zmian klimatu w obszarze Dunaju i opracowanie narzę-
dzi dostosowawczych16; 

 – GERICS (Climate Service Center Germany)  – centrum usług klimatycznych 
w Niemczech zainicjowane przez rząd federalny w 2009 roku jako główny ele-
ment strategii zaawansowanych technologii w zakresie ochrony klimatu;

 – RIS  – COMEX (RIS Corridor Management Execution)  – koncepcja zarządzania 
transportem w korytarzach transportowych z wykorzystaniem usług informacji 

11 Verkehrswirtschaftlicher und ökologischer Vergleich der Verkehrsträger Straße, Schiene und Wasserstraße, 
Schlussbericht, PLANCO Consulting GmbH, Bundesanstalt für Gewässerkunde, Wasser- und Schiff-
fahrtsdirektion Ost (WSD Ost), Magdeburg 2007, s. 35–29.

12 Ibidem, s. 31–32.
13 Medium and Long Term Perspectives of IWT in the European Union, Final Report, NEA, CE Deft, Planco, 

MDS Transmodal, Viadonau, Zoetermeer 2011, s. 149.
14 Elwis, https://www.elwis.de/DE/Service/Inland-ENC-der-WSV/Inland-ENC-der-WSV-node.html 

 (20.04.2020).
15 Electronic Navigational Chart, https://ienc.openecdis.org/ (20.04.2020).
16 ECCONET – Effects of Climate Change on the Inland Waterway Networks, https://navigation.danu-

be-region.eu/ecconet-effects-of-climate-change-on-the-inland-waterway-networks/ (20.04.2020).
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rzecznej RIS, jej celem jest wymiana informacji na poziomach regionalnym, kra-
jowym i międzynarodowym; są to usługi informacyjne świadczone między użyt-
kownikami dróg wodnych, zarządcami dróg wodnych i  dostawcami usług lo-
gistycznych w  celu optymalizacji wykorzystania korytarzy transportowych 
tworzonych przez śródlądowe drogi wodne17;

 – KLIWAS (Auswirkungen des Klimawandels auf Wasserstraßen und Schifffahrt – En-
twicklung von Anpassungsoptionen)  – projekt badawczy Federalnego Minister-
stwa Transportu i Infrastruktury Cyfrowej (BMVI) mający na celu badanie wpły-
wu zmian klimatu na drogi wodne i żeglugę śródlądową18.
W sytuacji, gdy susze coraz silniej wpływają na żeglugę śródlądową, w innowa-

cyjnych koncepcjach należy upatrywać sposobu zwiększania pozycji konkurencyj-
nej żeglugi śródlądowej. 

Transport wodny śródlądowy w obliczu zmian klimatu

Według Międzyrządowego Zespołu do Zmian Klimatu (Intergovernmental Panel on 
Climate Change – IPCC), w ciągu ostatnich 150 lat średnia temperatura w Europie 
wzrosła o ok. 1ºC. Lata 1995–2006 zalicza się do najcieplejszych w historii pomia-
rów temperatury powierzchni Ziemi (od 1850 r.). IPCC prognozuje, że skutki zmian 
klimatu będą coraz wyraźniejsze. Fale upałów, susze i powodzie będą zdarzały się 
częściej i będą bardziej intensywne19.

Przewiduje się, że na skutek zmian klimatu mniej śniegu będzie gromadziło się 
zimą w górach, a więcej przedostanie się do rzek, powodując wyższy stan wody. 
W lecie, oprócz zmniejszenia się w rzekach udziału wody pochodzącej z topnieją-
cego w górach śniegu, będzie mniej opadów i więcej parowania. W rezultacie wzro-
śnie liczba dni niskiej wody żeglownej. Zmniejszona zostanie zdolność przewozo-
wa floty, co spowoduje skutki ekonomiczne. Równocześnie w zimie wzrośnie liczba 
dni wysokiej wody, w których transport wodny śródlądowy ze względów bezpie-
czeństwa nie będzie funkcjonował20. 

Wśród podmiotów zaangażowanych w przeciwdziałanie zmianom klimatycznym 
na Renie, oprócz Centralnej Komisji Żeglugi na Renie (ZKR), funkcjonują: Grupa 
Robocza oraz Komitet ds. Infrastruktury i Środowiska, Międzynarodowa Komisja 

17 Riscomex, https://www.riscomex.eu/, http://www.viadonau.org/en/company/project-database/aktiv/
ris-comex-ris-corridor-management-execution (27.04.2020).

18 Kliwas, https://www.kliwas.de/KLIWAS/DE/Home/homepage_node.html (27.04.2020).
19 Europejska Agencja Środowiska, https://www.eea.europa.eu/pl/themes/climate/about-climate-chan-

ge (27.04.2020).
20 O.E. Jonkeren, Adaptation to Climate Change…
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Ochrony Renu (ICPR) oraz Komisja Hydrologii Renu (KHR). Wyniki badań tych 
podmiotów jednoznacznie wskazują, że w przyszłości wody w Renie w okresach 
letnich będzie mniej21.

Zgodnie z opinią Federalnego Instytutu Hydrologii (Bundesanstalt fur Gewasser-
kunde), w ostatnich 200 latach niski stan wody występował na Renie 15 razy. 

W 2018 roku w krajach nadreńskich obserwowano temperatury powietrza prze-
kraczające o ok. 2°C średnie temperatury z lat 1981–2010. W Austrii ostatnie tak 
wysokie temperatury zanotowano w  1768 roku. W  Szwajcarii odnotowano dru-
gą najwyższą temperaturę od 1864 roku. W Niemczech w 2018 roku obserwowa-
no najwyższe średnie temperatury powietrza od 1881 roku. W większości regionów 
w Niemczech średnie temperatury przekraczały średnią z lat 1981–2010 o 2°C, na-
tomiast w Holandii o 1°C. Maj był w tym kraju najcieplejszy od 300 lat. Lato było 
natomiast najcieplejsze od 1901 roku22.

Konsekwencją wysokich temperatur powietrza w 2018 roku był niski stan wody 
na Renie. Najważniejszym wodowskazem na tej rzece jest Kaub, ponieważ zgodnie 
z jego wskazaniami ustala się dopuszczalne zanurzenie statków. Zmniejsza się ono 
wraz ze spadkiem poziomu wody na wodowskazie poniżej 260 cm. Przy wskaza-
niu 135 cm zdolność przewozowa floty może być wykorzystana w 50%. Kiedy wodo-
wskaz pokazuje 75 cm, spada ona do 25%, natomiast poniżej 55 cm wynosi jedynie 
16,6%23. Poniżej 40 cm żegluga jest niemożliwa, wyjątek stanowią nieliczne jednost-
ki, które mogą pływać przy stanie wody 35 cm24.

Według danych historycznych w listopadzie 2018 roku stan wody na wodowska-
zie Kaub kształtował się w zakresie od 28 cm do 57 cm, co uniemożliwiało żeglugę. 
Podobnie w październiku 2018 roku odnotowano stan wody w przedziale 25–78 cm, 
natomiast we wrześniu i w sierpniu odpowiednio 61–115 cm i 55–80 cm25.

Pogorszenie warunków nawigacyjnych znalazło swój wyraz w wyższych kosztach 
eksploatacji floty i czasie przewozu. W 2018 roku stawki frachtowe na Renie wzros-
ły o 250% w przewozie węgla rud żelaza i kontenerów oraz o 450% w przewozie 

21 Niedrigwasser: ZKR rechnet mit langfristigem Wandel am Rhein, „Binnenschifffahrt”, 1.11.2018, https://
binnenschifffahrt-online.de/2018/11/schifffahrt/5116/niedrigwasser-zkr-rechnet-mit-langfristigem-
wandel-am-rhein/ (27.04.2020).

22 Internationale Kommission für die Hydrologie des Rheingebietes (KHR) Jahresbericht der KHR 2018, red. 
Eric Sprokkereef  – Rijkswaterstaat, VWM, Lelystad, https://www.chr-khr.org/sites/default/files/chr-
publications/jahresbericht_2018_final_pdf.pdf (27.04.2020).

23 F. Struck, Niedrigwasser für die Binnenschifffahrt erreicht kritisches Level, 17.10.2018, https://freigh-
thub.com/de/blog/niedrigwasser-fuer-die-binnenschifffahrt-erreicht-kritisches-level/ (27.04.2020)

24 Contargo, Kleinwasser Info 2017, https://www.contargo.net/assets/pdf/Kleinwasser_Info-2017-DE.
pdf.

25 Contargohtthttps://www.contargo.net/de/goodtoknow/lws/history/ (27.04.2020).
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ładunków płynnych26. Najbardziej dotknięte recesją zostały przewozy surowców 
(węgla i rudy żelaza), produktów końcowych przemysłu chemicznego i petroche-
micznego oraz kontenerów. W 2018 roku odnotowano zmniejszenie wielkości prze-
wozów na Renie o 11,8%27.

W odpowiedzi na spowolnienie gospodarcze w regionach nadreńskich wywoła-
ne niskim stanem wody rząd Niemiec opracował plan „Niedrigwasser Rhein” (Ni-
ska woda na Renie). Celem programu jest usprawnienie prognozowania pogody, za-
pewnienie informacji o głębokościach toru wodnego, dostosowanie do aktualnej 
sytuacji koncepcji logistycznych i konstrukcji statków, rozbudowa infrastruktury 
i poprawa dialogu społecznego28. Planowane jest szybsze wdrożenie działań doty-
czących żeglugi śródlądowej przewidzianych w Federalnym Planie Infrastruktury 
Transportowej do 2030 roku (Bundesverkehrswegeplan 2030) oraz wdrożenie usta-
wy umożliwiającej przyspieszone wykorzystanie środków finansowych na inwesty-
cje w  transporcie wodnym śródlądowym. Rozważana jest budowa nowych urzą-
dzeń hydrotechnicznych na Renie29. 

Realizacja przedsięwzięć infrastrukturalnych ma duże poparcie lobbystyczne. 
W „Niedrigwasser Rhein” zaangażowane są zarówno gałęziowe podmioty polityki 
transportowej, jak i największe europejskie koncerny mające swoje siedziby nad Re-
nem, takie jak BASF oraz Thyssenkrupp Steel Europe AG, realizujące 75–80% prze-
wozów transportem wodnym śródlądowym.

Jak wynika z  informacji opublikowanych przez Federalny Związek Niemiec-
kiej Żeglugi Śródlądowej (Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt BDB), 
przerwanie łańcuchów dostaw spowodowane suszą wywołało straty ekonomicz-
ne w sektorze produkcyjnym w Niemczech w wysokości ok. 5 mld EUR30. Instytut 
Gospodarki Światowej w Kilonii szacuje straty spowodowane zmniejszeniem pro-
dukcji i opóźnieniami w dostawach towarów na 2,9 mld EUR w czwartym kwarta-
le 2018 roku31. 

26 Zentralkommission fur die Rheinschiffahrt, Marktbeobachtung Europaische Binnenschifffahrt 
2019, https://inland-navigation-market.org/chapitre/3-wasserstande-und-ihre-auswirkung-auf-den-
sektor-der-binnenschifffahrt-und-die-wirtschaft/?lang=de (27.04.2020).

27 Ibidem.
28 Ibidem.
29 H2O statt CO2 – Wir machen den Güterverkehr auf dem Rhein zukunftssicher, Aktionsplan „Niedrigwas-

ser Rhein“, für zuverlässigen Transport https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/WS/gemeinsame-
erklaerung-acht-punkte-plan-niedrigwasser-rhein.html (27.04.2020)

30 BDB Report 3/2019 s. 12, https://www.binnenschiff.de/wp-content/uploads/2019/08/BDB-Report -
- 03-19.pdf (30.04.2020).

31 Zentralkommission fur die Rheinschiffahrt, Marktbeobachtung 2019, https://inland-navigation-mar-
ket.org/chapitre/3-wasserstande-und-ihre-auswirkung-auf-den-sektor-der-binnenschifffahrt-und-
die-wirtschaft/?lang=de (30.04.2020).
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Obserwowane są efekty „absorbcji” i  „naczyń połączonych”. Pierwszy z  nich 
oznacza, że do przewozów angażowane są mniejsze jednostki, często z krajów są-
siednich, natomiast drugi efekt polega na wzroście stawek frachtowych w obsza-
rach przyległych do obszarów suszy, w których to jednak zjawisko to nie wystąpiło32.

Statki mogą zostać dostosowane do aktualnych warunków hydrologicznych. Ar-
matorzy stoją przed wyborem rodzaju i  zakresu inwestycji, jakie są możliwe do 
realizacji. Dla przykładu, przedsiębiorstwo Contargo, które jest operatorem logi-
stycznym wykorzystującym transport wodny śródlądowy do przewozu 75% ogó-
łu obsługiwanych kontenerów, zdecydowało się na przebudowę ruf czterech jed-
nostek, w celu zwiększenia ich efektywności przy niższym zanurzeniu. W wyniku 
przebudowy, w tylnych zbiornikach balastowych nie jest już potrzebna woda, a więc 
statki te w warunkach niskiej wody żeglownej mogą pływać z 10 cm do 15 cm więk-
szym zanurzeniem i przewozić od 200 t do 300 t więcej ładunku. Remont jednego 
statku kosztował 10 tys. EUR33.

Innym przykładem przedsiębiorstwa, którego funkcjonowanie jest ściśle zwią-
zane z transportem wodnym śródlądowym jest potentat chemiczny BASF z siedzi-
bą w porcie Ludwigshafen nad Renem. W drugiej połowie 2018 roku niskie stany 
wodny na Renie silnie wpłynęły na przepływy logistyczne i dostawy do fabryk sek-
tora chemicznego, w tym BASF. Przedsiębiorstwo to było zmuszone do wstrzyma-
nia produkcji z powodu braku dostępu do wody przeznaczonej do chłodzenia34. 

Przedsiębiorstwo transportowe Rhein Cargo, dzięki ofercie trimodalnej, czę-
ściowo uniknęło negatywnych skutków ograniczenia żeglugi w  czasie suszy. Do 
przewozu 30% ładunków ciążących do żeglugi wykorzystano transport kolejowy. 
W siedmiu portach Rhein Cargo przeładowano łącznie o 12% mniej towarów w sto-
sunku do roku poprzedniego35.

Aby uniknąć negatywnych skutków suszy, doskonalone są rozwiązania logistycz-
ne, tak aby w punktach logistycznych możliwa była szybka zmiana gałęzi transportu 
w sytuacji niskich stanów wody. Takie działanie może okazać się jednak niekorzyst-
ne z punktu widzenia polityki transportu wodnego śródlądowego i może osłabić 
udział żeglugi śródlądowej w  podziale gałęziowym rynku usług transportowych 

32 Ibidem.
33 Contargo reagiert auf Niedrigwasser, „Binnenschifffahrt” 1.08.2019, https://binnenschifffahrt-online.

de/2019/08/schifffahrt/8703/ (30.04.2020).
34 Niedrigwasser: ZKR rechnet mit langfristigem Wandel am Rhein, „Binnenschifffahrt” 1.11.2018, https://

binnenschifffahrt-online.de/2018/11/schifffahrt/5116/niedrigwasser-zkr-rechnet-mit-langfristigem-
wandel-am-rhein/ (30.04.2020).

35 Rhein Cargo kann Niedrigwasser dank Bahn verkraften, „Binnenschifffahrt“ 6.03.2019, https://bin-
nenschifffahrt-online.de/2019/03/featured/6306/rheincargo-kann-niedrigwasser-dank-bahn-
verkraften/ (30.04.2020).
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na Renie. Świadczy o tym, przywoływany w opracowaniu Centralnej Komisji Że-
glugi na Renie, przykład osunięcia się torów kolejowych w miejscowości Rastatt 
w  Niemczech. Wypadek ten spowodował całkowitą blokadę korytarza kolejowe-
go od 12 sierpnia 2017 roku do 1 października 2017 roku. Zamknięcie toru miało 
poważny wpływ na kolejowy transport towarowy i pasażerski, natomiast czasowe 
przesunięcie gałęziowe, wynikające z tego zdarzenia losowego, nie zostało skom-
pensowane w długim czasie36. Niespełna dwumiesięczne zamknięcie ważnego ko-
rytarza kolejowego wystarczyło, aby na nowo ukształtowały się potoki ładunkowe 
i nastąpiło trwałe przesunięcie gałęziowe na korzyść żeglugi śródlądowej. Pomimo 
występowania okresów niskiej wody żeglownej w 2017 roku odnotowano rekordo-
we liczby przeładunków w portach śródlądowych położonych na Górnym Renie, 
które nie zmniejszyły się po naprawie i  ponownym uruchomieniu konkurencyj-
nego korytarza kolejowego. Można przypuszczać, że w sytuacji niskiej wody, którą 
obserwuje się na Renie, możliwy będzie efekt odwrotny. Ważne są dlatego działa-
nia dostosowujące funkcjonowanie tej gałęzi transportu do nowych uwarunko-
wań. Aby zapobiec długotrwałemu przesunięciu gałęziowemu z transportu wodne-
go śródlądowego na substytucyjne gałęzie transportu, potrzebne są zintegrowane 
działania w obszarze infrastruktury, floty, logistyki i cyfryzacji. Środki przeciwdzia-
łania oddziaływaniu suszy na funkcjonowanie żeglugi śródlądowej są znane, po-
trzebne są natomiast działania polityczne i decyzje finansowe. 

Zakończenie

Zmiany uwarunkowań hydrologicznych, wywołane ocieplaniem się klimatu powo-
dują nowe wyzwania dla sektora żeglugi śródlądowej. Z powodu niskiego stanu 
wody na Renie w drugiej połowie 2018 roku statki miały ograniczoną ładowność lub 
były wyłączone z użytkowania. Spowodowało to straty nie tylko w żegludze śródlą-
dowej, ale również w powiązanych z nią działach gospodarki.

W ostatnim stuleciu zmieniły się wymagania odnośnie do środków transportu. 
Flota reńska została znacząco rozbudowana. Wzrosły zarówno wielkości statków, 
jak i ich zanurzenie. W sytuacji suszy statki te tracą rentowność. W obliczu wyzwań 
zrównoważonego transportu oraz polityki neutralności klimatycznej UE wymaga-
ne jest stworzenie warunków do funkcjonowania transportu wodnego śródlądo-
wego. Pojawia się więc wyzwanie opracowania koncepcji utrzymania  opłacalno-
ści przewozów transportem wodnym śródlądowym i  niezawodności łańcuchów 

36 The disruption at Rastatt and its effects on the Swiss railway system, Rail Norrköping 2019. 8th Interna-
tional Conference on Railway Operations Modelling and Analysis (ICROMA), Norrköping, Sweden, 17–
20.06.2019, s. 221–238, http://research-collection.ethz.ch/handle/20.500.11850/368927 (30.04.2020).
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logistycznych. Potrzebne są zintegrowane działania w obszarze infrastruktury, flo-
ty, logistyki i cyfryzacji.
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Bezpieczeństwo ładunków w transporcie  
Unii Europejskiej – z uwzględnieniem technologii 

intermodalnej

Streszczenie

Bezpieczeństwo transportu pozostaje sprawą najwyższej wagi dla Unii Europejskiej, za-
równo ze względu na potencjalne zagrożenia dla życia pasażerów, jak i  możliwość wy-
rządzenia szkód gospodarczych wynikających z  zamierzonych bezprawnych ataków na 
urządzenia transportowe. Pomocne w opracowaniu systemów o wysokim poziomie bez-
pieczeństwa, które wpływają na skrócenie czasu trwania zagrożenia oraz wspomagają 
kontrolę bezpieczeństwa, mogą okazać się nowe technologie. W artykule zaprezentowano 
udział transportu intermodalnego w ogólnych przewozach ładunków w Europie. Analizie 
poddano realizowane i finansowane w ramach UE projekty dotyczące systemów bezpie-
czeństwa obejmujących nowe technologie, które mają wspomóc kontrolę bezpieczeństwa 
oraz zapobiegać występowaniu zagrożeń w transporcie intermodalnym.

Słowa kluczowe: transport, UE, bezpieczeństwo ładunków, nowe technologie

Wprowadzenie

W nowoczesnym społeczeństwie obsługa złożonych operacji transportowych wy-
maga wysoce wydajnych oraz jednocześnie jak najmniej negatywnie wpływają-
cych na środowisko naturalne rodzajów transportu i ich spójnego współdziałania. 
Aby zapewnić lepsze i  zintegrowane zarządzanie ruchem oraz uprościć procedu-
ry administracyjne przez poprawę logistyki transportu towarów, śledzenie ruchu 
i pochodzenia ładunku, a także zoptymalizowanie rozkładów i przepływów ruchu, 
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Unia Europejska1 postuluje wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnych 
w zakresie transportu. Ponieważ tego rodzaju środki wspierają efektywne zarządza-
nie taką infrastrukturą transportową i jej wykorzystywanie, zostały objęte zakresem 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady2. W dokumencie tym przyjęto, że: 

wyposażenie m.in. terminali towarowych i platform logistycznych powinno zapewniać, bez 
uszczerbku dla obowiązujących przepisów unijnych i krajowych, przepływ informacji w ra-
mach danej infrastruktury oraz pomiędzy poszczególnymi rodzajami transportu w  łań-
cuchu logistycznym. Stosowane systemy mają umożliwiać w  szczególności dostarczanie 
informacji w czasie rzeczywistym na temat dostępnej przepustowości infrastruktury, prze-
pływów ruchu i pozycjonowania oraz śledzenia ruchu i pochodzenia, a także zapewniać 
bezpieczeństwo i ochronę w czasie podróży multimodalnych.

W transporcie intermodalnym coraz większą wagę przywiązuje się do nowoczes-
nych technologii. Ważną rolę odgrywają rozwiązania teleinformatyczne umożliwia-
jące obserwowanie i śledzenie towarów na wszystkich etapach transportu, a tym sa-
mym wpływające na poprawę ich bezpieczeństwa. 

Udział transportu intermodalnego w przewozach europejskich

Transport intermodalny w przewozach towarów w Europie wykazuje w ostatnich 
latach tendencje rosnące. Jest to ciągle rozwijający się sektor o ogólnoeuropejskim 
natężeniu ruchu wynoszącym 192 mln t ładunków i średniej rocznej stopie wzrostu 
7,7%3. Porównując go wyłącznie z transportem drogowym, jest konkurencyjny na 
długich dystansach – od 500 km, a nawet 300 km w tranzycie alpejskim. Ponadto 
unifikacja jednostek ładunkowych umożliwia zastosowanie różnych sposobów za-
ładunku i rozładunku, co podnosi dostępność i jakość usług transportowych, a tak-
że zmniejsza ryzyko uszkodzenia przewożonego towaru.

Systematyczny wzrost przewozów towarów transportem intermodalnym w Eu-
ropie przekłada się na coraz większy udział wykorzystywanych w przewozach kon-
tenerów i innych intermodalnych jednostek transportowych (ITU), takich jak nad-
wozia wymienne, przyczepy i  naczepy. Coraz większe znaczenie i  rosnącą rolę 

1 Biała księga Komisji Europejskiej „Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie 
do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu”, COM(2011) 144, wersja osta-
teczna z 28.03.2011 r.

2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) nr 1315/2013 z  11.12.2013 r. w  sprawie unij-
nych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i  uchylające decyzję 
nr 661/2010/UE (Dz.U. 2013 L.348.1).

3 HUPAC, http://www.hupac.ch/EN/Combined-transport-f941cf00 (20.03.2020).



249

Z badań nad transportem

transportu intermodalnego w  przewozach potwierdzają dane zaprezentowane 
w tabeli 1.

Tabela 1. Udział kontenerów i innych intermodalnych jednostek transportowych 
w przewozach towarów w Europie w latach 2007–2017  

(tkm dla masy brutto towarów, w %)

Gałąź transportu 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Kolejowy*, ** 14,5 14,9 16,3 15,9 16,1 17,4 17,3 17,3 17,1 18,1 17,9
Drogowy 7,0 7,3 6,3 6,1 6,4 6,4 6,3 6,4 6,3 6,1 6,2
Morski bliskiego 
zasięgu***

14,0 14,9 14,8 15,9 16,2 16,5 16,6 17,7 17,1 17,4 15,4

Wodny śródlądowy 6,9 6,3 6,3 6,8 7,4 7,7 7,7 8,3 8,2 8,7 9,2

Na podstawie masy brutto, w tym masy opakowania, ale bez masy własnej pojemników. 
* Szacowana waga brutto, ** pojemniki i wymienne nadwozia, *** szacowane tonokilometry.

Źródło: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Freight_transported_in_
containers_-_statistics_on_unitisation. (20.05.2020).

Analiza przewozów transportem intermodalnym wskazuje na najpowszechniej-
sze wykorzystywanie intermodalnych jednostek ładunkowych w transporcie kole-
jowym, przy czym oprócz kontenerów zalicza się do nich również pojazdy drogowe 
(z kierowcą) oraz naczepy (bez kierowcy). Równie znaczący jest udział w transporcie 
towarów bez potrzeby przeładunku na transport morski. W przypadku transportu 
drogowego wskaźnik ten utrzymuje się natomiast na stałym poziomie wynoszącym 
ponad 6% od 2009 roku. Godne odnotowania jest to, że udział transportu towaro-
wego śródlądowymi drogami wodnymi, który odbywa się tylko w krajach z odpo-
wiednią klasą wód (czyli w około połowie państw członkowskich UE), w 2017 roku 
wyniósł 9,2% i w ostatnich latach wykazywał tendencję wzrostową.

Działania UE w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa  
w transporcie intermodalnym

Bezpieczeństwo stanowi główny problem każdego systemu transportowego, który 
dotyczy wszystkich użytkowników transportu i dostawców usług transportowych. 
Bezpieczeństwo transportu może obejmować ataki terrorystyczne (które na szczę-
ście rzadko występują), wypadki, włamania, kradzieże. Zdarzenia te wywołują kosz-
ty ekonomiczne, które można mierzyć m.in. w  kategoriach strat ubezpieczenio-
wych, przerw w działalności gospodarczej i szkód materialnych. 

Dla Unii Europejskiej bezpieczeństwo transportu pozostaje sprawą najwyższej 
wagi zarówno ze względu na potencjalne zagrożenia dla życia pasażerów, jak i możli-
wość wyrządzenia szkód gospodarczych wynikających z zamierzonych bezprawnych 
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ataków na urządzenia transportowe. Pomocne w opracowaniu systemów o wyso-
kim poziomie bezpieczeństwa, które wpływają na skrócenie czasu trwania zagroże-
nia oraz wspomagają kontrolę bezpieczeństwa, są nowe technologie.

W transporcie intermodalnym coraz większą wagę przywiązuje się do nowoczes-
nych technologii. Stosowane technologie teleinformatyczne warunkują istnienie 
wydajnej logistyki, umożliwiającej obserwowanie i  śledzenie towarów na wszyst-
kich etapach transportu. W tym kontekście należy wymienić takie przedsięwzięcia 
realizowane w UE jak europejski system nawigacji satelitarnej Galileo. Jest to wie-
loletni projekt rozpoczęty w lutym 1999 roku, dotyczący stworzenia łączności sa-
telitarnej, w tym także transmisji danych, co ma dać efekty w postaci wielkiej skali 
badawczej i wdrożeniowej. Poza zastosowaniami wojskowymi będzie mieć również 
ogromny wpływ na funkcjonowanie europejskiego rynku transportowego i  logi-
stycznego. System będzie się składał z 30 satelitów. Docelowo ma współpracować 
z amerykańskim GPS i rosyjskim GLONASS, co umożliwi pokrycie ponad 90% ob-
szarów zurbanizowanych. Pierwsze usługi systemu zostały udostępnione w grud-
niu 2016 roku4.

Eksperymentalne satelity GIOVE-A i GIOVE-B zostały uruchomione odpowied-
nio w 2005 i 2008 roku Dzięki wyposażeniu w transponder, który może przekazy-
wać sygnały o  niebezpieczeństwie z  nadajników użytkowników do regionalnych 
centrów koordynacji ratunkowej, satelity zapewniają globalną funkcję wyszukiwa-
nia i ratowania (SAR) na podstawie działającego systemu Cospas-Sarsat. 

W  ramach możliwości systemu Galileo opracowywane są różne technologie 
wpierające funkcjonowanie logistyki. Przykładem może być zakończony w  2008 
roku projekt badawczo-rozwojowy System for Mobile Maintenance Accessible in Real 
Time (SMMART), zrealizowany w ramach 6. Programu Ramowego Unii Europej-
skiej5. Koncepcja ta miała na celu stworzenie satelitarnego, globalnego (początkowo 
ogólnoeuropejskiego) systemu wspomagającego przeglądy, naprawy i  dobór czę-
ści zamiennych dla wybranych środków transportu, działającego w czasie rzeczy-
wistym. Projektem został objęty transport drogowy i lotniczy. Był to projekt mię-
dzynarodowy, do udziału w którym zaangażowano około 30 podmiotów z różnych 
krajów UE, reprezentujących przedsiębiorstwa transportowo-logistyczne, produ-
centów samochodów ciężarowych i samolotów (np. Airbus, Volvo), a także ośrod-
ki naukowe.

4 http://www.esa.int/Our_Activities/Navigation/Galileo/What_is_Galileo (15.04.2019).
5 www.smmart.eu (15.04.2019). 
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Innymi systemami opracowywanymi w  ramach rozwoju technologii teleinfor-
matycznych przewidzianymi do wprowadzenia w UE do 2020 roku i mającymi za 
zadanie zwiększenie bezpieczeństwa są: 
 – system identyfikacji i śledzenia statków dalekiego zasięgu LRIT 15 (Long-range 

Identification and Tracking) – jest w stanie przekazywać w sposób automatyczny 
do odpowiednio wyposażonej stacji znajdującej się na lądzie, do innego statku 
lub nawet samolotu informację, która zawiera dane identyfikujące statek, pozy-
cję oraz rodzaj przewożonego ładunku; 

 – system informacji żeglugi rzecznej RIS 16 (River Information System)6, umożliwia-
jący przepływ informacji wspierających zarządzanie ruchem i transportem w że-
gludze śródlądowej, łącznie ze współdziałaniem z innymi rodzajami transportu; 
w obszarze żeglugi morskiej do poprawy logistyki powinien także przyczynić się 
system SSN (SafeSeaNet);

 – systemy informacyjne i komunikacyjne ITS (Intelligent Transportation Systems), 
mające na celu świadczenie usług związanych z różnymi rodzajami transportu 
i zarządzaniem ruchem oraz zapewniające bezpieczniejsze, bardziej skoordyno-
wane i „inteligentniejsze” korzystanie z sieci transportowych. 
W transporcie kolejowym aplikacje dla zintegrowanej logistyki kolejowej stano-

wi europejski system zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS)7. Jest to projekt har-
monizacji sygnalizacji kolejowej oparty na cyfrowej transmisji danych, zapewniają-
cy zwiększony poziom bezpieczeństwa dzięki sygnalizacji kabinowej (która pozwala 
na zobrazowanie sytuacji panującej na linii kolejowej, na pulpicie, w pojeździe kole-
jowym) i kontrolę pracy maszynisty. Jego wdrożenie na sieci bazowej TEN-T, które 
ma nastąpić do 2030 roku, przyczyni się do zniesienia technicznych barier w mię-
dzynarodowym transporcie kolejowym, co wpłynie na wzrost konkurencyjności 
oraz bezpieczeństwa tej gałęzi transportu.

Jedną z inicjatyw Komisji jest uruchomienie w 2017 roku nowego narzędzia on-
line do analizy innowacji w transporcie (Transport Research and Innovation Monito-
ring and Information System – TRIMIS), dzięki czemu można mapować i analizować 
trendy badawcze oraz możliwości innowacyjne w europejskim sektorze transportu. 
TRIMIS wspiera decydentów i naukowców zajmujących się transportem, pomaga-
jąc w rozpoznawaniu innowacji z największymi szansami na ich powszechne sto-
sowanie w przyszłości i pomagając decydentom skoncentrować się na obszarach, 

6 Rozporządzenie Komisji dotyczące specyfikacji technicznych dotyczących systemów kontroli ruchu 
statków, o których mowa w dyrektywie Parlamentu Europejskiego w sprawie zharmonizowanych usług 
informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie (Dz. Urz. L 105/2007).

7 Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rozmieszczenia europejskiego sys-
temu sygnalizacji kolejowej ERTMS/ETCS, COM/2005/298. 
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w których interwencja publiczna może stworzyć najwyższą wartość dodaną8. Baza 
danych TRIMIS obejmuje ogromną liczbę projektów na poziomie europejskim, fi-
nansowanych z  programów ramowych badań i  rozwoju technologicznego (4PR, 
5PR, 6PR, 7PR oraz Horizon 2020 i jego następca Horizon Europe).

W  ramach 5. Programu Ramowego Unii Europejskiej były prowadzone prace 
obejmujące współpracę i wymianę informacji odnoszących się do bezpieczeństwa 
i zabezpieczeń ładunków w transporcie intermodalnym pod nazwą SIT-TN (The 
Safe and Secure Intermodal Transport Thematic Network)9. Sieć Tematyczna SIT po-
wstała w odpowiedzi na międzynarodową potrzebę dalszej harmonizacji intermo-
dalnych standardów bezpieczeństwa i ochrony, a także płynnej wymiany informacji 
między różnymi rodzajami transportu oraz między wieloma etapami łańcucha do-
staw w transporcie. Jest to program przewidujący wypracowanie metod przyczynia-
jących się do innowacyjnego rozwoju, usprawniania i komercjalizacji technologii, 
procesów oraz usług służących poprawie bezpieczeństwa przewozów i zabezpiecze-
niu ładunków w transporcie intermodalnym, zwłaszcza towarów niebezpiecznych 
i szczególnie narażonych na uszkodzenia. SIT proponuje zwiększenie poziomu za-
bezpieczeń łańcucha dostaw przez10: 
 – zabezpieczanie kluczowych elementów infrastruktury transportowej,
 – akredytację bezpiecznych dostawców usług transportowych,
 – dostarczanie wyprzedzającej informacji na temat przesyłek,
 – zapewnienie właściwego funkcjonowania systemu,
 – zabezpieczenie blokad dla pojemników transportowych.

Przykładem projektu finansowanego przez UE w ramach 7. Programu Ramowe-
go był realizowany w latach 2010–2014 Total Airport Security System (TASS) mają-
cy na celu stworzenie kompleksowego rozwiązania do monitorowania bezpieczeń-
stwa na lotniskach, zapewniającego władzom portu lotniczego dokładną wiedzę 
sytuacyjną w  czasie rzeczywistym. Koncepcja TASS oparta jest na podzieleniu 
ochrony lotniska na sześć segmentów kontroli bezpieczeństwa (ochrona środowi-
ska, ładunek, ludzie, samoloty, flota pojazdów i urządzenia), z których każdy jest 
monitorowany za pomocą różnych połączonych ze sobą technologii. Dzięki wymie-
nionym segmentom, dostępnym za pośrednictwem portalu internetowego TASS 
przez pakiet aplikacji, kontrola bezpieczeństwa portu lotniczego jest monitorowa-
na przez wszystkie organy portów lotniczych. Technologie te były testowane na lot-
nisku centralnym Heathrow, izraelskim lotnisku krajowym i lotnisku w Atenach. 

8 https://ec.europa.eu/transport/themes/research/news/2017-09-19-trimis_en (15.04.2019).
9 http://www.transport-research.info/project/safe-and-secure-intermodal-transport (20.04.2017).
10 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Freight_transport_statistics_-_modal_

split. (20.04.2017).
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Realizacja projektu TASS pozwoliła na opracowanie kompletnego obrazu wywia-
du bezpieczeństwa dla władz lotniska, dzięki czemu realizowane jest skuteczne za-
bezpieczenie obiektu bez wpływu na utrudnienia dla podróżnych czy zakłócenia 
przepływu towarów11.

W ramach 7. Programu Ramowego UE został sfinansowany również projekt ak-
tualizacji zabezpieczeń dla portów morskich i śródlądowych. W ostatnich latach 
osiągnięto znaczne postępy w zakresie bezpieczeństwa portów, związane przede 
wszystkim z przyjęciem Międzynarodowego kodeksu ochrony statku i obiektu por-
towego (International Ship and Port Security Code  – ISPS Code). Wsparcie unijne 
polegało na wypracowaniu rozwiązań następnej generacji dla ulepszonych funk-
cji zapobiegawczych oraz naprawczych w europejskich portach, obejmujących per-
spektywy prawne, organizacyjne, technologiczne i dotyczące czynników ludzkich. 

Założenia realizowanego i finansowanego przez UE w latach 2014–2016 projek-
tu CARONTE, obejmującego swoją tematyką systemy zarządzania siecią i ruchem, 
polegają na zbadaniu, jaki rodzaj projektów związanych z bezpieczeństwem należy 
planować w przyszłości, biorąc pod uwagę obecny stan wiedzy i istniejące projekty 
badawcze. Obejmuje on wszystkie zagrożenia (w tym cyberprzestępczość) i aspekty 
bezpieczeństwa dla całego transportu lądowego, z poszanowaniem podstawowych 
praw człowieka i prywatności. Projekt wpisuje się w strategię „Europa 2020”, które-
go elementem jest „łatwy, skuteczny i bezpieczny transport będący podstawowym 
czynnikiem wzrostu, współpracy i zatrudnienia w Europie”12.

W 2014 roku rozpoczął się finansowany przez UE projekt badawczo-rozwojowy 
Secure Global Supply-Chains (CORE), do zadań którego należy opracowanie rozwią-
zania służącego do śledzenia intermodalnego transportu towarów niebezpiecznych. 
Koncepcja oparta jest na wykorzystaniu technologii nawigacji satelitarnej i stanowi 
podstawę wielu usprawnień operacyjnych i międzybiznesowych. Chodzi o popra-
wę efektywności i bezpieczeństwa łączenia produktów (towarów niebezpiecznych) 
z konsumentami, którzy je nabywają, umożliwiając ciągłą kontrolę i monitorowa-
nie przemieszczania towarów niebezpiecznych, a także dostarczając dane do dalszej 
analizy w celu zapobiegania wypadkom. Prace oparte są na dogłębnej analizie już 
istniejących rozwiązań innych europejskich projektów wykorzystujących europej-
ską usługę geostacjonarnego nakładania nawigacji (EGNOS) w celu poprawy jako-
ści śledzenia towarów (EGNOS jest europejskim regionalnym systemem wspoma-
gania satelitarnego SBAS, który służy do poprawy wydajności globalnych systemów 
nawigacji satelitarnej takich jak GPS i Galileo. Projekt CORE tworzy rozwiązania, 

11 EuropeanCommission TRIMS Transport Research and Innovation Monitoring and Information Sys-
tem; https://trimis.ec.europa.eu/project/total-airport-security-system (15.04.2019).

12 https://trimis.ec.europa.eu/project/creating-agenda-research-transportation-security (15.04.2019).
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które integrują technologie GNSS oparte na europejskich systemach EGNOS i Ga-
lileo, chińskim systemie BEIDOU i rosyjskim systemie GLONASS13.

Podsumowanie

Europejska polityka transportowa wyznacza konkretne kierunki rozwoju sieci 
transportowej, z uwzględnieniem potrzeb poszczególnych gałęzi transportu, źródeł 
finansowania inwestycji, w tym projektów dotyczących bezpieczeństwa przewozów 
ładunków. Komisja Europejska uruchamia wiele strategicznych programów doty-
czących poprawy bezpieczeństwa unijnego systemu transportowego, m.in. dąży do 
zmniejszenia liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych, w tym do całkowite-
go wyeliminowania tych zdarzeń w 2050 roku.

Na wspieranie przez Unię Europejską transportu intermodalnego wpływa wiele 
korzyści wynikających ze stosowania tej technologii przewozów. Wśród głównych 
zalet transportu intermodalnego należy wymienić14:
 – przyjazny dla środowiska – zapewnia znaczne oszczędności energii i niższą emi-

sję CO2,
 – zmniejsza liczbę wypadków, zatory drogowe i  uzależnienie od rezerw energe-

tycznych,
 – pozwala na lepsze wykorzystanie istniejącej przepustowości,
 – jest dobrze zintegrowany z łańcuchem logistycznym,
 – zmniejsza ryzyko uszkodzenia czy kradzieży towarów podczas podróży. 

Założenia unijnej polityki intermodalnej wskazują, że możliwym rozwiązaniem 
poprawiającym bezpieczeństwo jest nie tylko rozbudowa infrastruktury, ale też dą-
żenie do lepszego wykorzystania już istniejących nowoczesnych technologii, jak 
i poszukiwanie nowych rozwiązań. 

Unia Europejska czuwa nad przygotowaniem warunków do projektowania 
i  wdrażania nowoczesnych technologii teleinformatycznych podnoszących bez-
pieczeństwo w transporcie, a także przeznacza na te cele pomoc finansową. Służą 
temu szczegółowe opracowania dla beneficjentów zainteresowanych wprowadze-
niem określonego projektu do praktycznego stosowania, które mają zapewnić moż-
liwość współpracy różnych systemów, a także zgodność z obowiązującymi przepi-
sami prawnymi oraz standardami technicznymi w tym zakresie.

13 ESC EuropeanShippers’ Council; http://europeanshippers.eu/news/core-safety-security-intermodal-
transport-dangerous-goods-2/ (15.04.2019).

14 https://uic.org/combined-transport (20.03.2020).
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Wirtualny węzeł komunikacyjny  
w nadchodzącej epoce Q economy

The Old Economy was based on processing raw natural materials.  
The New Economy shifted the focus  

to new products and services developed with and by technology.
(Anders Indset1)

Streszczenie

Proces zmian strukturalnych w gospodarce światowej przebiega tak szybko, że tylko część 
inwestorów, menedżerów, a także polityków i urzędników podejmuje decyzje adekwatne 
do otaczającego ich świata. W literaturze poświęconej rozwojowi gospodarczemu zaczęto 
używać pojęcia „kwantowej gospodarki”, w uproszczonej wersji Q economy. Dotyczy tego 
etapu rozwoju gospodarki, w  której zasadnicze znaczenie przypisywane jest technolo-
giom cyfrowym oraz wielkim bazom danych. W takiej gospodarce można w innowacyjny 
sposób przygotowywać i realizować procesy wytwarzania dóbr rzeczowych i usług, w tym 
dostępnych tylko w świecie wirtualnym. Nowym rozwiązaniem w transporcie lotniczym 
może być wirtualny węzeł komunikacyjny, który będzie funkcjonować bez rozbudowy ist-
niejącej sieci infrastruktury transportowej, w tym portów lotniczych. W artykule przed-
stawiono nowatorską koncepcję funkcjonowania wirtualnego węzła komunikacyjnego.

Słowa kluczowe: nowe technologie, gospodarka kwantowa, transport lotniczy, węzeł ko-
munikacyjny, wirtualna infrastruktura

1 A. Indset, How the Q Economy Will Change Our World for the Better, www.businessphilosopher.com 
30.03.2019 (1.03.2020).
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Virtual communication hub in the coming era of Q economy

Summary

The structural changes in global economy are introduced with enormous speed what ma-
kes the decision process of some investors, managers, as well as politicians and govern-
mental officers hardly possible to be adequate to the surrounding reality. In the world lite-
rature of economy development there is a new term “quantum economy” or “Q economy”. 
It is implemented to describe the stage of economy development which is significantly de-
pendent on digital technologies and Big Data. It is speculated that Q economy enables 
innovative production of material goods and services, including those accessible only in 
the virtual world. A new solution proposed for the air transport is virtual communication 
hub which could work as an alternative to extension of existing transport infrastructu-
re, in particular the airports. The article presents original vision of virtual hub existance.

Keywords: new technologies, quantum economy, air transport, communication hub, vir-
tual infrastructure

Wstęp

W końcu 2019 roku władze Unii Europejskiej ogłosiły strategię klimatyczną, a na 
początku 2020 roku strategię cyfrową. Pierwsza z nich ma spowodować, że Euro-
pa stanie się liderem światowym w zakresie transformacji systemu społeczno-go-
spodarczego ku „gospodarce zero-emisyjnej”. Druga z nich ma służyć nadrobieniu 
ogromnych opóźnień w Europie w stosunku do Ameryki i Azji w zakresie rozwoju 
i upowszechniania technologii cyfrowych. Część działań, które mają służyć reali-
zacji wyznaczonych celów strategicznych, stanowi przedmiot zainteresowania sze-
rokiego grona naukowców uczestniczących od dwóch dekad w międzynarodowych 
konferencjach naukowych EURO-TRANS. Wśród nich jest Profesor Elżbieta Zało-
ga, która zarówno w środowisku krajowym, jak i zagranicznym, w tym w Brukseli, 
przedstawiała wielokrotnie wyniki swoich badań poświęconych dążeniu do zrów-
noważonej gospodarki. W centrum zainteresowania znalazły się zagadnienia funk-
cjonowania systemu transportowego, w szczególności ograniczenia negatywnych 
skutków dla środowiska wywoływanych procesami przewozowymi w różnych ga-
łęziach transportu. W niniejszym rozdziale przedstawiono wyniki rozważań, które 
zostały przeze mnie podjęte z inspiracji Koleżanki Profesor Elżbiety Załogi.

Celem badania było rozpoznanie charakteru i skutków rozwoju technologii cy-
frowych oraz ustalenie, na ile można te technologie wykorzystać do przygotowania 
innowacyjnego rozwiązania w systemie transportowym. Fundament teoretyczny 
tych rozważań stanowią opracowania krajowych i zagranicznych autorów, a wśród 
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nich dwóch filozofów – Andersa Indseta z Norwegii oraz Slavoja Žižka ze Słowenii. 
Pierwszy z nich w minionych dwóch latach opublikował kilka tekstów i wygłosił 
referaty, m.in. podczas World Economic Forum w  Davos w  styczniu 2020 roku, 
w których wprowadził pojęcie Q economy. W dorobku drugiego autora znajduje się 
korespondująca z propozycjami A. Indseta wskazówka, że w otaczającej nas natu-
rze zjawisko nieokreślonego statusu obiektu nie dotyczy jedynie fizyki kwantowej 
oraz szczególnych form działalności społeczno-gospodarczej człowieka, ale także 
szczególnego bytu w świecie biologii, jakim jest wirus2. Widza o tym, że wirus nie 
jest organizmem żywym, ale ma zdolność rozmnażania się, czyli objawia się w fazie 
występowania jako żywy twór, stała się przedmiotem szczególnego zainteresowa-
nia przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych, kiedy w marcu 2020 roku okazało 
się, że epidemia koronawirusa COVID-19 stawia przed globalnym systemem spo-
łeczno-gospodarczym szczególnie duże wyzwania3.

Wykorzystując w podjętym badaniu dwie metody – analizy tekstów naukowych 
oraz modelowania procesów gospodarczych, przedstawiono w niniejszym rozdzia-
le propozycję nowatorskiego rozwiązania. W systemach transportowych sugerowa-
ne jest zastąpienie realizacji nowych przedsięwzięć infrastrukturalnych o cechach 

„wylewania betonu” podjęciem innowacyjnych projektów prowadzących do utwo-
rzenia i  eksploatacji wirtualnego systemu komunikacyjno-logistycznego. Przy-
kładem, do którego odnosi się omówiony model, jest wizja zbudowania „w szcze-
rym polu” (greenfield) Centralnego Portu Komunikacyjnego w Polsce obejmującego 
nowe lotnisko, węzeł komunikacyjny dwóch gałęzi transportu lądowego – kolejo-
wego i drogowego, oraz sieci nowych linii kolejowych łączących promieniście cen-
trum Polski z poszczególnymi regionami. Alternatywą jest utworzenie w Europie 
nowego, wirtualnego podmiotu optymalizującego kontynentalny transport lotni-
czy pasażerów i przesyłek cargo, którego funkcjonowanie pozwoliłoby na podwyż-
szenie jakości obsługi potrzeb mobilności osób podróżujących do i z Polski oraz we-
wnętrznymi liniami krajowymi.

Punkt pierwszy rozdziału jest poświęcony omówieniu koncepcji gospodarki 
kwantowej jako kolejnej fazy transformacji następującej po epoce cyfryzacji. W dru-
gim punkcie przedstawiono koncepcję wirtualnego węzła komunikacyjnego i no-
wej organizacji pasażerskich przewozów lotniczych o  zasięgu kontynentalnym. 
Podstawę tej koncepcji tworzy zastosowanie technologii cyfrowych oraz wykorzy-
stanie danych o potrzebach komunikacyjnych osób podróżujących po Europie. Jako 
kryterium optymalizacji rozwiązań operacyjnych przyjęte jest ograniczenie emisji 

2 J. Žižek, Der Mensch wird nicht mehr derselbe gewesen sein: Das ist die Lektion, die das Coronavirus für uns 
bereithält, „Neue Zürcher Zeitung”, 13.03.2020, www.nzz.ch (14.03.2020).

3 H.H. Thorp, Time to pull together, „Science”, https://science.sciencemag.org (17.03.2020).
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gazów cieplarnianych. Punkt trzeci zawiera syntetyczną prezentację założeń ope-
racyjnych i marketingowych funkcjonowania kontynentalnego rynku usług prze-
wozu pasażerów środkami transportu lotniczego.

Zastosowanie przedstawionej koncepcji, która w dalszych pracach analitycznych 
i badawczych wymaga uszczegółowienia, stanowiłoby przyczynek do realizacji obu 
wymienionych strategii europejskich – klimatycznej i cyfryzacji.

Nadchodząca epoka Q economy

W ewolucyjnej teorii przypisywanej do szkoły regulacyjnej w dziedzinie nauk ekono-
micznych wyodrębniono dwa minione etapy gospodarki kapitalistycznej. Pierwszy 
z nich, nazywany okresem fordyzmu, występował w kilku dekadach przed i po dru-
giej wojnie światowej. W przemyśle dominowało zastosowanie technologii wielkiej 
skali i produkcja taśmowa, a w transporcie funkcjonowanie państwowych przedsię-
biorstw kolejowych zintegrowanych pionowo, tj. obejmujących zarówno infrastruk-
turę sieciową, jak i punktową oraz prowadzących działalność operatorską w zakresie 
przewozu osób i ładunków. W okresie międzywojennym, czyli po drugiej rewolucji 
przemysłowej, technologie, które obecnie są określane jako analogowe, bazujące na 
funkcjonowaniu coraz bardziej perfekcyjnych mechanizmów i urządzeń, pozwala-
ły na podwyższanie produktywności aktywów materialnych. W systemie społeczno-

-gospodarczym występowała dominacja wielkich przedsiębiorstw zatrudniających 
liczne załogi. Ta grupa podmiotów występująca po stronie podażowej rynku rosła 
w siłę, a poszczególne przedsiębiorstwa nabierały coraz więcej cech przypisywanych 
oligopolom. Jednocześnie obserwowany był wzrost znaczenia instytucji państwo-
wych, które podejmowały zarówno działania typowe dla neutralnego regulatora, jak 
i aktywnego stymulatora antycyklicznych procesów rozwojowych. 

Kolejny etap rozwoju gospodarki kapitalistycznej, nazywany okresem postfordy-
zmu, rozpoczął się po pierwszym kryzysie naftowym z 1973 roku. Doszło do zdyna-
mizowania badań naukowych i upowszechnienia projektów wdrożeniowych, czego 
efektem było przyspieszenie zmian technologicznych. Od stworzenia krzemowego 
półprzewodnika w 1956 roku i upowszechnienia jego zastosowania, w kolejnych de-
kadach coraz większe znaczenie zdobywał przemysł elektroniczny oraz nowe urzą-
dzenie skonstruowane przy jego wykorzystaniu – komputer osobisty. Wśród kra-
jów najbardziej uprzemysłowionych wzrosła mobilność kapitału przemysłowego 
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(tzw. łatwość delokalizacji) i w skali całego globu zaostrzyła się konkurencja mię-
dzynarodowa4.

W ostatnich dwóch dekadach XX wieku dokonały się głębokie zmiany w Chińskiej 
Republice Ludowej. Już w 1984 roku w porozumieniu chińsko-brytyjskim o zmianie 
statusu Hongkongu (który dopiero w 1997 r. stał się specjalną strefą w ChRL) zdefi-
niowano zasadę „jedno państwo, dwa systemy”, zgodnie z którą w państwie rządzo-
nym przez partię komunistyczną dopuszczono występowanie instytucji własności 
prywatnej i choć licencjonowanej, to w rzeczywistości dość daleko idącej swobo-
dy zachowania się chińskich podmiotów gospodarujących na krajowym i między-
narodowym rynku. W innych regionach świata przez wiele dekad nie doceniano 
znaczenia wielokierunkowych zmian zachodzących w Chinach. Dopiero D. Trump 
po objęciu funkcji prezydenta USA uzmysłowił elitom na całym świecie, że skutki 
trwającego przez trzy dekady na przełomie XX i XXI wieku procesu zmiany ról po-
szczególnych regionów świata zasługują na wnikliwą ocenę. Zwrócono uwagę, że 
miejsce dwóch bloków prowadzących do 1991 roku, tj. do upadku ZSRR, konfron-
tację w formie „zimnej wojny”, zajęły na świecie trzy podstawowe bloki gospodar-
cze. Zaczęto wreszcie dostrzegać, że narasta coraz większe zagrożenie interesów 
utworzonego po II wojnie światowej i rozszerzonego po 1989 roku aliansu atlan-
tyckiego. Układ geograficzny oraz podstawowe dane o tych blokach przedstawio-
no na rysunku 1.

Przywołane trzy bloki polityczno-gospodarcze nie są jednorodne. Na koniec 
drugiej dekady XXI wieku w Ameryce Północnej mieszkało 500 mln, a w Europie 
510 mln osób i są to społeczności relatywnie zamożne. W Azji mieszkało natomiast 
3,6 mld osób, z których gros dysponowało bardzo małym majątkiem i uzyskiwa-
ło niskie dochody. W każdym z bloków utrzymuje się rywalizacja poszczególnych 
krajów o pozycję wobec innych partnerów. W Ameryce Północnej rolę lidera od-
grywają Stany Zjednoczone. W bloku azjatyckim pozycja Chin jest bardzo silna, ale 
nie dominująca, tym bardziej że sytuacja demograficzna sprzyja zbudowaniu w In-
diach największego potencjału rozwojowego w perspektywie kolejnych trzech–pię-
ciu dekad. 

4 J. Gardawski, Teoretyczno-historyczny kontekst instytucji dialogu społecznego, [w:] Ku kulturze dialogu, 
red. J. Gardawski, B. Surdykowska, RDS, Warszawa 2019, s. 48.
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Rysunek 1. Trzy globalne bloki polityczno-gospodarcze i liczba pasażerów transportu 
lotniczego (dane z 2018 r.)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.gaborsteingart.com (1.11.2019); https://www.indexmundi.
com/facts/indicators/IS.AIR.PSGR/rankings (17.03.2020).

Najbardziej skomplikowana sytuacja występuje w  Europie, sąsiadującej z  Ro-
sją rywalizującą z pozostałymi krajami tego regionu o pozycję dominującego gra-
cza na kontynencie i w wielu innych regionach świata. Dodatkowo Rosja jest kra-
jem o ogromnych ambicjach odgrywania roli światowego mocarstwa, a autorytarne 
władze tego państwa pielęgnują społeczne przeświadczenie o własnej przewadze 
militarnej i zdolności do destrukcyjnego oddziaływania na społeczeństwa za gra-
nicą5. Niestety te władze w ogóle nie są zdolne do stymulowania rozwoju gospo-
darczego swojego kraju, a  inicjatywy osób niemających wsparcia z  ich strony są 
skutecznie blokowane6. Do 2020 roku w  wymienionych blokach społeczeństwa 
stawały się coraz bardziej mobilne, a korzystanie z transportu lotniczego stawało 
się coraz bardziej popularne. W 2018 roku liczba pasażerów transportu lotniczego 
w tych regionach świata była podobna i przekraczała 1,0 mld w Ameryce i Europie 
oraz 1,3 mld w Azji.

Podstawowe znaczenie dla mieszkańców Europy ma funkcjonowanie utworzo-
nego po II wojnie światowej imperium nowego typu. Ta nowa forma współpracy 
międzynarodowej została wykreowana przy wykorzystaniu specyficznego modelu, 

5 C. von Salzen, Russische Desinformationen in der Coronakrise. Methoden aus dem Lehrbuch des KGB, „Der 
Tagesspiegel”, 21.03.2020, www.tagesspiegel.de (21.03.2020).

6 M. Chodorkowski używa w tym miejscu określenia krisha, czyli rosyjskiego słowa określającego „dach” 
lub w szerszym ujęciu „osłona”. P.A. Fischer, A. Rüesch, Putins Reform ist ein Betrug, „Neue Zürcher Zei-
tung”, 27.02.2020, www.nzz.ch (27.02.2020).

6 
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w którym uwzględnione są więzi łączące zarówno gospodarkę, jak i struktury po-
lityczne krajów członkowskich Unii Europejskiej. Funkcjonowanie imperium jest 
obciążone dwiema fundamentalnymi wadami. Po pierwsze, po wprowadzeniu, ale 
tylko w części krajów członkowskich, wspólnej waluty euro i zacieśnieniu pozio-
mu integracji gospodarczej, w Europie nie udało się wyeliminować skłonności, zna-
nej z  poprzednich wieków, do dążenia przez każdy z  narodów do suwerenności 
w  ramach kontynentalnego, wielokulturowego systemu społeczno-gospodarcze-
go. Proces egoistycznego kreowania własnej pozycji poszczególnych krajów człon-
kowskich i obrony praw swoich obywateli prawie całkowicie zatrzymał się w marcu 
2020 roku, kiedy w obliczu pandemii koronawirusa władze poszczególnych krajów 
zdecydowały się na drastyczne ograniczenie ruchu przez granice państwowe, za-
wieszając swobodę przemieszczania się w obrębie Strefy Schengen. Na przełomie 
drugiej i trzeciej dekady XXI wieku Unia Europejska przeżywa ponadto głęboki kry-
zys instytucjonalny (Brexit w 2020 r.) oraz programowy, który stał się szczególnie 
widoczny w  trakcie wystąpienia kolejnych różnic w  postępowaniu krajów człon-
kowskich po rozpoczęciu się kryzysu wywołanego pandemią COVID-197. Władze 
UE są zdolne do składania deklaracji o ambitnych i długookresowych strategiach 
w zakresie polityki klimatycznej oraz rozwoju cyfryzacji, przywódcy krajów człon-
kowskich natomiast nie są w stanie uzgodnić wspólnego stanowiska w wielu kwe-
stiach strategicznych. Jednocześnie na forum europejskim nasila się konfrontacja 
różnych idei dotyczących kształtowania relacji z zewnętrznymi partnerami i reago-
wania na kolejne fale migracji ludności z Afryki i Bliskiego Wschodu, a także z in-
nych regionów świata do Europy. Po drugie, współczesne imperium europejskie 
znalazło się z fazie podobnej zapaści intelektualnej, jakiej nie przetrwało imperium 
rzymskie. W pierwszych wiekach po narodzeniu Chrystusa Rzymianom zabrakło 
pomysłów na dokonanie przełomu cywilizacyjnego. Choć były ku temu przesłan-
ki, nie doszło wówczas do wdrożenia nowych technologii8. Dopiero w epoce Rene-
sansu pojawiły się przełomowe pomysły mieszkańców terytorium, które 1000 lat 
wcześniej obejmowało Cesarstwo Rzymskie. W nawiązaniu do pomysłów Leonar-
da da Vinci i pozostałych geniuszy XV wieku udało się w Europie wymyślić i wdro-
żyć rozwiązania, które w XVIII i XIX wieku doprowadziły do pierwszej rewolucji 
przemysłowej. Na początku XXI wieku sytuacja Europy jest dużo trudniejsza. Otóż 
Europejczycy ponownie nie wykazują aktywności intelektualnej niezbędnej do kre-
owania postępu. Zmieniło się jednak otoczenie. W pierwszych wiekach nowej ery 

7 S. Gabriel, J. Fischer, Europa steht in der Coronakrise vor sejner historischen Bewährungsprobe, „Handles-
blatt”, 5.04.2020, www.handelsblatt.com (5.04.2020).

8 J. Bridle, New Dark Age. Der Sieg der Technologie und das Ende der Zukunft, C.H. Beck, Warszawa 2019, 
s. 93.
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na świecie nie było globalnej gospodarki, a obecnie liderami takiej gospodarki sta-
ły się dwa inne regiony świata. Czwarta rewolucja przemysłowa jest „importowana” 
do Europy, w której ku własnemu pożytkowi amerykańscy i azjatyccy operatorzy 
wirtualnych platform wykorzystują najnowsze rozwiązania technologii cyfrowych. 
W konsekwencji Europejczycy na własną szkodę „eksportują” za darmo najcenniej-
sze dobro współczesności, czyli dane o sobie i swoim otoczeniu9. Na globalnym ryn-
ku, ale z wyłączeniem Chin, liderami globalnego systemu społeczno-gospodarczego 
stały się amerykańskie podmioty określane jako GAFA10. W Chińskiej Republice Lu-
dowej i w niektórych krajach w różnych regionach świata są to chińskie podmioty 
Tencent/WeChat i Alibaba oraz Huawei, dysponent najbardziej zaawansowanych 
rozwiązań technologii telekomunikacyjnej 5G.

Przekonamy się o tym w przyszłości, które wydarzenia były faktycznie przełomo-
we dla przebiegu czwartej rewolucji przemysłowej. Być może szczególnie duże zna-
czenie będzie przypisywane procesowi, który zapoczątkowano w listopadzie 2007 
roku z inicjatywy Google. Powołano wówczas ogólnoświatową koalicję Open Hand-
set Alliance, której celem było utworzenie globalnego otwartego standardu dla sys-
temu operacyjnego wykorzystywanego w mobilnych urządzeniach cyfrowych. Zde-
cydowano się na upowszechnienie bezpłatnych licencji Android i dopuszczenie do 
wykorzystywania tego systemu operacyjnego do tworzenia różnorodnych aplika-
cji (oprogramowania użytkowanego)11. Dla szerokiej rzeszy użytkowników, z prawie 
wszystkich regionów planety, atrakcyjność tych aplikacji, zainstalowanych na coraz 
tańszych urządzeniach mobilnych, w tym smartfonach, zapewniła dostęp do glo-
balnej sieci. Ogromną popularność uzyskały media społecznościowe, których naj-
większych operatorów przedstawiono na rysunku 2.

Dzięki połączeniu miliardów urządzeń mobilnych z chmurą obliczeniową możli-
we jest ciągłe rozbudowywanie ogromnych zbiorów danych (Big Data), w tym obej-
mujących dane nieustrukturyzowane. Doskonalone technologie cyfrowe, w  tym 
uczenia się maszynowego (machine learning), pozwoliły dość szybko osiągnąć zna-
czące efekty w  tworzeniu rozwiązań tzw. wąskiej sztucznej inteligencji (narrow 
artificial intelligence). Pojawiły się także pierwsze głosy, m.in. w  maju 2014 roku 
wypowiedź Stephena Hawkinga, że człowiek jest bliski zrealizowania pomysłów 
zawartych w twórczości science fiction o utworzeniu urządzenia i oprogramowania, 

9 T. Höttges, Jahrhundert der Beschleunigung, „Der Podcast”, 27.02.2020, www.gaborsteingart.com 
(27.02.2020).

10 M. Goliński, GAFA – czterech innowatorów czy jeźdźców Apokalipsy, XII seminarium Gospodarka cyfro-
wa 4.0, Warszawa, SGH 2020, https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/konferencje/Strony/Konferen-
cje-Naukowe-KZiF.aspx (28.01.2020).

11 M.A. Cusumano, A. Gawer, D.B. Yoffie, The Business of Platforms. Strategy in the Age of Digital Competi-
tion, Innovation, and Power, Harper Collins, New York 2019, s. 45.
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które miałoby cechę a true thinking machine12. W 2007 roku wkroczono zatem na 
drogę rozwoju systemu społeczno-gospodarczego, w którym człowiek traci pew-
ność, że nie straci kontroli nad otoczeniem na rzecz silnej sztucznej inteligencji 
(artificial general intelligence – AGI). Pojawiło się realne ryzyko, że tę kontrolę przej-
mie „superinteligentna maszyna”, która z powodzeniem zaznaczy swoją odrębność 
wobec zespołu projektowego, który ją powołał do istnienia, jak również wobec ca-
łej reszty świata13.

Rysunek 2. Liczebność użytkowników mediów społecznościowych i komunikatorów  
w styczniu 2020 roku (mln)

Źródło: Mediapioneer, Berlin 2020.

W różnych środowiskach znajduje się wiele osób, które nie podzielają poglądu, 
że dystopia jest uzasadniona. Zamiast dyskutować o czarnych scenariuszach dla 
ludzkości, warto się koncentrować nad szansami, ale także zagrożeniami, związa-
nymi z tym etapem rozwoju technologii, który jest określany jako „czwarta rewo-
lucja przemysłowa”. Pierwszym krokiem jest przyjęcie do wiadomości, że nowe 
technologie są dostępne i można je z pożytkiem stosować14. Kolejnym krokiem bę-
dzie zaakceptowanie sytuacji, w której człowiek stoi przed wyzwaniem utrzymania 

12 M. Ford, Rise of the Robots. Technology and the Threat of a Jobless Future, Basic Books, New York 2015, 
s. 225.

13 N. Bostrom, Superinteligencja. Scenariusze, strategie, zagrożenia, Helion, Gliwice 2016, s. 144.
14 K. Schwab, Die Zukunft der Vierten Industriellen Revolution. Wie wir den digitalen Wandel gemeinsam ge-

stalten, DVA, München 2018, s. 315.
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wewnętrznej równowagi w permanentnie zmieniającym się świecie, mającym cechy 
„cyberfizycznego systemu”15. Jeśli z dorobku nauk przyrodniczych i technicznych co-
raz bardziej wynika, że w ogóle nie występuje stabilny stan naszego otoczenia, czyli, 
że świat istnieje zgodnie z ustaleniami fizyki kwantowej w stanie nieokreśloności, 
to konieczne jest sięgnięcie do najbardziej zaawansowanego dorobku filozofii. Wy-
nika z niego, że człowiek (human being) myśląc, komunikując się z innymi osoba-
mi i innymi żywymi istotami, a także podejmując działania lub świadomie dopusz-
czając się zaniechania, może tworzyć własną rzeczywistość. Człowiek bowiem – jak 
stwierdził to Maurice Husserl na początku XX wieku – „intencjonalnie” postrzega 
świat i tworzy sobie subiektywny jego obraz, dający mu szansę na utrzymanie prze-
konania, że wie, w jakim otoczeniu się znajduje16.

Dostrzeżenie, że każda osoba jedynie subiektywnie odczytuje, co go otacza, ma 
ogromne znaczenie dla zmiany nastawienia wszystkich aktorów występujących 
w systemie społeczno-gospodarczym. Oznacza to, że dzięki stosowaniu technolo-
gii cyfrowych będziemy próbowali odczytywać dane w czasie rzeczywistym (onli-
ne). Ale to będzie jedynie pozór. Zanim człowiek podejmie decyzję gospodarczą na 
podstawie otrzymanych danych, ich wartości, struktury, źródła pochodzenia – będą 
już inne. Im powszechniejsze będzie wykorzystywanie aktualnych danych, tym bar-
dziej będą rozumieli decydenci, że zawsze reagują z opóźnieniem. Przecież lęk, że 
człowiek zareaguje „za późno”, towarzyszy cywilizacji od 1945 roku, kiedy po raz 
pierwszy użyto broni jądrowej. Od tamtej pory obowiązuje zasada Just because we 
can, does not mean we should17.

W trzeciej dekadzie XXI wieku, już po uruchomieniu przez Google pierwszego 
komputera kwantowego, stajemy w  obliczu tworzenia się kwantowej gospodar-
ki, czyli Q economy. W roli inwestorów i menedżerów, konsumentów i aktywistów 
społecznych, w tym polityków i wspierających ich biurokratów, musimy podejmo-
wać decyzje, nie mając pewności, w jakim znajdujemy się otoczeniu i czym faktycz-
nie dysponujemy. Wyzwaniem jest poszukiwanie odpowiedzi na podstawowe pyta-
nia. Kiedy i z których rozwiązań technologicznych korzystać, a kiedy tego nie robić? 
Czy kontynuować projekty, w których wykorzystywane są technologie analogowe, 
czy też przestawiać się na zupełnie inne przedsięwzięcia, w których dominującą rolę 
odgrywają technologie cyfrowe?

15 W. Cellary, Non-technical challenges of Industry 4.0, [w:] Collaborative Networks and Digital Transforma-
tion, IFIP, Cham 2019, s. 2.

16 A. Indset, Quantenwirtschaft. Was kommt nach der Digitalisierung?, Econ, Berlin 2019, s. 174.
17 A. Indset, What leaders and CEOs can learn from philosophy, www.businessphilosopher.com 22.06.2018 

(1.03.2020).
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Proces tworzenia się Q economy zaczęto w nowy sposób obserwować i oceniać 
od grudnia 2019 roku, kiedy w  chińskim mieście Wuhan odnotowano pierwsze 
przypadki zarażenia koronawirusem Sars CoV-2. Wiadomo, że wirus ma zdolność 
do mutacji i  człowiek, potencjalnie stanowiący jego ofiarę, będzie mógł ograni-
czyć kontakty ze źródłem zakażenia się jakąkolwiek chorobą w  przyszłości, jeśli 
odrzuci model fordowskiej gospodarki i stanowiących jej element systemów hubo-
wych, w których koncentrują się ogromne potoki pasażerskie i towarowe. Pande-
mia w globalnym systemie społeczno-gospodarczym sprzyja poddaniu gruntownej 
weryfikacji wielu rozwiązań, które w minionych dekadach wydawały się najatrak-
cyjniejsze dla producentów i konsumentów18. Dotyczy to także koncepcji stworze-
nia w Polsce węzła komunikacyjnego, którego cechy byłyby powieleniem rozwią-
zań już funkcjonujących w innych krajach.

Wirtualny węzeł komunikacyjny (WWK)

W  okresie fordyzmu istniały sieci kolejowe, a  w  Europie prawie wyłącznie funk-
cjonowały państwowe, zintegrowane pionowo, przedsiębiorstwa transportu kole-
jowego mające w  każdym z  krajów pozycję „naturalnego” monopolisty. W  więk-
szości krajów europejskich „fordyzm” nadal występuje w transporcie kolejowym. 
Wśród państwowych przewoźników utrzymuje się brak zrozumienia dla potrzeb 
klienta, szczególnie w segmencie transportu ładunków. W funkcjonowaniu tej ga-
łęzi transportu można wyjątkowo łatwo dostrzec, że schematy procesów wypraco-
wane w minionej epoce nadal są utrzymane, czyli w środowisku kolejarskich mene-
dżerów nie zareagowano na zmiany zachodzące w otoczeniu. W przemyśle, handlu 
i usługach, w tym w nowym segmencie usług logistycznych, tylko te podmioty wy-
kształciły zdolność skutecznego konkurowania na rynku, które opanowały tech-
nologie rejestrowania i wykorzystywania danych precyzyjnie opisujących potrzeby 
klientów. Na kolei natomiast po ponad połowie stulecia od momentu utraty pozycji 
lidera na rynku usług przewozowych nie znaleziono nowego modelu biznesowego, 
który pozwalałby na spełnianie oczekiwań podróżnych i załadowców, a w konse-
kwencji na uzyskiwanie wyników zadowalających interesariuszy reprezentujących 
społeczność konsumentów, środowiska biznesowe oraz władze publiczne. Ana-
chroniczność kolei może być przy tym odczytywana jako zdolność tej gałęzi trans-
portu do wykazywania cechy rezyliencji, czyli odporności na zawirowania i sytuacje 

18 T. Tuma, Die Pandemie zeigt die Ästhetik des Widerstands, „Handelsblatt”, 19.03.2020, www.handelsblat.
com (20.03.2020).



Część 4 

268

kryzysowe (resilience)19. Stałe relacje między przedsiębiorstwem kolejowym a jego 
pracownikami, zdefiniowane w tradycyjnych „fordowskich” umowach o pracę eta-
tową, powodują, że w załogach tych przewoźników występuje relatywnie mała fluk-
tuacja. W obliczu nieoczekiwanych zakłóceń procesów gospodarczych kolej wyka-
zuje stabilną gotowość do realizowania zadań.

Podobne cechy, które charakteryzują współczesną kolej, można znaleźć także 
w transporcie lotniczym, którego infrastruktura naziemna i przestrzeń powietrzna 
są zarządzane przez agencje państwowe. Konkurencja wśród przewoźników jest „li-
mitowana” przez państwowe organy, przy zastosowaniu regulacji, które w ramach 
autopromocji władz publicznych opisywane są – wbrew faktom – jako „niedyskry-
minujące”. W  rzeczywistości nie występuje natomiast praktyka neutralnego za-
chowania się władz publicznych wobec wszystkich przewoźników, wśród których 
pozostała grupa, korzystająca z oficjalnego lub nieoficjalnego statusu tzw. narodo-
wego przewoźnika lotniczego. Te podmioty cieszą się bardziej lub mniej ukrytym 
wsparciem zarówno ze strony władz, jak i  innych interesariuszy, np. instytucji fi-
nansowych współpracujących ściśle z agendami rządowymi. W zamian władze pu-
bliczne oczekują, że takie podmioty podejmą się realizacji zadań bez względu na 
ich mikroekonomiczną efektywność. Przykładem jest akcja #LOTdoDomu, którą 
od 15.03.2020 roku realizują PLL LOT. Celem jest zapewnienie powrotu do kraju 
polskim obywatelom, którzy w trakcie rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 
znajdowali się za granicą20.

W transporcie lotniczym, który cechuje dwoistość postaw w zakresie doskona-
lenia oferty usług przewozowych, od dekady lat 70. w Ameryce oraz od dekady lat 
90. XX wieku w Europie, pozycję lidera zdobywają agresywni na rynku przewoźni-
cy „niskokosztowi”21. Ich działalność charakteryzują dwa ważne rozwiązania ope-
racyjne. Potrafią pozyskiwać dane o swoich klientach i je przetwarzać. Korzystając 
z  technologii cyfrowych, w  tym rozwiązań sztucznej inteligencji, tworzą predyk-
tywne modele kształtowania się popytu i na ich podstawie dynamicznie i precyzyj-
nie dostosowują swoją ofertę do zmieniających się potrzeb konsumentów. Ogra-
niczają się przy tym do realizacji przewozów w relacjach bezpośrednich, łączących 
dwa punkty odprawy naziemnej pasażerów. Korzystając z  danych o  pasażerach 
i ich potrzebach, wyszukują relacje przewozowe, dla których obsługi w ogóle nie 
jest potrzebne wykorzystywanie węzła przesiadkowego. Ich flota w  całości jest 

19 M.M. Rzegocki, B. Grucza, Organizationalresilience, „Organizacja i Kierowanie” 2015, nr 1, s. 58.
20 #LOTdoDomu, https://www.lot.com/pl/pl/lot-do-domu (17.03.2020).
21 Low-cost Airlines History: How It All Got Started, https://www.budgetairlineguide.com/low-cost-airli-

nes-history-how-it-all-got-started/ (17.03.2020).
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przeznaczona do realizacji przewozów w relacjach łączących bezpośrednio regiony, 
między którymi podróżują pasażerowie.

Organizacja procesów przewozowych i wykorzystywania infrastruktury punkto-
wej ma szczególną cechę. W przestrzeni naziemnej i powietrznej przemieszczanie 
odbywa się w precyzyjnie wytyczonych relacjach geograficznych i przy wykorzysta-
niu udostępnionej infrastruktury liniowej. Jedynie w motoryzacji indywidualnej, 
spełniającej funkcję samoobsługi transportowej oraz w transporcie drogowym ła-
dunków, dopuszczane jest elastyczne kształtowanie śladu przejazdu, co wynika 
ze swobody wyboru przez kierowcę kolejnych odcinków dróg publicznych. W po-
zostałych gałęziach natomiast, podczas powtarzających się cykli ruchu środków 
transportu, przebieg trasy jest uzależniony od wybranej technologii procesu prze-
wozowego. Powszechnie wykorzystywana jest sieć, która obejmuje połączenia wy-
tyczone w modelu „piasty i szprychy” (hub and spoke)22. Podstawową rolę w tym mo-
delu odgrywają węzły, w których podróżni lub ładunki zmieniają środek transportu. 
O atrakcyjności poszczególnych węzłów decyduje ich położenie geograficzne, cechy 
operacyjne (m.in. zdolność obsługi określonego taboru, przepustowość obiektu) 
i poziom integracji sieci różnych gałęzi transportu. W Europie, szczególnie w trans-
porcie lotniczym, występuje zjawisko nadmiernego wykorzystywania modelu „pia-
sty i szprychy”. Do lotnisk o funkcji hubu, np. w Londynie-Heathrow, Paryżu-Orly, 
Frankfurcie nad Menem, kierowane są każdej doby setki samolotów. Dochodzi do 
kongestii w przestrzeni powietrznej, a rozwój oferty przewoźników lotniczych ob-
sługujących te lotniska jest zablokowany ze względu na brak wolnych okien czaso-
wych (slotów) dla kolejnych operacji startów i lądowania samolotów.

Mimo dobrego rozpoznania wad funkcjonowania dużych węzłów komunikacyj-
nych w niektórych krajach lub regionach dąży się do utworzenia kolejnych takich 
obiektów, nazywanych także, węzłami centralnymi. W  Polsce dyskutowany jest 
projekt utworzenia Centralnego Portu Komunikacyjnego, położonego w centrum 
kraju między Warszawą a Łodzią. W styczniu 2020 roku przedłożono do konsultacji 
publicznej Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Ko-
munikacyjnego (CPK). Zakłada się w tym dokumencie, że będzie to obiekt zdolny 
do obsłużenia do 100 mln pasażerów rocznie23. W węźle tym miałoby zostać zinte-
growane funkcjonowanie transportu kolejowego, lotniczego i drogowego.

W ramach dyskusji o celowości realizacji projektu CPK można rozważać inne 
projekty. Alternatywą dla tego projektu byłoby utworzenie wirtualnego węzła 

22 A. Hoszman, P. Zagrajek, Modele biznesowe linii lotniczych, [w:] Biznes lotniczy, red. A. Hoszman, OW 
SGH, Warszawa 2019, s. 101.

23 Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego, CPK, Warszawa 2020, 
s. 8.
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komunikacyjnego (WWK), który funkcjonowałby w ramach współpracy różnych 
uczestników rynku, władz administracyjnych i  służb publicznych prowadzonej 
zgodnie z zasadami możliwymi do zaimplementowania w epoce Q economy. Pod-
stawowymi zasadami tej gospodarki są:
a) w sferze wirtualnej:
 – pozyskiwanie danych „o wszystkich” i „o wszystkim” w celu zbudowania cyfro-

wego bliźniaka systemu (digitaltwin),
 – wykorzystywanie (prawie) nieograniczonych możliwości chmury obliczeniowej 

w celu kreowania kompletnego obrazu aktualnego stanu systemu oraz tworze-
nia predykcji stanu tego systemu w oknie czasowym dorównującym swoją dłu-
gością pełnemu cyklowi procesów operacyjnych i komercyjnych;

b) w sferze realnej:
 – wykorzystanie potencjału kadrowego i rzeczowego już istniejących węzłów re-

gionalnych, w  tym już funkcjonujących dwóch lotnisk w  Warszawie (Okęcie) 
i w bliskim sąsiedztwie (Modlin) oraz lotnisk zlokalizowanych w różnych regio-
nach kraju, a także oddawanego do użytku nowego lotniska BER zlokalizowa-
nego w południowo-wschodniej części przedmieścia Berlina, do którego dojazd 
z terenu województw dolnośląskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego jest 
możliwy w czasie do 120 minut, tj. w krótszym czasie niż dojazd do okolic War-
szawy,

 – wykorzystanie istniejącej infrastruktury transportu kolejowego i drogowego,
 – wykorzystanie potencjału kadrowego i rzeczowego już operujących przewoźni-

ków, w tym przewoźników lotniczych.
Fundamentalne znaczenie ma znajomość potrzeb podróżnych, które w istotnej 

mierze są opisane dzięki wykorzystaniu danych o  ich wcześniejszych podróżach. 
Po wybuchu epidemii koronawirusa Covid-19 w  Chinach wprowadzono obowią-
zek powszechnej rejestracji takich danych, aby przy ich wykorzystaniu móc iden-
tyfikować osoby, które podróżowały tym samym środkiem transportu co nosiciel 
wirusa24. Planowane podróżne lotnicze, które miałyby mieć swój początek lub ko-
niec, bądź punkt przesiadkowy w CPK, można ustalić z wyprzedzeniem, rozpozna-
jąc indywidualne dane o miejscu i czasie planowanych zajęć o charakterze zawodo-
wym i pozazawodowym zamieszczone w kalendarzach osobistych prowadzonych 
w smartfonach, wykorzystujących popularne aplikacje. Pomijając sytuacje wywo-
łane zdarzeniami losowymi, zupełnie nieoczekiwanymi można przyjąć, że w dniu 
T-1 wszystkie osoby znajdujące się w Europie mają ustalone podróże, które mają się 

24 N. Wang, Ein QR-Code informiert über den Gesundheitszustand, „Tagesspiegel”, 5.03.2020, www.tages-
spiegel.de (6.03.2020).
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odbyć w dniu T-2. To upoważnia do zrobienia założenia, że 99,5% tras zaplanowa-
nych podróży jest znanych z wyprzedzeniem co najmniej 5–6 godzin. To oznacza, 
że funkcjonowanie całego systemu transportu lotniczego w  relacjach krajowych 
i międzynarodowych w obrębie kontynentu można zaplanować, tworząc codzien-
nie w dniu T-1 „wirtualny rozkład lotów” obowiązujący w dniu T-2. W rozkładzie 
tym można do minimum wyeliminować podróże lotnicze, które muszą być realizo-
wane w procesie złożonym, obejmującym przesiadkę w węźle pośrednim. Cała siat-
ka obejmująca aktywność wszystkich przewoźników lotniczych objętych projektem 
WWK sprowadzałaby się wówczas do połączeń bezpośrednich, przy wykorzystaniu 
istniejących portów lotniczych, a także infrastruktury i operacji przewoźników in-
nych gałęzi transportu oraz aktywności użytkowników motoryzacji indywidual-
nej. Schemat tworzenia wirtualnego rozkładu lotów przedstawiono na rysunku 3.

Rysunek 3. Proces codziennego tworzenia wirtualnego rozkładu lotów obowiązującego 
przewoźników lotniczych uczestniczących w projekcie WWK

Źródło: opracowanie własne.
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bywa się w świecie realnym, procesy optymalizowania nakładów rzeczowych i ludz-
kich dla zaspokojenia istniejących potrzeb komunikacyjnych podróżnych mogą do-
prowadzić do zmniejszenia wykonanej pracy przewozowej oraz zużycia aktywów 
materialnych, w tym paliw wykorzystywanych w transporcie powietrznym. W mo-
delu WWK przewoźnicy lotniczy pozbawieni możliwości sprzedawania „swoich” 
tras, tradycyjnie ujętych w rozkładach lotów, mogliby otrzymywać wynagrodzenie 
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zgodnie z nowatorską formułą. Nośnikiem przychodów od wirtualnego operatora 
WWK dla przewoźników byłyby zrealizowane operacje. Jednym z możliwych roz-
wiązań byłoby ich wynagradzanie za każdą minutę operacji w powietrzu oraz ry-
czałtowo za każdą operację naziemną, oddzielnie na lotnisku początkowym danego 
lotu oraz na lotnisku końcowym danego lotu. Przewoźnicy konkurowaliby między 
sobą, poszukując najkorzystniejszego wariantu operacyjnego. Zlecenia otrzymywa-
liby przewoźnicy oferujący najniższe stawki (za operację w powietrzu trwającą mo-
delową „minutę”) – można przyjąć, że byliby to przewoźnicy potrafiący ograniczać 
m.in. zużycie rzeczowych czynników wytwórczych, w  tym paliw, co prowadziło-
by do preferowania na rynku przewoźników zapewniających relatywnie najniższe 
emisje spalin i gazów cieplarnianych.

Odstąpienie od koncepcji utworzenia CPK i zastosowanie w skali całego konty-
nentu koncepcji WWK wiązałoby się z jednoczesną realizacją celów dwóch strate-
gii UE – cyfrowej25 i klimatycznej26.

Zarys modelu operacyjnego i marketingowego WWK

W drugiej połowie XX wieku ukształtowano model biznesowy w transporcie lot-
niczym, który uzależnia wykonywanie operacji w powietrzu od posiadania slotu. 
Przewoźnicy lotniczy są ograniczeni w  dopasowaniu swojej oferty do zmieniają-
cych się potrzeb podróżnych, gdyż w wielu relacjach w ogóle nie można pozyskać 
nowych slotów. Dotyczy to przede wszystkim relacji, które punkt początkowy lub 
punkt docelowy miałyby mieć w obciążonych, a nawet przeciążonych, hubach.

Nowy model operacyjny i marketingowy WWK jest zbudowany na trzech fila-
rach:
 – podróżni będą w  przyszłości jeszcze bardziej niż do 2019 roku zainteresowa-

ni ograniczeniem wydatków na podróż, a jednocześnie będą preferowali oferty 
obejmujące usług w pakiecie, tj. na podróż w relacji „dom–dom”,

 – przewoźnicy będą coraz bardziej uzależnieni od operatorów wirtualnych plat-
form, wśród których będą także te podmioty, które do tej pory występowały 
w roli przewoźników,

 – operatorzy wirtualnych platform będą działać, korzystając z modelu kooperencji27. 

25 WHITE PAPER. On Artificial Intelligence – A European approach to excellence and trust, European Com-
mission, Brussels 2020, COM(2020) 65 final, 19.02.2020.

26 COMMUNICATION from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Coun-
cil, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. The European Green 
Deal, European Commission, Brussels 2019, COM(2019) 640 final, 11.12.2019.

27 E. Marciszewska, Kooperencja w sektorze lotniczym w świetle procesów deregulacji i globalizacji, [w:] J. Cy-
gler i in., Kooperencja przedsiębiorstw w dobie globalizacji. Wyzwania strategiczne, uwarunkowania prawne, 
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Potrzeba mobilności i koszt podróży

Osoba, która planuje zaspokojenie swojej potrzeby mobilności, odnoszącej się do 
przemieszczenia się w  relacji międzyregionalnej (w  obrębie kraju lub kontynen-
tu), dysponuje opisem tej potrzeby zarejestrowanym w aplikacji użytkowanej na 
smartfonie lub innym mobilnym urządzeniu, połączonym z  chmurą obliczenio-
wą. Ten opis – poza szczególnymi przypadkami – jest zarejestrowany nie później 
niż w godzinach wieczornych w dniu poprzedzającym podróż. Ta osoba, podróżu-
jąca samotnie lub w grupie, jest zainteresowana skorzystaniem z usługi, która speł-
nia trzy cechy:
 – podróż będzie trwała relatywnie krótko, a czas dotarcia do miejsca docelowego 

nastąpi w wyznaczonym oknie czasowym; im podróżny jest bardziej zaintereso-
wany, aby okno czasowe, w którym ma dotrzeć do celu, było „wąskie”, tym bar-
dziej jest skłonny zaakceptować wyższy koszt podróży;

 – podróż będzie relatywnie komfortowa, m.in. łączny czas podróży będzie rela-
tywnie krótki, a warunki i czas oczekiwania w punktach pośrednich będą rela-
tywnie dobre;

 – koszt zakupu usługi (jej cena) będzie relatywnie niski; należy tutaj rozumieć kwo-
tę wydatków związanych z zaspokojeniem wszystkich potrzeb cząstkowych wy-
stępujących podczas podróży, w tym usługi „podstawowej”, tj. przewozu na naj-
dłuższym odcinku podróży.

Oferta operatorów wirtualnych platform

W gospodarce cyfrowej liderzy z grupy GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) 
i podobni im operatorzy wirtualnych platform potencjalnie są w stanie budować 
predykcyjne prognozy popytu. W opisywanym modelu WWK tacy operatorzy bu-
dowaliby predyktywne prognozy potoków pasażerskich w skali kraju i kontynentu. 
Wykorzystywane są przy tym dane dostępne online o istniejących potrzebach oraz 
dane zarejestrowane w przeszłości o potrzebach, które były zaspokojone lub pozo-
stały niezaspokojone w przeszłości. Dysponując takimi prognozami i operacyjnymi 
scenariuszami zaspokajania potrzeb, operatorzy mogą odgrywać rolę „architektów” 
systemów mobilności. Z  jednej strony będą oferować kompleksowe usługi prze-
mieszczenia w relacji „dom–dom”, obejmującej bezpośrednią podróż samolotem 
ze wskazanego lotniska w regionie rozpoczęcia podróży do wskazanego lotniska 
w regionie zakończenia podróży. Jedynie w szczególnych przypadkach taka oferta 
obejmowałaby loty łączone, z przesiadką na lotnisku pośrednim. Z drugiej strony 

Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, s. 210.
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będą składać propozycję przewoźnikom lotniczym zrealizowania procesu przewo-
zowego z  lotniska, na którym poszczególni przewoźnicy mają lub będą dyspono-
wać swoim sprzętem (samolotem) oraz załogą, do innego lotniska. Operatorzy będą 
proponować „zestaw” procesów przewozowych, tak aby przewoźnik mógł w ciągu 
doby wykonać maksymalną z możliwych wariantów pracę eksploatacyjną (wyrażo-
ną w minutach lub sekundach lotu, w tym w fazie startu i wznoszenia).

Działalność operacyjna przewoźnika lotniczego

Każdy z  przewoźników lotniczych w  modelu WWK prowadzi działalność, którą 
można przyrównać do współcześnie wykonywanej działalności przewoźnika drogo-
wego zaangażowanego do wykonywania przewozów międzynarodowych. W trans-
porcie drogowym sprzęt i załoga (obejmująca kierowcę lub grupę kierowców, któ-
rzy na zmianę prowadzą ten sam pojazd) są wykorzystywane w ramach świadomej 
lub nieuświadamianej przez przewoźników kooperencji. Integratorem działania 
poszczególnych przewoźników drogowych są operatorzy logistyczni, którzy wyko-
rzystują zaawansowane narzędzia wsparcia informatycznego oraz telekomunika-
cyjnego służące do optymalizacji procesów operacyjnych.

Kooperencja przewoźników lotniczych może im przynieść potencjalnie najlep-
sze efekty, jeśli w skali całego modelu WWK uda się im osiągać relatywnie wyso-
ki udział czasu lotu w fazie przelotowej w ogólnym czasie pozostawania samolo-
tu w dyspozycji. Ten udział, w skali całego systemu mobilności objętego modelem 
wirtualnego węzła komunikacyjnego, może być opisany wskaźnikiem optymalno-
ści operacyjnej WWK:

gdzie:
t – sp – wskaźnik optymalności operacyjnej WWK, przyjmujący wartości w prze-
dziale (0, 1), określający relację między sumą [w dobie] czasu przeznaczonego na po-
konywanie przez samoloty „j” tej części tras „i”, na których lot odbywał się na wyzna-
czonej wysokości przelotu, a sumą czasu, w którym w ciągu doby był w dyspozycji 
samolot „j” należący do przewoźnika „n”,
t – dpin – czas pokonywania tej części trasy lotu „i” wykonywanej przez przewoźni-
ka „n” przy zaangażowaniu samolotu (wraz z załogą) „j”, która została wykonana na 
wyznaczonej wysokości przelotu,

sp =   
Σ dpin

Σ din
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tjn – czas, w którym samolot „j” przewoźnika „n” w trakcie doby wykonywał pełen 
cykl operacyjny związany z realizacją przewozu na trasie „i” lub pozostawał do dys-
pozycji w  stanie gotowości sprzętu i  załogi do wykonania (pierwszego lub kolej-
nego) pełnego cyklu operacyjnego związanego z realizacją przewozu („i” lub „i+1”).

Aby ułatwić zrozumienie relacji między czasem, kiedy samolot pokonuje trasę 
na wyznaczonej wysokości przelotowej, a czasem potrzebnym do wykonania prze-
wozu na wyznaczonej trasie wraz z czasem potrzebnym do wykonania pozostałych 
czynności w ramach pełnego cyklu operacyjnego (np. tankowania paliwa, sprząta-
nia pokładu, odladzania samolotu), można się posłużyć dwoma wskaźnikami po-
mocniczymi. Pierwszym z nich jest wskaźnik fazy przelotu, czyli udziału fazy lotu 
na wyznaczonej wysokości przelotu w całym cyklu operacyjnym zaangażowania sa-
molotu wraz z załogą:
gdzie:

sp – wskaźnik fazy przelotu, przyjmujący wartości w przedziale (0, 1), określający re-
lację między sumą [w dobie] czasu potrzebnego na pokonanie tej części tras lotu, na 
których samoloty odbywały lot na wyznaczonej wysokości przelotu, a sumą [w do-
bie] czasu potrzebnego do wykonania pełnego cyklu operacyjnego, 
dpin  – czas potrzebny na pokonanie tej części trasy lotu „i” wykonywanej przez 
przewoźnika „n”, która została wykonana przez samolot na wyznaczonej wysoko-
ści przelotu [s],
din – czas potrzebny do wykonania przewozu na trasie „i” przez przewoźnika „n” 
obejmujący zarówno czas przebywania samolotu na pasie w trakcie startu i  lądo-
wania oraz czas wznoszenia się w powietrzu, jak i pozostałe czynności pełnego cy-
klu operacyjnego.

Wartość wskaźnika fazy przelotu dobrze ilustruje proporcję między poszczegól-
nymi fazami ruchu samolotu, w których występuje zasadniczo odmienne zużycie 
paliwa na jednostkę czasu, np. kg paliwa/sekundę, każdego samolotu wchodzącego 
do floty danego przewoźnika. Skalę zróżnicowania ilustruje schemat ideowy przed-
stawiony na rysunku 4. Podane wartości procentowe są szacunkowe, w trakcie star-
tu silniki pracują pełną mocą i zużycie przez nie paliwa wyznacza najwyższą masę 
zużytego paliwa w jednostce czasu [kg/s].

t-sp =   
Σ t-dpijn

Σ tjn
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Rysunek 4. Względne zróżnicowanie zużycia paliwa przez silniki  
w poszczególnych fazach ruchu samolotu

Źródło: opracowanie własne.

Od operatora wirtualnej platformy, który określa trasy przelotów, zależy długość 
geograficzna lotu na wysokości przelotowej każdego z samolotów funkcjonujących 
w systemie. Od długości lotu zależy natomiast kształtowanie się jednostkowego 
kosztu eksploatowania samolotu w powietrzu. Im długość lotu jest większa, tym 
ten koszt się zmniejsza, przy czym tempo obniżania się tego kosztu maleje degre-
sywnie wraz z wydłużaniem się czasu przebywania samolotu w powietrzu28. Wiel-
kość zużycia paliwa w każdej jednostce czasu w tej fazie ruchu, które wynosi 60% 
maksymalnego zużycia paliwa podczas startu, determinuje energochłonność pro-
cesów przewozowych w całej aktywności w modelu WWK. Jeśli dzięki zastosowa-
niu tego modelu udaje się zwiększyć wartość wskaźnika optymalności operacyjnej 
WWK, to oznacza, że relatywnie mniej czasu samoloty spędziły w trakcie wykony-
wania pozostałych faz ruchu, w tym podczas startu i wznoszenia, kiedy zużycie pa-
liwa i spowodowane tym emisje osiągają najwyższe wartości (odpowiednio 100% 
oraz 85%) względnego zużycia paliwa w jednostce czasu.

Dla przewoźnika, który dysponuje swoją flotą oraz załogami, istotne jest kształ-
towanie się drugiego wskaźnika pomocniczego, którym jest wskaźnik efektywne-
go czasu zaangażowania potencjału w ciągu doby. Ten wskaźnik przedstawia na-
stępującą relację:

28 J. Lewitowicz, Podstawy eksploatacji statków powietrznych. Systemy eksploatacji statków powietrznych, 
Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Warszawa 2006, s. 137.
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kz =   
Σ t-cin

Σ tn
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gdzie:
kz – wskaźnik efektywnego czasu zaangażowania potencjału, przyjmujący wartości 
w przedziale (0, 1), określający relację między sumą [w dobie] czasu przeznaczone-
go na wykonywanie pełnych cykli operacyjnych w związku z obsługą tras „i” przez 
samoloty przewoźnika „n” a sumą czasu, w którym w ciągu doby były w dyspozycji 
wszystkie samoloty należące do przewoźnika „n”,
t  – cin  – łączny czas w  dobie, który obejmuje czas zaangażowania samolotu do 
wykonania pełnych cykli operacyjnych związanego z obsługą przydzielonych tras 
przez flotę przewoźnika „n”,
tn – łączny czas pozostawania w dyspozycji floty przewoźnika „n”.

Relacje między operatorem wirtualnej platformy a przewoźnikiem decydują, kie-
dy samoloty poszczególnych przewoźników są angażowane do wykonywania prze-
wozów. Jak pokazuje praktyka kształtowania się tych relacji między przewoźnikami 
drogowymi a operatorami logistycznymi, zasady doboru poszczególnych środków 
transportu i załóg mogą być indywidualnie kształtowane w ramach negocjacji dwu-
stronnych. Zjawisko kooperencji w transporcie lotniczym może się przyczynić do 
podwyższenia efektywności działania w tej gałęzi transportu, jeśli przewoźnicy lot-
niczy częściej niż do tej pory będą korzystać z instytucji „przewoźnika zastępczego”, 
tak jak jest to już dość powszechne w transporcie drogowym.

Podsumowanie

Niektórzy przedstawiciele władz publicznych (różnych szczebli) mają skłon-
ność do wygłaszania deklaracji, że warto podejmować ambitne projekty roz-
wojowe. Obie strategie europejskie  – cyfrowa i  klimatyczna mają taki cha-
rakter. Opisane zapóźnienie Europy w  stosunku do Azji i  Ameryki Północnej 
w  zakresie rozwoju i  upowszechniania technologii cyfrowych stanowi potencjal-
ną barierę dla formułowania nowych projektów w europejskim systemie społecz-
no-gospodarczym, których realizacja prowadziłaby do przyspieszenia transfor-
macji tego systemu i  rozwoju gospodarki na jej nowym etapie, określonym jako  
Q economy.

W Polsce projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego nie wpisuje się w realiza-
cję żadnej z nowych europejskich strategii. Jest natomiast traktowany przez przed-
stawicieli władzy w Polsce jako projekt rozwojowy o kluczowym znaczeniu dla roz-
woju całego krajowego systemu społeczno-gospodarczego. Przez pomysłodawców 
pomijane są dwa podstawowe fakty. Po pierwsze, organizację procesów transporto-
wych w modelu „piasty i szprychy” uznawano w przeszłości za najkorzystniejszy wa-
riant, gdyż zapewniona w tym modelu stabilność połączeń komunikacyjnych była 
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traktowana jako czynnik kształtujący atrakcyjność oferty przewoźników oraz jako 
czynnik sprzyjający osiąganiu przez nich oczekiwanej efektywności ekonomicznej 
działalności operacyjnej. Było to rozwiązanie dostępne w epoce gospodarki analo-
gowej (Old Economy). W nadchodzącej epoce Q economy (New Economy), gdy tech-
nologie cyfrowe pozwalają na predykcję zachowań pasażerów i zarządzanie w cza-
sie realnym potencjałem przewoźników, dzięki realizacji strategii cyfrowej można 
optymalizować trasy bezpośrednich połączeń. Dzięki temu można unikać niepo-
trzebnej straty czasu na wydłużoną podróż przez pasażerów oraz ograniczać wiel-
kość nakładów ponoszonych przez przewoźników. Można ograniczać przewozy na 
odcinkach pośrednich połączeń prowadzących przez węzeł. Łączna długość tych 
odcinków w większości przypadków jest znacznie większa niż odległość geograficz-
na między punktem rozpoczęcia i punktem zakończenia podróży. Po drugie, wy-
zwaniem związanym z realizacją strategii klimatycznej jest dążenie do ograniczenia 
pracy przewozowej wykonywanej przez flotę statków powietrznych. Im mniejsza 
będzie suma długości tras wszystkich zrealizowanych przelotów, tym niższe bę-
dzie zużycie paliwa i mniejsza emisja spalin oraz gazów cieplarnianych. W świetle 
przedstawionych rozważań postulowane jest podjęcie prac nad projektem utwo-
rzenia w Europie systemu połączeń lotniczych, w którym zostaną wykorzystane 
zalety przedstawionego modelu wirtualnego węzła komunikacyjnego. Warunkiem 
wdrożenia takiego modelu jest przełamanie barier, które występują współcześnie 
we współpracy między krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Mechanizm ryn-
kowy może być czynnikiem stymulującym do zastąpienia racjonalizacji działania na 
poziomie każdego konsumenta i każdego przewoźnika lotniczego wspartą techno-
logiami cyfrowymi optymalizacją działania całego systemu mobilności.

Post scriptum

Pracę nad powyższym tekstem zakończyłem w pierwszych dniach kwietnia 2020 
roku. W następnych dniach rozprzestrzeniała się pandemia COVID-19 i stopniowo 
ruch lotniczy zamierał w kolejnych regionach świata. Podstawowe pytanie, które 
dotyczy przyszłości systemów mobilności, wiąże się z możliwymi zmianami prefe-
rencji konsumentów w zakresie podróżowania. Skoro po zamrożeniu podróży do-
szło w Europie do spadku potoków podróżnych w lotniczych hubach o 80–90%, 
to trudno jest przewidzieć, w jak długim czasie i do jakiego stopnia uda się odbu-
dować te potoki w przyszłości. Nie ulega wątpliwości, że w erze pandemii zasad-
ne jest rozważenie koncepcji unikania przesiadek w hubach. Przedstawiony model 
WWK wpisuje się w proces poszukiwania nowych rozwiązań organizacyjnych i biz-
nesowych, które będą przygotowywane przy wykorzystaniu technologii cyfrowych. 
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Kryzys wywołany pandemią traktowany jest jako czynnik przyspieszający (a nie jak 
niektórzy uważają czynnik wyzwalający) transformację globalnego systemu spo-
łeczno-gospodarczego. Kierunek zmian wytyczają idee wpisujące się w koncepcję 
nadejścia epoki Q economy. 
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Równowaga finansowa przedsiębiorstw publicznego 
transportu zbiorowego w warunkach systemowych 

przemian regulacji ich zasilania budżetowego

Streszczenie

Systemy zarządzania jednostkami gospodarczymi publicznego transportu zbiorowego 
w dominującym stopniu uzależnione są od harmonii, jaką osiągnąć można – w danym 
segmencie rynku usług przemieszczania – w zakresie zasilania i pobudzania środkami pie-
niężnymi, które pochodzić muszą zarówno ze sprzedaży produkcji przewozowej, jak i ści-
śle określonych budżetów publicznych.

Rok 2020 jest jednym z trzech pierwszych lat funkcjonowania – w społecznej gospodar-
ce rynkowej Polski – pełnych zasad parametrycznego systemu zarządzania sferą publicz-
ną. Można zatem dokonać analiz i ocen nowych warunków kształtowania równowagi fi-
nansowej organizatorów, a także operatorów oraz przewoźników publicznego transportu 
zbiorowego.

Badania i analizowanie mocnych i słabych stron równowagi finansowej jednostek go-
spodarujących publicznego transportu zbiorowego – wobec działających już w pełni usta-
wowych, systemowych form ich budżetowania – doprowadza do wniosku, że skrystalizo-
wał się nowy paradygmat kształtowania się tego procesu. Równowaga finansowa jednostek 
gospodarczych publicznego transportu zbiorowego przesuwa się zdecydowanie w stronę 
rozwiązań kapitałowych preferujących strategie przetrwania, zaś rozwiązywanie proble-
mów kierowniczych – do procesów optymalizowania poziomów akumulacji finansowej 
poszczególnych przedsiębiorstw. Problemami otwartymi, wymagającymi jednak pogłę-
bionych studiów, pozostaje dobór form prawno-własnościowych oraz procedur obejmo-
wania stanowisk ścisłego kierownictwa, według których powinny funkcjonować poszcze-
gólne jednostki organizacyjne publicznego transportu zbiorowego. Współdecydują one 
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bowiem o całości sprawności osiągania równowagi finansowej przez poszczególne przed-
siębiorstwa publicznego transportu zbiorowego.

Słowa kluczowe: publiczny transport zbiorowy, systemy finansowania przedsiębiorstw 
transportowych, integracja publicznego transportu zbiorowego, zmienność regulacji za-
silania budżetowego

Financial balance inpublic collective transport enterprises in conditions 

of change in system regulations of their budgetary supply

Summary

Public management system in units of public collective transport depend on a large 
extent on the harmony that can be achieved in terms of supplying and stimulat-
ing cash, which must come from both: sale of transport production and strictly de-
fined public budgets.

Year 2020 is one of the first three years of functioning full principles of a paramet-
ric public management system. Therefore, it is possible to analyze and evaluate 
new conditions for shaping the financial balance of both organizers and operators 
of public transport.

The studies and analysis of the strengths and weaknesses of the financial balance 
of public economy public transport units leads to the conclusion that a new par-
adigm of shaping this process has crystallized. The financial balance of economic 
units in public collective transport enterprises shifts strongly towards capital solu-
tions preferring survival strategies, while solving management problems – to pro-
cesses of optimizing the levels of financial accumulation of individual enterpris-
es. Still, there are open problems that require study work – the selection of legal and 
ownership forms and procedures for taking top management positions, according 
to which individual organizational units of public collective transport should op-
erate. They co-decide on the overall efficiency of achieving financial balance by in-
dividual public transport companies.

Keywords: public collective transport, financing systems for transport enterprises; inte-
gration of public collective transport, variability of budget supply regulation.

Translated by Ewelina Kochaniak, Krzysztof Szałucki
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Z badań nad transportem

Wprowadzenie

Przemiany w systemie społecznej gospodarki rynkowej Polski, rozpoczęte na prze-
łomie lat 1989/1990, przeprowadzane były w sferze produkcji transportowej zde-
cydowanie stopniowo i  ewolucyjnie, co uzależnione było przede wszystkim od 
otwartości poszczególnych gałęziowych rynków usług przemieszczania na proce-
sy globalizacyjne1. Publiczny transport zbiorowy stał się tego zdecydowanie wyrazi-
stym przykładem, zaś pragmatycznym dowodem na słuszność takiego argumentu 
jest to, że ustawa regulująca zakres tej dziedziny gospodarowania została wpro-
wadzona w życie dopiero w 2011 roku2. Uporządkowano w niej – z jednej strony – 
wzorce, zasady i doświadczenia w zakresie: 

organizacji i funkcjonowania regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbio-
rowym realizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w strefie przygranicz-
nej, w transporcie drogowym, kolejowym, innym szynowym, linowym, linowo-terenowym, 
morskim oraz w żegludze śródlądowej3. 

Z drugiej zaś strony ustawa podniosła równocześnie – do rangi procesu funda-
mentalnego:

zasady finansowania regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym, 
w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej, realizowanego na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej w transporcie4, 

co bez najmniejszej wątpliwości wywołuje problematykę równowagi finansowej, 
którą powinny osiągać i utrzymywać – w możliwie jak najdłuższym okresie – pod-
mioty gospodarcze, uczestniczące w takiej, ale i każdej innej, właśnie sferze gospo-
darki rynkowej.

Równowaga finansowa podmiotów gospodarczych jest jednak atrybutem ogól-
nej równowagi funkcjonalnej, którą powinny charakteryzować się wszystkie osobo-
wości rynkowe5. Dotyczy to więc uniwersalnie i w pełni podmiotów – rozumianych 
jako przedsiębiorstwa – uczestników rynków publicznego transportu zbiorowego6, 

1 Transport. Nowe wyzwania, red. K. Wojewódzka-Król, E. Załoga, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 2016, s. 28–30.

2 Ustawa z 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, Dz.U. 2017, poz. 2136 z późn. zm.
3 Ibidem, art. 1, pkt 1.
4 Ibidem, art. 1, pkt 2.
5 K. Szałucki, Equilibrium of enterprises in the polish transport market, Wydawnictwo Naukowe Texter, 

Warszawa 2019, s. 17–20.
6 Z. Kłos-Adamkiewicz, E. Załoga, Miejski transport zbiorowy. Kształtowanie wartości usługi dla pasażera 

w świetle wyzwań nowej kultury mobilności, BEL Studio, Warszawa 2017, s. 38.
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a tym samym organizatorów publicznego transportu zbiorowego, operatorów pu-
blicznego transportu zbiorowego oraz jego przewoźników w szczególności7.

Strategiczne uwarunkowania  
finansowania publicznego transportu zbiorowego 

Funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego, rozumianego jako „po-
wszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w  określonych odstę-
pach czasu i po określonej linii komunikacyjnej, liniach komunikacyjnych lub sieci 
komunikacyjnej”8, uwarunkowane jest czynnikami egzogenicznymi oraz czynni-
kami endogenicznymi9. Czynniki egzogeniczne, wypływające przede wszystkim 
z uwarunkowań społeczno-politycznych oraz z warunków otoczenia – specyficz-
nie pozarynkowych – przybierają głównie postać działań długookresowych, wręcz 
strategicznych. Należy do nich – obecnie w sposób wiodący – realizacja postulatu 
zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, w którym podkreś-
la się wartości powszechnej dostępności do tego rodzaju usług przemieszczania 
przy wykorzystywania nowoczesnych, przyjaznych środowisku, technik transpor-
tu. Postulat ten wywodzi się jednak z szerszej doktryny, zrównoważonego rozwoju 
w ogólności, przez który należy rozumieć: 

taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań po-
litycznych, gospodarczych i  społecznych z  zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz 
trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości 
zaspakajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno 
współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń10.

W  perspektywie tak rozumianych strategicznych uwarunkowań funkcjonowa-
nia publicznego transportu zbiorowego wiodącym problemem procesowym ich re-
alizacji staje się konfiguracja źródeł finansowania tak rozumianego systemu pro-
dukcyjnego11. Nie ulega wątpliwości, że w obecnym porządku formalnym ustawy 
o publicznym transporcie zbiorowym finansowanie przewozów o charakterze uży-
teczności publicznej odbywać może się w formie pieniężnej oraz w formie rzeczowej.

7 Transport. Nowe wyzwania…, s. 97–99.
8 Ustawa z 16.12.2010 r…, art. 4, pkt 14. 
9 O. Pietrzak, Systemy transportu pasażerskiego w regionach – funkcjonowanie, kształtowanie, rozwój, BEL 

Studio, Warszawa 2015, s. 39.
10 I. Dembińska, Infrastruktura logistyczna gospodarki w ujęciu środowiskowych uwarunkowań zrównowa-

żonego rozwoju, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2018, s. 175.
11 K. Szałucki, Równowaga w  funkcjonowaniu przedsiębiorstw transportowych, Wydawnictwo Naukowe  

Texter, Warszawa 2017, s. 72–78.
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Forma pieniężna finansowania publicznego transportu zbiorowego wykorzystu-
je następujące środki ich realizacji:
 – pobieranie opłat związanych ze sprzedażą usług przemieszczania, a popularnie 

określanych mianem wpływów ze sprzedaży biletów;
 – pobieranie opłat dodatkowych związanych ze sprzedażą usług przemieszczania 

a wynikających z obowiązujących – w danym systemie komunikacyjnym – regu-
lacji regulaminowych;

 – otrzymywanie rekompensat związanych ze świadczeniem usług publicznego 
transportu zbiorowego, a w szczególności wynikających z (Ustawa 2010, art. 50):

a) utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgo-
wych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, lub

b) utraconych przychodów w związku ze stosowaniem uprawnień do ulgowych przejaz-
dów w publicznym transporcie zbiorowym ustanowionych na

c) obszarze właściwości danego organizatora, lub c) poniesionych kosztów w związku 
ze świadczeniem przez operatora usług w zakresie publicznego transportu zbioro-
wego12;

 – otrzymywanie środków pieniężnych od jednostek samorządu terytorialnego, 
określanych mianem dotacji budżetowych;

 – otrzymywanie środków pieniężnych z budżetu państwa, określanych z kolei mia-
nem budżetowych subwencji celowych.
Formy pieniężne zasilania publicznego transportu zbiorowego mogą być rów-

nocześnie substytuowane formą rzeczową. Należy do nich przekazywanie lub udo-
stępnianie środków produkcji transportowej wykonawcom usług publicznego 
transportu zbiorowego na z góry ustalonych zasadach.

Przedstawione środki i  uwarunkowania finansowania publicznego transpor-
tu zbiorowego mają wymiar strategiczny także dlatego, że powinny gwarantować 
racjonalną, długookresową reprodukcję tych usług przemieszczania13. Tak dobra-
ne źródła finansowania charakteryzują się ponadto silną komplementarnością, co 
umożliwia wprowadzenie rozwiązań konkurencyjnych do rynku usług użyteczno-
ści publicznej, a co w praktyce wywołuje istotną zwartość całego takiego systemu 
oraz wysoki stopień jego służebności w stosunku do innych segmentów usług, rów-
nież o charakterze użyteczności publicznej14.

12 Ustawa z 16.12.2010 r…, art. 50.
13 E. Szaruga, Racjonalizacja energochłonności transportu samochodowego, Wydawnictwo edu-Libri, Kra-

ków 2018, s. 29–31.
14 G. Rosa, Konkurencja na rynku usług transportowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 57–58.
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Operacyjne problemy finansowania transportu zbiorowego

Strategiczny poziom pozyskiwania i kształtowania środków finansowania działal-
ności usługowej publicznego transportu zbiorowego przejść musi – w swojej war-
stwie wykonawczej – do etapu podziału, to jest właściwego użytkowania gromadzo-
nych zasobów pieniężnych.

Organizatorzy publicznego transportu zbiorowego, chcąc zapewnić bieżące i nie-
przerwane zaspokajanie potrzeb przewozowych społeczeństwa w danym segmen-
cie rynku, powinni wykorzystywać w maksymalnym stopniu potencjał transporto-
wy przedsiębiorców, identyfikowany na danym obszarze. Potencjałem tym może 
być majątek wytwórczy jednostek gospodarujących o  różnym statusie formalno-

-prawnym, prowadzących jednak profil określonej produkcji transportowej, a któ-
re – z punktu widzenia organizatora publicznego transportu zbiorowego – będą 
przedsiębiorstwami niezależnymi, partnerskimi albo też powiązanymi15.„Organiza-
tor może realizować przewozy w ramach publicznego transportu zbiorowego w for-
mie samorządowego zakładu budżetowego”16, co jednak w  praktyce oznacza, że 
tworzy jednostkę gospodarującą – bez osobowości prawnej – która jest jego własno-
ścią i która wykonuje zadania przewozowe, łącząc je bezpośrednio z funkcją właśnie 
organizatora publicznego transportu zbiorowego. W praktyce rolę samorządowe-
go zakładu budżetowego pełnić może obecnie jednostka budżetowa albo też zakład 
pomocniczy jednostki budżetowej.

Z  gospodarczo-pragmatycznego punktu widzenia nie ma najmniejszej wątpli-
wości, że o formach organizacji i wykonywania publicznego transportu zbiorowe-
go decydują właśnie czynniki związane z możliwościami finansowania określonego 
zakresu usług przemieszczania17. Organizator publicznego transportu zbiorowe-
go będzie dlatego poszukiwał takiej struktury podażowej strony rynku tych usług 
przemieszczania, aby mógł utrzymać się w dającym się zaplanować i zrealizować 
budżecie swojego zadania18.

Wypełnienie zaprogramowanej struktury usług rynku publicznego transportu 
zbiorowego może nastąpić przy wykorzystaniu następujących procedur wyboru 
usługodawców przewozów:
 – zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbioro-

wego przez rozstrzygnięcie ofert złożonych w trybie zamówienia publicznego,

15 Przedsiębiorstwo. Drogi sukcesu rynkowego, red. J. Żurek, PWE, Warszawa 2016, s. 27–28.
16 Ustawa z 16.12.2010 r…, art. 19, pkt 2. 
17 E. Załoga, Trendy w  transporcie lądowym Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 

Szczecińskiego, Szczecin 2013, s. 60–62.
18 K. Szałucki, Equilibrium of enterprises…, s. 80–83.
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 – zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbioro-
wego przez udzielenie koncesji w zakresie rodzajowym wytwarzania takiej pro-
dukcji,

 – bezpośrednie zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego trans-
portu zbiorowego przez pominięcie procedury przetargowej,

 – powierzenie wykonywania usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 
własnej jednostce budżetowej.
Zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbioro-

wego przez rozstrzygnięcie ofert złożonych w trybie zamówienia publicznego wy-
maga sprecyzowania przez organizatora transportu publicznego specyfikacji istot-
nych warunków zamówienia (SIWZ) oraz zadeklarowania kwoty budżetowej, którą 
zdecydowany jest zapłacić – w danym okresie – za świadczenie usług przewozo-
wych. Składający oferty pracy przewozowej usługodawcy proponują sposoby pro-
dukcyjnego spełnienia szczegółowych wymogów SIWZ oraz proponują własną cenę 
kontraktu. Rozstrzygnięcie danego zamówienia publicznego ma charakter komi-
syjny i rynkowo jawny, przy czym cena kontraktu waży w skali 60% wag wszyst-
kich proponowanych rozwiązań. W znakomitej większości wybrana powinna być 
zatem oferta proponująca najniższą wartość cenową, złożoną oczywiście w warun-
kach konkurencyjnego rynku usług transportowych. 

Zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbioro-
wego przez udzielenie koncesji wymaga spełnienia przez potencjalnego operatora 
publicznego transportu zbiorowego formalnie obowiązujących warunków19. W ta-
kich właśnie warunkach strony kontraktu uzgadniają tryb i procedury finansowania 
obsługi komunikacyjnej, przy czym operatorowi transportu publicznego z licencją 
nie przysługuje zysk operacyjny, charakterystyczny dla otwartego rynku wykonaw-
stwa tego rodzaju usług przemieszczania. 

Bezpośrednie zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego trans-
portu zbiorowego przez pominięcie procedury przetargowej sprowadza się do po-
wierzenia wykonywania tych usług bezpośrednio znanemu i wskazanemu opera-
torowi transportu. Zawarcie takiej bezpośredniej umowy polega więc na wolnym 
wyborze przez organizatora wykonawcy danego zakresu usług przemieszczania, 
chociaż – zgodnie z systemem prawa Unii Europejskiej – obowiązuje prymat stoso-
wania zamówień publicznych w stosunku do zbiorowego transportu autobusowe-
go i tramwajowego. Nie ma jednak przeszkód, aby powierzenie tego rodzaju usług 
nie mogło dotyczyć tych właśnie dziedzin produkcji transportowej, stąd w ramach 
bezpośrednich umów powiedzeniowych wykonawstwa publicznego transportu 

19 Ustawa z 16.12.2010 r…, art. 19.
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zbiorowego to właśnie ich organizator precyzuje w nich warunki finansowania, ta-
kie które byłyby charakterystyczne dla otwartego rynku usług przewozowych. Bez-
pośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego ma szczególne uzasadnienie w sferze komunikacji miejskiej, gdy okre-
ślona jednostka samorządu terytorialnego traktuje operatora przewozów jako tzw. 
podmiot wewnętrzny, a zatem jest właścicielem 100% udziałów albo akcji takiego 
podmiotu gospodarującego.

Powierzenie wykonywania usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 
własnej jednostce budżetowej oznacza – jak to zaznaczono powyżej – równoczes-
ne wykonawstwo przez tę jednostkę funkcji organizatora i operatora. Finansowa-
nie działalności takiej jednostki budżetowej polega na łączeniu – w zasilaniu finan-
sowym – strumieni pieniężnych, pochodzących ze sprzedaży rynkowej tych usług 
przemieszczania, oraz podmiotowych dotacji budżetowych. Należy jednak zazna-
czyć, że zasilanie to ma charakter kontraktu netto, co skutkuje brakiem efektu do-
datniego wyniku finansowego dla tego rodzaju operatora20.

Wartości równowagi finansowej w funkcjonowaniu 
przedsiębiorstw publicznego transportu zbiorowego 

Różnorodność postaci gospodarowania, pod jaką zdefiniować można jednostki go-
spodarujące – a w tym zakresie przede wszystkim – przedsiębiorstwa publicznego 
transportu zbiorowego, powoduje, że bardzo trudno sprecyzować i jednoznacznie 
przedstawić przesłanki ich równowagi finansowej. Można jednak przyjąć założenie, 
że mechanizmy równowagi finansowej przedsiębiorstw transportowych egzempli-
fikują się w tę właśnie równowagę wówczas, gdy wystąpią w nich następujące pra-
widłowości21:
 – powstaną, w sposób systematyczny i uwarunkowany działaniem, kryteria rów-

nowagi z reguły w procesie negocjacji lub przetargu w ramach podmiotu gospo-
darczego oraz między nim a otoczeniem,

 – ustalone i dobrane zostaną kryteria równowagi, będące warunkiem koniecznym 
identyfikacji zdolności danego podmiotu do przetrwania bądź też rozwoju,

 – nastąpi wzajemne dostosowanie się relacji ekonomicznych wewnątrz podmio-
tu oraz między nimi a otoczeniem w sposób, który spełni kryteria równowagi 
finansowej,

20 Efektywność finansowa przedsiębiorstw w perspektywie podstawowych zagadnień teorii i praktyki diagno-
zowania ekonomicznego i funkcjonowania przedsiębiorstw, red. K. Szałucki, Wydawnictwo Uniwersyte-
tu Gdańskiego, Gdańsk 2017, s. 20–22.

21 K. Szałucki, Równowaga w funkcjonowaniu…, s. 25–26.
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 – określony zostanie niezbędnie minimalny poziom równowagi finansowej, co jest 
warunkiem koniecznym do skutecznego działania ośrodka kierowniczego pod-
miotu,

 – określone zostaną różnorodne, cząstkowe stany równowagi, co umożliwi osią-
ganie równowagi finansowej również w dotychczas niezrównoważonych obsza-
rach działania,

 – zidentyfikowane i rozpoznawane powinny być różne przyczyny zakłócania rów-
nowagi, które ograniczają intensywność działania grupom zarządzającym (orga-
ny założycielskie, właściciele), a które to procesy przywracać powinny zdolności 
podmiotu do osiągania równowagi finansowej albo też zmniejszać ograniczenia 
jej zdobywania,

 – stworzone zostaną możliwości działania podmiotu  – szczególnie w  dłuższym 
okresie – w stanie nierównowagi finansowej przy założeniu, że okres trwania ta-
kiej sytuacji jest jednak ograniczony wielkością posiadanych zasobów, możliwo-
ściami zastosowania określonych form przymusu wobec uczestników takiego 
działania lub też stopniem odizolowania danej jednostki od wpływu otoczenia.
Z doświadczeń i badań praktycznych nad funkcjonowaniem przedsiębiorstw pu-

blicznego transportu zbiorowego wynika, że kwantytatywnym przejawem równo-
wagi finansowej są procesy o charakterze strategicznym oraz operacyjnym, wyni-
kające z konieczności zagwarantowania sobie:
 – pozyskiwania niezbędnego poziomu zasobów pieniężnych, jakie trzeba urucho-

mić dla wykonywania zaprogramowanych działań produkcji przewozowej,
 – realizacji niezbędnego poziomu wpływów finansowych, jakie osiągnąć powin-

no przedsiębiorstwo dzięki wytwarzaniu i sprzedaży planowanych działań pro-
dukcji przewozowej,

 – nieprzekraczania poziomu kosztów własnych wytworzenia i  sprzedaży, jakie 
musi ponieść przedsiębiorstwo wobec realizacji programowanych działań, zwią-
zanych z wykonywaną produkcją przewozową,

 – osiąganie oczekiwanego poziomu korzyści (wyników) finansowych, jakie planu-
je uzyskać przedsiębiorstwo przez realizację programowanego poziomu produk-
cji przewozowej.
W warunkach dążenia do miernikowego wyrazu gwarantowania – przedsiębior-

stwom publicznego transportu zbiorowego – stabilnej równowagi finansowej na-
leży stwierdzić, że jest nim poziom akumulacji finansowej jednostki, sprowadza-
ny w kapitałowych formach wykonywania produkcji transportowej do wskaźnika 
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EBITDA22. Oba te mierniki zwracają uwagę na – niezbędnie konieczne do osiągnię-
cia – poziomy:
1. Pokrycia pieniężnego amortyzacji aktywów trwałych danego przedsiębiorstwa, 

ze szczególnym uwzględnieniem amortyzacji środków transportowych.
2. Zysku netto, w tym przede wszystkim z działalności operacyjnej, który z punk-

tu widzenia czysto formalnego przyjmuje postać tzw. rozsądnego zysku, a o któ-
rym ustawa o publicznym transporcie zbiorowym stwierdza:

minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właści-
wym do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, sposób określenia wysokości 
rozsądnego zysku, mając na uwadze:

– rodzaj transportu, 
– kapitał, od którego należy liczyć wysokość rozsądnego zysku, 
– konieczność zapobiegania nadmiernemu poziomowi rekompensaty23. 

Budżetowe czynniki kształtowania równowagi finansowej 
przedsiębiorstw publicznego transportu zbiorowego

Równowaga finansowa przedsiębiorstw publicznego transportu zbiorowego napo-
tyka w realizacji na dwie determinanty, które ze swojej natury mają charakter zmien-
ny. Pierwsza determinanta to całkowite przychody ze sprzedaży usług publicznego 
transportu zbiorowego, podlegające rynkowym wahaniom, związanym z elastycz-
nością popytową. Przy danych, względnie stałych, poziomach cen taryfowych przy-
chody te ulegały jednak istotnym zmniejszeniom, z uwagi na rozpowszechniające 
się – szczególnie w ostatnim 5-leciu – uprawnienia do ulgowych bądź bezpłatnych 
przejazdów właśnie w publicznym transporcie zbiorowym. O ile bowiem w pierw-
szej dekadzie XXI wieku komunikacja miejska w Polsce osiągała wskaźnik odpłat-
ności ponad 65%, to 15 lat później, w końcu drugiej dekady tego wieku, wskaźnik 
ten spadał już poniżej 30%. Wywołało to oczywiste żądanie zwiększenia wartości 
rekompensat z  tytułu utraconych przychodów oraz nacisk na przekazywanie co-
raz wyższych dotacji budżetowych, co związane było z dążeniem do innowacyjne-
go odnawiania potencjału taboru transportowego, którego zakup związany był bar-
dzo często z dofinansowaniem, programowanym przez agendy Unii Europejskiej.

Sytuacja ta wywołała z kolei silne uzewnętrznienie się drugiej determinanty rów-
nowagi finansowej przedsiębiorstw publicznego transportu zbiorowego – dopłat bu-
dżetowych. Przy ustabilizowanych przychodach ze sprzedaży usług przewozowych 

22 Przedsiębiorstwo. Drogi sukcesu…, s. 221–223.
23 Ustawa z 16.12.2010 r…, art. 52, pkt 4.
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publicznego transportu zbiorowego pieniężne zasilanie budżetowe było działalno-
ścią cykliczną, programowaną w skali rocznej, z reguły niebudzącą większych kłopo-
tów realizacyjnych. Na przedstawiony wyżej czynnik upowszechniania się ulg i pre-
ferencji cenowych nałożyła się jednak jeszcze jedna zmienna, determinująca zasilanie 
budżetowe – zmiana zasady pozyskiwania obcych źródeł finansowania działalności 
jednostek samorządu terytorialnego. Z dotychczasowej, stałej możliwości zadłuża-
nia przyszłych dochodów budżetowych danej jednostki samorządu terytorialnego 
do granicy 60% ich wartości, finanse publiczne przeszły do reguły zadłużania pa-
rametrycznego. Zadłużanie to oparte jest na zasadzie zależności między kwotami 
z tytułu spłat rat kredytów, pożyczek oraz – przypadających na dany okres – wyku-
pów papierów wartościowych, a kwotami dochodów bieżących i dochodów mająt-
kowych pomniejszonych o wartość wydatków bieżących, przypadających na dany 
rok budżetowy. Zależność ta relatywizowana jest wartością dochodów ogółem da-
nej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym i kształtowana 
przez formułę średniej arytmetycznej z trzech lat, poprzedzających dany rok budże-
towy. Doprowadza to do efektu skali, polegającego na ograniczaniu długookreso-
wych źródeł finansowania inwestycji samorządowych, co w ostatecznym rachunku 
wpływa na ograniczenie w wydatkach na każdą działalność bieżącą danej jednost-
ki samorządu terytorialnego. W liczbie tej mieszczą się oczywiście środki pieniężne 
na finansowanie publicznego transportu zbiorowego. Analizując skutki całości ta-
kiej przemiany w regułach finansów publicznych, należy wyciągnąć wniosek o po-
jawieniu się pewnej, określonej sprzeczności systemowej. Z jednej strony bowiem 
istotnie zmniejszają się przychody ze sprzedaży usług publicznego transportu zbio-
rowego, z drugiej zaś – maleją możliwości zasilania budżetowego tej właśnie sfery 
użyteczności publicznej. Pozostaje kwestia odpowiedzi na problem natury pragma-
tyczno-badawczej – gdzie kumulują się ostatecznie negatywne skutki tej sprzeczno-
ści, wynikającej właśnie z osłabienia funkcji zasileniowej rynku oraz funkcji pobu-
dzeniowej środków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego?

Podsumowanie 

Odpowiedź na tak zadane pytanie poznawcze prowadzi właśnie do zagadnienia rów-
nowagi finansowej przedsiębiorstw publicznego transportu zbiorowego, w szcze-
gólności zaś do problemu równowagi finansowej jednostek organizacyjnych komu-
nikacji miejskiej, prowadzących działalność o charakterze użyteczności publicznej.

W  niektórych rozwiązaniach funkcjonalnych publicznego transportu zbioro-
wego jednostki gospodarujące nie muszą, wręcz nie powinny, osiągać dodatnie-
go wyniku finansowego netto. W przypadku spółek kapitałowych jednak, w formę 
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których zorganizowana jest większość operatorów i  przewoźników publicznego 
transportu zbiorowego, zysk netto jest kategorią ekonomiczną kreowania ich dal-
szego rozwoju. Na skutek przedstawionych w tekście ograniczeń we wpływach fi-
nansowych, tak rynkowych, jak i budżetowych, efekt rentowności sprzedaży zanika, 
zamieniając się w postać deficytowości finansowej ze sprzedaży usług transporto-
wych. Dla utrzymania równowagi finansowej przedsiębiorstwom użyteczności pu-
blicznej transportu pozostaje manewr ograniczania całkowitych kosztów własnych. 

W ramach problemu elastyczności wydatkowania zasobów czysto rzeczowych, 
ponoszenia kosztów niematerialnych czy związanych ze sprzedażą usług manewr 
ograniczający wydatki finansowe jest obecnie wręcz znikomy. Pozostaje otwarta 
kwestia kształtowania procesu pieniężnego pokrycia amortyzacji taboru komuni-
kacyjnego oraz pozostałych środków trwałych o istotnej wartości rynkowej. Pozo-
staje więc kwestia świadomego obniżania wartości finansowej wskaźnika EBITDA, 
tak bardzo zindywidualizowanego dla każdego z  uczestników podażowej strony 
rynku publicznego transportu zbiorowego. EBITDA ma jednak, poza wartością 
kształtującą równowagę przedsiębiorstw użyteczności publicznej transportu, jesz-
cze jedną niezwykle istotną funkcję – tworzenie rozwoju i wdrażania innowacyj-
ności do każdego z przedsiębiorstw. Równowaga finansowa, kreatywność rozwoju 
i zdolność do innowacji w tym jednak momencie łączą się ze sobą. Brak którego-
kolwiek z tych elementów gospodarczego działania ostatecznie osłabia równowa-
gę funkcjonalną każdego z przedsiębiorstw publicznego transportu zbiorowego, co 
ostatecznie doprowadzi kolejno do osłabienia jakości wytwarzanych usług prze-
wozowych, ograniczenia zdolności do tworzenia odpowiedniej, potencjalnej ilo-
ści pracy przewozowej, obniżenia poziomu płynności finansowej, a ostatecznie do 
utraty potencjału i  wartości aktywów indywidualnie rozumianego przedsiębior-
stwa publicznego transportu zbiorowego.
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Use of artificial neural network to predict  
the energy intensity of means of public transport

Abstract

Artificial neural networks are one of the most accurate tools for predicting the energy in-
tensity of public transport, alongside excellent econometric tools. Forecasting the energy 
intensity of public transport is crucial for strategic efforts to rationalise use of energy carri-
ers and sustainable development. Therefore, the selection of forecasting tools is extremely 
important. A research hypothesis was formulated as: Artificial neural networks allow for 
more accurate predictability of energy intensity of means of public transport than mod-
els of exponential smoothing with a trend component. The aim of research is: Building 
workspace of analytical space to predict the energy intensity of means of public transport 
through artificial neural networks and exponential smoothing models with a trend com-
ponent. The article uses artificial neural networks (MLP, BFGS) and exponential smooth-
ing. From the results obtained, it is known that forecasting using artificial neural networks 
is more accurate than in the case of exponential smoothing – it better recognize the pat-
tern of seasonality. The quality of learning neural networks is high, for buses at 98.5%, for 
trams 82.5%, and for trolleybuses only 69.36%. The obtained neural networks have not 
been learned, which proves their application values. Combining these networks into a set 
of neural networks would increase the quality of the entire system.

Keywords: artificial intelligence, artificial neural network, energy intensity, forecast, pub-
lic transport

Introduction

The article focuses on the extremely important issue of artificial neural network 
applications to predict the energy intensity of public transport. On the one hand, 
it concerns the use of tools at the border between quantitative methods and com-
puter science, on the other hand, it refers to the transport economics, a very im-
portant area for transport policy.

Część 4 
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The latter area is particularly close to the author of the article due to ties with 
the Transport School of Szczecin. These ties were initiated and deepened thanks to 
my scientific supervisor in the doctoral thesis, Professor Elżbieta Załoga. The hon-
our of working with an outstanding person, Professor Elżbieta Załoga, took place in 
2012. In-depth and extensive knowledge of transport was a signpost for me in sci-
entific development, for which I would sincerely thank. On the occasion of the ju-
bilee of scientific and didactic work, I would like to sincerely wish: health, a happy 
life, further great successes and the fulfilment of dreams. I firmly believe that Pro-
fessor will still be an active member of the academic community for a long time, 
inspire future generations of young scientists and actively participate in the work 
of the transport entourage.

In relation to the subject of the article, the research problem was formulated in 
the form of a question: What methods: artificial neural networks or models of expo-
nential smoothing are more accurate in predicting the energy intensity of means of 
public transport (changing under the influence of trend-cyclical changes and ran-
dom disturbances)? In conjunction with the research problem, a research hypoth-
esis was formulated: Artificial neural networks allow for more accurate predicta-
bility of energy intensity of means of public transport than models of exponential 
smoothing with a trend component. This hypothesis was subordinated to the re-
search objective: Building workspace of analytical space to predict the energy in-
tensity of means of public transport through artificial neural networks and expo-
nential smoothing models with a trend component.

The article consists of five parts. The first is an introduction. The second part of 
the article reviewed literature from the point of view of artificial neural network 
applications in transport research. The third part describes the elements of the 
workspace of modelling the forecast of energy intensity of means of public trans-
port with using an artificial neural network and exponential smoothing. This sec-
tion also describes the methodology and stages of research. The fourth part shows 
the empirical results of the prediction of energy intensity of public transport. In the 
fifth part the articles is concluded.

Literature background

Modern economies are constantly, dynamic and globally influenced by trends and 
cycles (so-called drifting of the economy) and, on the other hand, from random 
factors and shocks (i.a. technological innovations)1. As Paprocki points out, it is 

1 E. Szaruga, Racjonalizacja energochłonności transportu samochodowego. Wyzwanie XXI wieku, Edu-Libri, 
Kraków-Legionowo 2018, p. 22, 62–89.
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important to take into account the role of random (random) factors changing eco-
nomic processes in the light of megatrends, as well as phenomena such as long-term 
imbalances, economic continuity and irrational behaviour2. It is worth mentioning 
that the problem of imbalance is particularly relevant both from a long-term and 
short-term perspective. Indeed, the changes that condition (sustainable) econom-
ic development take into account the drift of governance and are primarily due to 
a mechanism for the continuous adaptation of economic processes which are in 
disbalance to the momentary state of equilibrium and then to precipitate from this 
state of balance to the newly understood imbalance3. 

It can therefore be assumed that any global changes that condition the develop-
ment of economies are due to a mechanism for adapting to a dynamic balance and 
are linked to megatrends. Among the main directions set by global megatrends, 
could be subscribe to4:
 – growth of technological innovation, 
 – climate change, 
 – resource scarcity, 
 – power shift, 
 – fast urbanisation,
 – rapid demographic changes.

It is noted that megatrends set a level of quality of life and affect the future of 
products and services5. 

When adopting Przybyłowski, five dimensions of megatrends can be determined: 
 – economic, 
 – ecological, 
 – social, 
 – technological,
 – geopolitical. 

He notes that in the technological dimension megatrends are strengthened, 
among others, by artificial intelligence and other intelligent solutions, includ-
ing ITS, GPS, autonomous vehicles and drones. In the ecological dimension, it 

2 W. Paprocki, Kreowanie megatrendów – role publicznego gospodarza i prosumenta, in: Megatrendy i ich 
wpływ na rozwój sektorów infrastrukturalnych, eds. J. Gajewski, W. Paprocki, J. Pieriegud, Instytut Badań 
nad Gospodarką Rynkową – Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk 2015, p. 116.

3 E. Szaruga, Racjonalizacja…, p. 26.
4 F. Retief, A. Bond, J. Pope, A. Morrison-Saunders, N. King, Global megatrends and their implications for 

environmental assessment practice, “Environmental Impact Assessment Review” 2016, vol. 61, p. 52–60.
5 A. Przybyłowski, Global Trends Shaping Life Quality in Agglomerations with Particular Emphasis on Mo-

bility in Seaport Agglomerations, “TransNav – International Journal on Marine Navigation and Safety 
of Sea Transportation” 2019, vol. 13, no 3, p. 616.
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emphasizes that this direction is given by climate change, decarbonisation, renew-
able energy and energy storage6.

Pieregud also stresses the prevailing impact of the technological, ecological and, 
in addition, socio-demographic dimensions, especially from the point of view of 
megatrends in infrastructure sectors (Information and Communications Technol-
ogy – ICT, electricity). However, its considerations are based on various examples 
of the classification of megatrends, but paying attention to those that dominate the 
infrastructure sectors, i.e.7:
 – smart cities, 
 – big data, 
 – connectivity & convergence, connected living, 
 – artificial intelligence, automation, robotics, 
 – urbanization, 
 – global population growth, 
 – ageing population, 
 – sustainability, 
 – resources scarcity, 
 – renewable energy, 
 – globalization, 
 – sharing economy.

As Bąk and Borkowski point out, the implementation of smart solutions in the 
transport sector should serve the current challenges of minimising the negative 
impact on the environment8. It could be also minimalizing the energy intensity of 
transport (author’s inversion). One of these solutions is Information and Commu-
nications Technology, considered a tool of the future in the context of a knowledge 
economy. Its particular importance can be made to solve the problems of the trans-
port sector, i.e. accessibility, mobility and the environment that is included in Eu-
ropean transport policy9.

The applications of AI, in particular artificial neural networks, can be addressed, 
as already mentioned, to the problems of the transport sector, in addition to the ex-
amples mentioned above, also: to set long-term forecasts for demand for air trans-
port, demand for rail transport and cargo transport, road traffic modelling, trans-
port safety, driver or self-propelled vehicle behaviour, to improve efficiency and 

6 Ibidem.
7 J. Pieriegud, Wykorzystanie megatrendów do analizy przyszłościowego rozwoju sektorów gospodarki, 

in: Megatrandy…, p. 8, 22.
8 M. Bąk, P. Borkowski, Applicability of ICT solution in passenger transport – case studies from different Eu-

ropean background, “Transport” 2015, vol. 30 (3), p. 372.
9 Ibidem.
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quality of services, to predict the effects of random events and other transport eco-
nomics issues10.

The issues of applications of artificial neural networks for economic and ecolog-
ical issues in transport deserve special attention: 
 – environmental pollution, i.a.: about road noise modelling in hot climates,11

 – on improving the quality of existing PM road dust emission equation coefficients 
developed by EPA (the U.S. Environmental Protection Agency) for paved and un-
paved roads for more accurate estimation of PM emissions and development of 
PM control strategies,12

 – regarding the prediction of hourly concentrations of air pollutants in the vicinity 
of urban arteries related to traffic, concentration of the environment, as well as 
meteorological and geographical (raw data was collected using devices installed 
in autonomous vehicles),13 

 – for forecasting exhaust emissions on urban roads based on noisy data and for rec-
ognizing the non-linearity of emission dispersion based on meteorological and 
urban traffic variables,14

 – for predicting carbon dioxide emissions from road traffic using data from an in-
duction loop detector,15

 – to predict the concentration of nitrogen dioxide transport and forecast extreme 
situations,16 

 – spatio-temporal analyses of vehicle fuel consumption patterns, based on con-
gestion patterns, average speed, information on vehicle parameters and their 
controllers,17

10 V.A. Profillidis, G.N. Botzoris, Modeling of Transport Demand: Analyzing, Calculating, and Forecasting 
Transport Demand, Elsevier, Amsterdam, Oxford, Cambridge 2019, p. 353.

11 K. Hamad, M.A. Khalil, A. Shanableh, Modeling roadway traffic noise in a hot climate using artificial neu-
ral networks, “Transportation Research Part D: Transport and Environment” 2017, vol. 53, p. 161–177.

12 T.-H. Liu, Y. Yoon, Development of enhanced emission factor equations for paved and unpaved roads using 
artificial neural network, “Transportation Research Part D: Transport and Environment” 2019, vol. 69, 
p. 196–208.

13 M. Cai, Y. Yin, M. Xie, Prediction of hourly air pollutant concentrations near urban arterials using artificial 
neural network approach, “Transportation Research Part D: Transport and Environment” 2009, vol. 14, 
no 1, p. 32–41.

14 S.M.S. Nagendra, M. Khare, Artificial neural network based line source models for vehicular exhaust emis-
sion predictions of an urban roadway, “Transportation Research Part D: Transport and Environment” 
2004, vol. 9, no. 3, p. 199–208.

15 M. Grote, I. Williams, J. Preston, S. Kemp, A practical model for predicting road traffic carbon dioxide emis-
sions using Inductive Loop Detector data, “Transportation Research Part D: Transport and Environment” 
2018, vol. 63, p. 809–825.

16 M. Catalano, F. Galatioto, Enhanced transport-related air pollution prediction through a novel metamod-
el approach, “Transportation Research Part D: Transport and Environment” 2017, vol. 55, p. 262–276.

17 Y. Du, J. Wu, S. Yang, L. Zhou, Predicting vehicle fuel consumption patterns using floating vehicle data, 
“Journal of Environmental Sciences” 2017, vol. 59, p. 24–29.
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 – for forecasting traveller behaviour (burdened with a high degree of uncertainty) 
and the demand for charging electric Plug-in vehicles.18

Also the neural network could be used for forecasting the energy intensity of 
means of public transport.

Data, Methods & Steps

The study was conducted on the basis of secondary data from the Analytical Plat-
form SWAiD – Knowledge Base (2019), on the example of Poland. Analysis covers 
the years 2010–2017 (annual from SWAiD and quarterly data – by interpolate to 
higher frequency values divided by numbers of quarters) and concerns the energy 
intensity of means of public transport. Figure 1 shows the energy intensity of bus-
es, trams and trolleybuses in 2010–2017.

Figure 1. Energy intensity of buses, trams and trolleybuses in Poland in years 2010–2017 
[MJ/thous. km]

Source: own study based on data from the Analytical Platform SWAiD – Knowledge Base:http://swaid.stat.
gov.pl/GospodarkaPaliwowoEnergetyczna_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_GPE_8.aspx 

(15.11.2019).

According to Figure 1, trolleybuses had the lowest energy intensity in [MJ/thous. 
km], which has been significantly sluggish since 2010 and in next years it remained 
around 7.9 MJ/km. The energy intensity of trams remained relatively stable at 

18 H. Jahangir, H. Tayarani, A. Ahmadian, M.A. Golkar, J. Miret, M. Tayarani, H.O. Gao, Charging demand 
of Plug-in Electric Vehicles: Forecasting travel behavior based on a novel Rough Artificial Neural Network 
approach, “Journal of Cleaner Production” 2019, vol. 229, p. 1029–1044.
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around 10–11 MJ/km with a slight increase in 2016. The highest energy intensity 
was recorded for buses (upward trend since 2010) at the level of approx. 15 MJ/km. 

The next figure (2) shows the working space for analysing the energy intensity of 
means of public transport.

Figure 2. Working space for analysing the energy intensity of means of public transport 
for exponential equalization & forecasting, and artificial neural network 

Source: own elaboration.

Figure 2 is the framework of predicting the energy intensity of public transport 
by smoothing exponential and artificial neural networks. The analysis workspace 
contains 15 components, 5 of them are data analysis tools, while the rest are input 
data, output data, and documents. In the case of artificial neural networks, it is pos-
sible to load all data for all possible means of public transport into the VB script. 
In the case of exponential smoothing, the data for each means of public transport 
shall be read separately. It should be stressed that the focus is mainly on artificial 
neural networks, and exponential smoothing is an additional element of study. The 
analysis workspace is a clear system of methods, especially when the end user is 
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interested in comparative analyses of different methods. The transparency of the 
workspace also illustrates the relational model between the different components.

Figure 3 shows two types of neural networks, the first for buses (1–5–1), the sec-
ond for trolleybuses and trams (1–3–1).

Figure 3. Types of neural networks

Source: own elaboration.

Figure 3 shows the pattern of action of neurons. At the beginning, input is en-
tered into the input layer where the activation function is run. Then, in a layer hid-
den by the activation function, the output values of hidden neurons are determined. 
The output layer is determined by starting neurons.

Learning steps can also be applied to the neural activity regimen:
 – in the first stage, the information is loaded into the input layer, which passes 

through hidden layers up to the output layer,
 – then the errors in the output layer are calculated,
 – based on calculated errors, neuron weights in the output layer are modified,
 – in the next stage, there is feedback to hidden layers,
 – neurons learn in hidden layers.

For the needs of determining energy intensity forecasts for public transport, 
quarterly data will be used 2010:Q1-2017:Q4. The basic learning method will be 
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the BFGS (variable metric, Quasi-Newton) algorithm in determining a  unidirec-
tional multilayer network.

In the next part the empirical results from analysis are shown.

Empirical results

Table 1 and figure 4 shows the empirical results for the quality of neural networks for 
models of the energy intensity of public transport per individual means. The table 
also provides information about the number of iterations and activation functions.

As can be seen from table 1 and figure 4, the best quality was demonstrated by the 
neural network for forecasting the energy intensity of buses, then trams and trol-
leybuses. At the same time, neural networks for trams and trolleybuses had a small-
er number of hidden layers, and the learning of neural networks for trams occurred 
only in 8 epochs, in the case of trolleybuses in 13, and in the case of buses in 10,000 
epochs (this is a very long learning process). In addition, from the point of view of 
comparative analyses between test, validation and learning groups, it can be seen 
that no network has experienced overfitting.

Table 1. Quality of neural networks

Id of network
Name of 
network

Quality 
(learning)

Quality 
(testing)

Quality 
(validation)

Activation 
(hidden)

Activation 
(output)

BUSES 
(BFGS10000; SOS)

MLP 1-5-1 98,50% 99,02% 99,68% Exponential Logistic

TRAMS  
(BFGS8; SOS)

MLP 1-3-1 82,50% 91,69% 94,95% Logistic Logistic

TROLLEYBUSES 
(BFGS13; SOS)

MLP 1-3-1 69,36% 70,89% 72,51% Logistic Tanh

Source: own computation based on data from the Analytical Platform SWAiD – Knowledge Base:http://swaid.
stat.gov.pl/GospodarkaPaliwowoEnergetyczna_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_GPE_8.aspx 

(15.11.2019).
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Figure 4. Quality of neural networks

Source: own computation based on data from the Analytical Platform SWAiD – Knowledge Base: http://swaid.
stat.gov.pl/GospodarkaPaliwowoEnergetyczna_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_GPE_8.aspx 

(15.11.2019).

The next figure illustrates the energy intensity forecasts of buses, trams and trol-
leybuses using artificial neural networks and exponential smoothing. The best pre-
dictions were obtained for neural networks in all three cases. However, buses note 
the best matching of neural network results to the original. In the case of trams, 
there are slight differences in amplitude (seasonality), similarly in the case of trol-
leybuses. Although in the case of trolleybuses there are significant deviations from 
amplitude for the original series and a series obtained by the SNN (artificial neural 
network). Seasonality of energy intensity of trolleybuses is also visible. Regarding 
exponential smoothing – this method does not work for forecasting the energy in-
tensity of trams and trolleybuses. On the other hand, for buses, this forecast can be 
taken too accurate, with a slight right shift (delay).
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Figure 5. Energy intensity forecast of buses, trams and trolleybuses with using SNN  
and exponential smoothing

Source: own computation based on data from the Analytical Platform SWAiD – Knowledge Base: http://swaid.
stat.gov.pl/GospodarkaPaliwowoEnergetyczna_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_GPE_8.aspx 

(15.11.2019). 3 
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Conclusions

The conclusions on the studies are at 5 points:
1. Predictions using artificial neural networks are more accurate than other meth-

ods of forecasting.
2. The costs (workloads) associated with the implications of artificial neural net-

works are higher than other methods.
3. The most accurate forecasts were obtained for the energy intensity of buses, then 

trams and slightly weaker for trolleybuses.
4. By using various functions on hidden and output neurons, artificial neural net-

works learn, better find the data shaping pattern and estimate the random com-
ponent.

5. The advantage of artificial neural networks over other methods of forecasting 
the energy intensity of urban means of public transport decisions the possibility 
of building individual networks as well as assemblies, thanks to which it is pos-
sible to develop forecasts even more accurately.
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