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KOSZTY ZEWNĘTRZNE W PORTACH MORSKICH, JAKO ELEMENT ANALIZY 

SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ 

 

Analiza społeczno-ekonomiczna jest kluczowym elementem każdego projektu inwestycji infrastrukturalnej dofinansowanej z 

funduszu europejskiego. Jednym z większych problemów jest ocena korzyści społecznych wynikających z tej inwestycji. W przy-

padku inwestycji w infrastrukturę transportową, której celem jest przeniesienie modalne (z transportu samochodowego do bar-

dziej przyjaznych dla środowiska gałęzi transportowych) szacowane są korzyści zewnętrzne wynikające ze zmniejszenia zanie-

czyszczenia środowiska, emisji gazów cieplarnianych, kongestii i wypadków drogowych.  Istnieje wiele narzędzi o różnym stop-

niu uszczegółowienia pozwalających dokonać takiej oceny. Żadne jednak z nich nie uwzględniają kosztów generowanych w 

węzłach transportowych.  W artykule podjęto próbę oszacowania kosztów zewnętrznych generowanych w portach morskich, jako 

punktach węzłowych w lądowo-morskich łańcuchach transportowych oraz oszacowano te koszty dla polskich portów morskich 

w 2014 r. 

 

WSTĘP 

Głównym celem polityki transportowej UE jest dążenie do wzro-
stu efektywności europejskiego systemu transportowego przy jedno-
czesnym obniżaniu szkodliwego oddziaływania transportu na środo-
wisko. Podstawowym zadaniem służącym realizacji tego celu jest 
przeniesienie ładunków z transportu drogowego do innych gałęzi 
transportu, których negatywny stopień oddziaływania na środowisko 
jest niższy, w tym do żeglugi morskiej biskiego zasięgu. 

Zgodnie z definicją zatwierdzoną przez Parlament Europejski, 
żegluga morska bliskiego zasięgu oznacza cyt.: „przemieszczanie ła-
dunków i osób morzem pomiędzy portami usytuowanymi w granicach 
geograficznych Europy lub pomiędzy tymi portami a portami w kra-
jach nie-europejskich, posiadających linię brzegową wewnętrznych 
mórz graniczących z Europą” [1]. Głównym atrybutem żeglugi mor-
skiej bliskiego zasięgi jest przewóz ładunków w relacjach kontynen-
talnych, niezależnie od relacji układu całego łańcucha transporto-
wego, w którym te ładunki uczestniczą.  

Żegluga morska bliskiego zasięgu obejmuje krajowe i międzyna-
rodowe usługi transportu morskiego, przewozy suchych i ciekłych ła-
dunków masowych, drobnicy konwencjonalnej i skonteneryzowanej, 
przewozy ro-ro i promowe, jak również transport ładunków ciężkich i 
ponad gabarytowych [2]. Jednakże tyko ta część żeglugi, która ob-
sługuje jednostki intermodalne: kontenery, naczepy, pojazdy dro-
gowe stanowi konkurencję dla transportu samochodowego. Jest to 
zatem: żegluga kontenerowa (zarówno kontynentalna, jak i feede-
rowa), żegluga ro-ro i promowa.  

To, w jakim stopniu żegluga morska bliskiego zasięgu przyczy-
nia się do obniżenia szkodliwego oddziaływana transportu na środo-
wisko naturalne jest uzależnione od wielu czynników. Jedną z metod 
tej oceny jest porównanie kosztów zewnętrznych generowanych w 
lądowo-morskim łańcuchu transportowym oraz w alternatywnym 
przewozie drogowym. 

1. METODY OCENY ZEWNĘTRZNYCH KOSZTÓW 
TRANSPORTU 

Zewnętrzne koszty transportu, rozumiane jako niepokryte przez 
uczestników przewozów koszty zanieczyszczenia powietrza, emisji 
gazów cieplarnianych, społeczne koszty wypadków drogowych czy 
koszty kongestii, wynikają przede wszystkim z zagrożeń dla środowi-
ska oraz zdrowia i życia człowieka. Główną przyczyną ich powstawa-
nia jest spalanie paliw kopalnych przez środki transportowe. Za naj-
bardziej energochłonną gałąź transportu uważany jest transport dro-
gowy. Według różnych badań transport drogowy zużywa nawet dzie-
sięciokrotnie więcej paliwa do przewiezienia tej samej ilości ładunku, 
co żegluga śródlądowa i czterokrotnie więcej niż transport kolejowy 
[3, 4]. 

Od początku XXI w. realizowanych było wiele programów mają-
cych na celu oszacowanie kosztów zewnętrznych transportu. Są to 
m. in.:. CAFE [5], EX-TERMIS [6], HEATCO [7], IMPACT [8], IN-
FRAS/IWW [9], RECORDIT [10], TRANS-TOOLS [11], TREMOVE 
[12], UNITE [13]. Na bazie kilku z nich w 2004r. opracowano metodę 
wyceny kosztów zewnętrznych transportu na potrzeby Programu 
Marco Polo II [14].  W 2012 r., ze względu na brak zróżnicowania 
kosztów zewnętrznych w zależności od poziomu emisji poszczegól-
nych środków transportu jednej gałęzi transportowej, dokonano 
zmiany w metodologii obliczeń kosztów zewnętrznych na potrzeby 
Programu Marco Polo II [15]. Najnowszą publikacją wyceny ze-
wnętrznych kosztów transportu jest, opublikowana w 2014, Update of 
the Handbook on External Costs of Transport [16]. Zawiera ona bar-
dzo dokładnie oszacowane koszty zewnętrzne generowane przez 
transport drogowy z uwzględnieniem rodzaju pojazdu, jego normy 
euro oraz miejsca powstawania kosztu. 

Przedstawione Programy w różny sposób odnoszą się do kosz-
tów zewnętrznych generowanych w transporcie morskim. Jedne nie 
uwzględniają ich w ogóle, inne tylko w ograniczonym zakresie. Naj-
dokładniej koszty zewnętrzne generowane przez różne typy statków 
morskich i różne napędy zostały zidentyfikowane w Programie Marco 
Polo II [15].  
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Wszystkie przytoczone Programy odnoszą się do przewozów 
różnymi gałęziami transportu, ale nie przedstawiają kosztów związa-
nych z punktami węzłowymi. Wiadomo, że każdy węzeł transportowy 
nie tylko wpływa niekorzystnie na czas i koszt operacyjny transportu, 
ale generuje również spory koszt zewnętrzny. Niniejszy artykuł po-
święcony został portom morskim, jako głównym węzłom w lądowo-
morskich łańcuchach transportowych. W artykule podjęto próbę 
oszacowania kosztów zewnętrznych generowanych w polskich por-
tach morskich wynikających z obsługi statków funkcjonujących w ra-
mach intermodalnych lądowo-morskich łańcuchów transportowych: 
promów morskich, statków ro-ro i kontenerowców, a jednocześnie 
działających w ramach żeglugi morskiej bliskiego zasięgu. W artykule 
pominięto koszty zewnętrzne generowane przez kontenerowe statki 
oceaniczne w terminalu głębokowodnym w Gdańsku, ze względu na 
brak substytucyjności przewozów międzykontynentalnych. 

2. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA KOSZTY ZEWNĘTRZNE 
W PORTACH MORSKICH 

Głównym czynnikiem emitowanym w wyniku działalności trans-
portowej jest dwutlenek węgla gaz cieplarniany, którego oddziaływa-
nie ma znaczenie globalne. Duża koncentracja gazów cieplarnianych 
powoduje globalne ocieplenie, które niesie za sobą rosnącą liczbę 
lokalnie występujących powodzi, huraganów, suszy i podnoszenia 
się poziomów wód [17]. Efektowi cieplarnianemu przypisuje się rów-
nież zmiany zachodzące w cyrkulacji prądów morskich. Uważa się, 
że działalność człowieka jest głównym źródłem CO2 w atmosferze. 
80% emisji CO2 pochodzi ze spalania paliw kopalnych [18], z czego  
około 30% pochodzi od transportu [19].    

Działalność transportowa powoduje także emisję tlenków siarki i 
azotu, które są odpowiedzialne za powstawanie kwaśnych desz-
czów. Mają też duży wpływ na ludzkie zdrowie i życie, mogą powo-
dować choroby płuc i układu krążenia [20].  

Szkodliwe dla człowieka są również lotne związki organiczne. 
Mają działanie kancerogenne i mutagenne, a także mogą być przy-
czyną alergii. Duże zagrożenie dla środowiska naturalnego stanowią 
również cząstki stałe np. sadza, na których osadzają się substancje 
toksyczne, rakotwórcze węglowodory i metale ciężkie. Powodują one 
podrażnienia oczu, skóry a także dróg oddechowych, mogą powodo-
wać pylicę płuc, alergie i zatrucia. Poza wymienionymi działalność 
transportowa generuje także hałas, wypadki drogowe oraz kongestię.  

3. METODYKA BADAŃ 

Koszty zewnętrzne generowane w portach morskich wynikają-
cych z obsługi jednostek intermodalnych zostały opracowane w ra-
mach projektu NCN [21].   Opracowana metoda uwzględnia koszty 
generowane przez statek w porcie i koszty generowane przez urzą-
dzenia przeładunkowe. W metodzie uwzględnione zostały koszty 
emisji gazów cieplarnianych (CO2), zanieczyszczenia powietrza (tlen-
ków siarki, tlenków azotu, niemetalowych lotnych związków organicz-
nych i cząstek stałych). Koszty zewnętrzne generowane przez statek 
w porcie wynikające z emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń 
zostały oszacowane w oparciu o  faktyczne zużycie paliwa w porcie. 
W analizie dodatkowo uwzględniono stopień wykorzystania pojem-
ności ładunkowej (przyjętej na poziomie 70%). Do oceny kosztów ze-
wnętrznych generowanych przez urządzenia przeładunkowe 
uwzględniono faktyczne zużycie energii elektrycznej (dotyczy tylko 
przeładunku kontenerów).  

Metoda została opracowana dla trzech jednostek intermodal-
nych: 
a) pojazdu drogowego (ciągnik siodłowy z naczepą) obsługiwa-

nego w terminalu promowym 

b) naczepy siodłowej obsługiwanej w  terminalu ro-ro 
c) kontenera 40’ przeładowywanego w terminalu kontenerowym. 

W metodzie tej uwzględniono statki modelowe, których charak-
terystykę przedstawia tabela 1. Przyjęte statki modelowe odzwiercie-
dlają średnie wielkości statków eksploatowanych na Bałtyku. 

Do określenia kosztów zewnętrznych w portach morskich wyko-
rzystane zostały następujące Programy: 
– jednostkowy koszt emisji CO2 (EUR/tonę) przyjęto w oparciu o IM-

PACT [8] 
– jednostkowy koszt pozostałych gazów (EUR/tonę) został okre-

ślony w oparciu o CAFE [5] i HEATCO [7] 
– emisja zanieczyszczeń generowanych przez statki w porcie zo-

stała przyjęta w oparciu EMEP/EEA [21] 
– średnie zużycie energii przez urządzenia przeładunkowe oraz 

średnia emisja czynnika i przypadająca na jednostkę energii zo-
stały określone na podstawie REALISE [23]. 
 

Tab. 1. Parametry statków uwzględnionych w badaniu 

Typ statku 
Prom pasażer-
sko-samocho-

dowy 
Statek ro-ro kontenerowiec 

pojemność 
statku brutto 
(GT) 

33 163 11 530 16 705 

nośność (DWT) 18 718 8 699 24 328 

długość całko-
wita (m) 

193 162 183 

Zanurzenie (m) 6,7 7,0 10,1 

długość linii ła-
dunkowych (m) 

3 060 1 890 - 

pojemność ła-
dunkowa (TEU) 

- - 1 560 

zużycie paliwa w 
porcie (t) 

7 3 5 

średni czas po-
stoju statku w 
porcie (h) 

6 8 18 

 
Poszczególne składowe określonych w ten sposób kosztów ze-

wnętrznych generowanych w portach morskich i przypadających na 
jednostkę ładunkową (pojazd ciężarowy, naczepę i kontener)  przed-
stawia rysunek 1. 

 
Rys. 1. Koszty zewnętrzne generowane w porcie morskim przypada-
jące na jednostkę ładunkową (EUR/jednostkę ładunkową). 
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4. REZULTATY BADAŃ 

W Polsce znajdują się cztery porty o podstawowym znaczeniu, 
w których zlokalizowanych jest pięć morskich terminali kontenero-
wych, dwa terminale promowe i jeden terminal ro-ro obsługujący 
przeładunki nietowarzyszące naczep. 

Największy terminal kontenerowy – Deepwater Container Termi-
nal (DCT) – zlokalizowany jest w Gdańsku. Został oddany do eksplo-
atacji w 2007 r. Jest to terminal głębokowodny (dopuszczalne zanu-
rzenie statków wynosi 15 m) obsługujący linie oceaniczne Terminal 
pełni funkcję portu-hubu dla portów Wschodniego Bałtyku m.in.: Kłaj-
pedy, Tallina, i Rygi. W 2015 r. obsłużył 1 069,7 tys. TEU [24], z 
czego około połowę stanowią tzw. transshipmenty (przeładunki w re-
lacji statek-statek) [25].  

Drugim terminalem w Gdańsku jest powstały w 1998 r. Gdański 
Terminal Kontenerowy (GTK). Wyposażony jest w nabrzeże o długo-
ści 365 m, przy którym mogą być obsługiwane statki o zanurzeniu 9,8 
m. GTK obsługuje jedynie linie feederowe głównie z Hambuga i Bre-
merhaven. W 2015 r. przeładowano w nim 16 tys. TEU [26]. 

Terminalem kontenerowym obsługującym najwięcej ładunków 
polskiego handlu zagranicznego jest Baltic Container Terminal w 
Gdyni (BCT). Terminal posiada nabrzeże o długości 800 m i głębo-
kości 12,7 m (może obsługiwać statki o pojemności do około 5 tys. 
TEU). Terminal obsługuje kilkanaście statków feederowych w tygo-
dniu. Drugim terminalem zlokalizowanym po przeciwnej stronie ba-
senu portowego co BCT jest Gdynia Container Terminal (GCT). W 
2015 r. obsłużył 328 tys. TEU. Posiada dwa stanowiska statkowe, w 
tym jedno głębokowodne. Terminal obsługuje połączenia o charakte-
rze feederowym z portami-hubami Europy Zachodniej operatorów: 
CMA CGM, Team Lines, Hapag-Lloyd, APL, Unifeeder.  

Jedynym terminalem kontenerowym w Polsce Zachodniej jest 
Terminal DB Port Szczecin. Port w Szczecinie zlokalizowany jest w 
odległości około 70 km od otwartego morza.  Wejście do terminalu 
kontenerowego trwa 4 godziny co determinuje jego pozycję wśród 
pozostałych terminali kontenerowych. Parametry obsługiwanych stat-
ków też nie są imponujące. Terminal może obsłużyć statki o zanurze-
niu do 9,15 m i długości 215 m. W 2015 r. w terminalu obsłużono tylko 
87,8 tys. TEU. W terminalu obsługiwane są połączenia feederowe z 
portami w Hamburgu, Bremerhaven i Rotterdamie oraz połączenia w 
ramach żeglugi kontynentalnej z portami w Finlandii, Wielkiej Bryta-
nii, Estonii i Litwy [27].  

Udział poszczególnych portów w obsłudze kontenerów w 2015 
r. przedstawia rysunek 2. 

 

 
Rys. 1. Udział portów w przeładunkach kontenerów w polskich por-
tach morskich w 2015 r. [24, 26, 27] 

 
Największym terminalem promowym w Polsce jest Terminal 

Promowy Świnoujście. Posiada 6 stanowisk statkowych, które mogą 
przyjąć statki o długości od 130 do 220 m i zanurzeniu do 7m. W 
terminalu obsługiwanych jest kilka połączeń dziennie do Trelleborga 
i Ystad w Szwecji. Terminal przystosowany jest do obsługi promów 

samochodowo-kolejowych. Dogodne położenie terminalu powoduje, 
że przewóz promem do głównych miast portowych w Skandynawii 
trwa 6–8 godzin, co pozwala na wykonanie trasy okrężnej promu w 
ciągu jednej doby. W terminalu obsługiwane są przede wszystkim 
przewozy towarzyszące całych pojazdów drogowych. W 2015 r. w 
terminalu obsłużono 284 tys. pojazdów drogowych (trucks) i tylko 9,3 
tys. naczep [27]. 

W Gdańsku funkcjonuje Baza Promowa Polskiej Żeglugi Bałtyc-
kiej. W 2015 r. została przeniesiona z nabrzeża Ziółkowskiego na 
Terminal Promowy Westerplatte. Obecnie istnieje możliwość obsługi 
statków o długości do 225 metrów. Terminal obsługuje połączenie 
Gdańsk-Nynashamn [24]. W Gdyni znajduje się terminal kontene-
rowy Stena Line, gdzie obsługiwana jest linia Gdynia-Karlskrona. Naj-
więcej przewozów nietowarzyszących realizowanych jest w terminalu 
ro-ro zlokalizowanym w Bałtyckim Terminalu Drobnicowym w Gdynia 
(BTDG). Terminal może obsłużyć statki o zanurzeniu do 8 m. Termi-
nal obsługuje połączenia ro-ro do portów fińskich, rosyjskich, belgij-
skich, hiszpańskich.  

Przeładunki kontenerów, ładunków tocznych i wtaczanych w pol-
skich portach morskich w 2014 r. przedstawia tabela 2. 

 
Tab. 2. Przeładunki kontenerów, ładunków tocznych i wtaczanych  

w polskich portach morskich w 2014 r. [28] 

Jednostki Gdynia Gdańsk Szczecin 
Świnouj-
ście 

RAZEM 

Kontenery 
(TEU) 

937 247 
1 232 

040 
86 703 697 

2 256 
687 

pojazdy dro-
gowe (szt.) 

107 901 6 086 0 334109 448 096 

Naczepy (szt.) 21 054 2 542 0 13 198 36 794 

 
W oparciu o powyższe przeładunki oraz o jednostkowe koszty 

zewnętrzne przedstawione na rysunku 1 oszacowane zostały koszty 
zewnętrzne generowane w polskich portach morskich powstające w 
wyniku obsługi jednostek intermodalnych przewożonych w ramach 
żeglugi morskiej bliskiego zasięgu. W przypadku Gdańska uwzględ-
niono tylko 50% przeładowywanych kontenerów, co stanowi szacun-
kową liczbę transshipmentów realizowanych w relacjach kontynen-
talnych.  

 

 
Rys. 2. Koszty zewnętrzne generowane w polskich portach morskich 
w 2014 r. (EUR) 
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pojazdów drogowych i naczep. Ogółem z tytułu obsługi pojazdów dro-
gowych w polskich terminalach promowych powstaje ok. 3 mln 
EUR/rocznie kosztów zewnętrznych. Mniejsze koszty (ok. 2,5 mln 
EUR) generowane są w związku z przeładunkiem kontenerów, na-
leży jednak zaznaczyć, że masa ładunkowa obsługiwana w kontene-
rach jest dwukrotnie większa niż w jednostkach ro-ro. Ze względu na 
nieznaczną liczbę naczep koszty generowane z tytułu ich obsługi są 
nieznaczne. Łączne koszty obsługi jednostek intermodalnych prze-
wożonych w ramach żeglugi morskiej bliskiego zasięgu w polskich 
portach morskich w 2014 r. wyniosły 5,6 mln EUR. Są to zatem dość 
znaczne wartości i nie powinny być pomijane, jak dotychczas, w oce-
nie korzyści społecznych wynikających z przeniesienia ładunków z 
dróg lądowych na lądowo-morskie łańcuchy transportowe. 

PODSUMOWANIE 

Żegluga morska bliskiego zasięgu stanowi ważny element euro-
pejskiego systemu transportowego. W świetle polityki UE żegluga 
stanowi istotny czynnik wpływający na zrównoważony rozwój trans-
portu. W wielu programach dotyczących kosztów zewnętrznych 
transportu żegluga morska jest pomijana lub niedoszacowana, lub 
też nie programy te nie uwzględniają wielu zmiennych decydujących 
o faktycznej wysokości kosztów. Jedną ze zmiennych jest koszt po-
wstający w portach morskich wynikający z kosztów generowanych 
zarówno przez statek podczas postoju w porcie, jak i kosztów pocho-
dzących od urządzeń przeładunkowych. Przedstawione badania wy-
kazały, że koszt ten jest dosyć znaczny i nie powinien być pomijany 
w obliczeniach. Może on wpłynąć na konkurencyjność lądowo-mor-
skiego łańcucha transportowego i spowodować, że przewóz drogą 
morską spowoduje większe koszty społeczne, niż bezpośrednie 
przewozy drogowe. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku wielu 
krótkich połączeń promowych (do kilku mil morskich). Uzasadniona 
jest w tych przypadkach budowa stałych połączeń mostowych.  

Podsumowując, nie można jednoznacznie określić powyżej ja-
kiej odległości przewozowej przewóz ładunku transportem morskim, 
zamiast drogowym, jest społecznie uzasadniony. Całkowite koszty 
społeczne są bowiem uzależnione m.in. od odległości przewozowej 
do/z portu oraz  całkowitej długości trasy w stosunku do alternatywnej 
drogi lądowej. Na koszty zewnętrzne istotnie wpływa zużycie paliwa, 
które zależne jest od zdolności przewozowej statku, jego wieku, pręd-
kości, czasu trwania rejsu i liczby portów w podróży okrężnej. W ana-
lizach należy zatem pamiętać o wszystkich składowych kosztów, w 
tym o kosztach generowanych w węzłach transportowych. 
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External costs in sea ports as an element  
of Social Cost Benefits Analysis 

Social Cost Benefits Analysis is a key element of any pro-

ject infrastructure investments co-financed from the European 

fund. One of the major problems is the evaluation of the social 

benefits resulting from this investment. In the case of invest-

ment in transport infrastructure, which aims to modal shift 

(from road transport to more environmentally friendly 

transport) the external benefits resulting from the reduction of 

environmental pollution, greenhouse gas emissions, conges-

tion and traffic accidents are estimated. There are many tools 

(with varying degrees of detail) which allow to make such an 

assessment. None of them, however, do not include the costs 

generated by transport nodes. The article attempts to estimate 

the external costs generated in ports as nodes in land -sea 

transport chains. 
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