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Zarządzanie ryzykiem związanym ze świadczeniem 
luksusowych usług transportowych w turystyce
W artykule poruszono zagadnienia związane z zarządzaniem 
ryzykiem w transporcie, ze szczególnym uwzględnieniem tego 
problemu w świadczeniu usług luksusowych. Istniejące w ra-
mach tej działalności ryzyko wymaga wyjątkowo odpowiedzial-
nych działań zabezpieczających, ponieważ przedsiębiorstwa 
tego segmentu usług odpowiadają zarówno za wysokiej warto-
ści własne, jak i cudze mienie. Dokonana została identyfikacja 
źródeł i przeprowadzono analizę różnego rodzaju zagrożeń oraz 
powodowanych nimi skutków, które często prowadzą do zna-
czących strat, a w szczególnych przypadkach nawet do utraty 
życia. W opracowaniu zwrócono uwagę na symptomy sygnali-
zujące możliwość powstawania ryzyka oraz wykazano działa-
nia umożliwiające niwelowanie lub zmniejszanie negatywnych 
skutków, co w istotnym stopniu przyczynia się do utrzymania 
oczekiwanego przez odbiorców jakościowego poziomu obsługi 
oraz ciągłości i terminowości procesu transportowego.

Słowa kluczowe: transport, turystyka, zarządzanie ryzykiem, usługi 
luksusowe.

W zrównoważonym rozwoju gospodarczo-społecznym, zarówno 
poszczególnych państw, regionów, jak i środowisk coraz większe-
go znaczenia nabiera turystyka, spełniająca w realizacji tych pro-
cesów bardzo ważne wielowymiarowe funkcje. Jej oddziaływanie 
obejmuje wyjątkowo szeroką przestrzeń nie tylko lądową i wodną, 
lecz także powietrzną. Charakteryzuje ją ciągle doskonaląca się 
struktura stosowanych instrumentów w realizacji usług i projek-
tów, a także dynamicznie rosnąca liczba uczestniczącej ludności 
i znacznej liczby działów gospodarki.

Turystyka jest sektorem gospodarki o rozbudowanej i zróżni-
cowanej strukturze, co powoduje, że w obszarze jej realizacji ist-
nieje szerokie spektrum ilościowych i jakościowych determinant. 
To one decydują o jej rozwoju, społecznej przydatności i roli, jaką 
spełnia m.in. w obszarze poznawczym, kulturowym, zdrowotnym 
i wypoczynkowym. Jest to również znaczący sektor kształtowania 
dochodów, ponieważ w niektórych państwach, o rozwiniętym sys-
temie podaży usług turystycznych tworzy ponad 50% PKB, a jedno 
miejsce noclegowe w turystyce generuje kilkanaście miejsc pracy 
w innych sektorach gospodarki [8, s. 5]. 

Specyfika turystyki wynika z realizacji jej funkcji, szczególnie 
ścisłego związku z zagospodarowaniem wolnego czasu, poprawą 
zdrowia i możliwością doskonalenia psychofizycznych funkcji czło-
wieka. Realizacja tych celów wymaga systematycznego kreowania 
wciąż nowych i unikatowych produktów generujących określone 
korzyści dla odbiorcy, w systemie konkurencyjnej podaży, w okre-
ślonym środowisku i na konkretnym rynku. Takie pojmowanie 
istoty turystyki tworzy wymóg nie tylko konieczności zaspokojenia 
podstawowego zakresu ilościowych potrzeb turysty, lecz także co-
raz bardziej oczekiwanego poziomu nowości, wyższej jakości oraz 
luksusu nobilitującego coraz szerszą grupę zamożnej ludności. 
Rosnący trend takich oczekiwań stanowi fundament rozwoju usług 

wyższego rzędu, potocznie zwanych luksusowymi lub elitarnymi [8, 
s. 6–7]. Wzrost zasobności wielu ludzi powoduje rosnące dążenie 
do zrealizowania swoich potrzeb turystycznych w warunkach wyż-
szego komfortu, wyróżnienia, nobilitacji, a nawet uczestniczenia 
w projektach ekstremalnych lub związanych z wysokim ryzykiem.

Ryzyko związane ze świadczeniem luksusowych usług 
transportowych
W procesie realizacji każdego rodzaju usług turystycznych ist-
nieją ogólne, szczególne i autonomiczne reguły oraz procedury 
dotyczące zarówno wykonania programu podróżowania, jak i od-
powiedzialności za bezpieczeństwo oraz mienie własne i podróż-
nych. Te wymogi mają zdecydowanie większy ciężar gatunkowy 
w przypadku realizacji usług w segmencie turystyki elitarnej [9, 
s. 167]. Ten segment i ta grupa turystów, dążąc do konsumpcji 
najatrakcyjniejszych, rzadkich a tym samym najdroższych, często 
trudno dostępnych świadczeń, produktów, doznań i celów, płaci 
za imprezę nieraz kilkakrotnie wyższą cenę niż za standardową 
i powszechnie dostępną na rynku. Jest to związane zarówno z po-
ziomem luksusu oferowanej bazy materialnej (środek transportu, 
hotele, usługi kulinarne, osobowa i techniczna obsługa wycieczek 
fakultatywnych– dobór przewodników i specjalistów z zakresu ob-
sługi w dodatkowych dziedzinach usług np. wspinaczka, myślistwo, 
wędkowanie, zawody sportowe itp.), jak i gwarantowanego zakresu 
bezpieczeństwa osobistego, wysokiej jakości obsługi oraz ochrony 
przewożonych przez odbiorców niejednokrotnie wysokiej wartości 
biżuterii, elektronicznego sprzętu, odzieży itp. [6, s. 26–30].

W każdym segmencie świadczenia luksusowych usług wystę-
pują specyficzne ryzyka przede wszystkim związane z wykorzysta-
niem różnych środków transportu. Odmienność specyficznej kon-
strukcji jest związana z ich wykorzystaniem w różnych dziedzinach 
transportu: kolejowego, lotniczego, morskiego, śródlądowego lub 
drogowego. Współczesny model kształtowania luksusowej turysty-
ki wskazuje, że w realizacji poszczególnych imprez coraz częściej 
uczestniczy większa liczba różnorodnych środków transportowych 
tworząc multimodalne łańcuchy obsługi i przemieszczania tury-
stów [5, s. 26–38]. 

W takim systemie realizacji elitarnych programów turystycznych 
następuje kumulacja ryzyk, będąca sumą istniejących w poszcze-
gólnych rodzajach transportu. Podnosi to na wyższy poziom za-
kres działalności związanej z koniecznością zabezpieczenia osób 
i mienia przed niekorzystnymi zdarzeniami w całym procesie re-
alizacji imprezy. W tych działaniach nie można zakładać jedynie 
spontanicznej reakcji na powstałe zagrożenia, lecz muszą one 
być wcześniej przemyślane, przeanalizowane z dokładnym usta-
leniem możliwych źródeł i przyczyn oraz przewidywanych skutków, 
co umożliwia skuteczne ustalenie sposobu zapobiegania takim 
zdarzeniom. Takie podejście tworzy wymóg zarządzania ryzykiem 
na każdym etapie świadczenia luksusowych usług w całym łańcu-
chu obsługi odbiorcy [11, s. 473].

Ryzyka istniejące podczas realizacji luksusowych usług tury-
stycznych oczywiście nie dotyczą jedynie wykorzystania środków 
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transportowych, chociaż to one w całej fazie realizacji programu 
powodują ich najwięcej, a ich wymiar finansowy i utrata wizerunku 
marki może doprowadzić do upadłości usługodawcy. Powstają one 
także w innych sferach działalności [3, s. 92]. Znane są znaczące 
negatywne skutki powstałe np. w wyniku kontrowersji w stosun-
kach interpersonalnych m.in. z tytułu roszczeń ponadstandardo-
wych praw przez niektóre osoby w stosunku do współuczestników, 
czynności wykonywanych przez personel główny i pomocniczy 
w zakresie obsługi klienta lub w odniesieniu do organizatora pro-
gramu. Powstające z tego powodu, nieraz gwałtowne utrudnienia, 
powodują poważną dezorganizację imprez, a w niektórych przy-
padkach nawet ich przerwanie. Podobne skutki mogą powodować 
pobicia, rozboje lub uprowadzenia.

Innym obszarem ryzyka jest ściśle związana z podażą luksu-
sowych usług działalności kulinarna. Ryzyko popełnienia błędów 
lub zaniedbań w tym zakresie obsługi może całkowicie zniweczyć 
doskonale przygotowany program imprezy [1, s. 23]. Nie da się 
zaprzeczyć, że np. dopuszczenie do zaistnienia zatrucia pokarmo-
wego lub znaczące odejście od wcześniej ustalonej palety i jakości 
dań, napojów i deserów może być poważnym powodem generują-
cym ryzyko przerwania imprezy. 

Nieco mniejsze ryzyko, lecz także powodujące wiele negatyw-
nych skutków, wiąże się z niewykonaniem lub podażą znacznie 
niższej jakości usług hotelowych, programów wycieczek fakulta-
tywnych, jakości wyposażenia użytkowanych przez odbiorców po-
mieszczeń, programów kulturowych i rozrywkowych oraz zachowa-
nia higieny i czystości.

Wyodrębnienie obszarów, w których tkwią potencjalne źródła 
powstawania ryzyka ma na celu zwrócenie uwagi organizatorów 
na konieczność skoncentrowania szczególnego nadzoru na tych 
elementach obsługi, co jest niezbędnym wymogiem zarządzania 
ryzykiem i odpowiada myśli przewodniej zawartej w temacie ni-
niejszego opracowania. Należy także zauważyć, że wszystkie wy-
mienione zagrożenia mogą wystąpić w ramach jednego programu 
(imprezy) świadczenia luksusowych usług transportowych.

Skupiając się na problematyce zarządzania ryzykiem w podaży 
luksusowych usług transportowych, należy w pierwszej kolejno-
ści wyjaśnić pojęcie luksusu. Jest ono wielowymiarowe, a jego 
źródłem jest zróżnicowane postrzeganie wyznaczników luksusu, 
zmiennych w poszczególnych okresach historycznych i ewolucyjnie 
zróżnicowanego na poszczególnych poziomach rozwoju społeczno-
-gospodarczego [19, s. 5]. Jest on także odmiennie postrzegany 
przez różne społeczności (m.in. dzieci, dorosłych, seniorów) oraz 
w obrębie odmiennych kultur i obyczajów. Istnieje jednak okre-
ślona grupa uniwersalnych determinant określająca pojęcie luk-
susu w określonych uwarunkowaniach. Do niej możemy zaliczyć 
atrakcyjność oferowanych produktów, w tym szczególnie walorów 
dostarczonych w ramach wysokiego komfortu. Według tych kryte-
riów w tym zakresie oceny znajdują się: najwyższy poziom tech-
niczno-technologiczny (np. magnetyczne koleje w Japonii), jakość 
świadczenia, czyli wygoda (najwyższy poziom jakości wyposaże-
nia i obsługi np. pociąg Pride of Africa), bezpieczeństwo, wypo-
czynek, funkcjonalność, atrakcyjność, punktualność, kompresja 
czasu i przestrzeni (np. najnowszy samolot Airbus A-380), prze-
pych wystroju wnętrz i otoczenia. Do uniwersalnych determinant 
określających poziom luksusu można także zaliczyć, liczbę, zakres 
i atrakcyjność oferowanych usług fakultatywnych, kompetentny 
i empatyczny sposób obsługi z cechami wyróżnienia, nobilitacji 
i wyszukanej celebry (np. luksusowe pociągi Indii), a także poziom 
i jakość sztuki kulinarnej, dostęp do unikatowej obrzędowości 

pierwotnych plemion itp. Dla przykładu można podać, że w Tybe-
cie szczytowym osiągnięciem luksusu w transporcie jest podróż 
pociągiem na wysokości powyżej 4 tys. m. n.p.m. w wagonach 
odizolowanych od wpływów zewnętrznych, tak jak to ma miejsce 
w samolocie [5, s. 32–33].

 Powyższe przykłady świadczą, że luksusu nie da się określić 
jednym uniwersalnym wzorcem. Ma on charakter relatywny, wy-
nikający ze sposobu jego postrzegania na określonym etapie 
rozwoju społeczeństwa i w aktualnych uwarunkowaniach Z jego 
relatywizmem wiążą się różnorodne ryzyka, których ilość i zakres 
występowania oraz związane z tym skutki mają różny wymiar i siłę 
oddziaływania, zależną od wykształconej w określonym środowi-
sku wrażliwości na odbiór poziomu luksusu oraz rodzaj powodowa-
nych dysfunkcji w wyniku jego braku. W takim postrzeganiu także 
ryzyko nie jest pojęciem uniwersalnym, które powstaje wyłącznie 
w określonych warunkach według wcześniej zaistniałego sche-
matu. Wręcz przeciwnie jest to zjawisko o wyjątkowo zróżnicowa-
nych cechach i zakresie powstawania zagrożeń i powodowanych 
skutków [4, s. 1]. Różnorodność ryzyka jest szczególnie widoczna 
w transporcie. Ze względu na wykorzystywane w tej działalności 
różnego rodzaju środki transportowe powstaje zróżnicowana 
specyfika zagrożeń powodująca określone ryzyka typowe dla 
tych środków i środowisk, w których znajdują zastosowanie (ląd, 
woda, powietrze), utrudniając prawidłowe przeprowadzenie pro-
cesu transportowego. Charakter tych ryzyk, ich zakres i skutki są 
w głównej mierze zależne, od jakości i rodzaju eksploatowanego 
środka transportowego oraz splotu niekorzystnych uwarunkowań 
(np. niedyspozycji lub zaniedbań człowieka, meteorologicznych 
a także terrorystycznych) [11, s. 473].

Zarządzanie ryzykiem w świadczeniu luksusowych usług trans-
portowych w zasadzie odbywa się według tego samego modelu, 
jaki stosuje się w usługach standardowych. Polega to na prowa-
dzeniu stałych działań w zakresie informacji i komunikacji pomię-
dzy powołanymi do tego celu zespołami i instytucjami oraz moni-
torowania, a także oceny ryzyka przez każdy podmiot świadczący 
tego rodzaju usługi. W ujęciu szczegółowym polega na, rozpozna-
niu możliwości powstania określonych ryzyk, ich identyfikacji oraz 
ocenie stopnia jego zaistnienia. Polega również na uszeregowaniu 
hierarchii ważności ryzyk oraz podejmowaniu decyzji stanowiących 
reakcję na ewentualność ich zaistnienia.

Aby wykazać znaczenie tego zakresu koniecznych działań, 
wystarczy prześledzić skutki katastrof, które miały miejsce w po-
szczególnych rodzajach transportu. Katastrofy kolejowe powo-
dują ogromne straty materialne (ekonomiczne i społeczne). Ich 
skutkiem jest utrata znaczących zasobów kolejowego taboru, 
kalectwo i śmierć wielu ludzi. Są to straty, których często nie da 
się wyłącznie wyrazić finansowo. Katastrofy lotnicze często pro-
wadzą do pozbawienia życia całej grupy podróżujących osób oraz 
utraty samolotu. Jeszcze większe straty wiążą się z katastrofami 
morskich luksusowych statków wycieczkowych, w których giną 
dziesiątki osób i bezpowrotnie traci się wielomilionowej wartości 
środek transportu oraz znacznej wartości biżuterię i inne dobra 
podróżnych. Wielkość tych strat powoduje, że ryzyko w transporcie 
wymaga szczególnej troski. Zwiększa to odpowiedzialność organi-
zatorów przewozów, ponieważ profesjonalizm ich działania może 
znacznie zmniejszyć wymiar negatywnych skutków i strat.

Skutki nieprofesjonalnego zarządzania ryzykiem
Jak już wcześniej wspomniano, warunkiem prawidłowego zarzą-
dzania ryzykiem jest dokładne jego poznanie, opisanie, określe-
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nie potencjalnych możliwości i uwarunkowań zaistnienia oraz 
skonstruowanie systemu i narzędzi służących zapobieganiu lub 
rozwiązaniu sytuacji kryzysowych [11, s. 28]. Nawet najmniejsze 
zaniedbania w tym łańcuchu koniecznych działań mogą skutko-
wać poważnymi konsekwencjami, w tym możliwością zaistnienia 
katastrof, które generują najszerszy zakres materialnych, osobo-
wych i psychologicznych strat oraz niedyspozycji.

Dla zobrazowania tego problemu w niniejszym opracowaniu 
przedstawiono proces zaistnienia wybranych katastrof, w wyniku 
których nastąpiło zarządzanie sytuacją kryzysową w transporcie 
morskim, kolejowym i lotniczym.

Katastrofa luksusowego wycieczkowca Costa Concordia
Do jednej z katastrof morskich, która nie powinna zaistnieć, 
można zaliczyć zderzenie z podwodną skałą i zatonięcie stat-
ku wycieczkowego Costa Concordia dnia 13 stycznia 2012 r. 
Statek dowodzony przez kapitana Francesco Shettino wypłynął 
z portu Civitavecchia w tygodniowy rejs po Morzu Śródziemnym. 
Jednostka obrała kurs do Savony w południowej Ligurii. Na po-
kładzie przebywało ponad 3 tys. pasażerów i ok. 1 tys. członków 
załogi. O godzinie 20:45 statek uderzył o skałę w pobliżu wyspy 
Isola del Gigiolo [10]. Z zeznań kapitana wynikało, że skała ta 
nie była zaznaczona na mapach przez niego używanych, jednak 
szczegółowe śledztwo wykazało, że kapitan świadomie zlekcewa-
żył zagrożenie związane z przepłynięciem wąskiego na ok. 68 m 
przesmyku pomiędzy dwoma podwodnymi skałami. Chciał, aby 
pasażerowie mogli z bliska podziwiać iluminowaną nocą wyspę. 
Respektując wymagane zasady zarządzania ryzykiem, można 
było przewidzieć możliwość powstania tej katastrofy. Mogła ona 
nie zaistnieć, gdyby przestrzegano prawa dotyczącego morskiej 
nawigacji. Zasady dotyczące statków wycieczkowych przestrze-
gają przed niebezpieczeństwem związanym z wpłynięciem na 
akwen z niebezpiecznymi podwodnymi skałami. Zarządzanie 
kryzysem przewiduje skutki takiej okoliczności, które nie tylko 
powinien znać kapitan, lecz także wszyscy członkowie załogi [2].

Niezbędnej w tych okolicznościach odpowiedzialności nieste-
ty zabrakło. Główną przyczyną katastrofy było uderzenie statku 
o skałę znajdującą się na głębokości 8 m. Do rozdartego kadłu-
ba wdarła się woda, przechylając statek o 65 stopni. Przewróco-
ny na burtę statek osiadł na skalnej mieliźnie, przy czym połowa 
statku znalazła się pod wodą (fot. 1).

Do praprzyczyny katastrofy doszły dalsze zagrożenia. Dopiero 
po 45 min. udało się opuścić na wodę łodzie ratunkowe. Część 
pasażerów zdecydowała się dopłynąć wpław do brzegu wyspy, 
w wyniku czego 3 osoby utonęły, 6 zostało poważnie rannych, 

około 100 musiała wyłowić lokalna straż pożarna i włączone do 
ratowania śmigłowce. Część pasażów została uwięziona w prze-
wróconym statku, co spowodowało, że w wyniku katastrofy 
śmierć poniosły 32 osoby, a 64 zostały ranne. 

W wyniku tej katastrofy statek został całkowicie utracony, 
a wysokość odszkodowania wyniosła ok. 500 mln USD [15].

Wydobycia statku podjęło się amerykańsko-włoskie przedsię-
biorstwo Titan Microperi. Ta sama firma podjęła się usunięcia wra-
ku Opracowano nowatorską metodę polegającą na wybudowaniu 
sztucznego podłoża z 16 tys. t cementu i 6 platform, a za pomocą 
56 lin oraz specjalnych zbiorników balastowych rozpoczęto pio-
nizację statku. Prace zakończono 16 września 2013 r., po czym 
wrak zezłomowano, a koszty całej operacji podniesienia, holowa-
nia i pocięcia na złom oszacowano na 1,5 mld. USD (fot. 2).

 Firma utraciła statek wart pół mld euro i poniosła koszty zwią-
zane z wycofaniem z eksploatacji utraconej jednostki [16].

Katastrofa kolei magnetycznej Transrapid
Brak profesjonalizmu i odpowiedzialności w zarządzaniu ryzy-
kiem był przyczyną poważnej katastrofy kolejowej w Niemczech. 
Kursująca tam kolej magnetyczna Transrapid znajdowała się 
w fazie testowania.  Z założenia była uważana za niezwykle eko-
nomiczny w eksploatacji i bardzo bezpieczny środek transportu 
lądowego. 22 września 2006 r. pociąg magnetyczny Transra-
pid zderzył się z będącym na tym torze pojazdem serwisowym. 
W pociągu znajdowała się 23 osobowa grupa pasażerów oraz 7 
osób obsługi. W wyniku katastrofy zginęły 23 osoby, a 7 zostało 
rannych (fot. 3). 

W chwili katastrofy pociąg jechał z prędkością 200 km/h 
(maksymalna szybkość to 450 km/h), co spowodowało, że 
większość pasażerów znajdujących się w przedniej części po-
ciągu zginęła, ponieważ ta część została całkowicie zmiażdżona 
(fot. 4). 

Powstałej katastrofy i związanej z nią sytuacji kryzysowej 
można było uniknąć, gdyby wszystkie zainteresowane strony 
zastosowały wymaganą w tych okolicznościach elektroniczną 
blokadę toru na czas prac serwisowych. W tym przypadku wy-
magana czujność i konieczność przestrzegania reguł zawiodła. 
W oparciu o obowiązujące zasady, zabrania się kontynuowania 
ruchu pociągu, kiedy na torze znajduje się inny pojazd. Można 
sobie wyobrazić wymiar strat, gdyby na użytkowanym odcinku 
kolei magnetycznej pociąg rozwinął maksymalną prędkość.Fot. 1. Statek Costa Contiordia po wypadku [13]

Fot. 2. Statek Costa Contiordia w czasie holowania [13]
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Ta katastrofa spowodowała, że wstrzymano prace nad nowym 
prototypem pociągu, a jego pierwsza wersja trafiła do muzeum 
w Notryp koła Osnabrueck w Dolnej Saksonii.  W wyniku tego 
zdarzenia zakończono prace nad powstaniem nowej magnetycz-
nej linii. Pojazd Transrapid „06” miał być hitem eksportowym 
Niemiec i wizytówką high-technology, jednak związane z nim 
nadzieje przepadły (fot. 5).

Skutki katastrofy wykazują, jak znaczące i wielokierunkowe 
reperkusje powoduje lekceważenie zasad związanych z identyfi-
kacją ryzyka, stanowiącego jeden z głównych elementów, zarzą-
dzania ryzykiem [3, s. 92]. Należy także zauważyć, że oparta na 
projekcie niemieckim kolej magnetyczna z powodzeniem rozwija 
się w Japonii i Chinach.

Katastrofa ponaddźwiękowego samolotu concorde
Do spektakularnego zdarzenia w transportowej przestrzeni po-
wietrznej można zaliczyć katastrofę ponaddźwiękowego samo-
lotu o napędzie turboodrzutowym Concorde (fot. 6). Przyczyny 
i charakter tej katastrofy wskazują na brak respektowania zasad 
identyfikowania i oceny ryzyka, ograniczających możliwość po-

wstania tej katastrofy [17]. Nie tylko reguły zarządzania sytuacją 
kryzysową, lecz także obowiązujące przepisy tworzą wymóg cią-
głej kontroli czystości pasa startowego. W przypadku katastrofy 
Concorde’a tego wymogu nie zrealizowano [7, s. 596]. 

 Początek katastrofy miał miejsce już na pasie startowym, 
gdy rozpędzająca się maszyna najechała na metalowy element, 
który spowodował rozerwanie opony, a następnie uszkodzenie 
zbiornika paliwa. Wyciekające paliwo zapaliło się, zakłócając 
pracę silników. W tej sytuacji pilot poderwał maszynę, jednak na 
skutek nieuzyskania wymaganej prędkości minimalnej, samolot 
nie osiągnął odpowiedniej wysokości, aby ponownie wylądować 
na pasie (fot. 7).

Stopniowo ogień zajął silniki i skrzydło, co spowodowało, że 
maszyna runęła na pobliski hotel i restaurację. W tej katastrofie 
zginęło 100 pasażerów, 9 członków załogi oraz 4 gości hotelo-
wych [16] (fot. 8).

Skutki tej katastrofy, w połączeniu z rosnącymi kosztami 
paliwa oraz obostrzeniami ekologicznymi (hałas, emisja CO2), 
spowodowały, że w 2003 r. samolot Concorde został wycofany 
z eksploatacji.

W pasażerskim lotnictwie cywilnym można także odnotować 
dwa wydarzenia, które wywarły znaczący wpływ na dynamikę roz-

Fot. 4. Pojazdy uczestniczące w wypadku [14]

Fot. 3. Pociąg magnetyczny Transrapid po wypadku [14]

Fot. 5. Powypadkowe pozostałości po pociągu magnetycznym Trans-
-rapid [14]

Fot. 6. Samolot Concorde w locie przed katastrofą [15]
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woju luksusowych usług transportowych są to: kryzys paliwowy, 
który rozpoczął się w1973 r., kiedy to ceny paliw, a w konsekwen-
cji ceny biletów na usługi lotnicze gwałtownie wzrosły, ogranicza-
jąc popyt, oraz zamach terrorystyczny na WTC w 2001 r. [18].

W pierwszym przypadku najważniejszym działaniem, zgodnie 
z zasadami zarządzania sytuacja kryzysową, było instalowanie 
w samolotach silników zużywających najmniejszą ilość paliwa, 
zmniejszenie ciężaru samolotu oraz dążenie do wykorzystania 
wszystkich miejsc w samolocie (współczynnik Load Factor) [18].

W drugim przypadku skoncentrowano wysiłki na podniesieniu 
bezpieczeństwa w podróżach lotniczych. Wprowadzono rygory-
styczne procedury uszczelniające system kontroli pasażerów, 
pracowników obsługi i załóg statków lotniczych. Wszystkie te 
działania miały na celu przekonanie potencjalnych podróżnych, 
że komunikacja powietrzna jest bezpieczna. Równocześnie we 
wszystkich segmentach lotniczych usług transportowych starano 
się obniżyć ceny biletów. Dużą rolę w ponownym przywróceniu 
koniunktury w lotnictwie cywilnym odegrali przewoźnicy nisko-
kosztowi [20]. Oferując najniższą cenę przelotu, skutecznie za-
chęcali do ponownego wyboru tej formy komunikacji, przez co 
szybko odbudowano popyt i stabilność całego sektora usług.

Podsumowanie
Przedstawione w opracowaniu zdarzenia, ich źródła, przyczyny 
i skutki wykazują, jak ważnym elementem w procesie bezpiecznej 
realizacji celów jest prawidłowe zarządzanie ryzykiem. Okazuje 
się, że profesjonalizm i odpowiedzialność w tym obszarze działal-
ności umożliwia rozwiązywanie sytuacji kryzysowych z możliwie 
najmniejszym wymiarem strat. Zakres przeprowadzonych rozwa-
żań skłania do sformułowania kilku podstawowych wniosków:

 � istnieje wiele powodów i źródeł składających się na zaistnie-
nie sytuacji kryzysowych, które z różnym nasileniem występu-
ją niemal w każdej działalności gospodarczej,

 � w ramach świadczenia usług transportowych istnieje jeden 
z najwyższych potencjalnych poziomów powstania sytuacji kry-
zysowych i katastrof. Z tego powodu ten zakres działalności 
wymaga szczególnej oceny i analizy oraz zastosowania syste-
mu skutecznych działań zapobiegawczych,

 � sposób rozwiązywania sytuacji kryzysowych w znacznym stopniu 
wzmacnia markę oferenta, co oznacza, że skuteczne działania 
profilaktyczne i dyscyplina stanowią rękojmię prawidłowego za-
rządzania ryzykiem i budzą zaufanie do usługodawcy, przekła-
dając się na aktywizację popytu w zakresie jego świadczenia,

 � szczególny wymiar ma realizacja systemu zarządzania ryzykiem 
dotyczącym grupy osób korzystających z tego segmentu usług. 
Są to najczęściej ludzie zamożni i osoby publiczne, co powoduje, 
że nieprofesjonalnemu rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych zo-
stanie nadany szeroki medialny przekaz publiczny, co w skrajnym 
przypadku może doprowadzić do bankructwa usługodawcy,
Dotychczas nie wykreowano uniwersalnego wzorca zarządza-

nia ryzykiem, jednak wypracowano powszechnie stosowane me-
tody pozwalające skutecznie zbliżyć się do realizacji wytyczonego 
celu, którymi są:

 � minimalizacja ryzyka powstania wypadków i katastrof,
 � maksymalne ograniczenia związanych z tymi zdarzeniami 
skutków,

 � bieżące przestrzeganie norm, zasad i prawa obowiązującego 
w działalności transportowej,

 � promowanie doświadczenia, profesjonalizmu i odpowiedzial-
ności, zarówno wśród kadry zarządzającej, jak i wykonawczej,

 � stosowanie zasady tzw. „głębokiej obrony” zakładającej fi-
zyczną i finansową kontrolę wymiaru i sposobu zarządzania 
ryzykiem. Ta działalność wynika z założenia, że każdy środek 
transportu ma określony zakres niedoskonałości, który może 
spowodować jego uszkodzenie lub zniszczenie. To wskazuje, 
że ryzyko należy uznać za kategorię ekonomiczną.
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Risk management related to luxury transport services in tourism
The article deals with issues related to risk management in trans-
port, with particular emphasis on this problem in the provision of 
luxury services. Existing risk as part of this activity requires excep-
tion-ally responsible hedging activities, as companies in this seg-
ment of services are responsible for both high value of their own 
and for other people's property. The publication identifies sources 
and analyzes various types of threats and their consequences, 
which often lead to significant losses, and in some cases even loss 
of life. The study draws attention to the symptoms signaling the pos-
sibility of risk and demonstrates activities that allow reducing the 
negative effects, which significantly contributes to maintaining the 
quality of service expected by the recipients as well as the continuity 
and timeliness of the transport process. 

Keywords: transport, tourism, risk management, luxury services.
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