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BADANIA KOSZTOWE W PRZEDSIĘBIORSTWACH  
MIĘDZYNARODOWEGO TRANSPORTU CIĘŻAROWEGO 

 
Opisano zweryfikowaną w ITS metodę badań i obliczeń średnich kosztów jednego 
wozokilometra przebiegu samochodu ciężarowego w przedsiębiorstwach transportu 
międzynarodowego w Polsce. Przedstawiono średnie koszty jednostkowe w badanych 
przedsiębiorstwach ogółem i według wybranych rodzajów kosztów za lata 2009, 2010, 
2011, 2012, 2013 i za I półrocze 2014 r. w odniesieniu do rynków przewozów 
międzynarodowych (osobno rynki innych krajów UE i osobno rynki wschodnie) 
z uwzględnieniem taboru uniwersalnego o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 
12,0 Mg. 
 
 

COST STUDIES  
AT THE INTERNATIONAL FREIGHT TRANSPORT COMPANIES 

 
The paper describes, verified at ITS, methodology of the studies and calculations of the 
average costs of one vehicle-kilometre mileage of the truck at the road transport 
companies in Poland. It presents the average unit costs at the surveyed enterprises in total 
and arranged by selected types of costs for the years 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 and for 
the first half of 2014  with respect to the international transport markets (separately 
markets of other EU countries and Eastern markets), for the universal rolling stock of 
maximum weight exceeding 12.0 Mg. 
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Wstęp 
 
Polski międzynarodowy transport ciężarowy, od roku 2004 - roku akcesji naszego kraju do 
UE, cechuje szczególnie wysoka dynamika rozwoju. Według Biura ds. Transportu 
Międzynarodowego Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego (GITD; dawniej BOTM), 
przewozy międzynarodowe w końcu 2013 r. wykonywało przeszło 26 tys. firm1, czyli 
niespełna sześć razy więcej niż w roku 1996 i prawie trzykrotnie więcej w porównaniu ze 
stanem z maja 2004 r. Liczba samochodów ciężarowych w firmach wykonujących 
przewozy międzynarodowe w połowie 2014 r. przekroczyła 166 tys., co stanowiło 
niespełna 3 razy więcej w porównaniu ze stanem w końcu 2004 r.  

Należy zaznaczyć, że polscy przewoźnicy międzynarodowi w 2014 r., z udziałem około 
25% zdecydowanie dominują w pracy przewozowej unijnego ciężarowego transportu 
samochodowego. W roku 2004 udział ten wynosił 8%. 

Zaostrzająca się konkurencja cenowa na rynku samochodowych przewozów ładunków, 
wymaga od przewoźników przede wszystkim dobrego rozeznania zmian zachodzących na 
rynku, w tym m.in. znajomości kształtowania się jednostkowych kosztów przewozów 
w przedsiębiorstwach transportu samochodowego. Z jednej strony wiedza ta jest 
warunkiem umacniania pozycji konkurencyjnej firm, co daje szansę dalszego 
funkcjonowania na rynku usług transportu samochodowego, a z drugiej strony jest 
podstawą podejmowania racjonalnych działań ze strony rządu, w tym takich jego organów 
jak Ministerstwo Finansów, odpowiedzialne za politykę fiskalną. Szczególnie organa 
prowadzące politykę transportową Państwa, poprzez różne zakresy monitorowania rynku 
transportu samochodowego, w tym jednostkowych kosztów transportu ciężarowego, 
powinny posiadać właściwe rozeznanie w przedmiotowym zakresie m.in. mając na 
względzie racje i interesy polskich przewoźników. 

Wiedza o kształtowaniu się poziomu kosztów jednostkowych, a także struktury 
rodzajowej kosztów, jest niezbędna gestorom ładunków (załadowcom) dla racjonalnego 
we współpracy z przewoźnikami, kształtowania cen na usługi przewozowe, zachowując 
przy tym odpowiednio wysoką jakość obsługi przez przedsiębiorstwa przewozowe. 
Ponadto gestorzy ładunków, poprzez pełną, średnioroczną informację o jednostkowych 
kosztach transportu samochodowego, mogą analizować inne, gałęziowe warianty obsługi 
transportowej . 

Koszty stanowią jeden z najistotniejszych czynników konkurencyjności 
przewoźników na rynku transportu samochodowego. Monitorowanie przez Instytut 
Transportu Samochodowego kształtowania się kosztów jednostkowych przedsiębiorstw 
funkcjonujących na rynku ciężarowego transportu samochodowego umożliwia analizę 
tendencji zmian zachodzących w przedsiębiorstwach pod wpływem procesów rynkowych 
w samym transporcie, jak również analizę zmian zachowań przedsiębiorstw 
stanowiących reakcję na oddziaływanie sfery zewnętrznej na transport samochodowy, 
w tym oddziaływanie poprzez określone narzędzia polityki transportowej.  

Wyniki prowadzonych systematycznie od kilku lat, w ITS, badań średnich 
jednostkowych kosztów w przedsiębiorstwach ciężarowego transportu samochodowego, 
są z dużym zainteresowaniem postrzegane przez środowisko przewoźników drogowych, 
szczególnie w dobie znacznych zmian kosztów transportu i stawek przewozowych. 
Przesłanką zmian tych ostatnich jest niejednokrotnie niestabilna sytuacja polityczna 
w rejonach, na terytoriach których (lub przez obszary których) mają miejsce przewozy 
                                                        
1 Ogólna liczba przedsiębiorstw międzynarodowego transportu ciężarowego w Polsce (w tym przedsiębiorstw 
nie dysponujących własnym taborem samochodowym) w połowie 2014 r. przekroczyła 29 tys. 
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polskimi samochodami ciężarowymi. Ostatnio obserwowane na rynkach 
międzynarodowego transportu samochodowego zmiany kosztów, a zwłaszcza spadek 
stawek przewozowych wpływają na obniżenie, a nawet utratę rentowności 
przedsiębiorstw transportu samochodowego. Badanie kosztów w transporcie ciężarowym 
jest z tego też względu istotne, że w łańcuchach dostaw, transport samochodowy 
uznawany jest jako jedno z najistotniejszych ogniw. Jego funkcjonowanie wpływa na 
jakość usług logistycznych, a także na ogólny poziom kosztów w łańcuchach dostaw.  
 
Metody pozyskiwania danych do obliczeń, zakres badań i analizy kosztowych 

 
Dane kosztowe ITS pozyskuje w wyniku badań ankietowych w wybranych 

przedsiębiorstwach transportu ciężarowego. Znaczący udział w udostępnieniu danych 
z przedsiębiorstw ciężarowego transportu samochodowego mają specjaliści ze ZMPD. 
Część danych otrzymywana jest w rezultacie udostępnienia przewoźnikom ankiety w 
formie elektronicznej, zainstalowanej na stronie internetowej ITS2. Ankiety są anonimowe. 

Dane z ankiet, po ich sprawdzeniu i ewentualnej weryfikacji są wprowadzane do 
elektronicznej bazy danych o kosztach transportu ciężarowego. Na podstawie informacji 
z tej bazy, przy wykorzystaniu specjalnego programu komputerowego3, dokonywane są 
obliczenia średnich kosztów 1 wozokilometra przebiegu ogółem oraz według ich rodzajów 
i według zadanego zakresu podmiotowego zbiorowości i wybranego okresu (np. za 
wybrany rok lub półrocze).  

Prezentowane dane kosztowe za lata 2009 - 2013 i za I półrocze 2014 r. dotyczą taboru 
ciężarowego o nadwoziach uniwersalnych i o maksymalnej masie całkowitej 
przekraczającej 12,0 Mg. Wyniki badań, z uwagi na zróżnicowaną specyfikę rynków, 
przedstawiono oddzielnie w odniesieniu do przedsiębiorstw, w których dominującymi 
rynkami są rynki innych krajów UE oraz oddzielnie dla przedsiębiorstw o dominujących 
przewozach w relacjach z rynkami wschodnimi. Wyniki obliczeń dotyczą średnich 
kosztów 1 wozokilometra przebiegu oraz wybranych pozycji kosztów rodzajowych 
przewozów. 

W przypadku kalkulacji średnich kosztów 1 wozokilometra przebiegu dla całej 
zbadanej zbiorowości przedsiębiorstw (niezależnie od ich wielkości) wykonujących 
przewozy międzynarodowe posłużono się metodą średniej ważonej, przy czym „wagę” 
stanowił udział samochodów ciężarowych w przedsiębiorstwach według 
wyspecyfikowanych grup ich wielkości w ogólnej liczbie samochodów 
w przedsiębiorstwach przewozów międzynarodowych w Polsce.  

Przyjęcie tej zasady wynika przede wszystkim z następujących przesłanek: 
- występuje zróżnicowanie średnich kosztów 1 wozokilometra przebiegu w zależności od 
wielkości przedsiębiorstw,  
- w praktyce badań wykorzystujących również dane z ankiet uzyskanych drogą 
internetową (w zasadzie losowo pozyskiwanych co do wielkości przedsiębiorstw), 
dysponuje się materiałem badawczym za różne okresy dotyczącym zróżnicowanej 
struktury wielkości zbadanych przedsiębiorstw. 

Uwzględnienie w przedmiotowych obliczeniach zdefiniowanych wyżej „wag” 
uwiarygodnia porównywalność średnich kosztów 1 wozokilometra przebiegu ogółem 
                                                        
2 www.its.waw.pl/kosztytransportu 
3 Autorem programu komputerowego służącego ewidencji kosztów badanych przedsiębiorstw transportu 
samochodowego i stosowanego do kalkulacji średnich kosztów jednostkowych wg różnych konfiguracji jest 
Anna Niedzicka z Instytutu Transportu Samochodowego. 
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w badanych przedsiębiorstwach w kolejnych okresach badań, obniżając wrażliwość 
wyników obliczeń na wielkość i strukturę próby badawczej, losowo pozyskiwanej poprzez 
ankietyzację za pomocą internetu.   
 
Średnie koszty 1 wozokilometra przebiegu ogółem i według rodzajów kosztów 
w badanych przedsiębiorstwach ciężarowego transportu samochodowego  
 

Wyniki kalkulacji średnich jednostkowych kosztów 1 wozokilometra przebiegu 
w przedsiębiorstwach transportu samochodowego odnoszą się do grupy zbadanych 
przedsiębiorstw, co jednak nie oznacza, że otrzymane wyniki nie charakteryzują w sposób 
ogólny tendencji kosztowych w sektorze. 
 
Przedsiębiorstwa o dominującym udziale przewozów w relacjach z rynkami innych krajów 
UE 

Średnie ważone koszty 1 wozokilometra przebiegu w badanej grupie przedsiębiorstw 
posiadających licencje na wykonywanie przewozów międzynarodowych, o dominującym 
udziale przewozów w relacjach z rynkami innych krajów UE, taborem uniwersalnym o 
maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 12,0 Mg, kształtowały się od 2,99 
zł/wozokm w 2009 r. do 3,80 zł/wozokm w I półroczu 2014 r. (rys. 1.). 
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Rys. 1. Średnie koszty 1 wozokilometra przebiegu w badanych przedsiębiorstwach w latach 2009 - 

2013 i w I półroczu 2014 r. (tabor uniwersalny o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 
12,0 Mg; rynki krajów UE)          [zł/wozokm] 

Fig. 1. The average cost of 1 vehicle-kilometre of mileage in the surveyed enterprises in the years 
2009 to 2013 and in the first half of 2014. (Universal fleet with a maximum weight exceeding  

12.0 Mg; EU markets) [PLN / veh-km] 
 

Źródło: rysunek własny na podstawie bazy danych ITS o kosztach w przedsiębiorstwach ciężarowego 
transportu samochodowego (stan na 2014.12.01.) 
 



9 

Dynamika zmian średnich kosztów 1 wozokilometra przebiegu samochodów 
ciężarowych w przedmiotowym zakresie w badanych przedsiębiorstwach wyniosła 
w okresie 2009 – I półrocze 2014 r. około 127%. Wpływ na wzrost średnich kosztów 
1 wozokilometra przebiegu miały przede wszystkim stosunkowo jeszcze wysokie 
w I połowie 2014 r. ceny paliw, wzrost wynagrodzeń kierowców i wzrost kosztów 
korzystania z infrastruktury drogowej. Koszty paliw wzrosły o około 35%, koszty opłat 
drogowych o przeszło 100%, a koszty wynagrodzenia kierowców, delegacji kierowców 
i ponoszonych przez pracodawcę kosztów ubezpieczenia społecznego kierowców wzrosły 
w omawianym okresie o 55%. 

W średnich kosztach jednego wozokilometra przebiegu w zbadanych 
przedsiębiorstwach przewozów międzynarodowych rzeczy dominowały koszty materiałów 
pędnych i eksploatacyjnych (głównie koszty paliw). Koszty te średnio wynosiły 
w I półroczu 2014 r. 1,54 zł/wozokm (około 40,5% w średnim koszcie 1 wozokilometra 
przebiegu)      (rys. 2.). 
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Rys. 2. Struktura rodzajowa średniego ważonego kosztu 1 wozokilometra przebiegu w badanych 

przedsiębiorstwach w I półroczu 2014 r. (tabor uniwersalny o maksymalnej masie całkowitej 
przekraczającej 12,0 Mg; rynki innych krajów UE)   [%] 

Fig. 2. Generic structure of the average weighted cost of 1 vehicle-kilometre of mileage in the 
surveyed enterprises in the first half of 2014. (Universal fleet with a maximum weight exceeding 

12.0 Mg; other EU countries’ markets) [%] 
 

Źródło: rysunek własny na podstawie bazy danych ITS o kosztach w przedsiębiorstwach ciężarowego 
transportu samochodowego (stan na 2014.12.01.) 
 

Dla porównania, koszty te były następujące: 
- w 2012 r. 1,48 zł/wozokm (około 39,3% w średnim koszcie 1 wozokm przebiegu), 
- w 2011 r. 1,46 zł/wozokm (około 41,1% w średnim koszcie 1 wozokm przebiegu), 
- w 2010 r. 1,24 zł/wozokm (około 40,1% w średnim koszcie 1 wozokm przebiegu), 
- w 2009 r. 1,13 zł/wozokm (około 37,7% w średnim koszcie 1 wozokm przebiegu) (rys. 
3.).  

Koszty paliw dominują w strukturze kosztów ogółem przedsiębiorstw transportu 
ciężarowego. Ich udział w strukturze średniego kosztu 1 wozokilometra przebiegu 
w okresie 2009 – I półrocze 2014 r. wzrósł z 37,7% do 40,5%. W roku 2012 udział ten 
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zmniejszył się do 39,3% w porównaniu z udziałem w 2011 r. (41,1%), czego przyczynami 
było m.in.: 
- wzrost w strukturze kosztów opłat drogowych (w Polsce w 2012 r. wprowadzono 
system elektronicznego poboru opłat za korzystanie przez samochody ciężarowe 
o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 Mg z płatnych odcinków dróg 
ekspresowych i autostrad) - oraz wzrost średnich kosztów wynagrodzeń kierowców.  
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Rys. 3. Średnie ważone koszty rodzajowe 1 wozokilometra przebiegu w badanych 
przedsiębiorstwach obsługujących rynki innych krajów UE w latach 2009 -2013 i w I półroczu 2014 

r. (tabor uniwersalny o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 
12,0 Mg)   [zł/wozokm] 

Fig. 3. Average weighted generic costs of 1 vehicle-kilometre of mileage in the surveyed companies 
serving other EU countries’ markets in 2009 -2013 and the first half of 2014. (Universal fleet with 

a maximum weight exceeding 12.0 Mg) [PLN / veh-km] 
 

Źródło: rysunek własny na podstawie bazy danych ITS o kosztach w przedsiębiorstwach ciężarowego 
transportu samochodowego (stan na 2014.12.01.) 
 

Średnie jednostkowe koszty wynagrodzenia kierowców (łącznie z kosztami delegacji) 
oraz z kosztami ubezpieczenia społecznego obciążającego pracodawcę w badanych 
przedsiębiorstwach o dominujących przewozach z rynkami innych krajów UE wynosiły: 
- w I półroczu 2014 r.  0,95 zł/wozokm (25,1% średniego kosztu 1 wozokilometra 
przebiegu ogółem w tym półroczu) 
- w 2013 r.  0,90 zł/wozokm. Stanowiło to 23,5% średniego kosztu 1 wozokilometra 
przebiegu ogółem w 2013 r.  
- w 2012 r.  0,81 zł/wozokm. Stanowiło to 21,5% średniego kosztu 1 wozokilometra 
przebiegu ogółem w 2012 r.  
- w 2011 r.  0,73 zł/wozokm (20,4%),  
- w 2010 r. 0,56 zł/wozokm (18,1% w średnim koszcie 1 wozokilometra przebiegu).  

Przedstawione wyniki obliczeń wskazują, że średnie jednostkowe koszty 
wynagrodzenia kierowców (łącznie z kosztami delegacji) oraz z kosztami ubezpieczenia 



Badania kosztowe… 

 11

społecznego obciążającego pracodawcę systematycznie wzrastały w okresie objętym 
badaniami. 

W badanych przedsiębiorstwach widać wyraźnie stosunkowo wysokie i rosnące z roku 
na rok, zarówno nominalnie, jak i w udziale procentowym, średnie jednostkowe koszty 
opłat drogowych.  

W 2013 r. koszty opłat drogowych wyniosły 0,55 zł/wozokm (14,3%). W 2012 r. 
wyniosły średnio 0,56 zł/wozokm, co stanowiło o ich udziale w średnim koszcie 1 
wozokilometra przebiegu rzędu 15%. W 2011 r. wyniosły one 0,48 zł/wozokm (13,5%), 
2010 r. wyniosły 0,33 zł/wozokm (10,6%), a w 2009 r. wynosiły 0,25 zł/wozokm (8,5% w 
strukturze ważonego średniego kosztu 1 wozokilometra przebiegu). Jedną z przyczyn tego 
stanu jest (jak wspomniano wyżej) wzrost kosztów wynikający z wprowadzenia w Polsce 
systemu elektronicznego poboru opłat za korzystanie z infrastruktury drogowej. 

Średnie koszty amortyzacji (lub utraty wartości rynkowej taboru) w okresie objętym 
prezentowanymi tu wynikami badań były w zasadzie stabilne i wynosiły 0,19 zł/wozokm 
w 2009 r., 0,17 zł/wozokm w 2013 r. i 0,16 zł/wozokm w I półroczu 2014 r. Przyczyną 
stosunkowo wysokich wartości przedmiotowych kosztów w latach 2009 i 2010 mogły być 
fakty stosowania przyspieszonej amortyzacji pojazdów w grupie ankietowanych 
przedsiębiorstw, co z kolei mogło występować w mniejszej skali wśród przedsiębiorstw 
badanych w roku 2012 i w latach następnych. 

W okresie objętym badaniami stosunkową stabilnością charakteryzowały się średnie 
koszty usług remontowych, napraw i koszty ogumienia. W badanych przedsiębiorstwach w 
latach 2009 - 2013 koszty te kształtowały się na poziomie 0,18 – 0,21 zł/wozokm, 
wykazując pewną tendencję spadkową w ostatnich trzech latach badań.  

Natomiast wyniki badań wskazują na stosunkowo dynamiczny wzrost średnich kosztów 
ubezpieczenia środków transportu oraz podatku od środków transportu. Koszty te wzrosły 
z 0,11 zł/wozokm w latach 2009 i 2010 do 0,28 zł/wozokm w 2013 r. i 0,29 zł/wozokm w 
I półroczu 2014 r. Przyczyną tego wzrostu kosztów mogły być rosnące koszty 
ubezpieczenia nowoczesnych, drogich samochodów. 

Wśród badanych przedsiębiorstw zwraca uwagę zmniejszanie się średnich 
jednostkowych kosztów leasingu i kredytu. W 2009 r. koszty te wynosiły 0,33 zł/wozokm, 
a w 2012 r. były już o połowę mniejsze i wynosiły 0,17 zł/wozokm. W roku 2013 koszty 
te wyniosły 0,10 zł/wozom.  Może to świadczyć o np. o spadku atrakcyjności dla 
przewoźników tych form pozyskiwania samochodów na rzecz np. formy wynajmu 
długookresowego. 

Obserwowano zmniejszenie średnich pozostałych kosztów działalności przewozowej 
przedsiębiorstwa (w tym m.in. tzw. kosztów wydziałowych), czego przyczyną mogły być 
działania przedsiębiorstw prowadzące do zmniejszenia kosztów własnych w celu 
utrzymania konkurencyjnej pozycji na rynku przewozowym. W grupie badanych 
przedsiębiorstw koszty te od 2009 r. uległy zmniejszeniu z 0,23 zł/wozokm do 0,11 
zł/wozokm w roku 2013 i w I półroczu 2014 r. 
 
Przedsiębiorstwa o dominującym udziale przewozów w relacjach z rynkami wschodnimi 

Średnie ważone koszt 1 wozokilometra przebiegu w badanej grupie przedsiębiorstw 
posiadających licencje na wykonywanie przewozów międzynarodowych, o dominującym 
udziale przewozów w relacjach z rynkami wschodnimi, taborem uniwersalnym o 
maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 12,0 Mg, w zaznaczonym to okresie badań, 
(podobnie jak w przypadku relacji przewozów z innymi krajami UE) charakteryzowały się 
stosunkowo wysokim wzrostem i wynosiły:  
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- w I półroczu 2014 r. 3,55 zł/wozokm, 
- w 2013 r. 3,64 zł/wozokm, 
- w 2012 r. 3,68 zł/wozokm, 
- w 2011r. 3,36 zł/wozokm, 
- w 2010 r. 2,66 zł/wozokm,  
- w 2009 r. 2,62 zł/wozokm  (rys. 4.). 
 Dynamika zmian średnich kosztów 1 wozokilometra przebiegu samochodów 
ciężarowych w przedmiotowym zakresie w badanych przedsiębiorstwach wyniosła w 
okresie 2009 – I półrocze 2014 r. około 136%. 
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Rys. 4. Średnie koszty 1 wozokilometra przebiegu w badanych przedsiębiorstwach o dominujących 
przewozach w relacjach z rynkami wschodnimi w latach 2009 - 2013 r. oraz w I półroczu 2014 r. 

(tabor uniwersalny o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 12,0 Mg;)   [zł/wozokm] 
Fig. 4. The average costs of 1 vehicle-kilometre of mileage in the surveyed companies with 

dominant transport with Eastern markets in the years 2009 – 2013 and in the first half of 2014. 
(Universal fleet with maximum weight exceeding 12.0 Mg) [PLN / veh-km] 

 
Źródło: rysunek własny na podstawie bazy danych ITS o kosztach w przedsiębiorstwach ciężarowego 
transportu samochodowego (stan na 2014.12.01.) 
 

W strukturze średnich kosztów jednego wozokilometra w zbadanych 
przedsiębiorstwach ciężarowego transportu samochodowego realizujących przewozy 
głównie w relacjach z rynkami wschodnimi (lata: 2009 - 2013 i I półrocze 2014 r.) 
dominowały koszty materiałów pędnych i eksploatacyjnych. Koszty te wynosiły średnio: 
- w I półroczu 2014 r. 1,26 zł/wozokm (35,5% w średnim koszcie 1 wozokilometra 
przebiegu) (rys. 5), 
- w 2013 r. 1,27 zł/wozokm (35% w średnim koszcie 1 wozokilometra przebiegu), 
- w 2012 r. 1,29 zł/wozokm (35% w średnim koszcie 1 wozokilometra przebiegu)  
- w 2011 r. 1,21 zł/wozokm (36,0% w średnim koszcie 1 wozokilometra przebiegu), 
- w 2010 r. 1,01 zł/wozokm (37,9% w średnim koszcie 1 wozokilometra przebiegu), 
- w 2009 r. 1,01 zł/wozokm (38,6% w średnim koszcie 1 wozokilometra przebiegu) (rys. 
6). 
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Rys. 5. Struktura rodzajowa średniego ważonego kosztu 1 wozokilometra przebiegu w badanych 

przedsiębiorstwach w I półroczu 2014 r. (tabor uniwersalny o maksymalnej masie całkowitej 
przekraczającej 12,0 Mg; rynki wschodnie)  [%] 

Fig. 5. Structure of the weighted average cost of 1 vehicle-kilometre of mileage in the surveyed 
enterprises in the first half of 2014. (Universal fleet with a maximum weight exceeding 12.0 Mg; 

Eastern markets) [%] 
 

Źródło: rysunek własny na podstawie bazy danych ITS o kosztach w przedsiębiorstwach ciężarowego 
transportu samochodowego (stan na 2014.12.01.) 
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Rys. 6. Średnie ważone koszty rodzajowe 1 wozokilometra przebiegu w badanych 

przedsiębiorstwach obsługujących rynki wschodnie w latach 2009 – 2013 i w I półroczu 2014 r. 
(tabor uniwersalny o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 12,0 Mg)    [zł/wozokm] 
Fig. 6. The average generic weighted costs of 1 vehicle-kilometre of mileage in the surveyed 
companies serving Eastern markets in the years 2009 to 2013 and in the first half of 2014. 

(Universal fleet with a maximum weights exceeding 12.0 Mg) [PLN / veh-km] 
Źródło: rysunek własny na podstawie danych ITS o kosztach w przedsiębiorstwach ciężarowego transportu 
samochodowego (stan na 2014.12.01.) 
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Średnie jednostkowe koszty wynagrodzenia kierowców (łącznie z kosztami delegacji) 
oraz z kosztami ubezpieczenia społecznego obciążającego pracodawcę w badanych 
przedsiębiorstwach o dominujących przewozach w relacjach z rynkami wschodnimi 
wynosiły: 
- w I półroczu 2014 r. 0,96 zł/wozokm (27,0% średniego kosztu 1 wozokilometra 
przebiegu ogółem w tym półroczu). 
- w 2013 r. 0,95 zł/wozokm. (26,0% średniego kosztu 1 wozokilometra przebiegu 
ogółem w 2013 r.  
- w 2012 r. 0,92 zł/wozokm. (24,9% średniego kosztu 1 wozokilometra przebiegu 
ogółem w 2012 r.  
- w 2011 r. 0,81 zł/wozokm (24,0% średniego kosztu 1 wozokilometra przebiegu),  
- w 2010 r. 0,58 zł/wozokm (21,8% średniego kosztu 1 wozokilometra przebiegu), 
- w 2009 r. 0,56 zł/wozokm (21,5% średniego kosztu 1 wozokilometra przebiegu). 
 

Przedstawione wyniki obliczeń wskazują, że średnie jednostkowe koszty 
wynagrodzenia kierowców (łącznie z kosztami delegacji oraz z kosztami ubezpieczenia 
społecznego obciążającego pracodawcę) znacznie wzrosły (o 71%) w okresie objętym 
badaniami. Jedną z przyczyn dynamicznego wzrostu kosztów w przedmiotowym zakresie 
było wprowadzenie do składników wynagrodzenia kierowców stawek za czas spędzony w 
oczekiwaniu na przekroczenie granicy państwa. 

W badanych przedsiębiorstwach przewozów międzynarodowych operujących na 
rynkach wschodnich można zauważyć w latach 2009 - 2013 wzrost zarówno nominalny, 
jak i w udziale procentowym, średnich jednostkowych kosztów opłat drogowych.  
 W pierwszym półroczu 2014 r. koszty opłat drogowych wyniosły średnio 0,43 
zł/wozokm, co stanowiło o ich udziale w średnim koszcie 1 wozokilometra przebiegu 
12,1%. W 2013 r. wyniosły one 0,41 zł/wozokm (11,4%), w 2012 r. wyniosły one 0,41 
zł/wozokm (11,2%), w 2011 r. wyniosły one 0,34 zł/wozokm (10,2%), 2010 r. wyniosły 
0,15 zł/wozokm (5,5%), a w 2009 r. wynosiły one 0,08 zł/wozokm (3,3% w strukturze 
ważonego średniego kosztu 1 wozokilometra przebiegu).  

Przyczyną wzrastającego udziału kosztów opłat drogowych w kosztach ogółem 
przedsiębiorstw przewożących ładunki w relacjach z krajami wschodnimi, są z jednej 
strony wzrastające koszty korzystania z dróg w Polsce, ale i stopniowe wprowadzanie 
opłat drogowych w krajach położonych poza wschodnią granicą naszego kraju. Jest też 
prawdopodobne, że w koszty opłat drogowych przewoźnicy operujący na rynkach 
wschodnich wliczają inne nieformalne koszty, co jest stosunkowo częstą praktyką. 

Średnie koszty amortyzacji (lub utraty wartości rynkowej taboru) w okresie objętym 
prezentowanymi tu wynikami badań cechował powolny spadek z 0,18 zł/wozokm w 2009 
r. do 0,14 zł/wozokm w I półroczu 2014 r. Również w średniej strukturze kosztów 1 
wozokilometra przebiegu zmniejszał się udział kosztów amortyzacji (lub utraty wartości 
rynkowej taboru). 

Do roku 2011 wzrostem charakteryzowały się średnie koszty związane z obsługą 
techniczną taboru ciężarowego, tj. koszty usług remontowych, napraw i kosztów 
ogumienia. Od 2009 r. do 2012 r. koszty te kształtowały się na poziomie 0,18 – 0,22 
zł/wozokm. Natomiast w roku 2013 koszty te wynosiły średnio 0,18 zł/wozokm, a w I 
połowie 2014 r. wynosiły 0,15 zł/wozokm. Jedną z przyczyn spadku kosztów 
jednostkowych w przedmiotowym zakresie mogło być wykorzystywanie coraz 
nowocześniejszego taboru, z jednej strony spełniającego wysokie normy emisji 
zanieczyszczeń, ale jednocześnie mniej kosztownego w obsłudze technicznej 
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(przynajmniej w pierwszych latach eksploatacji) w porównaniu ze starszymi typami 
samochodów ciężarowych. 

Koszty ubezpieczenia środków transportu oraz podatku od środków transportu wzrosły 
z 0,11 zł/wozokm w 2009 r. do 0,30 zł/wozokm w I półroczu 2014 r. Jedną z przyczyn 
tego mogło być eksploatowanie w badanych przedsiębiorstwach operujących na rynkach 
wschodnich, coraz nowocześniejszych i droższych pojazdów, co poprzez wysokie stawki 
ubezpieczenia przekładało się na wzrost jednostkowych kosztów przedmiotowego rodzaju.  

W badanych przedsiębiorstwach występuje zmniejszanie się średnich jednostkowych 
kosztów leasingu i kredytu. W 2009 r. koszty te wynosiły 0,26 zł/wozokm, w 2013 r. były 
mniejsze i wynosiły 0,10 zł/wozokm, a w I półroczu 2014 r. wnosiły 0,08 zł/wozokm. Być 
może było to wynikiem spadku atrakcyjności dla przewoźników tych form pozyskiwania 
samochodów na rzecz np. formy wynajmu długookresowego. 

Do roku 2012 obserwowano wzrost średnich pozostałych kosztów działalności 
przewozowej przedsiębiorstwa, czego jedną z przyczyn mogła być, wspomniana wyżej 
konieczność ponoszenia dodatkowych, niesformalizowanych kosztów umożliwiających 
funkcjonowanie polskich przewoźników na rynkach wschodnich. W grupie badanych 
przedsiębiorstw koszty te od 2009 r. do 2012 r. wzrosły z 0,22 zł/wozokm do 0,28 
zł/wozokm. W I półroczu 2014 r. wyniosły 0,23 zł/wozokm. 
 
Podsumowanie 
 
 Wynik badań ITS dotyczących kształtowania się średnich jednostkowych kosztów w 
przedsiębiorstwach transportu samochodowego powinny umożliwić polskim 
przewoźnikom ocenę własnej pozycji konkurencyjnej na rynku przewozów, a przez to 
stanowić pomoc w opracowaniu własnej strategii firmy, dostosowanej do zachodzących 
zmian w bliższym i w dalszym otoczeniu. Wyniki badań ITS, mogą być wykorzystane 
przede wszystkim w negocjacjach stawek przewozowych ze spedytorami. Ponadto 
stanowią ważący argument w przypadku rozważania w środowisku polityków i 
naukowców kwestii dotyczących ustaleń wysokości cen minimalnych na usługi 
transportowe, poniżej których nie wolno schodzić w walce o klienta. W tym kontekście 
idea stałych badań kosztowych zainicjowanych przez ITS, przynajmniej powinna być 
dostrzeżona przez organ odpowiedzialny za politykę transportową w Polsce w aspekcie 
cyklicznego publikowania wskaźników zmian kosztów w przyjętych okresach (rocznych, 
półrocznych, a nawet kwartalnych czy miesięcznych) w przedsiębiorstwach przewozów 
samochodowych. Tego rodzaju publikacje byłyby pomocne w kształtowaniu cen za usługi 
przewozowe i miałyby na celu ochronę polskiego rynku transportu ciężarowego przed 
wzajemną wyniszczającą konkurencją odbywającą się poprzez zaniżanie cen za usługi 
przewozowe, nawet poniżej własnych kosztów. Takie „indeksy” zmian kosztów 
publikowane są przez placówki badawcze innych krajów UE (np. w Holandii i we Francji), 
co stanowi jeden z przykładów dbałości tych krajów o interesy własnych przewoźników. 
 Przedstawiona propozycja monitoringu jednostkowych kosztów produkcji 
transportowej i przede wszystkim możliwości wykorzystania jej rezultatów w praktyce, 
stanowi istotny wkład w poznanie procesów zachodzących w przedsiębiorstwach 
funkcjonujących na rynku transportu samochodowego oraz poznanie tendencji 
wpływających na kształt tego rynku.  
 Pozyskanie obszernej, cyklicznie aktualizowanej bazy danych kosztowych dotyczących 
przedsiębiorstw transportu samochodowego w Polsce, zróżnicowanych m.in. pod 
względem wielkości, zakresu działalności stanowi podstawę wykonywanych w Instytucie 
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wielorakich analiz dotyczących tego sektora transportu i publikacji wyników okresowych 
badań. 
 Przedmiot opracowania ma również duże znaczenie dla stworzenia (porównywalnej z 
europejską) bazy danych obrazującej tendencje rozwojowe wybranych zjawisk 
zachodzących na rynku transportu samochodowego w Polsce. 
 Należy tu wspomnieć o dostępnej dla zainteresowanych przewoźników ankiecie badań 
kosztowych w przedsiębiorstwach transportu ciężarowego również on-line w formie 
elektronicznej, co po anonimowym wypełnieniu ankiety i po spełnieniu odpowiednich 
warunków przez ankietowanego (weryfikacja ankiety przez ITS) umożliwi mu pozyskanie 
drogą internetową aktualnych średnich kosztów 1 wozokilometra przebiegu, 
skalkulowanych w Instytucie na podstawie danych zgromadzonych w banku danych 
kosztowych 
 
LITERATURA: 

[1] Bentkowska – Senator K., Kordel Z., Waśkiewicz J. „Koszty w transporcie samochodowym”; 
ISBN 978-83-90965-69-6; Instytut Transportu Samochodowego; Warszawa 2012 r.  

[2] Bentkowska – Senator K., Kordel Z., Waśkiewicz J. „Polski transport samochodowy. Rynek – 
Koszty – Ceny”; ISBN 978-83-60965-50-4; Instytut Transportu Samochodowego; Warszawa 
2012 r.  

[3] Waśkiewicz J., Kordel Z., Balke I. „Badania średnich jednostkowych kosztów w 
przedsiębiorstwach transportu ciężarowego za okres II półrocza 2013 r. oraz I półrocza 2014 r.; 
Praca ITS nr 6403/ZBE; Warszawa 2015 r. 

 


