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ŚREDNIE KOSZTY 1 WOZOKILOMETRA PRZEBIEGU
ORAZ ICH STRUKTURA RODZAJOWA
W BADANYCH POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH
CIĘŻAROWEGO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO
W LATACH 2009 – 2011 I W I PÓŁROCZU 2012R.
Zaprezentowano opracowaną w ITS, w ramach projektu badawczego własnego nr: N N509
557139, metodę badań średnich kosztów jednostkowych w przedsiębiorstwach
ciężarowego transportu samochodowego w Polsce. Scharakteryzowano próbę badawczą.
Przedstawiono wyniki prowadzonych w ITS badań kosztowych dotyczących lat 2009,
2010, 2011 i I półrocza 2012r. Zaprezentowano kształtowanie się średnich kosztów 1
wozokilometra przebiegu i ich struktury rodzajowej w zbadanych przedsiębiorstwach
ciężarowego transportu samochodowego operujących na rynku UE i rynkach wschodnich
oraz na rynku przewozów krajowych. Uwzględniono koszty jednostkowe taboru
uniwersalnego powyżej 12,0 t dmc.

AVERAGE COSTS OF 1 VEHICLE-KILOMETRE OF MILEAGE
AND THEIR GENERIC STRUCTURE
AT THE POLISH ROAD TRANSPORT COMPANIES
IN THE YEARS 2009 - 2011 AND THE FIRST HALF OF 2012.
The article presents the test method, developed at the ITS as part of the own research
project No. N N509 557139, for studying average unit costs of road transport companies
in Poland. The research study has been characterized. The results of cost researches
conducted at the ITS for the years 2009, 2010, 2011 and the first half of 2012, have been
presented. The profile of average costs of one vehicle-kilometre of mileage and their
generic structure at the tested car transport companies operating in the EU market,
Eastern markets and the national transport market, have been presented. The unit costs of
the universal rolling stock of over 12.0 t MPW, have been included.
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1. Przesłanki badań kosztowych w transporcie samochodowym
Pozycja konkurencyjna przeważającej liczby drobnych przewoźników samochodowych
w naszym kraju jest nadal wyjątkowo trudna, przede wszystkim ze względu na ich słabość
kapitałową, jak też brak oparcia o rozbudowane sieci akwizycyjno – spedycyjne.
W środowisku polskich przewoźników samochodowych coraz częściej podnoszona jest
kwestia ochrony ich interesów wobec konkurencji ze strony obcych firm transportowych.
Dzieje się tak, ponieważ u podstaw formułowanej w ubiegłych latach zasad polityki
transportowej UE w zakresie przewozów samochodowych legło przekonanie
o konieczności liberalizacji rynku, co oznacza faktycznie rezygnację z ochrony przez
państwo tej gałęzi transportu przed konkurencją międzynarodową [1]. Błędy decyzyjne
organów odpowiedzialnych za politykę transportową w Polsce powodują, że rodzime
firmy stawiane są z góry na gorszej pozycji konkurencyjnej w porównaniu z firmami
obcymi [2].
Jednym z warunków osiągnięcia odpowiedniego poziomu nowoczesności polskich
firm, która zapewni im możliwość rozwoju i konkurowania na rynku jest zatem
przemyślana polityka transportowa.
Dalsze funkcjonowanie transportu samochodowego wymaga:
- działań dostosowawczych ze strony przedsiębiorstw transportowych, których
strategicznym celem powinno być wypracowanie optymalnej pozycji konkurencyjnej,
- impulsów z zewnątrz, przede wszystkim umożliwiających im dokonanie zmian
o charakterze jakościowym.
Na skuteczność realizacji zadań polityki transportowej wpływa m.in. właściwe
rozeznanie zmian zachodzących w przedsiębiorstwach funkcjonujących na rynku
transportu samochodowego w kraju. Obecnie zmiany te, w wielu dziedzinach nie są
dostatecznie dokumentowane. Brak jest istotnych informacji ilustrujących procesy
przemian ilościowych, organizacyjnych i ekonomicznych w tych przedsiębiorstwach, które
mają wpływ na konkurencyjność rynkową sektora.
Zrozumiałym celem przewoźników jest dążenie do poprawy i ugruntowania swojej
pozycji konkurencyjnej na rynku przewozów. Przejawem tego jest dbałość o zwiększenie
efektywności swojej pracy w wyniku stosowania różnych przedsięwzięć w tym zakresie.
Jednym z nich jest obserwacja kosztów własnego przedsiębiorstwa i porównywanie ich
z odpowiednimi kosztami danej zbiorowości. Znajomość poziomu kosztów jest niezbędna
do oceny efektywności własnej firmy, jak też przy negocjacjach z kontrahentami.
W kosztach produkcji transportu znajdują odzwierciedlenie wielorakie czynniki
oddziałujące na transport, w tym zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne występujące
w otoczeniu przedsiębiorstw transportowych. Szczególnie organa odpowiedzialne za
politykę transportową Państwa, poprzez różne zakresy monitorowania rynku transportu
samochodowego, powinny posiadać właściwe rozeznanie sytuacji m.in. mając na
względzie racje i interesy polskich przewoźników
Obserwacja kształtowania się kosztów produkcji przedsiębiorstw funkcjonujących na
rynku transportu samochodowego rzeczy umożliwia poznanie tendencji zmian
zachodzących w przedsiębiorstwach pod wpływem procesów rynkowych w samym
transporcie, jak również zmian zachowań przedsiębiorstw stanowiących reakcję na
oddziaływanie sfery zewnętrznej na transport samochodowy, w tym oddziaływanie
poprzez określone narzędzia polityki transportowej.
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Należy także dodać, że rolę monitorowania funkcjonowania podmiotów na rynku
transportu, w tym transportu samochodowego i dokumentowania zmian w tym sektorze
zaczyna się szczególnie doceniać w opinii Komisji Europejskiej [3].
2. Badania kosztowe w przedsiębiorstwach transportowych
W Instytucie Transportu Samochodowego opracowano w ostatnich latach
i wykorzystano w praktyce narzędzie służące rozpoznaniu i analizie zmian średnich
kosztów 1 wozokilometra przebiegu w przedsiębiorstwach ciężarowego transportu
samochodowego w Polsce [4].
Narzędzie to wykorzystywane jest do gromadzenia anonimowych danych o kosztach
badanych przedsiębiorstw transportu samochodowego i do kalkulacji średnich wielkości
jednostkowych kosztów. Pozyskiwanie danych kosztowych następuje w drodze
ankietyzacji przedsiębiorstw zarobkowego ciężarowego transportu samochodowego. Część
danych pozyskiwanych jest w rezultacie udostępnienia przewoźnikom ankiety w formie
elektronicznej, zainstalowanej na stronie internetowej ITS [5].
Linki do ankiety w formie elektronicznej zamieszczono między innymi na stronie
internetowej ZMPD, stronie internetowej Inspekcji Transportu Drogowego (dawniej Biura
Obsługi Transportu Międzynarodowego - BOTM), na stronach internetowych niektórych
regionalnych związków przewoźników i na stronie internetowej Ogólnopolskiego Związku
Pracodawców Transportu Drogowego (OZPTD). W przypadkach, kiedy przewoźnikom nie
zależy na anonimowości, wykorzystuje się możliwość bezpośredniego pozyskiwania
danych z przedsiębiorstw. Generalnie jednak przyjęto w badaniach kosztowych, że ankiety
są anonimowe.
Z założenia, w badaniach kosztowych pozyskiwane są dane o kosztach poniesionych
faktycznie w poszczególnych okresach roku (np. kwartalnie) przez przedsiębiorstwa.
Dane kosztowe uzyskane z przedsiębiorstw transportowych, po ich sprawdzeniu
i ewentualnej weryfikacji są wprowadzane do elektronicznej bazy danych. Na podstawie
informacji z tej bazy, przy wykorzystaniu specjalnego programu komputerowego,
dokonywane są obliczenia średnich kosztów 1 wozokilometra przebiegu ogółem oraz ich
struktury rodzajowej wg zadanego zakresu podmiotowego zbiorowości i wybranego
okresu. Przewoźnicy, którzy uczestniczą w badaniach za pośrednictwem internetu
i anonimowo przekażą odpowiednie dane kosztowe dotyczące ich przedsiębiorstwa, mają
możliwość otrzymania tą samą drogą skalkulowanej (na podstawie danych z bazy danych
o kosztach transportu samochodowego) aktualnej wielkości średniego kosztu 1
wozokilometra przebiegu w zbiorowości przedsiębiorstw, którą reprezentuje konkretny
przewoźnik. Przewoźnik otrzymuje zwrotnie aktualne wyniki kalkulacji jedynie
w przypadku pozytywnego zweryfikowania w ITS przekazanych przez niego danych za
pośrednictwem internetu.
3. Metody kalkulacji średnich jednostkowych kosztów w przedsiębiorstwach
ciężarowego transportu samochodowego
W obliczeniach średnich kosztów 1 wozokilometra przebiegu dla całej zbadanej
zbiorowości przedsiębiorstw (niezależnie od ich wielkości) wykonujących przewozy
międzynarodowe zastosowano metodę średniej ważonej. „Wagę” stanowi udział
przedsiębiorstw wg poszczególnych grup ich wielkości w ogólnej liczbie przedsiębiorstw
przewozów międzynarodowych. Przesłanką zastosowania tego sposobu obliczeń jest:
7
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- stwierdzone zróżnicowanie średnich kosztów 1 wozokilometra przebiegu w zależności
od wielkości przedsiębiorstwa,
- zmienna liczba, zróżnicowanych co do wielkości, ankietowanych przedsiębiorstw
w poszczególnych kwartałach.
Uwzględnienie odpowiednich „wag” wpływa na porównywalność (obliczonych dla
całej zbiorowości przedsiębiorstw) średnich kosztów 1 wozokilometra przebiegu
w kolejnych latach badań. Możliwość uwzględnienia „wag” w przypadku kalkulacji
średnich kosztów jednostkowych w przedsiębiorstwach wykonujących przewozy
międzynarodowe wynika przede wszystkim z faktu dostępności danych o strukturze tego
transportu wg wielkości przedsiębiorstw mierzonej liczbami eksploatowanych
samochodów ciężarowych.1
Średnie koszty 1 wozokilometra przebiegu, jak i średnie koszty rodzajowe w przypadku
przedsiębiorstw wykonujących przewozy krajowe, z konieczności obliczane są jako
średnie arytmetyczne danych pozyskiwanych z przedsiębiorstw.
4. Charakterystyka statystyczna próby zbadanych przedsiębiorstw
W przypadku badań kosztów przedsiębiorstw ciężarowego transportu samochodowego
za 2010r., dane uzyskano ze 143 przedsiębiorstw eksploatujących tabor pow. 12,0 t dmc
o nadwoziach uniwersalnych, w tym ze 112 przedsiębiorstw posiadających licencje na
wykonywanie przewozów międzynarodowych. Do prezentacji wyników badań
kosztowych w 2011 r. wykorzystano dane ze 94 przedsiębiorstw eksploatujących tabor
pow. 12,0 t dmc, w tym z 89 przedsiębiorstw przewozów międzynarodowych. W pierwszej
połowie 2012r. uzyskano dane z 31 przedsiębiorstw realizujących przewozy
międzynarodowe (tabl. 4.1.).
W zbadanej populacji przedsiębiorstw przewozów międzynarodowych o dominującym
udziale przewozów w relacjach z rynkami innych krajów unijnych, średnio jedno
przedsiębiorstwo w latach 2009 - 2011 dysponowało 25 -28 samochodami ciężarowymi.
Średnie kwartalne przebiegi statystycznego samochodu zatrudnionego w przedmiotowych
przewozach wynosiły około 30 tys. km w każdym z badanych lat.
Średnio w badanym przedsiębiorstwie w latach 2009 - 2011 zatrudnionych było 35 - 46
pracowników, w tym 27 - 32 kierowców.
Średnie kwartalne przychody w badanym przedsiębiorstwie w omawianych latach
wynosiły 3,4 – 4,1 mln zł, w tym z działalności transportowej 2,4 – 3,1 mln zł.
Przedsiębiorstwa te osiągały także przychody z innej działalności niż działalność stricte
przewozowa, np. działalność spedycyjna itp.
Średnie przychody z działalności transportowej przypadające na jeden samochód
ciężarowy badanych zbiorowości przedsiębiorstw przewozów międzynarodowych
operujących przeważnie w relacjach z rynkami innych krajów UE kształtowały się od 92
do 111 tys. zł.
W zbadanej populacji przedsiębiorstw przewozów międzynarodowych o dominujących
przewozach w relacjach z rynkami wschodnimi, średnio jedno przedsiębiorstwo w latach
2009 - 2011 dysponowało 7 - 24 samochodami. Średnie kwartalne przebiegi samochodu
ciężarowego zatrudnionego w przewozach wynosiły 21 - 27 tys. km, a średnia liczba
pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie wyniosła 18 - 31, w tym 8 -24
kierowców.
1

Dane BOTM, a obecnie dane Biura ds. Transportu Międzynarodowego Inspekcji Transportu Drogowego.
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Tablica 4.1
Charakterystyka zbadanych przedsiębiorstw ciężarowego transportu samochodowego
Table 4.1
Characteristics of the surveyed freight road transport enterprises
Jedn. miary

2009r.

2010r.

2011r.

Ikw. 2012r.

63
28
46
32
30,2
3406
2637
92

70
25
38
27
30,1
3788
2412
97

66
28
35
29
30,6
4141
3118
111

16
70
93
76
30,1
11184
7905
114

szt.
prac.
kier.
tys. km
tys. zł
tys. zł
tys. zł/sam.

20
7
18
8
20,5
3497
420
57,5

42
16
22
17
27,3
1389
1274
79,6

23
24
31
24
26,3
2570
2203
91,4

15
27
39
28
37,5
4297
4222
154,6

szt.
prac.
kier.
tys. km
tys. zł
tys. zł
tys. zł/sam.

•
•
•
•
•
•
•
•

31
9
15
10
30,3
2539
1079
117

5
16
20
18
28
1249
1237
76

•
•
•
•
•
•
•
•

Przedsiębiorstwa o dominujących przewozach w relacjach z rynkami innych krajów UE
Liczba zbadanych przedsiębiorstw
Średnia liczba samochodów ciężarowych
Średnia liczba pracowników w przedsiębiorstwie
Średnia liczba kierowców w przedsiębiorstwie
Średni kwartalny przebieg jednego samochodu w przeds.
Średnie przychody przedsiębiorstwa w kwartale
Średnie przychody przeds. z działaln. transp. w kwartale
Średn. przychody przeds. z działaln. transp. w kw. na 1 samoch.

szt.
prac.
kier.
tys. km
tys. zł
tys. zł
tys. zł/sam.

Przedsiębiorstwa o dominujących przewozach w relacjach z rynkami wschodnimi
Liczba zbadanych przedsiębiorstw
Średnia liczba samochodów ciężarowych
Średnia liczba pracowników w przedsiębiorstwie
Średnia liczba kierowców w przedsiębiorstwie
Średni kwartalny przebieg jednego samochodu w przeds.
Średnie przychody przedsiębiorstwa w kwartale
Średnie przychody przeds. z działaln. transp. w kwartale
Średn. przychody przeds. z działaln. transp. w kw. na 1 samoch.

Przedsiębiorstwa przewozów krajowych
Liczba zbadanych przedsiębiorstw
Średnia liczba samochodów ciężarowych
Średnia liczba pracowników w przedsiębiorstwie
Średnia liczba kierowców w przedsiębiorstwie
Średni kwartalny przebieg jednego samochodu w przeds.
Średnie przychody przedsiębiorstwa w kwartale
Średnie przychody przeds. z działaln. transp. w kwartale
Średn. przychody przeds. z działaln. transp. w kw. na 1 samoch.

Źródło: Projekt badawczy własny nr: N N509 557139; Temat ITS nr 9071/ZBE; Warszawa, wrzesień 2012r.

Średnie przychody w badanym przedsiębiorstwie w kwartale wyniosły 1,4 - 3,5 mln zł,
w tym z działalności transportowej 0,4 – 2,2 mln zł.
Średnio z działalności transportowej w przewozach międzynarodowych w kwartale
w latach 2009 – 2011 przychody na jeden samochód ciężarowy wynosiły 58 - 91 tys. zł.
Przedsiębiorstwa te, podobnie jak przedsiębiorstwa operujące głównie na rynku unijnym,
osiągały również przychody z innej działalności niż działalność przewozowa.
Średnia liczba samochodów ciężarowych zatrudnionych w przewozach krajowych
w latach 2010 - 2011 to 9 – 16.
Średnie kwartalne przebiegi statystycznego samochodu ciężarowego zatrudnionego
w grupie badanych przedsiębiorstw przewozów krajowych to 28 - 30 tys. km. W jednym
przedsiębiorstwie zatrudnionych było średnio 15 - 20 pracowników, w tym 10 - 18
kierowców.
Średnie przychody przedsiębiorstwa wykonującego przewozy krajowe w kwartale
wynosiły 1,2 – 2,5 mln zł, w tym z działalności transportowej 1,1 – 1,2 mln zł. Średnie
kwartalne przychody z działalności transportowej przypadające na jeden samochód
ciężarowy wynosiły 76 - 117 tys. zł.
Należy zastrzec, że wielkość próby badawczej nie uzasadnia w sposób naukowy
wnioskowania reprezentacyjnego dla całości transportu ciężarowego w kraju [6]. Wyniki
przedstawionych niżej kalkulacji średnich kosztów 1 wozokilometra przebiegu
9
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w przedsiębiorstwach transportu samochodowego odnoszą się jedynie do grupy zbadanych
przedsiębiorstw. Nie oznacza to jednak, że podane wielkości nie charakteryzują w sposób
ogólny tendencji kosztowych w sektorze.
5. Analiza średnich ważonych kosztów 1 wozokilometra przebiegu w badanych
przedsiębiorstwach przewozów międzynarodowych w latach 2009 - 2011 i w I połowie
2012r. (tabor uniwersalny powyżej 12,0 t dmc)
5.1. Przedsiębiorstwa przewozów międzynarodowych o dominującym udziale
przewozów w relacjach z rynkami krajów UE
Średnie ważone koszty 1 wozokilometra przebiegu taboru uniwersalnego
o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12,0 t w badanej grupie przedsiębiorstw
posiadających licencje na wykonywanie przewozów międzynarodowych, o dominującym
udziale przewozów w relacjach z rynkami krajów UE, w 2009r. wyniosły 2,99 zł/wozokm,
w 2010r. 3,10 zł/wozokm, w 2011r. 3,57 zł/wozokm, a w I połowie 2012r. – 3,84
zł/wozokm (rys. 5.1., tabl. 5.1.).
3,84
3,57

4,00

3,10

2,99

3,50

3,00

zł/wozokm

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00
2009

2010

2011

I poł 2012

Źródło: rysunek własny na podstawie obliczeń z bazy danych ITS o kosztach w przedsiębiorstwach
ciężarowego transportu samochodowego (stan na 2012.06.30.)

Rys. 5.1. Średnie ważone koszty 1 wozokilometra przebiegu w badanych przedsiębiorstwach
posiadających licencje na wykonywanie przewozów międzynarodowych w latach 2009 – 2011 i w I
połowie 2012r. (tabor uniwersalny pow. 12,0 t dmc; rynki krajów UE) [zł/wozokm]
Fig. 5.1. The average weighted costs of one vehicle-kilometre of mileage at the studied companies
with licenses for international transport operations in the years 2009 to 2011 and the first half of
2012. (universal rolling stock above 12.0 t MPW; EU countries markets) [PLN / vehicle-km]

Średnie ważone koszty 1 wozokilometra przebiegu w badanych przedsiębiorstwach
w przewozach międzynarodowych o dominującym udziale przewozów w relacjach
z rynkami innych krajów UE, (tabor uniwersalny pow. 12,0 t dmc) w okresie od 2010r. do
połowy 2012r. wzrosły niespełna o 24%, co było rezultatem głównie wzrostu kosztu paliw
o około 20%, wzrostu kosztów opłat drogowych o około 75% oraz wzrostu kosztów
stanowiących wynagrodzenia kierowców (w tym delegacji) o przeszło 42%.
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W strukturze średnich ważonych kosztów jednego wozokilometra przebiegu
w zbadanych przedsiębiorstwach międzynarodowych przewozów rzeczy o dominującym
udziale przewozów w relacjach z rynkami innych krajów UE, największym udziałem
charakteryzowały się koszty materiałów pędnych i eksploatacyjnych. Koszty te wynosiły
średnio:
- w 2009r. 1,13 zł/wozokm (około 37,7% w średnim koszcie 1 wozokm przebiegu),
- w 2010r. 1,24 zł/wozokm (około 40,1%),
- w 2011r. 1,46 zł/wozokm (około 41,1%) (rys. 5.2.),
- w I połowie 2012r. 1,49 zł/wozokm (około 38,7%).
Średni jednostkowy koszt wynagrodzenia kierowców (łącznie z kosztami delegacji)
w badanych przedsiębiorstwach w 2011r. wyniósł 0,64 zł/wozokm (17,8% w średnim
ważonym koszcie 1 wozokilometra przebiegu). W latach objętych badaniami wystąpił
wzrost tej pozycji kosztów, zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i strukturalnym.
Tablica 5.1
Średnie ważone koszty 1 wozokilometra przebiegu ogółem oraz wg wybranych rodzajów kosztów
w latach 2009, 2010, 2011 r. i w I półroczu 2012r. w badanych przedsiębiorstwach przewozów
międzynarodowych o dominującym udziale przewozów w relacjach z rynkami innych krajów UE
(tabor uniwersalny powyżej 12,0 t dmc) [zł/wozokm]
Table 5.1
The average weighted costs of one vehicle-kilometre of mileage overall and by selected types of
costs for the years 2009, 2010, 2011 and the first half of 2012 at the studied international transport
companies with the dominating share of transport to the other EU countries’ markets (universal
rolling over 12.0 t MPW) [PLN/ vehicle-km]
materiały pędne i eksploatacyjne
usługi remontowe i naprawy
ogumienie
amortyzacja lub utrata wartości rynkowej taboru
koszt kredytu (obsługa + raty)
koszt leasingu (obsługa + raty)
wynagrodzenia kierowców, w tym delegacje
ubezpieczenie społeczne obciążające pracodawcę
ubezpieczenie środków transportu (OC, AC)
podatek od środków transportu
opłaty drogowe
koszty ryzyka transportowego
pozostałe koszty działaln. transport. przedsiębiorstw

2009
1,13
0,14
0,05
0,19
0,08
0,26
0,48
0,07
0,07
0,04
0,25
0,03
0,20
2,99

2010
1,24
0,14
0,05
0,18
0,08
0,21
0,49
0,07
0,07
0,04
0,33
0,03
0,18
3,10

2011
1,46
0,12
0,09
0,14
0,02
0,12
0,64
0,09
0,09
0,09
0,48
0,07
0,15
3,57

I poł 2012
1,49
0,10
0,10
0,13
0,07
0,14
0,70
0,11
0,12
0,12
0,58
0,06
0,14
3,84

Źródło: Projekt badawczy własny nr: N N509 557139; Temat ITS nr 9071/ZBE; Warszawa, wrzesień 2012r.

Stwierdza się stosunkowo wysokie i rosnące z roku na rok (zarówno nominalnie, jak
i procentowo) jednostkowe koszty opłat drogowych. W 2011r. wynosiły one 0,48
zł/wozokm (13,5% w strukturze średniego ważonego kosztu 1 wozokilometra przebiegu).
Udział każdej kolejnej z wyspecyfikowanych pozycji kosztów, jak kosztów amortyzacji
(lub utraty wartości rynkowej taboru), ubezpieczeń pojazdów, leasingu i m.in. kosztów
pozostałych nie przekraczał 5% w średnim ważonym koszcie 1 wozokilometra przebiegu.
W kolejnych latach całego okresu badań zauważyć można było tendencję spadkową
pozostałych średnich jednostkowych kosztów działalności transportowej przedsiębiorstw,
co może być skutkiem działań oszczędnościowych w firmach przewozowych. Koszty te
dotyczą przede wszystkim kierownictwa, pracowników zatrudnionych w spedycji,
zapleczu technicznym itp.
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koszty ryzyka transportowego
2,0%

opłaty drogowe
13,5%

pozostałe koszty działaln.
transport. przedsiębiorstw
4,3%
materiały pędne i
eksploatacyjne
41,1%

podatek od środków transportu
2,4%

ubezpieczenie środków
transportu (OC, AC)
2,6%

usługi remontowe i naprawy
3,3%

ubezpieczenie społeczne
obciążające pracodawcę
2,6%

ogumienie
2,5%

wynagrodzenia kierowców, w
tym delegacje
17,8%
koszt leasingu (obsługa + raty)
3,4%

amortyzacja lub utrata wartości
rynkowej taboru
3,9%
koszt kredytu (obsługa + raty)
0,7%

Źródło: rysunek własny na podstawie obliczeń z bazy danych ITS o kosztach w przedsiębiorstwach
ciężarowego transportu samochodowego (stan na 2012.06.30.)
Rys.5.2. Struktura rodzajowa średniego ważonego kosztu 1 wozokilometra przebiegu w badanych
przedsiębiorstwach posiadających licencje na wykonywanie przewozów międzynarodowych (rok 2011) (tabor
uniwersalny pow. 12,0 t dmc; rynki krajów UE [%]
Fig. 5.2. Generic structure of the average weighted costs of one vehicle-kilometre of mileage at the studied
companies licensed to conduct international transport (2011) (Universal rolling stock above 12.0 t MPW, EU
countries markets [%]
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Źródło: rysunek własny na podstawie obliczeń z bazy danych ITS o kosztach w przedsiębiorstwach
ciężarowego transportu samochodowego (stan na 2012.06.30.)
Rys. 5.3. Średnie ważone koszty 1 wozokilometra przebiegu w 2009, 2010 i 2011 r. oraz w I półroczu 2012r.
według grup rodzaju kosztów w badanych przedsiębiorstwach ciężarowego transportu samochodowego
posiadających licencje na wykonywanie przewozów międzynarodowych o dominującym udziale przewozów
w relacjach z rynkami innych krajów UE (tabor uniwersalny pow. 12,0 t dmc) [zł/wozokm]
Fig. 5.3. The average weighted costs of one vehicle-kilometre of mileage for the years 2009, 2010, 2011 and
the first half of 2012, arranged by the groups of the types of costs at the studied road transport companies
licensed to conduct international transport with the dominant share of the haulage to the other EU countries’
markets (universal rolling stock above 12.0 t MPW) ) [PLN/ vehicle-km]

Na rysunku 5.3. przedstawiono kształtowanie się średnich ważonych kosztów
w badanych przedsiębiorstwach w przedmiotowym zakresie wg zagregowanych grup
kosztów (koszty paliwa, koszty pracy, koszty kapitału, inne) w latach 1009 – 2011 i w I
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półroczu 2012r. Jako koszty pracy rozumie się tu koszty wynagrodzenia kierowców,
w tym delegacje kierowców oraz koszty ubezpieczenia społecznego obciążającego
pracodawcę. Jako koszty kapitału przyjęto koszty amortyzacji (lub utraty wartości
rynkowej pojazdu), koszty kredytu oraz koszty leasingu. Do kosztów „innych” zaliczono
koszty usług remontowych i napraw pojazdów, ogumienia, ubezpieczenia środków
transportu (AC, OC), podatku od środków transportu, opłat drogowych, ryzyka
transportowego, a także pozostałe koszty działalności transportowej przedsiębiorstw.
Z przedstawionych danych wynika, że w badanych przedsiębiorstwach zmniejszeniu
uległy koszty kapitału (w 2009r. ich udział w ważonym średnim koszcie 1 wozokilometra
przebiegu stanowił 17,6%, w 2011r. 8,0%), czego jedną z przyczyn było zaniechanie przez
niektóre przedsiębiorstwa prowadzenia przyspieszonej amortyzacji taboru w związku
z odczuwanym spadkiem koniunktury na rynkach przewozowych. Natomiast wzrost
udziału innych kosztów w strukturze ważonego kosztu 1 wozokilometra przebiegu,
pomimo podejmowanych oszczędności np. w zakresie kosztów administracji, wynika
przede wszystkim ze wzrostu opłat drogowych.
5.2. Przedsiębiorstwa przewozów międzynarodowych o dominującym udziale
przewozów w relacjach z rynkami wschodnimi
Średnie ważone koszty 1 wozokilometra przebiegu taboru uniwersalnego
o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12,0 t, w badanej grupie przedsiębiorstw
posiadających licencje na wykonywanie przewozów międzynarodowych o dominującym
udziale przewozów w relacjach z rynkami wschodnimi podobnie, jak w przypadku
przewozów realizowanych w relacjach z rynkami innych krajów UE - wzrastały. W 2010r.
koszt ten wyniósł 2,66 zł/wozokm, w 2011r. 3,36 zł/wozokm, a w I półroczu 2012r. 3,67
zł/wozokm. Według badań i kalkulacji dotyczących roku 2009, koszt ten wynosił 2,12
zł/wozokm (rys. 5.4., tabl. 5.2.).
3,67

4,00
3,36
3,50

2,66
3,00

2,12

zł/wozokm

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00
2009

2010

2011

I poł 2012

Źródło: rysunek własny na podstawie obliczeń z bazy danych ITS o kosztach w przedsiębiorstwach
ciężarowego transportu samochodowego (stan na 2012.06.30.)
Rys. 5.4. Średnie ważone koszty 1 wozokilometra przebiegu w badanych przedsiębiorstwach posiadających
licencje na wykonywanie przewozów międzynarodowych w latach 2009 – 2011 i w I połowie 2012r. (tabor
uniwersalny pow. 12,0 t dmc; rynki wschodnie) [zł/wozokm]
Fig. 5.4. The average weighted costs of one vehicle-kilometre of mileage at the studied companies with licenses
for international transport operations in the years 2009 to 2011 and the first half of 2012 (universal rolling
stock above 12.0 t MPW; Eastern markets) [PLN/ vehicle-km]
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Średnie ważone koszty 1 wozokilometra przebiegu w badanych przedsiębiorstwach
w przewozach międzynarodowych o dominującym udziale przewozów w relacjach
z rynkami wschodnimi (tabor uniwersalny pow. 12,0 t dmc) w okresie od 2010r. do końca
I połowy 2012r. wzrosły o około 38%, co (wg przewoźników uczestniczących
w badaniach) było rezultatem głównie wzrostu wynagrodzenia kierowców o 56% oraz
wzrostu kosztu paliw o 35%.
W strukturze średniego ważonego kosztu jednego wozokilometra przebiegu
w zbadanych przedsiębiorstwach, stosunkowo wysokim udziałem wyróżniały się koszty
materiałów pędnych i eksploatacyjnych. Koszty te wynosiły:
- w 2009r. 0,82 zł/wozokm (około 38,5% w średnim koszcie 1 wozokilometra przebiegu)
- w 2010r. 1,01 zł/wozokm (około 37,9%),
- w 2011r. 1,21 zł/wozokm (około 36,0%) (rys. 5.5.),
- w I półroczu 2012r. 1,35 zł/wozokm (około 36,7%).
Tablica 5.2
Średnie ważone koszty 1 wozokilometra przebiegu ogółem oraz wg wybranych rodzajów kosztów
w latach 2009, 2010, 2011r. i w I półroczu 2012r. w badanych przedsiębiorstwach ciężarowego
transportu samochodowego o dominującym udziale przewozów w relacjach z rynkami wschodnimi
(tabor uniwersalny powyżej 12,0 t dmc) [zł/wozokm]
Table 5.2
The average weighted costs of one vehicle-kilometre of mileage overall and by selected types of
costs for the years 2009, 2010, 2011 and the first half of 2012 at the studied international transport
companies with the dominating share of transport to the Eastern markets
(universal rolling stock, over 12.0 t MPW) [PLN/ vehicle-km]
materiały pędne i eksploatacyjne
usługi remontowe i naprawy
ogumienie
amortyzacja lub utrata wartości rynkowej taboru
koszt kredytu (obsługa + raty)
koszt leasingu (obsługa + raty)
wynagrodzenia kierowców, w tym delegacje
ubezpieczenie społeczne obciążające pracodawcę
ubezpieczenie środków transportu (OC, AC)
podatek od środków transportu
opłaty drogowe
koszty ryzyka transportowego
pozostałe koszty działaln. transport. przedsiębiorstw

2009
0,82
0,07
0,07
0,15
0,08
0,13
0,40
0,06
0,06
0,03
0,07
0,04
0,14
2,12

2010
1,01
0,12
0,08
0,18
0,08
0,16
0,50
0,08
0,06
0,04
0,15
0,05
0,15
2,66

2011
1,21
0,13
0,10
0,10
0,04
0,14
0,69
0,12
0,11
0,12
0,34
0,14
0,12
3,36

I poł 2012
1,35
0,12
0,09
0,14
0,02
0,11
0,78
0,13
0,14
0,11
0,43
0,11
0,14
3,67

Źródło: Projekt badawczy własny nr: N N509 557139; Temat ITS nr 9071/ZBE; Warszawa, wrzesień 2012r.

Średni ważony jednostkowy koszt wynagrodzenia kierowców (łącznie z kosztami
delegacji) w badanych przedsiębiorstwach w 2011r. wyniósł 0,69 zł/wozokm (20,5%
w średnim ważonym koszcie 1 wozokilometra przebiegu). W latach 2009 – 2011 i w I
połowie 2012r., odnotowano wzrost tego rodzaju kosztów (tabl. 5.2.).
Stwierdzono również wzrost średnich jednostkowych kosztów opłat drogowych.
W 2011r. koszty te wyniosły 0,34 zł/wozokm (10,2% w średnim ważonym koszcie
1 wozokilometra przebiegu).
Inne spośród wyspecyfikowanych rodzajów kosztów, charakteryzuje mniej jak
pięcioprocentowy udział w średnim koszcie 1 wozokilometra przebiegu.
Na rysunku 5.6. przedstawiono kształtowanie się średnich ważonych kosztów
w badanych przedsiębiorstwach w przedmiotowym zakresie wg zagregowanych grup
kosztów (koszty paliwa, koszty pracy, koszty kapitału, inne).
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4,2%

Źródło: rysunek własny na podstawie obliczeń z bazy danych ITS o kosztach w przedsiębiorstwach
ciężarowego transportu samochodowego (stan na 2012.06.30.)

Rys. 5.5. Struktura rodzajowa średniego ważonego kosztu 1 wozokilometra przebiegu w badanych
przedsiębiorstwach posiadających licencje na wykonywanie przewozów międzynarodowych (rok
2011) (tabor uniwersalny pow. 12,0 t dmc; rynki wschodnie) [%]
Fig. 5.5. Generic structure of the average weighted cost of vehicle-kilometre of mileage at the
studied companies licensed to conduct international transport (2011)
(Universal rolling stock above 12.0 t MPW; Eastern markets) [%]
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Źródło: rysunek własny na podstawie obliczeń z bazy danych ITS o kosztach w przedsiębiorstwach
ciężarowego transportu samochodowego (stan na 2012.06.30.)

Rys. 5.6. Średnie ważone koszty 1 wozokilometra przebiegu w 2009, 2010 i 2011 r. oraz I półroczu
2012r. według grup rodzaju kosztów w badanych przedsiębiorstwach ciężarowego transportu
samochodowego posiadających licencje na wykonywanie przewozów międzynarodowych o
dominującym udziale przewozów w relacjach z rynkami wschodnimi (tabor uniwersalny pow. 12,0
t dmc) [zł/wozokm]
Fig. 5.6. The average weighted costs of one vehicle-kilometre of mileage for the years 2009, 2010
and 2011 and the first half of 2012, arranged by groups of the type of costs at the studied road
transport companies licensed to conduct international transport with the dominant share of haulage
to the Eastern markets (Universal rolling stock above 12.0 t MPW) [PLN/ vehicle-km]
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Udział kosztów pracy w ważonym średnim koszcie 1 wozokilometra przebiegu uległ
niewielkiemu wzrostowi: z 21,5% w 2009r. do 24,0% w 2011r.
Udział kosztów kapitału w ważonym średnim koszcie 1 wozokilometra przebiegu uległ
natomiast zmniejszeniu: z 17,1% w 2009r. do 8,3% w 2011r. Przyczyna może być ta sama,
co w przypadku przewoźników o dominujących przewozach w relacjach z rynkami innych
krajów UE - zaniechanie przez niektóre przedsiębiorstwa prowadzenia przyspieszonej
amortyzacji taboru w związku z odczuwanym spadkiem koniunktury na rynkach
przewozowych.
Zaobserwowano wzrost udziału innych kosztów w strukturze ważonego kosztu
1 wozokilometra przebiegu (z 22,9% w 2009r. do 31,7 % w 2011r.). W tym przypadku,
w zasadzie wszystkie rodzaje kosztów tej grupy, cechował wzrost w omawianym okresie.
6. Średnie koszty 1 wozokilometra przebiegu w badanych przedsiębiorstwach
przewozów krajowych w latach 2010 - 2011 (tabor uniwersalny powyżej 12,0 t dmc)
Średnie koszty 1 wozokilometra przebiegu taboru uniwersalnego o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 12,0 t w badanej grupie przedsiębiorstw przewozów krajowych,
w 2010r. wyniosły 2,35 zł/wozokm, w 2011r. 2,48 zł/wozokm (rys. 6.1., tabl. 6.1.).
2,48
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2,46
2,44
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2,40
2,35
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2,34
2,32
2,30
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Źródło: rysunek własny na podstawie obliczeń z bazy danych ITS o kosztach w przedsiębiorstwach
ciężarowego transportu samochodowego (stan na 2012.06.30.)

Rys. 6.1. Średnie koszty 1 wozokilometra przebiegu w badanych przedsiębiorstwach przewozów
krajowych w latach 2010 – 2011 (tabor uniwersalny pow. 12,0 t dmc) [zł/wozokm]
Fig. 6.1. Average costs of one vehicle-kilometre of mileage at the studied domestic transport
companies for the years 2010 - 2011 (universal rolling stock above 12.0 t MPW) [PLN/ vehicle-km]

W zbadanej grupie przedsiębiorstw, w strukturze rodzajowej średnich kosztów
1 wozokilometra przebiegu dominują koszty materiałów pędnych i eksploatacyjnych
(około 50%). Wynagrodzenia kierowców, w tym delegacje stanowiły w 2011r. około 18%
(rys. 6.2.).
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Stosunkowo wysoki udział kosztów usług remontowych i napraw w strukturze kosztów,
a także w wymiarze jednostkowym świadczy o tym, że park ciężarowy stosowany
w przewozach krajowych generalnie nie należy do najnowocześniejszego i niezawodnego.
Tablica 6.1
Średnie koszty 1 wozokilometra przebiegu wg wybranych rodzajów kosztów w badanych
przedsiębiorstwach przewozów krajowych w latach 2010 – 2011 (tabor uniwersalny pow. 12,0 t
dmc) [zł/wozokm]
Table 6.1
Average costs of one vehicle-kilometre of mileage, arranged by the selected types of costs at the
studied domestic transport companies for the years 2010 - 2011 (universal rolling stock above 12.0
t MPW) [PLN/ vehicle-km]
2010
1,19
0,13
0,08
0,08
0,05
0,12
0,33
0,07
0,06
0,05
0,04
0,03
0,12
2,35

materiały pędne i eksploatacyjne
usługi remontowe i naprawy
ogumienie
amortyzacja lub utrata wartości rynkowej taboru
koszt kredytu (obsługa + raty)
koszt leasingu (obsługa + raty)
wynagrodzenia kierowców, w tym delegacje
ubezpieczenie społeczne obciążające pracodawcę
ubezpieczenie środków transportu (OC, AC)
podatek od środków transportu
opłaty drogowe
koszty ryzyka transportowego
pozostałe koszty działaln. transport. przedsiębiorstw

2011
1,23
0,22
0,03
0,16
0,00
0,08
0,45
0,08
0,04
0,03
0,05
0,01
0,10
2,48

Źródło: Projekt badawczy własny nr: N N509 557139; Temat ITS nr 9071/ZBE; Warszawa, wrzesień 2012r.
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Źródło: rysunek własny na podstawie obliczeń z bazy danych ITS o kosztach w przedsiębiorstwach
ciężarowego transportu samochodowego (stan na 2012.06.30.)

Rys. 6.2. Struktura rodzajowa średniego kosztu 1 wozokilometra przebiegu w badanych
przedsiębiorstwach przewozów krajowych w 2011r. (tabor uniwersalny pow. 12,0 t dmc) [%]
Fig. 6.2. Generic structure of the average cost of one vehicle-kilometre of mileage at the studied
domestic transport companies in 2011. (universal rolling stock above 12.0 t MPW) [%]
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Wnioski
Jak wynika z badań kosztowych przeprowadzonych na losowej grupie przedsiębiorstw
przewozów ciężarowych, najwyższe średnie koszty 1 wozokilometra przebiegu miały
miejsce w przypadku przedsiębiorstw wykonujących przewozy międzynarodowe
w relacjach z rynkami innych krajów UE, a najniższe - w przewozach krajowych (rys.
7.1.).
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Źródło: rysunek własny na podstawie obliczeń z bazy danych ITS o kosztach w przedsiębiorstwach
ciężarowego transportu samochodowego (stan na 2012.06.30.)

Rys. 7.1. Średnie koszty 1 wozokilometra przebiegu w badanych przedsiębiorstwach posiadających
licencje na wykonywanie przewozów międzynarodowych oraz posiadających licencje na
wykonywanie przewozów krajowych w 2011r. (tabor uniwersalny pow. 12,0 t dmc) [zł/wozokm]
Fig. 7.1. Average costs of one vehicle-kilometre of mileage at the studied companies licensed to
conduct international transport and licensed to carry out domestic transport in 2011. (universal
rolling stock above 12.0 t MPW) [PLN/ vehicle-km]

Średnie koszty 1 wozokilometra przebiegu w przewozach międzynarodowych
o dominującym udziale przewozów na rynkach wschodnich (tabor uniwersalny pow. 12,0 t
dmc) były niższe niż średnie koszty 1 wozokilometra przebiegu przedsiębiorstw
o dominującym udziale przewozów na rynkach innych krajów UE (rys. 7.2.). Decydowały
o tym przede wszystkim niższe koszt paliwa nabywanego poza wschodnią granicą Polski.
W przypadku przewozów krajowych, o najniższym średnim koszcie 1 wozokilometra
przebiegu zadecydował niższy, w porównaniu z innymi grupami przewozów poziom tzw.
innych kosztów, w tym przede wszystkim kosztów amortyzacji (lub utraty wartości
pojazdu) oraz kosztów opłat drogowych.
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Źródło: rysunek własny na podstawie obliczeń z bazy danych ITS o kosztach w przedsiębiorstwach
ciężarowego transportu samochodowego (stan na 2012.06.30.)

Rys. 7.2. Średnie koszty 1 wozokilometra przebiegu w badanych przedsiębiorstwach posiadających
licencje na wykonywanie przewozów międzynarodowych oraz posiadających licencje na
wykonywanie przewozów krajowych wg grup kosztów w 2011r. (tabor uniwersalny pow. 12,0 t
dmc) [zł/wozokm]
Fig. 7.2 Average costs of one vehicle-kilometre of mileage at the studied companies licensed to
conduct international transport and licensed to carry out domestic transport, arranged by the costs
groups in 2011. (universal rolling stock above 12.0 t MPW) [PLN/ vehicle-km]

Wniosek metodyczny
Wobec opracowanego w Instytucie Transportu Samochodowego narzędzia służącego
gromadzeniu danych kosztowych w bazie danych i następnie służącego do obliczeń
średnich kosztów 1 wozokilometra przebiegu oraz ich struktury rodzajowej wg zadanego
zakresu podmiotowego zbiorowości i wybranego okresu, jakość wyników przedmiotowych
kalkulacji zależy od zaangażowania się przewoźników w prowadzone badania, poprzez
wypełniane ankiet i anonimowe przekazywanie danych kosztowych do ZMPD lub do ITS,
albo
poprzez
wypełnianie
ankiety
w
formie
elektronicznej
(www.its.waw.pl/kosztytransportu).
Przykładowo w Holandii [7] [8] [9], w Niemczech i we Francji wskaźniki zmian
średnich kosztów w transporcie samochodowym są od wielu lat opracowywane i
systematycznie udostępniane przewoźnikom do celów analitycznych, którzy wybranym
placówkom badawczym przekazują okresowo informacje o kosztach funkcjonowania
własnych przedsiębiorstw.
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