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BADANIE STRUKTURY RODZAJOWEJ I POZIOMU KOSZTÓW
W PRZEDSIĘBIORSTWACH CIĘŻAROWEGO TRANSPORTU
SAMOCHODOWEGO
Średnie koszty 1 wozokilometra przebiegu taboru uniwersalnego powyżej 12,0 t dmc
w badanych przedsiębiorstwach ciężarowego transportu samochodowego w okresie od I do
III kwartału 2010 r. Koszty jednostkowe przebiegu w relacjach z rynkami innych krajów
UE oraz w relacjach z rynkami wschodnimi. Jednostkowe koszty przebiegu w przewozach
krajowych.

STUDYING TYPE STRUCTURE AND LEVEL OF THE COSTS
AT THE FREIGHT CARRYING ROAD TRANSPORT FIRMS
Average costs of 1 vehicle-kilometre mileage of the universal vehicles fleet above 12,0t
maw, at the examined freight carrying road transport firms, for the period between the
I and the III quarter of 2010. Unit costs of the mileage in the related to the markets in
other EU countries and in the Eastern markets. Mileage unit costs in the domestic
haulage.
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Koszty stanowią jeden z najistotniejszych czynników konkurencyjności przewoźników
na rynku transportu samochodowego. Wyniki prowadzonych systematycznie od kilku lat
w Instytucie Transportu Samochodowego badań średnich jednostkowych kosztów
w przedsiębiorstwach ciężarowego transportu samochodowego, są przyjmowane
z zainteresowaniem przez środowisko przewoźników drogowych, szczególnie w dobie
znacznych zmian kosztów transportu wpływających na spadek, a nawet utratę rentowności
przedsiębiorstw transportu samochodowego. Rozeznanie w zakresie zmian średnich
jednostkowych kosztów transportu samochodowego i ich struktury w Polsce
wykorzystywane jest w przedsiębiorstwach transportowych do oceny własnej pozycji na
konkurencyjnym rynku oraz do porównań ze stosowanymi stawkami przewozowymi.
Prawo wspólnotowe przykłada dużą wagę do rozwoju kompletnych oraz wiarygodnych
źródeł informacji statystycznej przedsiębiorstw, w tym informacji dotyczącej czynników
konkurencyjności rynkowej przedsiębiorstw, jaką stanowią m.in. koszty działalności1.
W krajach tzw. “starej Unii” monitoring jednostkowych kosztów przewozów ładunków
ciężarowym transportem samochodowym jest prowadzony od wielu lat. Wyniki
przedmiotowego monitoringu stanowią przesłanki kształtowania się stawek przewozowych
na rynku transportowym oraz oceny kondycji tego rynku.
Kontynuowanie w ITS tematyki badań kosztowych w transporcie samochodowym
utrwala w środowisku transportowym, a także wśród liderów badań rynku transportu
w Europie (np. NEA2 w Holandii) przekonanie o wiodącej roli ITS w tym zakresie
w Polsce.
Celem badań wykonanych w 2010 r. przez ITS były szacunki średnich kosztów jednego
wozokilometra przebiegu samochodu ciężarowego i ich struktury rodzajowej w wybranych
przedsiębiorstwach ciężarowego transportu samochodowego w okresie trzech pierwszych
kwartałów 2010 r., w zależności od wielkości przedsiębiorstw, mierzonej liczbą
samochodów ciężarowych.
Szacunki średnich kosztów jednostkowych i ich struktury w roku 2010 (w przypadku
przewozów taborem uniwersalnym powyżej 12,0 t dopuszczalnej masy całkowitej)
porównano z wynikami badań kosztowych w roku 20093.
Badano średnie koszty jednostkowe zarówno w przewozach krajowych, jak
i w przewozach
międzynarodowych4.
Koszty
jednostkowe
w
przewozach
międzynarodowych rozpoznano w odniesieniu do przewozów w relacjach z rynkami
pozostałych krajów UE oraz osobno w odniesieniu do rynków wschodnich. Dane do
zrealizowania przyjętych celów opracowania pozyskano w wyniku badań ankietowych,
w tym w rezultacie udostępnienia przewoźnikom ankiety w formie elektronicznej,
zainstalowanej na stronie internetowej ITS5.
1

2
3

4

5

Rozporządzenie Rady (WE, EURATOM) nr 58/97 z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie statystyk
strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw (Dz. U. L 14 z 17.1.1997)
NEA Transport Research and Training, Rijswijk, The Netherlands
badania prowadzone w 2010 r. dotyczyły również kosztów w IV kwartał 2009 r., co w połączeniu z danymi
prezentowanymi w opracowaniu ITS nr 6902/ZBE (ujmującymi koszty za I, II i III kwartał 2009 r.)
pozwoliło na kalkulacje kosztów jednostkowych za okres całego 2009 r.
Zgodnie z metodyką stosowaną przez GUS, za przewozy międzynarodowe wykonane przez przewoźników
zarejestrowanych w Polsce uważa się takie przewozy, w których wyładunek lub naładunek miał miejsce
poza terytorium Polski, a odpowiednio naładunek lub wyładunek odbył się na terytorium Polski.
Zgodnie z Art. 4 Ustawy o transporcie drogowym, międzynarodowy transport drogowy: ... jazda pojazdu
między miejscem początkowym i docelowym odbywa się z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej
Polskiej.
www.its.waw.pl/kosztytransportu
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Dane o kosztach z przedsiębiorstw transportowych, po sprawdzeniu ich kompletności
i po ewentualnej weryfikacji, zostały wprowadzane do elektronicznej bazy danych
o kosztach przedsiębiorstw ciężarowego transportu samochodowego. Na podstawie
informacji z tej bazy, przy wykorzystaniu specjalnie opracowanego programu
komputerowego6, dokonano obliczeń średnich kosztów 1 wozokilometra przebiegu ogółem
oraz ich struktury rodzajowej wg zadanego zakresu podmiotowego zbiorowości
i wybranego okresu czasu.
Zarówno średnie koszty 1 wozokilometra przebiegu, jak i średnie koszty jednostkowe
poszczególnych pozycji kosztów, wg układu rodzajowego, obliczono jako średnie
arytmetyczne danych pozyskiwanych z poszczególnych przedsiębiorstw7.
Prezentowane w niniejszej publikacji wyniki badania średnich kosztów jednostkowych
w przedsiębiorstwach ciężarowego transportu samochodowego dotyczą okresu: od I do III
kwartału 2010 r. włącznie. Dla porównań zmian kosztów przedstawiono odpowiednie dane
skalkulowane dla warunków 2009 r. Dane ankietowe za trzy kwartały 2010 r. uzyskano
z przeszło 130 przedsiębiorstw dysponujących łącznie około trzema tysiącami
samochodów ciężarowych.
Uzyskana w trakcie badań ankietowych wielkość próby badawczej nie uprawnia do
naukowego wnioskowania reprezentacyjnego dla całości transportu ciężarowego w kraju8.
Wyniki kalkulacji średnich jednostkowych kosztów 1 wozokilometra przebiegu
w przedsiębiorstwach transportu samochodowego odnoszą się jedynie do grupy zbadanych
przedsiębiorstw. Nie oznacza to jednak, że otrzymane wyniki nie charakteryzują w sposób
ogólny tendencji kosztowych w sektorze.
Charakterystyka wybranych cech zbiorowości przedsiębiorstw
międzynarodowych uczestniczących w badaniach kosztowych

przewozów

Obliczone na podstawie przeprowadzonych badań średnie koszty jednostkowe
w przewozach międzynarodowych zaprezentowano oddzielnie dla przedsiębiorstw
o dominującym udziale rynków UE w przewozach i oddzielnie dla przedsiębiorstw
wykonujących przewozy w relacjach z rynkami wschodnimi.
Przedsiębiorstwa o dominującym udziale przewozów w relacjach z rynkami
krajów UE
W zbadanej populacji przedsiębiorstw dysponujących taborem o nadwoziach
uniwersalnych powyżej 12,0 t dmc średnio jedno przedsiębiorstwo dysponowało
28 samochodami.
Średni kwartalny przebieg samochodu ciężarowego zatrudnionego w przedmiotowych
przewozach wyniósł około 30,6 tys. km. Średnio w badanym przedsiębiorstwie
zatrudnionych było 43 pracowników, w tym 31 kierowców. Średnie kwartalne przychody
w przedsiębiorstwie wynosiły około 4270 tys. zł. Przychody z działalności transportowej
6
7

8

Autorem programu jest pracownik ITS Pani Anna Niedzicka.
Szczegółowo zasady kalkulacji średnich jednostkowych kosztów przedsiębiorstw ciężarowego transporu
samochodowego omówiono w: Waśkiewicz J. „Monitoring kosztów przedsiębiorstw samochodowego
transportu rzeczy w Polsce”; praca ITS nr 6501/ZBE; Warszawa, grudzień 2005 r.
Wielkość próby statystycznej w badaniach określono na 300 przedsiębiorstw przy przedziale ufności 0,9
(patrz rozdz. 1.2. autorstwa prof. dr hab. S. Dorosiewicza w pracy ITS nr 6419/ZBE pt. „Rynek transportu
samochodowego w Polsce – badania i analiza wyników”; Warszawa 2004 r.)
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w przewozach międzynarodowych na jeden samochód ciężarowy wynosiły około
96 tys. zł.
Duże przedsiębiorstwa zbadanej zbiorowości, w porównaniu z mniejszymi
przedsiębiorstwami, cechowały wyższe średnie przebiegi jednego samochodu
ciężarowego.
Średnia produktywność jednego samochodu ciężarowego (średnie przychody
z działalności transportowej przypadające na jeden samochód ciężarowy) w dużych
przedsiębiorstwach badanej zbiorowości była niespełna o połowę wyższa niż
w najmniejszych przedsiębiorstwach.
Badana grupa przedsiębiorstw w okresie trzech pierwszych kwartałów 2010 r.
odnotowała dodatni bilans finansowy. Przy średnich kosztach rzędu 2590 tys. zł
w kwartale, przedsiębiorstwa te osiągały średnie przychody z działalności transportowej
rzędu 2700 tys. zł. Poza tym osiągały one przychody z działalności poza przewozowej, np.
działalności spedycyjnej, usługowej, w tym magazynowej. Analogicznie, dodatni bilans
finansowy osiągnięto w 2009 roku.
Przedsiębiorstwa o dominującym udziale przewozów w relacjach z rynkami
wschodnimi
W zbadanej zbiorowości przedsiębiorstw, średnio jedno przedsiębiorstwo dysponowało
17 samochodami o nadwoziach uniwersalnych powyżej 12,0 t dmc
Średni kwartalny przebieg samochodu ciężarowego zatrudnionego w przewozach
w relacjach z rynkami wschodnimi wyniósł około 27,2 tys. km. Średnia liczba
zatrudnionych w badanym przedsiębiorstwie wynosiła 23 pracowników, w tym
18 kierowców. Średnie kwartalne przychody w przedsiębiorstwie wynosiły około
1450 tys. zł, a średnio na jeden samochód ciężarowy przypadało 80 tys. zł przychodów
z działalności transportowej. Przedmiotowa grupa przedsiębiorstw, w okresie trzech
pierwszych kwartałów 2010 r. odnotowała dodatni wynik finansowy (podobnie jak w 2009
roku). Przy średnich kosztach w kwartale rzędu 1210 tys. zł, przedsiębiorstwa te osiągały
średnie przychody z działalności transportowej w wysokości około 1330 tys. zł. Oprócz
tego, podobnie jak wiele innych przedsiębiorstw branży osiągały one przychody z innej
działalności niż działalność przewozowa.
Średnie koszty jednostkowe w przedsiębiorstwach posiadających licencje na
wykonywanie przewozów międzynarodowych o dominującym udziale przewozów
w relacjach z rynkami krajów UE
W okresie trzech pierwszych kwartałów 2010 r., w porównaniu z 2009 r. nastąpił
nieznaczny wzrost kosztów jednostkowych przebiegu, przy czym w wielu badanych
przedsiębiorstwach pozostał on na poziomie z 2009 roku, a w niektórych nastąpiła nawet
niewielka obniżka tych kosztów. Było to efektem działań racjonalizujących, polegających
na zmianie ich strategii działania, a także restrukturyzacji pracy spedycyjno –
transportowej.
Średnie koszty 1 wozokilometra przebiegu w badanej grupie przedsiębiorstw
posiadających licencje na wykonywanie przewozów międzynarodowych, o dominującym
udziale przewozów taborem uniwersalnym o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej
12,0 t w relacjach z rynkami krajów UE, w okresie od I do III kwartału 2010 r. wyniosły
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3,03 zł/wozokm (tabl. 1) i były o około 1% wyższe niż koszty 1 wozokilometra
skalkulowane w wyniku badań prowadzonych w 2009 rok.
Najmniejsze średnie koszty jednostkowe wystąpiły w grupie przedsiębiorstw mikro
liczących do 5 samochodów ciężarowych (2,93 zł/wozokm) (rys. 1).
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Rys. 1. Średnie koszty 1 wozokilometra przebiegu w badanych przedsiębiorstwach posiadających
licencje na wykonywanie przewozów międzynarodowych (tabor uniwersalny pow. 12,0 t dmc;
rynki krajów UE; - III kw. 2010 r.)
Fig. 1. Average costs of 1 vehicle-kilometre mileage at the examined firms with the licences to
conduct international haulage (the universal vehicles fleet above 12,0 t maw, EU countries market,
- the III quarter of 2010

W strukturze średnich kosztów jednego wozokilometra przebiegu w badanych
przedsiębiorstwach międzynarodowych przewozów rzeczy dominowały koszty materiałów
pędnych i eksploatacyjnych. Koszty te stanowiły około 41% średnich kosztów
1 wozokilometra przebiegu (rys. 2).
Średnie jednostkowe koszty wynagrodzeń kierowców (łącznie z kosztami delegacji)
w badanych przedsiębiorstwach stanowiły 16,1% w strukturze kosztów 1 wozokilometra
przebiegu.
Koszty amortyzacji (lub utraty wartości rynkowej taboru) w strukturze średnich
kosztów 1 wozokilometra przebiegu ogółem stanowiły, w badanej zbiorowości
przedsiębiorstw, średnio 5,8%, a średnie koszty leasingu 6,5%. Średnie jednostkowe
koszty kredytu na zakup taboru wynosiły 2,3% kosztów.
W badanych przedsiębiorstwach stwierdzono stosunkowo wysokie średnie jednostkowe
koszty opłat drogowych. W okresie trzech pierwszych miesięcy 2010 r. stanowiły one
prawie 11% średnich kosztów 1 wozokilometra przebiegu.
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Rys. 2. Struktura rodzajowa średnich kosztów 1 wozokilometra przebiegu w badanych
przedsiębiorstwach posiadających licencje na wykonywanie przewozów międzynarodowych
(tabor uniwersalny pow. 12,0 t dmc; rynki krajów UE; I - III kw. 2010 r.)
Fig. 2. Type structure of the average costs of 1 vehicle-kilometre mileage at the examined firms with
the licences to conduct international haulage (the universal vehicles fleet above 12,0 t maw, EU
countries markets, the I - III quarters of 2010

Około 6% kosztów 1 wozokilometra przebiegu stanowiły pozostałe koszty działalności
transportowej przedsiębiorstw.
W okresie trzech pierwszych kwartałów 2010 r. zauważyć można było niewielki spadek
pozostałych średnich jednostkowych kosztów działalności transportowej przedsiębiorstw
w porównaniu z rokiem 2009. Dotyczą one przede wszystkim kosztów kierownictwa,
kosztów pracowników zatrudnionych w spedycji, zapleczu technicznym, koszty podatków
od nieruchomości itp.
Średnie koszty jednostkowe w przedsiębiorstwach posiadających licencje na
wykonywanie przewozów międzynarodowych o dominującym udziale przewozów
w relacjach z rynkami wschodnimi
Średnie koszty 1 wozokilometra przebiegu w badanej grupie przedsiębiorstw
posiadających licencje na wykonywanie przewozów międzynarodowych, o dominującym
udziale przewozów w relacjach rynkami wschodnimi, taborem uniwersalnym
o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12,0 t, w okresie od I do III kwartału 2010 r.
wyniosły 2,67 zł/wozokm i były wyższe o około 1% od analogicznych kosztów w 2009 r.
W strukturze średnich kosztów jednego wozokilometra przebiegu w badanych
przedsiębiorstwach dominowały koszty materiałów pędnych i eksploatacyjnych stanowiąc
średnio około 37,6% ogólnej wartości średnich kosztów 1 wozokilometra przebiegu
(rys. 3).
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Rys. 3. Struktura rodzajowa średnich kosztów 1 wozokilometra przebiegu w badanych
przedsiębiorstwach posiadających licencje na wykonywanie przewozów międzynarodowych
(tabor uniwersalny pow. 12,0 t dmc; rynki wschodnie; I - III kw. 2010 r.)
Fig. 3. Type structure of the average costs of 1 vehicle-kilometre mileage at the examined firms with
the licences to conduct international haulage (the universal vehicles fleet above 12,0 t maw, Eastern
markets, the I - III quarters of 2010

Udział średnich jednostkowych kosztów wynagrodzeń kierowców (łącznie z kosztami
delegacji) w badanych przedsiębiorstwach operujących głównie na rynkach wschodnich
w średnim koszcie 1 wozokilometra przebiegu wynosił 18,4%.
Koszty amortyzacji (lub utraty wartości rynkowej taboru) stanowiły w badanej
zbiorowości przedsiębiorstw wynosiła średnio 7,9% średnich kosztów 1 wozokilometra
przebiegu. Średnie koszty leasingu stanowiły 4,6% średnich kosztów 1 wozokilometra
przebiegu. Średnie jednostkowe koszty kredytu na zakup taboru cechował udział 4,9%.
Średnie jednostkowe koszty opłat drogowych w okresie trzech pierwszych miesięcy
2010 r. stanowiły 4,2% średnich kosztów 1 wozokilometra przebiegu.
Około 6% średnich kosztów 1 wozokilometra przebiegu stanowiły pozostałe koszty
działalności transportowej przedsiębiorstw.
W okresie trzech pierwszych kwartałów 2010 r., w porównaniu z rokiem 2009, nastąpił
niewielki spadek pozostałych średnich jednostkowych kosztów działalności transportowej
przedsiębiorstw.
Porównanie średnich kosztów jednostkowych w przewozach międzynarodowych
realizowanych przez badane przedsiębiorstwa na rynku UE i na rynkach wschodnich
Skalkulowane na podstawie przeprowadzonych badań średnie koszty 1 wozokilometra
przebiegu w przewozach międzynarodowych na rynku UE, w okresie od I do III kwartału
2010 r. włącznie, wynoszące 3,03 zł/wozokilometr, były wyższe od kosztów przewozów
na rynkach wschodnich, które wyniosły 2,67 zł/wozokilometr (rys. 4).
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Rys. 4. Porównanie kształtowania się w okresie trzech pierwszych kwartałów 2010 r. średnich
kosztów jednostkowych przebiegu w badanych przedsiębiorstwach transportu ciężarowego
o dominującym udziale rynków krajów UE i rynków wschodnich
Fig. 4. Comparison of the shaping of the average mileage costs, at the examined freight carrying
road transport firms with the dominating share of EU countries markets and Eastern markets, in the
period of the first three quarters of 2011

O niższych średnich kosztach jednostkowych przedsiębiorstw ciężarowego transportu
samochodowego obsługujących rynki wschodnie decydowały przede wszystkim niższe
koszty paliwa, w które zaopatrywali się przewoźnicy wyjeżdżając poza wschodnią granicę
Polski. Na niższe średnie koszty jednostkowe przebiegu samochodów ciężarowych
badanych przedsiębiorstw na rynkach wschodnich, oprócz niższych kosztów paliw, miały
też wpływ wykazywane w ankietach niższe koszty związane z korzystaniem
z infrastruktury drogowej na tych rynkach.
Średnie koszty 1 wozokilometra przebiegu taboru ciężarowego pow. 12,0 t dmc
o nadwoziach uniwersalnych w badanych przedsiębiorstwach przewozów
międzynarodowych wg grup rodzajów kosztów w latach 2005 – 2008 oraz od 2009 r.
do I - III kw. 2010
Wyniki badań kosztowych prowadzonych w latach 2005 - 2008 wskazują na
nieznaczny, ale stały w większości zbadanych przedsiębiorstw międzynarodowego
transportu samochodowego, wzrost średnich kosztów 1 wozokilometra przebiegu. Wyższe
koszty wynikały przede wszystkim ze wzrostu kosztów paliw oraz ze wzrostu kosztów
wynagrodzeń kierowców i ich pochodnych (tabl. 1).
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Tablica 1
Średnie koszty 1 wozokilometra przebiegu i ich struktura w badanych przedsiębiorstwach
ciężarowego transportu samochodowego w przewozach międzynarodowych w latach 2005 - 2008
(tabor pow. 12,0 t dmc)
Table 1
Average costs of 1 vehicle-kilometre mileage and their structure at the examined freight carrying
road transport firms in the international haulage for the years 2005 - 2008
(vehicle fleet above 12,0 t maw)
Wyszczególnienie

2005r.
zł/wozokm

2006r.
%

2007r.
%

2008r.

%
Koszty mat. pędn.
1,028
36,2
1,145
39,7
1,147
39,0
1,166
39,7
i eksploat. (paliwa)
Koszty pracy
0,373
13,1
0,500
17,4
0,535
18,2
0,576
19,6
Koszty kapitału
0,525
18,5
0,512
17,8
0,505
17,2
0,501
17,1
Inne
0,914
32,2
0,723
25,1
0,753
25,6
0,691
23,6
2,840
100
2,880
100
2,940
100
2,930
100
Razem
Źródło: obliczenia własne na podstawie bazy danych ITS o kosztach w przedsiębiorstwach ciężarowego
transportu samochodowego (stan na 2010.12.20.)
Koszty pracy: koszty wynagrodzenia kierowców, w tym delegacje kierowców oraz koszty ubezpieczenia
społecznego obciążającego pracodawcę.
Koszty kapitału: koszty amortyzacji (lub utraty wartości rynkowej pojazdu), koszty kredytu oraz koszty
leasingu.
Inne koszty: koszty usług remontowych i napraw, ogumienia, ubezpieczenia środków transportu (AC, OC),
podatku od środków transportu, koszty opłat drogowych, ryzyka transportowego, pozostałe koszty działalności
transportowej przedsiębiorstw.
zł/wozokm

zł/wozokm

%

zł/wozokm

Wzrost średnich jednostkowych kosztów paliwa w latach 2005 – 2008 szacuje się na
około 13%. Udział średnich jednostkowych kosztów paliwa w średnich kosztach
1 wozokilometra przebiegu w 2008 r. stanowił około 40% (36,2% w 2005 r.).
Średnie jednostkowe koszty pracy w latach 2005 – 2008 wzrosły o połowę. Przy czym
jako koszty pracy rozumie się tu koszty wynagrodzenia kierowców, w tym delegacje
kierowców oraz koszty ubezpieczenia społecznego obciążającego pracodawcę. Udział
kosztów pracy w średnim koszcie wozokilometra zwiększył się z 13% w 2005 r. do prawie
20% w 2008 r.
Udział kosztów kapitału w średnich kosztach 1 wozokilometra przebiegu w 2005 r.
wyniósł w badanej próbie 18,5%, a w 2008 r. około 17% (jako koszty kapitału rozumie się
tu koszty amortyzacji lub utraty wartości rynkowej pojazdu, koszty kredytu oraz koszty
leasingu).
Udział innych kosztów w strukturze kosztów 1 wozokilometra przebiegu uległ
zmniejszeniu z około 32% w 2005 r. do około 24% w 2008 r. Przy czym jako inne koszty
przyjęto koszty usług remontowych i napraw, ogumienia, ubezpieczenia środków
transportu (AC, OC), podatku od środków transportu, opłat drogowych, ryzyka
transportowego, a także pozostałe koszty działalności transportowej przedsiębiorstw.
Zaobserwowany w badaniach prowadzonych w 2008 r. spadek tzw. innych kosztów
w strukturze średnich kosztów 1 wozokilometra przebiegu spowodowany był m.in.
obniżeniem kosztów jednostkowych administracji, kierownictwa itp., w porównaniu
z analogicznymi kosztami w okresach wcześniejszych. Pewne oszczędności w zakresie
kosztowym były podejmowane przez niektórych przewoźników wobec pojawiających się
przesłanek pogarszającej się od 2008 r. rentowności samochodowych przewozów
ładunków (przede wszystkim w rezultacie podwyżek cen paliw, podwyżek wynagrodzeń
kierowców powodowanych narastającym deficytem tej kategorii pracowników.
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Badania kształtowania się średnich jednostkowych kosztów w przedsiębiorstwach
ciężarowego transportu samochodowego w 2009 r. oraz w okresie od I do III kwartału
2010 r. przeprowadzono osobno w odniesieniu do grup przedsiębiorstw o dominującym
udziale przewozów w relacjach z rynkami krajów UE oraz przedsiębiorstw o dominującym
udziale przewozów w relacjach z rynkami wschodnimi.
W badanych przedsiębiorstwach o dominującym udziale przewozów w relacjach
z rynkami krajów UE, w okresie od I do III kwartału 2010 r. stwierdzono wzrost udziału
średnich kosztów paliwa w średnich kosztach 1 wozokilometra przebiegu do niespełna
41%. W roku 2009 udział ten wyniósł około 38%. Ta zmiana wyniknęła z postępującej
zwyżki cen materiałów pędnych i eksploatacyjnych (rys. 5).
Koszty materiałów
pędnych i eksploat.
Koszty pracy

1,4

Koszty kapitału
1,2

Inne

zł/wozokm

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0
2009 r.

I - III kw. 2010 r.

Rys. 5. Średnie koszty 1 wozokilometra przebiegu w 2009 r. i w kw. I - III 2010 r. wg grup
rodzajów kosztów w badanych przedsiębiorstwach transportu międzynarodowego o dominującym
udziale przewozów w relacjach z rynkami innych krajów UE
Fig. 5. Average costs of 1 vehicle-kilometre mileage in 2009, and for the I – III quarters of 2010
arranged acc. to the groups of types of costs at the examined international transport firms with a
dominating share of haulage for the other EU countries markets

Udział kosztów pracy uległ niewielkiemu zmniejszeniu (o 0,5%) osiągając 18,3%
w średnim koszcie 1 wozokilometra przebiegu w okresie trzech pierwszych kwartałów
2010 r. Obniżeniu uległy również koszty kapitału, czego jedną z przyczyn było
zaniechanie przez niektóre przedsiębiorstwa prowadzenia przyspieszonej amortyzacji
taboru w związku z odczuwanym spadkiem koniunktury na rynkach przewozowych.
Pewien wzrost udziału w 2010 r. innych kosztów w strukturze kosztu 1 wozokilometra
przebiegu, pomimo podejmowanych oszczędności np. w zakresie kosztów administracji,
wynika przede wszystkim ze wzrostu opłat drogowych.
Niewielki wzrost średnich kosztów 1 wozokilometra przebiegu stwierdzono również
w badanych przedsiębiorstwach o dominującym udziale przewozów w relacjach z rynkami
wschodnimi.
W przedsiębiorstwach o dominującym udziale przewozów w relacjach z rynkami
krajów wschodnich, w okresie od I do III kwartału 2010 r., w porównaniu z rokiem 2009,
stwierdzono wzrost udziału średnich kosztów paliwa w średnich kosztach 1 wozokilometra
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przebiegu do około 38% (niespełna 37% w 2009 r.), czego podstawą był wzrost cen paliw
(rys. 6).
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Rys. 6. Średnie koszty wozokilometra przebiegu w 2009 r. i w kw. I-III 2010 r. wg grup rodzajów
kosztów badanych w przedsiębiorstwach transportu międzynarodowego o dominującym udziale
przewozów w relacjach z rynkami wschodnimi
Fig. 6. Average costs of 1 vehicle-kilometre mileage in 2009, and for the I – III quarters of 2010
arranged acc. to the groups of types of costs at the examined international transport firms with
a dominating share of haulage for the Eastern markets

Udział kosztów pracy uległ niewielkiemu wzrostowi (o 0,5%) osiągając 21,2%
w średnich kosztach 1 wozokilometra przebiegu w okresie trzech pierwszych kwartałów
2010 r. W zasadzie na niezmienionym poziomie pozostał udział kosztów kapitału (17,5%).
Zaobserwowano pewien spadek udziału w 2010 r. innych kosztów w strukturze kosztów
1 wozokilometra przebiegu, co było efektem podejmowanych działań racjonalizujących
funkcjonowanie przedsiębiorstw transportowych.
Przedsiębiorstwa przewozów krajowych
Średnia liczba samochodów ciężarowych powyżej 12,0 t dmc o nadwoziach
uniwersalnych w przedsiębiorstwie przewozów krajowych badanej próby, za okres trzech
pierwszych kwartałów 2010 r. wynosiła 22 pojazdy, a średni kwartalny przebieg jednego
samochodu ciężarowego wyniósł około 31 tys. km. Średnio w jednym przedsiębiorstwie
zatrudnionych było 38 pracowników, w tym 26 kierowców. Średnie przychody
przedsiębiorstwa w kwartale wynosiły około 6580 tys. zł. Przychody z działalności
transportowej wynosiły około 96 tys. zł na jeden samochód ciężarowy. W badanym
okresie średni bilans finansowy badanej populacji przedsiębiorstw był dodatni. Przy
średnich kosztach rzędu 1800 tys. zł w kwartale, przedsiębiorstwa te osiągały średnie
przychody z działalności transportowej wynoszące 2090 tys. zł.
Średnie koszty 1 wozokilometra przebiegu w badanej grupie badanych przedsiębiorstw
wyniosły 2,62 zł/wozokm. Były to koszty niespełna o 3% wyższe niż skalkulowane na
podstawie badań w 2009 r.
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W zbadanej grupie przedsiębiorstw, w strukturze rodzajowej średnich kosztów
1 wozokilometra przebiegu w trzech pierwszych kwartałach 2010 r. dominowały koszty
paliw (około 45%), a następnie koszty wynagrodzeń kierowców, w tym delegacji (około
18%) (rys. 7).
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7,3%

podatek od środków transportu
1,2%

ubezpieczenie środków
transportu (OC, AC)
2,9%

materiały pędne i
eksploatacyjne
45,2%
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Rys. 7. Struktura rodzajowa średnich kosztów 1 wozokilometra przebiegu w badanych
przedsiębiorstwach przewozów krajowych (tabor uniwersalny pow. 12,0 t dmc; I-III kw. 2010r.)
Fig. 7. Type structure of the average costs of 1 vehicle-kilometre mileage at the examined domestic
haulage firms (the universal vehicles fleet above 12,0 t maw, the I - III quarters of 2010)

Podsumowanie
Porównanie za okres trzech pierwszych kwartałów 2010 r. średnich kosztów
1 wozokilometra przebiegu w badanych przedsiębiorstwach wg dominujących rynków
przewozów wskazuje na najwyższe średnie koszty w relacjach z rynkami innych krajów
UE. Koszty te stanowiły około 113% średnich kosztów przedsiębiorstw operujących
przeważnie na rynkach wschodnich i niespełna 116% średnich kosztów zbadanych
przedsiębiorstw przewozów krajowych (tabl. 2). Wpływ na ten stan miały przede
wszystkim wyższe jednostkowe koszty paliwa oraz inne koszty, do których zaliczono
koszty usług remontowych i napraw, ogumienia, ubezpieczenia środków transportu (AC,
OC), podatku od środków transportu, opłat drogowych, ryzyka transportowego, a także
pozostałe koszty działalności transportowej przedsiębiorstw.
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Tablica 2
Średnie koszty 1 wozokilometra przebiegu w kw. I-III 2010 r. i ich struktura wg grup rodzaju
kosztów w badanych przedsiębiorstwach (tabor pow. 12,0 t dmc)
Table 2
Average costs of 1 vehicle-kilometre mileage for the I – III quarters of 2010 and their structure
arranged acc. to the groups of types of costs at the examined firms (vehicles fleet above 12,0 t maw)

Wyszczególnienie

w relacjach z rynkami
innych krajów UE
zł/wozokm
%

Dominujące przewozy:
w relacjach z rynkami
wschodnimi
zł/wozokm
%

w relacjach krajowych

zł/wozokm
%
Koszty mat. pędn.
1,23
40,6
1,00
37,5
1,18
45,0
i eksploat. (paliwa)
Koszty pracy
0,55
18,2
0,57
21,3
0,57
21,8
Koszty kapitału
0,44
14,5
0,47
17,6
0,30
11,4
Inne
0,81
26,7
0,63
23,6
0,57
21,8
Razem
3,02
100
2,67
100
2,62
100
Źródło: obliczenia własne na podstawie bazy danych ITS o kosztach w przedsiębiorstwach ciężarowego
transportu samochodowego (stan 2010.12.20.)

Najniższe koszty kapitału stwierdzono w przedsiębiorstwach przewozów krajowych,
co świadczy o eksploatowaniu przez te firmy taboru w większej części zamortyzowanego
w porównaniu z taborem eksploatowanym w przedsiębiorstwach przewozów
międzynarodowych.
Wnioski
Wysoka podaż usług transportu samochodowego w Polsce, będąca wynikiem rozwoju
sektora w minionych latach, a zwłaszcza wysokiej dynamiki inwestycji taborowych
w 2007 r. i w 2008 r., spadku dynamiki zapotrzebowania na przewozy w związku
z kryzysem gospodarczym, który nie ominął Polski, stanowią zasadnicze przyczyny
zaostrzenia konkurencji na rynku przewozów samochodowych. Stąd badania rynkowe
prowadzone w Instytucie Transportu Samochodowego, w tym badania kształtowania się
średnich jednostkowych kosztów w przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
nabierają szczególnego znaczenia zarówno dla środowisk reprezentujących interesy
przewoźników, jak i dla organów odpowiedzialnych za kształtowanie polityki
transportowej.
Wyniki badań kosztowych w transporcie samochodowym adresowane są zarówno do
przewoźników, jak i firm korzystających z usług przewozowych. Przewoźnicy
wykorzystują rezultaty badań kosztowych do porównawczych analiz i oceny pozycji
rynkowej własnego przedsiębiorstwa na tle konkurencji. W dobie znacznych wahań cen
paliw, podwyżek opłat za korzystanie z infrastruktury drogowej oraz wysokiej konkurencji
rynkowej i przypadków zaniżania stawek przewozowych (dumpingu) zainteresowanie
wynikami prowadzonych przez Instytut badań kosztowych wykazuje ZMPD, czy różnego
rodzaju organizacje i stowarzyszenia transportowe takie jak OZPTD.
Rezultaty badań kosztowych w transporcie ciężarowym powinny być także
wykorzystywane przez organa administracji publicznej celem podejmowania stosownych
działań wzmacniających pozycję konkurencyjną polskich przewoźników.
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