
Temat: Polityka transportowa w ujęciu globalnym w handlu i gospodarce. Powtórzenie 

wiadomości. 

Powtórz zagadnienia z notatek: 

 transport w ujęciu globalnym 

 tendencje i perspektywy organizacyjne i ekonomiczne w transporcie 

 polityka w handlu międzynarodowym 

 polityka spedycyjna w UE 

 polska polityka i sytuacja  w aspekcie przewozów międzynarodowych 

Temat: Zasady funkcjonowania podmiotu gospodarczego. 

Podmiot gospodarczy, a takim jest firma spedycyjna, logistyczna lub transportowa, a w tej branży 

najczęściej jest to przedsiębiorstwo, które zajmują się wszystkimi wymienionymi aspektami, 

funkcjonuje w oparciu o infrastrukturę prawną i realia gospodarcze. 

Jeżeli chodzi o infrastrukturę prawną, to fundamentalne są tu ustawy: 

1. Kodeks handlowy, 

2. Kodeks spółek prawa handlowego, 

3. Kodeks cywilny (jego obszerne fragmenty), 

4. Kodeks postępowania administracyjnego, 

5. Ustawa Ordynacja Podatkowa. 

Ponadto dla funkcjonowania podmiotu gospodarczego niezbędne są istotne elementy prawa 

unijnego. Unia Europejska zmierza ewolucyjnie w kierunku pełnej integracji. Jest to sytuacja dla 

Polski bardzo korzystna. Stąd też np. prawo transportowe jak też szereg innych kodeksów staje się 

coraz bardziej prawem wspólnotowym. 

Dla podmiotu typowo spedycyjno-transportowego ważne są też dokumenty FIATA oraz szereg 

konwencji międzynarodowych o zasięgu często znacznie szerszym niż prawo unijne. Podmiot 

gospodarczy musi również liczyć się z wymogami rynku. Ten ostatni jest naturalnym regulatorem 

gospodarki. Usługa spedycyjna jest szczególnym towarem, ale jednak towarem, który trzeba po 

prostu sprzedać, a przedtem wygrać ostre walki na rynku m.in. poprzez jakość i cenę usług, a także 

dobry PR. Reguły rynkowe są na tym rynku specyficzne, ale jednak dopasowane do ogólnych reguł 

rynkowych. 

W tym aspekcie każdy podmiot musi przynosić zyski netto, przez co należy po prostu rozumieć 

zarobki dla firmy. Zysk netto powstaje po odliczeniu z zysku teoretycznego, czyli brutto, kosztów 

osobowych, eksploatacyjnych, amortyzacyjnych, podatków oraz różnych innych kosztów. W 

gospodarce rynkowej panuje wolność gospodarcza. Nie wyklucza to jednak, że poszczególne 

podmioty mogą między sobą zawierać porozumienia np. dotyczące obszaru działania, specjalizacji 

rynkowej, a nawet cen usług. Ten ostatni ważny aspekt jest jednak najczęściej monitorowany 

zazwyczaj przez organy państwa, żeby nie doszło do zmowy cenowej. Podmiot gospodarczy 

współpracuje z bankami, które pozwalają mu regulować swoje zobowiązania, a jednocześnie 

odkładać i kumulować zyski. Banki udzielają również kredytów. Normalne jest zaciąganie kredytu 



inwestycyjnego na rozwój, czyli rozbudowę, zakup np. nowych środków transportowych, 

oprzyrządowania  - sieci komputerowych itd. Znacznie gorzej jest natomiast w sytuacji, kiedy podmiot 

gospodarczy musi zaciągać kredyty, żeby pokryć koszty bieżącej działalności. Wtedy jest to m.in. 

sygnał, że podmiot ten jest w złej sytuacji i zazwyczaj w takiej sytuacji bank żąda do swojej aprobaty 

programu naprawy. 

Temat: Struktura rynku usług spedytorskich. 

Ogólnie w aspekcie strukturalnym rynek usługi spedycyjnych ma: 

1. podmiotową strukturę rynku usług spedycyjnych, 

2. gałęziową strukturę rynku usług spedycyjnych. 

Podmiotowa struktura rynku usług spedycyjnych aktualnie w Polsce jest już ustabilizowana. Wypadły 

w ramach naturalnego procesu firmy najmniej mobilne, pozostały natomiast podmioty 

ustabilizowane. 

Równolegle następowały regulacje w systemie prawnym, obecnie nie funkcjonuje już pełny, a w 

szczególności niekontrolowany liberalizm. Pod-mioty spedycyjne muszą być po prostu weryfikowane, 

stąd wprowadza się pewne opłaty gwarancyjne i kaucyjne, po to, żeby usługa spedycyjna była 

realizowana rzetelnie i uczciwie. 

Na rynku usług spedycyjnych działają dwie grupy podmiotowe: 

1. aspekt strony podażowej — usługodawcy, którzy są reprezentowani przez konkretne firmy 

spedycyjne; 

2. aspekt strony popytowej — usługobiorcy, czyli te podmioty, które zgłaszają potrzeby na 

usługi spedycyjne. 

 

 

 


