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Wstęp 

Od lat 90-tych XX wieku obserwuje się stopniowe zmniejszanie znaczenia i udziału kolei w transporcie 

towarów na rzecz transportu drogowego. Spedytorzy, nadawcy i odbiorcy towarów wybierają transport 

drogowy, bo w ich opinii jest on tani i wygodny, a dostawy trafiają pod wskazany adres w systemie door-

to-door. Przewagą konkurencyjną transportu drogowego jest niewątpliwie cena, czas przewozu oraz 

bardzo duża elastyczność, czyli dostosowywanie się do indywidualnych potrzeb odbiorcy.  

Tymczasem to właśnie kolej powinna pełnić główną rolę na najdłuższym odcinku trasy.  

Natomiast przewozy drogowe powinny być wykonywane jedynie na początkowym i końcowym odcinku 

(czyli na tzw. pierwszej i ostatniej mili). Oznacza to, że obydwa środki transportu powinny ze sobą 

współpracować, a nie konkurować. Dlatego większą rolę powinien odgrywać transport intermodalny, 

którego istotą jest przewożenie standardowej jednostki transportowej różnymi środkami transportu. 

Na rozwój „intermodalu” nacisk kładzie również „Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 

2020 (z perspektywą do 2030 r.)” (SOR), w której wskazano, że niepokojący jest wzrost udziału  

w ostatnich latach transportu drogowego w przewozach ładunków kosztem wszystkich pozostałych 

rodzajów transportu. Autorzy dokumentu zwrócili również uwagę na to, że „rosnąca rola transportu 

drogowego w polskim systemie transportowym skutkuje także zwiększoną presją na zdrowie publiczne, 

bezpieczeństwo ruchu i środowisko naturalne”. 

Mając powyższe na uwadze, zrównoważenie transportu w Polsce powinno polegać na opracowaniu  

i wdrożeniu całościowej polityki państwa w zakresie komunikacji towarowej. Polityka ta powinna określać 

przemyślane i spójne działania w różnych gałęziach transportu, które będą ukierunkowane  

na przeniesienie przesyłek z transportu drogowego na inne bardziej ekologiczne środki komunikacji. 

Uregulowanie jednej kwestii bez zajęcia się innymi może doprowadzić do znacznego wydatkowania 

funduszy, które nie przyniosą zamierzonego efektu. Dlatego bez kompleksowych, długofalowych działań 

nie będzie można realizować określonej polityki w zakresie transportu kombinowanego. Tego typu 

przewozy zakładają wykorzystanie różnych gałęzi transportu, więc działania muszą być przekrojowe 

i kompleksowe. 
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Zrównoważenie rynku transportu towarowego w Polsce  

wymaga realizacji następujących wyzwań: 
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Streszczenie menedżerskie 
Dokument przygotowany przez Urząd Transportu Kolejowego stanowi propozycję uszczegółowienia 

rozwiązań dotyczących transportu intermodalnego przedstawionych w „Strategii na Rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)” . W opracowaniu zaproponowano 

zestaw międzysektorowych działań, których realizacja pozwoli na osiągnięcie celów „Strategii” w tym 

zakresie. Przeanalizowana została sytuacja na rynku transportu towarów koleją w Polsce. Zebrano 

również doświadczenia krajów europejskich tak, by zaproponować możliwe rozwiązania pozwalające  

na równoważenie transportu realizowanego koleją i transportem drogowym. Wskazane działania 

powinny być realizowane w ramach wspólnego projektu strategicznego, którym jest rozwój transportu 

intermodalnego. Projekt powinien określić kierunki, działania, w tym niezbędne inwestycje 

w infrastrukturę transportu, zapewniające możliwość zwiększenia przewozów intermodalnych. Niniejsze 

opracowanie wskazuje konkretne zadania skupione w obszarach takich jak: 

 1.         Polityka państwa 

Biorąc pod uwagę sprzyjające położenie geograficzne naszego kraju, uwarunkowania ekonomiczne, 

aktualne priorytety w polityce transportowej Unii Europejskiej i dynamiczny wzrost wymiany handlowej 

Polski koniecznym jest stworzenie długofalowej polityki państwa, która wskaże jak ma funkcjonować 

transport w Polsce. Polityka państwa powinna uwzględniać różne gałęzie transportu i różne obszary 

logistyki. Wskazywać, kierunki osiągnięcia przewagi, a także gwarantować  realizację konkretnych celów 

w określonym czasie. Konieczne z tego punktu widzenia jest, m.in. zapewnienie konkurencyjnych czasów 

przejazdu pomiędzy kluczowymi węzłami komunikacyjnymi naszego kraju, a także wprowadzenie 

docelowych parametrów. technicznych linii.  Istotnym elementem działań jest wprowadzenie spójnej 

polityki w zakresie pobieranych opłat.  

Spójna polityka transportowa powinna jednoznacznie określać znaczenie infrastruktury kolejowej  

w Polsce w perspektywie do 2050 r. Priorytety polityki europejskiej wskazują na konieczność 

zrównoważenia transportu. Dotyczy to w głównej mierze Polski, gdzie udział kolei w transporcie spada,  

a udział transportu drogowego rośnie. Odwrócenie tego trendu ma być właśnie efektem wdrażanej 

polityki państwa w tym zakresie. 

Polityka powinna wreszcie uwzględniać strategiczne znaczenie polskich portów morskich, jako głównych 

generatorów wpływów budżetowych. Nasze porty powinny być otwarte na rynki w Czechach i Słowacji 

dzięki zapewnieniu płynnego i sprawnego transportu towarów w relacji północ-południe. Zaleca się, aby 

terminale morskie i główne terminale lądowe połączone były siecią połączeń kolejowych o określonych 

parametrach, na których transport intermodalny miałby priorytet, gdzie zapewnione byłyby 

konkurencyjne czasy przejazdu pomiędzy kluczowymi obszarami naszego kraju zapewniając 

przewoźnikom  integrację w zakresie ulg i opłat. 

2.         Benchmarking 

Należy rozważyć wprowadzenie skutecznych rozwiązań stosowanych w innych krajach w zakresie 

interwencji państwa w rozwój transportu intermodalnego z udziałem kolei. Przykłady krajów 

zachodnioeuropejskich pokazują, że im bardziej aktywna polityka wspierania kolei, tym większy jej udział 

w rynku transportowym. Wprowadzenie przez Szwajcarię wysokich opłat drogowych i ograniczeń 

w ruchu kołowym, przy jednoczesnych zniżkach dla towarowych przewozów kolejowych, doprowadziło 

do wyjątkowego na tle innych krajów wzrostu udziału kolei w przewozach towarowych. W Szwajcarii,  

od 2017 r, opłata za przejechanie 1 km ciężarówką spełniającej normę emisji spalin Euro 5 o masie 40 ton 

wynosi ok. 1 €. W Polsce opłata ta wynosi ok. 0,06 € za 1 km dla samochodu ciężarowego klasy Euro 5 

o masie powyżej 12 t, a więc prawie 20 razy mniej niż w Szwajcarii. W Szwajcarii ponadto prawo daje 

możliwość wsparcia finansowego dla budowy i rozbudowy urządzeń przeładunkowych w transporcie 
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intermodalnym, a także finansowania budowy, rozbudowy i modernizacji bocznic. W krajach takich jak 

Austria czy Niemcy opłaty są również znacznie wyższe niż w Polsce i wynoszą: za przejechanie 1 km 

ciężarówką klasy Euro 5 o masie 40 ton odpowiednio ok. 0,40 € i ok. 0,20 €. Ponadto w krajach tych widać, 

że polityka transportowa silnie ukierunkowana jest na transport kolejowy, choćby poprzez subsydiowanie 

przewozów intermodalnych czy też większy wachlarz opłat drogowych.  

3.         Infrastruktura kolejowa 

Planowane oraz już realizowane projekty infrastrukturalne powinny zapewniać poprawę parametrów 

techniczno-eksploatacyjnych kolejowej infrastruktury liniowej i punktowej przeznaczonej dla szybkich 

pociągów intermodalnych. Istotne jest dostosowanie infrastruktury do obsługi pociągów o długości  

do 740 metrów, z maksymalnym naciskiem na oś do 22,5 ton, przy jednoczesnym podwyższeniu 

przepustowości na odcinkach o ruchu mieszanym lub o wysokiej częstotliwości połączeń. Szczególne 

znaczenie ma udrożnienie międzynarodowych korytarzy transportowych pomiędzy portami morskimi 

Trójmiasta, a przejściami granicznymi z Republiką Czeską oraz Słowacją. Jest to konieczne z uwagi na fakt, 

że głównie drogą morską odbywa się ruch intermodalny generowany w głównej mierze przez 

kontenerowce. Parametry linii kolejowych powinny umożliwiać obsługę wszystkich typów tych jednostek. 

Podjęte działania powinny sprzyjać tworzeniu atrakcyjnej oferty przewozowej. 

Mając na uwadze usprawnienie kolejowego transportu intermodalnego oraz jego specyfikę, należy 

rozważać wykorzystanie w tym celu istniejącej obecnie linii kolejowej nr 4 Zawiercie – Grodzisk 

Mazowiecki oraz powrót do projektu budowy linii kolejowej nr 5 Korytów – Gdańsk Główny, która 

w 1970 r. została zaproponowana jako północny odcinek Centralnej Magistrali Kolejowej. Zgodnie 

z pierwotnymi założeniami, obie linie kolejowe po 1985 r. miały pozwalać na przejazd ekspresowych 

pociągów pasażerskich (w ciągu dnia) oraz szybkich pociągów towarowych (w ciągu nocy). 

Budowa linii kolejowej nr 5 na odcinku Korytów – Wyszogród – Płock – Gdańsk umożliwi również 

poprawę dostępności do wodnego  transportu śródlądowego za sprawą bliskiego przebiegu rzeki Wisły  

w pobliżu Wyszogrodu oraz Płocka a także połączenie z planowanym Centralnym Portem 

Komunikacyjnym i portem lotniczym w Modlinie i komunikację z istniejącymi zakładami PKN Orlen 

w Płocku produkującymi wyroby petrochemiczne. Umożliwi to budowę stacji kolejowej w Płocku przy 

jednoczesnym stworzeniu warunków do powstania obszarów inwestycyjnych w okolicach tego miasta  

(w tym terminali przeładunkowych w transporcie intermodalnym). 

Za aspekt priorytetowy dla usprawnienia ruchu pociągów towarowych (a zwłaszcza ruchu pociągów 

intermodalnych) oraz przeniesienia go poza ścisłą sieć kolejową (m.in. przyszłej Kolei Metropolitalnej  

w województwie śląskim), konieczne jest również przywrócenie do stanu użyteczności stacji kolejowej 

Katowice Muchowiec. Projekt nowej stacji powinien zakładać planową, wieloetapową rozbudowę 

infrastruktury, bez utrudniania bieżącej pracy stacji.  

Linia kolejowa nr 171 Dąbrowa Górnicza Towarowa – podg. Panewnik to jedna z możliwości ominięcia 

centralnej części Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, która umożliwi  przejazd pociągów 

towarowych bez istotnej kolizji z ruchem pasażerskim. Podniesienie parametrów techniczno-

eksploatacyjnych tej linii kolejowej pozwoli na przejęcie ruchu ciążącego obecnie na międzynarodowych 

korytarzach transportowych RFC 5 oraz RFC 8. Linia ta powinna być przeznaczona tylko na potrzeby 

przewozów towarowych. 

4.         Obiekty infrastruktury usługowej 

Do 2030 r. powinny powstać w Polsce kluczowe centra intermodalne, które będą styczne z siecią kolejową 

w sposób gwarantujący konkurencyjny czas przejazdu oraz stałe połączenia pomiędzy nimi. Sieć terminali 

powinna być połączona z obiektami logistycznymi leżącymi w krajach sąsiednich w szczególności leżących 

na trasach korytarzy towarowych prowadzących do Niemiec, Czech, i na Litwę. Infrastruktura kolejowa 

powinna zapewniać połączenie z każdym z centrów, a warunki dostępu powinny nadawać priorytet dla 

takich tras. Mocną stroną realizacji usług logistycznych w Polsce mogą być niższe ceny usług związanych 
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z przeładunkiem czy innymi usługami w terminalach (np. formowanie i rozformowanie kontenerów, usługi 

utrzymaniowe). Należy dążyć do stworzenia obszarów logistycznych i przemysłowych, w których 

przemysł, branża usługowa oraz sektor transportu będą bardziej opłacalne dla polskiej gospodarki. 

Dodatkowo zapewnione winny zostać narzędzia sprawnego przepływu informacji pomiędzy terminalami 

oraz przewoźnikami. Takie rozwiązania istnieją np. w Niemczech, gdzie funkcjonują zarówno duże 

terminale dla transportu kombinowanego, ale także tzw. wioski przemysłowe należące do wielu 

stowarzyszeń. W Polsce, jako przykład takiego obszaru można wskazać terminal w Swarzędzu, który jest 

częścią podstrefy Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a w niedalekiej odległości  

od obiektu zlokalizowanych jest wiele przedsiębiorstw. Dodatkowo zapewnione powinny zostać 

narzędzia sprawnego przepływu informacji pomiędzy terminalami oraz przewoźnikami. W zakresie 

informacji widoczne są już takie rozwiązania jak stosowanie awizowania w terminalach morskich, ale  

w większym stopniu powinno wziąć się pod uwagę projekty, jakie rozwijane były w krajach europejskich.  

Dla tras utworzonych w ramach sieci terminali powinny być zaproponowane preferencyjne stawki 

dostępu do infrastruktury liniowej, np. poprzez dofinansowanie usług z wykorzystaniem kolei. Właściwa 

organizacja takich relacji może gwarantować niższe ceny usług transportowych.   

5.         Popularyzacja wykorzystania kontenerów 

Kontener powinien stać się powszechną w użyciu jednostką do przewozu wielu typów ładunków. Pozwoli 

to polskiej kolei na uzyskanie większego wolumenu przewożonych towarów, a także zwiększonej 

szybkości dostawy. Jeśli rozwój kolei nie pozwoli na jej efektywne wykorzystanie na rynku przewozów 

intermodalnych, zostanie ona wyparta przez transport drogowy. Dlatego potrzebne jest wprowadzenie 

zachęt do korzystania z kontenera jako jednostki transportowej. Przykładem takiego działania mogłyby 

być ulgi podatkowe dla przewoźników intermodalnych, zarówno kolejowych jak i drogowych.  

W przypadku firm transportu drogowego jedynie dla przewożących kontenery na tzw. pierwszej  

i ostatniej mili.  

W logistyce europejskiej główną jednostka transportową jest europaleta (1200*800*144 mm),  

a optymalnym środkiem transportu do jej przewozu jest pojazd drogowy członowy (ciągnik siodłowy plus 

naczepa). Przewóz europalet w standardowych kontenerach morskich 40 stopowych umożliwia 

załadunek jednorazowy od 24 do 25 palet. Daje to w porównaniu ze standardowym transportem 

drogowym mniejszą o ponad 20% powierzchnię ładunkową. Alternatywnym rozwiązaniem byłoby 

zastosowanie kontenerów 45 stopowych Pallet Wide (45 ft PW). Kontenery te dają możliwość załadunku 

takiej samej liczby europalet jak standardowe naczepy siodłowe. Wdrożenie systemu intermodalnego 

opartego na wykorzystaniu kontenerów 45 ft PW w obrocie paletowym wydaje się optymalne z punktu 

widzenia operacji jakie należy wykonać w terminalach – nie wymaga budowy nowej  infrastruktury 

i odbywać może się na klasycznych terminalach intermodalnych. 

W połączeniu z odpowiednim wsparciem (wspomniane wyżej ulgi podatkowe, refinansowanie zakupu 

środków transportu) daje to szansę na zwiększenie udziału transportu intermodalnego z wykorzystaniem 

kolei w relacjach lądowych. 

6.         Przewóz naczep koleją 

Transport towarów powyżej 300 km powinien być realizowany przy wykorzystaniu środków transportu 

kolejowego. Należy rozwijać przewóz koleją naczep i przyczep samochodowych oraz wymiennych 

nadwozi. W tym celu należy zagwarantować funkcjonowanie centrów logistycznych z odpowiednim 

zapleczem usługowo-administracyjnym. Inwestycje w infrastrukturę punktową powinny być ściśle 

skorelowane z inwestycjami w infrastrukturę drogową. Wprowadzenie rozwiązań obowiązujących  

w innych krajach, np. ulgi dla transportu drogowego na pierwszej i ostatniej mili, powinno również być 

wzięte pod uwagę. W związku z dużymi kosztami takich inwestycji wskazana jest współpraca 

międzynarodowa w celu wprowadzenia rozwiązań, które będą alternatywne także dla przedsiębiorców 

drogowych z innych krajów realizujących przejazdy w Polsce. Taka współpraca występuje m.in. pomiędzy 
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Włochami i Francją, gdzie stosowane jest rozwiązanie Modalohr i w tym celu powołane  zostały specjalne 

spółki związane tylko z obsługą takich połączeń.  

Warto wskazać, że rozwiązania takie jak Modalohr - system poziomego załadunku naczep - istnieją już  

od wielu lat i są wykorzystywane również w transporcie krajowym. Oprócz zmniejszenia kosztów 

zewnętrznych, takie rozwiązania w przypadku właściwego zarządzania mogą przynosić przychody 

również dla przedsiębiorców sektora drogowego. Macierze ruchu potwierdzają istnienie kilku lokalizacji 

o dużym znaczeniu dla ruchu transportu drogowego, w ramach których w pierwszej kolejności powinny 

zostać przeprowadzone analizy takich rozwiązań.  

7.         Przewóz zestawów samochodowych koleją 

Przewozy tranzytowe  całych zestawów samochodowych (ciągnik siodłowy + naczepa) z wykorzystaniem 

kolei powinny odbywać się w następujących kierunkach: Litwa – Czechy, Litwa – Niemcy i Białoruś – 

Niemcy. Wymaga to przygotowania odpowiedniej infrastruktury dla rozwiązań „ruchomej drogi”  

i kompatybilnego z wybraną technologią taboru. Zasadne wydaje się również wprowadzenie 

dodatkowych zachęt dla przewoźników drogowych oraz kreowanie międzynarodowej polityki 

transportowej w tym zakresie, której cele powinny być długofalowe i gwarantować zmiany zgodnie  

z postulatami Białej Księgi. W ramach takiej polityki konieczna jest analiza rozwiązań związanych  

z przewozami całych zestawów samochodowych, co ma miejsce m.in. w Szwajcarii czy Austrii. Kraje  

te współpracują m.in. w ramach grupy AlpInnoCT, w której prowadzone są zarówno analizy polityk 

państwa w zakresie transportu kombinowanego w celu wypracowania zbieżnych rozwiązań dotyczących 

m.in. wspólnych stanowisk w zakresie stosowanych zakazów, czy wprowadzania projektów nowych 

szlaków intermodalnych. Warto zauważyć, że wskazywane tam są również nierozwiązane obecnie 

sytuacje z zakresu przepisów prawa, co podkreśla również EUAR. Należy mieć na uwadze, że inwestycje 

w przewozie całych zestawów w tranzycie mogłyby wymagać stworzenia nowych podmiotów w ramach 

np. współpracy kilku państw m.in. Polski, Litwy i Niemiec.  

8.         Dostęp do infrastruktury drogowej i internalizacja kosztów 

Zgodnie z proekologiczną polityką UE każdy środek transportu powinien internalizować a więc pokrywać 

w pełnym stopniu swoje koszty zewnętrzne poprzez pełne wdrożenie zasady "zanieczyszczający płaci".  

W Europie transport drogowy internalizuje koszty zewnętrzne tylko w ok. 50%. Powinien natomiast 

zostać wprowadzony system, który w rozsądnym czasie doprowadzi do sytuacji, w której usługa 

transportowa będzie odzwierciedlała realne koszty związane z jej negatywnym oddziaływaniem  

na środowisko związane m.in. z zanieczyszczeniem powietrza lub skutkami wypadków drogowych czy 

dostępem do infrastruktury, gdzie to zanieczyszczający zobowiązany będzie do poniesienia 

proporcjonalnych opłat za dostęp do infrastruktury. 

Istotne jest wprowadzenie systemu poboru opłat na całej sieci dróg krajowych w Polsce. Opłaty za dostęp 

do infrastruktury drogowej powinny być tak skonstruowane aby zachęcać do korzystania z ekologicznych 

środków transportu czyli przenoszenia towarów na kolej przy większych odległościach. Stawki dostępu 

do infrastruktury drogowej powinny uwzględniać m. in. rodzaj drogi, odległość przejechanego odcinka, 

rodzaj (wg klasy normy emisji spalin) wybranego środka transportu, koszty zewnętrzne. Istotne jest 

również rozważenie wprowadzenia szerszego niż obecny podziału kategorii wagowych, według których 

pobierane są opłaty w elektronicznych systemie opłat viaTOLL. W chwili obecnej stawki dla pojazdów  

o masie przekraczającej nieznacznie 3,5 tony i ciągników siodłowych z naczepą o masie 40 ton różnią się 

w niewielkim stopniu, nieproporcjonalnym do obciążenia i zniszczenia nawierzchni dróg powodowanych 

przez cięższe pojazdy.  

9.         Kontrole GITD 

Istotne jest zwiększenie intensywności kontroli w transporcie drogowym oraz wpływu na przewoźników 

drogowych, którzy nie przestrzegają przepisów w zakresie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów. 
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Dlatego możliwości działania Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego powinny zostać rozszerzone. 

Należy stworzyć system skutecznych, wymagających i rygorystycznych kontroli stanu technicznego  

i masy pojazdów przez GITD – w szczególności na wjeździe do kraju, określenie katalogu wysokich kar  

i ich egzekwowania w przypadku łamania przepisów. W chwili obecnej w praktyce wysokość kary 

nałożonej na przedsiębiorcę nie przekracza 15 tys. zł. Jest to kara zdecydowanie za niska aby zmienić 

postawę wielu przedsiębiorców i ograniczyć łamanie przepisów. Przedsiębiorcy często uwzględniają 

koszty potencjalnych kar nakładanych przez GITD w kosztach prowadzonej działalności.  Przyczyniają się 

do niszczenia przez przeciążone samochody ciężarowe dróg i kosztownych remontów infrastruktury. 

W państwach europejskich takich jak np. Niemcy, Szwajcaria czy Austria prowadzone są działania 

zmierzające do ograniczenia ruchu drogowego i skłaniające do wyboru kolei jako alternatywnego środka 

transportu. Wysokość kar jest znacznie wyższa niż w Polsce. Kontrole w zakresie stanu technicznego 

pojazdu oraz masy pojazdów są przeprowadzane na większą skalę niż w naszym kraju. Pozwala 

to na zwiększenie dyscypliny i zapewnienie przestrzegania przepisów przez przewoźników. Dla przykładu 

np. w Niemczech przedsiębiorca zobligowany jest do przyporządkowania pojazdu do odpowiedniej 

kategorii wagowej, która jest między innymi parametrem służącym do obliczenia wysokości opłaty 

drogowej. Kierowcy i przedsiębiorcy powinni mieć na uwadze prawidłowe zadeklarowanie wagi pojazdu, 

ponieważ jest to ściśle przestrzegane, a wszelkie odstępstwa stanowią wykroczenie, podlegające karze 

grzywny.  

10. Rola zarządcy infrastruktury 

Zadania zarządcy powinny skupić się na zapewnieniu odpowiednich parametrów sieci, umożliwiających 

sprawne przemieszczanie towarów pomiędzy punktami przeznaczenia. W tym celu niezbędne jest 

zapewnienie jak najlepszej dostępności infrastruktury przeładunkowej, jak również poprawa współpracy 

operacyjnej z zarządcami infrastruktury stycznej. Należy dążyć do wyeliminowania sytuacji, w której 

użytkownicy bocznic kolejowych czy operatorzy obiektów infrastruktury usługowej ponoszą nakłady  

na rozwój zarządzanej przez siebie infrastruktury, a nie mają zapewnionej możliwości wjazdu na sieć 

krajowego zarządcy infrastruktury z uwagi na np. jej zły stan techniczny lub przedłużające się prace 

modernizacyjne czy utrzymaniowe. Rekomendowane jest usprawnienie procesu koordynacji działań 

inwestycyjnych PKP PLK z interesariuszami transportu kolejowego. 

Konieczne jest zdefiniowanie na nowo zasad stosowania ulgi intermodalnej, tak aby wspierała ona 

podmioty realizujące przewozy na trasach o największym potencjale do rozwoju tego typu przewozów. 

Aby osiągnąć wymienione cele konieczna jest współpraca zarządców infrastruktury przewozów 

intermodalnych. Istniejące obecnie rozwiązanie, polegające na stosowaniu tego samego upustu bez 

względu na znaczenie danej trasy dla możliwości rozwoju przewozów intermodalnych, ogranicza 

możliwość ich stymulowania za pomocą tego narzędzia. Rekomendowane jest więc wytypowanie takich 

tras, na których zwiększenie ulgi intermodalnej przełoży się na największy wzrost przewozów. Aby 

osiągnąć te cele konieczna jest współpraca zarządcy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad 

w zakresie modelowania ruchu środków transportu, co umożliwi bieżące dostosowanie oferty do popytu  

na usługi przewozowe. 
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1. Analiza rynku transportu w Polsce 

 

Zrównoważenie transportu i jego wpływ  

Polityka transportowa wywiera duży wpływ na ekonomię oraz czynniki ogólnospołeczne na całym 

świecie. Komisja Europejska analizując tę gałąź gospodarki wyznaczyła plan działań, których ostatecznym 

rezultatem ma być utworzenie jednolitego europejskiego obszaru o konkurencyjnym i zasobooszczędnym 

systemie transportu. Działania, które znalazły się w opublikowanej przez Komisję Europejską w 2011 r. 

Białej Księdze – Transport do 2050 roku obejmują rozwój transportu ekologicznego, energooszczędnego 

 i konkurencyjnego. W dokumencie zapisano konieczność utworzenia korytarzy przewozowych o niskiej 

szkodliwości dla środowiska, gwarantujących „niezawodność, ograniczone zagęszczenie ruchu i niskie 

koszty działania”1. 

W Białej Księdze stwierdzono, że:  

„Do 2030 r. 30% drogowego transportu towarów na odległościach większych niż 300 km należy przenieść na inne 

środki transportu, np. kolej lub transport wodny, zaś do 2050 r. powinno to być ponad 50% tego typu transportu. 

Ułatwi to rozwój efektywnych ekologicznych korytarzy transportowych. Aby osiągnąć ten cel, musimy 

rozbudować stosowną infrastrukturę.”  

Należy przy tym zauważyć, że również „Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” polskiego rządu 

podkreśla znaczenie rozwoju transportu intermodalnego, poprzez zwiększenie atrakcyjności oferty 

kolejowych przewoźników, i rozwój wzorców zrównoważonej mobilności.  

Jedną z najważniejszych kwestii, jaka jest poruszana w kontekście zrównoważenia transportu są koszty 

zewnętrzne związane z rozwojem transportu. Biała Księga wskazuje też zagrożenia, które wystąpią  

w przypadku braku podjęcia konkretnych działań, które spowodują m. in.: wzrost emisji CO2, a także 

pozostałych gazów i innych zanieczyszczeń, zwiększenie hałasu i liczby wypadków, częste zatory 

komunikacyjne i uzależnienie od surowców naturalnych.  

Jednym z najważniejszych zadań w tym aspekcie jest wypracowanie wzorców minimalizujących koszty 

zewnętrzne oraz biorących pod uwagę ich internalizację przez poszczególne środki transportu, co należy 

rozumieć jako pokrycie przez przedsiębiorców drogowych kosztów, jakie ponosi społeczeństwo  

i środowisko w związku z ich działalnością. Ze zaktualizowanego opracowania Handbook on external costs 

of transport wykonanego przez CE Delft, wynika że przewoźnicy kolejowi płacąc w stawkach za dostęp  

do infrastruktury właściwie całkowicie internalizują swoje zewnętrzne koszty transportu.  Natomiast 

transport drogowy robi to tylko w ok. 50%,. Zatem nie realizuje on zasady, zgodnie z którą internalizacja 

kosztów zewnętrznych powinna pozwolić na uzyskanie środków na likwidację negatywnego 

oddziaływania transportu na środowisko, czyli np.: leczenie ofiar wypadków drogowych, ograniczanie 

zanieczyszczeń powietrza, nadmiernego hałasu itp. 

Przedsiębiorcy przy wyborze środka transportu nie biorą pod uwagę dodatkowych kosztów 

zewnętrznych związanych z powierzeniem tej usługi wybranej gałęzi transportu. Wprowadzone zmiany 

w tym zakresie nie powinny przy tym znacząco zwiększać kosztu produktu, bowiem celem każdej firmy, 

co do zasady jest wypracowanie największego zysku. Państwo powinno odpowiednimi regulacjami 

prawnymi zobligować przedsiębiorców do pokrywania w większym stopniu niż obecnie kosztów 

internalizacji. Transport drogowy generuje najwięcej wypadków i wpływa w znaczącym stopniu na koszty 

ponoszone przez społeczeństwo. Inne gałęzie transportu znacznie mniej obciążają budżet państwa. 

Nakładanie na transport drogowy dodatkowych opłat powinno być rozwiązane systemowo. Przykłady 

krajów europejskich, które podniosły opłaty dla transportu drogowego wskazują na to, że wprowadzone 

                                                           
1 Biała Księga - Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i 

zasobooszczędnego systemu transportu 
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modele rozwiązania w tym zakresie mogą być skuteczne, co zostanie omówione  

w dalszej części opracowania.  

 

Rys. 1. Różnice w kosztach transportu kolejowego i drogowego oraz ich pokrycie w podatkach 
i opłatach (mld €) 

 

 

Źródło: Handbook on external costs of transport 

Cele Białej Księgi w zakresie transportu towarów w Polsce – analiza obecnej sytuacji oraz możliwe 

propozycje podjęcia wybranych działań  

Od 2005 r. zmieniła się proporcja udziału pracy przewozowej wykonanej przez kolej i transport drogowy. 

W 2005 r. udział transportu kolejowego wynosił 37%, a transportu drogowego 63%. W 2016 r. udział 

transportu kolejowego wyniósł już tylko 25%, a pozostałe 75% stanowił transport drogowy. 
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Rys. 2. Udział pracy przewozowej w transporcie towarów wykonanej przez kolej w Polsce w latach 
2005-2016 z prognozą do 2050 r.  

 
 

Źródło: Dane Eurostat, opracowanie UTK 

 

Dane za 2016 rok wskazują na dalszy spadek znaczenia kolei w ogólnym wolumenie pracy przewozowej 

w Polsce. Dla porównania w 2015 r. było to 25,5%, natomiast w 2016 r. 24,7% ogólnego wolumenu 

transportu drogowego i kolejowego na terytorium Polski2. Warto zauważyć, że pomimo spadków udział 

transportu kolejowego pozostaje na wysokim poziomie. Wynika to z faktu, że wśród grup towarowych 

przewożonych tym środkiem transportu dominuje węgiel, stanowiący główny surowiec energetyczny 

kraju. W przypadku ewentualnej zmiany polityki energetycznej w tym zakresie w przyszłości udział kolei 

w pracy przewozowej dla transportu ogółem spadnie. Powyższe wyniki wskazują, że realizacja postulatów 

zawartych w Białej Księdze bez zdecydowanych działań nie będzie możliwa. Najbliższe lata związane 

są z licznymi inwestycjami infrastrukturalnymi, które obejmują modernizacje, remonty, ale także 

powstanie nowych odcinków sieci kolejowej, jak i drogowej. W Polsce są realizowane inwestycje w ramach 

Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku (2023 - graniczna data perspektywy finansowej UE 2014-

2020). Prowadzone są także rozbudowy powiązane ze środkami programów takich jak Łącząc Europę (CEF- 

Connecting Europe Facility) czy też inne projekty, które są podjęte zgodnie z działaniami jakie mają być 

realizowane zgodnie ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Cześć modernizacji realizowanych 

w ramach tych programów oraz pozostałych funduszy europejskich będzie miała wpływ na udrożnienie 

podstawowych ciągów wywozowych z Górnego i Dolnego Śląska czy poprawę infrastruktury 

i przepustowości na przejściach granicznych(szczególnie w rejonie Małaszewicz),Jednakże z posiadanych 

obecnie danych jasno wynika, że zmodernizowana i nowa infrastruktura do roku 2023 nie stworzy 

korytarzy gwarantujących spełnienie wymagań związanych z transeuropejską siecią transportową TEN-

T. Konieczne jest zwrócenie uwagi na to, by realizowane obecnie projekty, jak również te wzięte pod 

uwagę z listy rezerwowej Krajowego Programu Kolejowego,  gwarantowały w jak największym stopniu 

stworzenie kompleksowej sieci ciągów przewozowych uwzględniających tranzyt przez Polskę. 

Należy zauważyć, że pomimo zachodzących zmian, udział transportu intermodalnego w Polsce jest nadal 

niski, zarówno pod względem masy, jak i pracy przewozowej.  

 

 

                                                           
2 Dane Eurostat – wartość dla transportu drogowego uwzględnia pracę przedsiębiorstw zagranicznych realizujących przewozy na 

terytorium Polski.  
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Rys. 3. Praca przewozowa transportu samochodowego3 i kolejowego w Polsce w 2017 r. (mld t-km) 

 
Źródło: Transport wyniki działalności 2017 – GUS, marzec 2019, opracowanie UTK 

 

Jak wspomniano wcześniej Komisja Europejska w 2011 r. wyznaczyła cel, aby do 2030 r. 30% drogowego 

transportu towarów na odległościach większych niż 300 km wykonywane było alternatywnymi 

sposobami. Do 2050 r. powinno to być ponad 50%.  Cel ten wg Europejskiego Trybunału Obrachunkowego 

(ETO) nie jest możliwy do zrealizowania przy tempie obecnych zmian. Kolejowy transport towarowy w UE 

wciąż nie zajmuje odpowiedniego mu miejsca. W raporcie ETO stwierdzono, że w przypadku średnich  

i dalekich tras, korzyści z wykorzystania transportu kolejowego powinny zapewniać większy zysk, nawet 

w przypadku wystąpienia większych kosztów operacyjnych. Jednakże w 2016 r. wskazano, że bez 

eliminacji wielu ograniczeń, rozwój kolei nie jest tak naprawdę możliwy. Pomimo dużych inwestycji 

infrastrukturalnych jedną  z największych barier są utrudnienia związane z obszarami granicznymi 

wewnątrz Unii Europejskiej, ale również te na jej zewnętrznych granicach. Warto mieć także na uwadze 

dostosowanie stanu prawnego, który uwzględniałby zmiany związane z nowymi rozwiązaniami w branży 

logistycznej. 

Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego dokonano analizy udziału przewozów transportu 

drogowego realizowanych przez polskich przewoźników na terenie naszego kraju na odległość powyżej 

300 km, w odniesieniu do całości wolumenu transportów drogowych w ostatnich latach. Wynika z nich, że 

dział ten , wg masy ładunków w transporcie krajowym, w latach 2011 – 2017 wahał się pomiędzy 6,3%  

a 8,7%. Przyczyny ekonomiczne oraz infrastrukturalne mają wpływ na konkurencyjność transportu 

kolejowego. Nawet przy zadowalających parametrach technicznych linii kolejowych może dojść  

do znacznych ograniczeń przepustowości, które w efekcie spowodują ponowny wzrost przewozów 

towarowych w transporcie drogowym. Tylko w niektórych wypadkach transport kolejowy będzie w stanie 

być konkurencyjny.   

W zakresie transportu krajowego powinno się minimalizować przewozy na bardzo duże odległości. Należy 

mieć na uwadze, że masa przewiezionych koleją w Polsce ładunków na odległości powyżej 300 km 

w 2017 r. stanowiła blisko 43,9% całości transportu kolejowego, a wykonana praca przewozowa 

stanowiła ponad 80%. 

 

 

 

 

                                                           
3 Transport samochodowy dotyczy wyłącznie polskich przewoźników. Transport międzynarodowy obejmuje również pracę 

wykonaną poza terytorium Rzeczypospolitej, dane na podstawie Transport wyniki działalności 2017 – GUS, marzec 2019 
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Rys. 4. Przewóz ładunków w transporcie drogowym na odległość do i ponad  300 km  

w latach 2011 -2017 w Polsce wg masy (mln ton)  dla transportu krajowego 

 
Źródło:  GUS, opracowanie UTK 

Z danych jednoznacznie wynika, że zgodnie ze strategią zapisaną w Białej Księdze, przeniesienie z dróg 

na kolej 30% z przetransportowanych w 2017 r. 105 mln ton towarów na odległości powyżej 300 km 

ograniczy transport drogami w Polsce aż o 32 mln ton dla krajowego ruchu drogowego. Przeliczając to na 

liczbę pojazdów ciężarowych, zmiana ta spowodowałaby zmniejszenie o ponad 1,3 mln pojazdów 

poruszających się po drogach  w skali roku, czyli o ponad 3500 ciężarówek mniej każdego dnia. 

Praca przewozowa wykonana w transporcie krajowym na odległość powyżej 300 kilometrów to ponad 

37% całkowitej pracy przewozowej w ciężarowym ruchu drogowym. Ograniczenie tego typu dostaw  

o 30% stanowi ponad 24% całej pracy przewozowej zrealizowanej przez transport kolejowy w 2017 r. 

Należy mieć na uwadze, że średnia odległość dla 1 tony ładunków w transporcie samochodowym,  

na odległość powyżej 300 km  w 2017 r wynosiła  422 km .  

Rys. 5. Przewóz ładunków w krajowym transporcie drogowym na odległość do 300 km i powyżej  

w latach 2011 -2017 w Polsce  wg pracy przewozowej (mld tonokilometrów) 

 
Źródło:  GUS, opracowanie UTK 
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W przypadku transportu uwzględniającego komunikację międzynarodową wg statystyki GUS w wielu 

wypadkach średnia odległość frachtu  przejętego i nadanego przekracza ponad 1000 km (wg danych dla 

województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego i pomorskiego).  

W transporcie międzynarodowym głównymi krajami wymiany z Polską są Niemcy, Czechy, Włochy, 

Francja i Słowacja. Średnia odległość przewozu ładunków samochodami w 2017 r. wynosiła 857 km  

 w eksporcie i 895 km w imporcie. Jednakże największy bilans wymiany ma miejsce pomiędzy Polską  

 i Niemcami. Należy podkreślić, że Niemcy są jednym z krajów w największym stopniu zaangażowanym  

w równoważenie transportu kolejowego i drogowego. Dlatego nawiązanie bliskiej współpracy z naszym 

zachodnim sąsiadem w tym zakresie powinno być ważnym elementem w dalszym kształtowaniu polityki 

transportowej.  

Ładunki przewożone na drogach w kontenerach wg danych GUS stanowiły w 2017 r. ok. 1% masy i 1,2% 

pracy przewozowej. Inaczej jest w przypadku ładunków na paletach. Polscy przewoźnicy drogowi 

realizujący przewozy na większe odległości transportują głównie ładunki na paletach. Ok. 40% pracy 

przewozowej zrealizowanej w transporcie drogowym w 2017 r. była związana właśnie ładunkami 

przewożonymi na paletach. Podjęcie kompleksowych działań w zakresie aktywizacji udziału transportów 

kontenerami mogłoby zwiększyć ich rolę w ramach przewozów tzw. pierwszej i ostatniej mili.  

W intermodalnym transporcie kolejowym inne ładunki niż kontenery stanowią jedynie niecałe 3%.  

W 2017 r. ponad 97% ładunków intermodalnych w transporcie kolejowym stanowiły kontenery. Wśród 

działań, jakie powinny zostać podjęte istotne jest zwiększenie partycypacji we frachcie kolejowym także 

innego typu jednostek, co związane by było ze zwiększeniem transportu naczep lub całych zestawów 

przez kolej. 

 

Rys. 6. Udział kontenerów i pozostałych jednostek intermodalnych w kolejowym transporcie 

intermodalnym  

 
Źródło:  opracowanie UTK 

W obszarze ruchu drogowego, który wzrasta z roku na rok widoczne są znacznie większe zmiany 

przewiezionych wolumenów niż w przypadku transportu kolejowego. Z danych GUS i GDDKiA wynika,  

że w porównaniu do 2010 r. ruch samochodów ciężarowych z przyczepą w 2016 r wzrósł. na drogach: 

krajowych o 29%, wojewódzkich o 13,2%, powiatowych o 5,8%, a gminnych o 12,6%. Dane w krótkiej 

perspektywie czasowej (2016 - 2015) wskazują na wzrost o 6% wozokilometrów wykonanych przez 

polskie i zagraniczne samochody ciężarowe na sieci dróg krajowych. 
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Rys. 7. Porównanie pracy eksploatacyjnej wykonanej przez samochody ciężarowe z przyczepą w Polsce 

w 2010 r. i 2016 r. w mln  wozo-km na wybranych kategoriach dróg 

 

Źródło:  GUS, opracowanie UTK 
 
 

2. Polityka transportowa w wybranych krajach europejskich 

Towarowy rynek kolejowy w Polsce jest drugim po Niemczech największym rynkiem w UE, a udział kolei 

w ogólnej pracy przewozowej w Polsce jest na dość wysokim poziomie na tle innych krajów Europy. 

Jednak obserwowany od wielu lat trend jest niekorzystny w związku z wciąż rosnącą rolą transportu 

drogowego. 

Najbardziej aktualne dane Komisji Europejskiej (KE) dotyczące pracy przewozowej wykonanej  

w transporcie drogowym są dostępne za 2016 r. Dane te są skorygowane wg zasady terytorialności, tzn. 

KE oszacowała drogową pracę przewozową wykonaną na terytorium Polski (w przeciwieństwie  

do prezentowanych w dalszej części danych GUS zawierających drogową pracę przewozową wykonaną 

przez polskich przedsiębiorców zarówno w Polsce, jak i zagranicą).

 

Rys. 8. Praca przewozowa w transporcie drogowym i kolejowym w Polsce po przystąpieniu do UE  

(mld t-km) 

 

źródło: opracowanie UTK na podstawie danych Komisji Europejskiej 
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Do analizy porównawczej wybrano kilka krajów Europy, w których praca przewozowa na kolei zwiększyła 

się od 1990 r. (w Polsce w tym czasie spadła o prawie 40%). Jeszcze w 2005 r. udział kolei w konkurencji 

międzygałęziowej w Polsce był na najwyższym poziomie wśród analizowanych krajów, jednak od tego 

czasu spadł o prawie 12 pkt. procentowych. W tym czasie w Austrii udział kolei pozostawał na wysokim 

poziomie, pomimo niewielkiego spadku (udział wynoszący ponad 30%, zaś spadek o 3 punkty proc.).  

W Niemczech udział kolei nie zmienił się, natomiast w Szwajcarii i Portugalii wzrósł. W Niemczech i Austrii 

znaczenie ma też transport rzeczny (udział wynosi odpowiednio ok. 9% i 3%) pomimo, że w Niemczech 

jego znaczenie spada. 

 

  

Rys. 9. Udział kolei w całości pracy przewozowej wykonanej na rynku transportowym w latach 2005-

2016 

 

 

źródło: opracowanie UTK na podstawie danych Komisji Europejskiej 

 

Wspólną cechą krajów, w których praca przewozowa na kolei rosła lub pozostawała na podobnym 

poziomie, jest wysoki udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowym. Co więcej, w krajach,  

w których kolej w ostatnich latach z powodzeniem konkurowała z transportem drogowym, udział 

przewozów intermodalnych w latach  2008 - 2017 r.  ciągle rósł, np.: w Szwajcarii z 40% do 53%, w Austrii 

z 22% do 35%4, w Niemczech z 32% do 40%, w Portugalii z 19% do 45%. W Polsce w tym czasie udział 

przewozów intermodalnych wzrósł z 4% do 10%, jednak nadal pozostawał na  niskim poziomie.   

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Dane z Austrii dotyczą 2016 r. 
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Rys. 10. Udział przewozów intermodalnych w pracy przewozowej wykonanej w transporcie kolejowym 

w latach 2008-2017 

 

źródło: opracowanie UTK na podstawie danych Komisji Europejskiej

Analizując wartości bezwzględne w pracy przewozowej, widać, że rynek intermodalny  

w Polsce, mimo dużego wzrostu w ostatnich latach, jest wciąż stosunkowo nieduży i ma potencjał  

do rozwoju. Oczywiście charakter rynku kolejowego w Polsce sprawia, że w najbliższej przyszłości nadal 

będą dominować przewozy towarów masowych, a najbardziej rozwojowym segmentem są przewozy 

intermodalne, szczególnie w kontekście trendów w gospodarce światowej - tworzenia się Nowego 

Jedwabnego Szlaku z Chin oraz prognozowanego spadku udziału węgla w produkcji energii. Polska staje 

przed wyzwaniem zahamowania dalszego spadku udziału kolei i wykorzystania swojego położenia  

na Nowym Jedwabnym Szlaku i w ramach korytarzy północ-południe i wschód-zachód.  

 

Rys. 11. Praca przewozowa w transporcie intermodalnym na kolei w 2017 r. (mld tkm) 

 
źródło: opracowanie UTK na podstawie danych Komisji Europejskiej 
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Analizując pracę eksploatacyjną przypadającą na 1 km sieci kolejowej dziennie widać, że jest ona 

zdecydowanie niższa niż w krajach zachodnioeuropejskich, gdzie ruch kolejowy jest bardzo intensywny. 

Ruch towarowy jest zbliżony do średniej europejskiej, jednak powyższe dane wskazują, że istnieje znaczny 

potencjał jego zwiększenia, szczególnie po udrożnieniu sieci kolejowej. 

 

Rys. 12. Natężenie ruchu kolejowego (wykonana praca eksploatacyjna w poc.-km w przeliczeniu 

na 1 km sieci dziennie) w 2017 r. 

 

 
 

źródło: Dane do raportu rocznego IRG-Rail za 2017 r. 
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Rozwiązania wprowadzone w krajach, w których pozycja kolei uległa wzmocnieniu lub pozostała istotna: 

 

 
 

                     

 

SZWAJCARIA 

koszty kongestii wliczone 
do opłaty drogowej 
obowiązkowa winieta 
zwolnienie z opłat drogowych 
za dojazd do terminalu 
intermodalnego 
zakaz jazdy w nocy, niedziele 
i święta 
30% zniżka stawki dla 
pociągów towarowych (40% 
przy opóźnieniu) 
40% zniżka na przewozy 
rozproszone 
40% zniżka na prąd dla 
pociągów nocnych 
część przychodów z opłat 
drogowych jest przeznaczona  
na finansowanie infrastruktury 
kolejowej i ochronę przed 
hałasem 

wzrost kolejowej pracy 
przewozowej o 31% od 1990 r. 

wzrost przewozów 
intermodalnych o 24% w latach 
2008-2017 

wzrost udziału przewozów 
intermodalnych na kolei z 40,5% 
do 52,7% 

wzrost udziału kolei 
w konkurencji międzygałęziowej 
z  33,7% do 37,5% 

wzrost udziału kolei w transporcie 
przez Alpy w ostatnich latach do 
70% 

21% ciężarówek spełniało 
najwyższe normy emisji Euro 6 
po  4 latach od wprowadzenia tej 
kategorii 

spadek udziału pojazdów poniżej 
klasy emisji Euro 4 od 2008 r. 
z 66% do 11% 

spadek o połowę w latach 2000-

2015 liczby wypadków 
z udziałem ciężkich pojazdów 

AUSTRIA 

subsydiowanie transportu 
intermodalnego (w tym RoLa)  
i przewozów rozproszonych 
sektorowy zakaz przewozu 
transportem drogowym 
wybranych grup towarów 
w Tyrolu 

max prędkość 60 km/h dla 
jazdy w nocy na autostradach  

zakazy jazdy nocą oraz w dni 
wolne (w zależności od landu) 
zakazy jazdy dla samochodów 
z przyczepami 
zakazy jazdy dla samochodów 
ciężarowych dopuszczonych 
do ruchu przed 1992 r. 
limit masy ciężarówek 38 ton 

NIEMCY 

zwiększanie przepustowości 
na liniach istotnych 
dla transportu towarowego 
od 2004 r. fundusz na rzecz 
wspierania budowy, rozbudowy 
i ponownego uruchomienia 
prywatnych bocznic -
finansowanie do 50% kosztów 
inwestycji 
współfinansowanie 
odtwarzania infrastruktury 
służącej przewozom 
towarowym na odległość 
powyżej 50 km 
dotacje do budowy  
i rozbudowy urządzeń 
przeładunkowych 
wprowadzenie opłaty 
autostradowej w 2005 r., 
rozszerzenie na wszystkie drogi 
federalne od lipca 2018 r. 

   

wzrost kolejowej pracy 
przewozowej o ok. 80%  
od 1990 r. 

wzrost przewozów 
intermodalnych o 74%  
w latach 2004-2016 

wzrost udziału przewozów 
intermodalnych na kolei z 22% 
do 35% w latach 2008-2016 

utrzymanie udziału kolei 
w  konkurencji 
międzygałęziowej na poziomie 
ok. 1/3 

wzrost kolejowej pracy 
przewozowej o ok. 70% 
od 1993 r. 

wzrost przewozów 
intermodalnych o 140% 
w  latach 2004-2017 

wzrost udziału przewozów 
intermodalnych na kolei 
do 40% 
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Najbardziej aktywną politykę przenoszenia ładunków na kolej prowadzi Szwajcaria. Opłata 

za przejechanie 1 km ciężarówką zgodną z normą emisyjną Euro 5 o masie 40 ton od 2017 r wynosi. prawie 

1 €, co oznacza wzrost o ok. 18% w stosunku do 2016 r. W Polsce opłata kształtuje się na poziomie  

ok. 0,06 € za 1 km dla samochodu ciężarowego kategorii Euro 5 o masie powyżej 12 t, a więc prawie  

20 razy mniej niż w Szwajcarii. Część przychodów z opłat drogowych w Szwajcarii finansuje infrastrukturę 

kolejową. Od lipca 2016 r. w Szwajcarii obowiązuje nowe prawo wspierające kapitałowo budowę 

i rozbudowę urządzeń przeładunkowych w transporcie intermodalnym, a także finansowanie budowy, 

rozbudowy i modernizacji bocznic. 

W Austrii politykę ograniczającą drogowy transport tranzytowy prowadzi Tyrol, który od sierpnia 2019 r. 

rozszerzy zakaz sektorowy ruchu dla ciężarówek o kolejne grupy towarów, które będą transportowane 

jedynie koleją i całkowicie wyeliminuje z ruchu ciężarówki spełniające normę Euro 4. Zakaz dla kategorii  

Euro 5 oraz zakaz nocny poruszania się ciężarówek z Euro 6 ma zacząć obowiązywać w 2021 r. Opłaty  

za przejechanie 1 km ciężarówką klasy Euro 5 poza uwzględnieniem norm emisji spalin biorą pod uwagę 

także liczbę osi w pojeździe oraz to, czy przejazd odbywa się w dzień czy w nocy. Średnia stawka dla 

pojazdu ciężarowego o czterech lub więcej osiach w 2018 r. wynosiła 0,40 €. 

Niemcy w połowie 2018 r. rozszerzyły opłatę drogową dla ciężarówek o kolejne ok. 40 tys. km dróg 

federalnych, a od 2019 r. taryfa wzrosła, i w przypadku 18-tonowej ciężarówki klasy Euro 6 podniesiono 

ją o 60%. Opłata za przejechanie 1 km ciężarówką klasy Euro 5 podobnie jak w Austrii uwzględnia liczbę 

osi w pojeździe. Od 2019 r. średnia stawka dla pojazdu ciężarowego powyżej czterech osi ustalona została 

na poziomie ok. 0,20 €. Celem wprowadzonych rozwiązań jest zbliżenie się do zasady „użytkownik płaci” 

(opłata dzieli się na następujące części: za zużycie infrastruktury, zanieczyszczenie powietrza i hałas). 

Jednocześnie, aby wesprzeć przenoszenie towarów na kolej, od połowy 2018 r. z budżetu państwa 

finansowana jest obniżka stawek dostępu dla wszystkich rodzajów pociągów towarowych Obecna 

wysokość bonifikaty wynosi aż 43% rocznie i na razie jest zagwarantowana do połowy 2023 r. (350 mln € 

rocznie). Przedsiębiorstwa kolejowe są zobligowane do poinformowania swoich klientów o obniżce 

stawek. Pomoc publiczna została zatwierdzona przez KE i jest jednym z elementów Master planu dla 

kolejowych przewozów towarowych w Niemczech. W listopadzie 2018 r. zdecydowano o rozpoczęciu 

realizacji kolejnego priorytetu w realizacji Master planu, czyli dostosowaniu wszystkich głównych 

korytarzy towarowych do pociągów o długości 740 m, co ma kosztować 405 mln € ( dotyczy to także 

rozbudowy 21 stacji). Master plan zakłada w przyszłości zwiększenie długości pociągów do 1000 m. 

Ponadto rząd zarezerwował środki na budowę i rozbudowę 22 linii oraz likwidację ograniczeń  

w przepustowości  6 –ciu węzłów kolejowych.  

Natomiast w Portugalii kolei udało się wykorzystać wzrost wymiany handlowej portów morskich.  Dzięki 

modernizacji m.in. połączeń kolejowych do terminali portowych nastąpił ponad 4-krotny wzrost 

przewozów intermodalnych od 2004 r. oraz wyraźny wzrost udziału kolei w konkurencji 

międzygałęziowej po 2009 r. 
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3. Elementy rozwoju transportu intermodalnego 

3.1 Dostosowanie infrastruktury do przejęcia towarów przez kolej 

 

Specyfika przewozów intermodalnych wymaga stałego zwiększania wydajności transportowej, co wiąże 

się z utrzymywaniem infrastruktury na poziomie umożliwiającym sprawną oraz bezpośrednią dostawę 

ładunków do adresata. W skali kraju około 1/3 transportu intermodalnego z udziałem kolei odbywa się  

z wykorzystaniem terminali portowych. Do 2022 r. porty morskie w Gdańsku i Gdyni, w tym terminale 

kontenerowe, zakończą inwestycje zwiększające ich możliwości przeładunkowe. 

 

Rys. 13. Najważniejsze trasy intermodalne w Polsce w 2018 r. 
 

 
źródło : opracowanie własne 
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Inwestycje w rozwój infrastruktury, zwłaszcza w osi międzynarodowych korytarzy transportowych mogą 

stymulować dalszy rozwój portów, intensyfikując udział kolei w przewozie intermodalnych jednostek 

ładunkowych pomiędzy terminalami portowymi, a odbiorcami w środkowej oraz południowej Europie 

(obecnie wynosi on około 30%). Poprawa kolejowego dostępu do portów morskich w Gdańsku i Gdyni 

ma zapewnione współfinansowanie ze środków  programu Łącząc Europę (CEF). 

Przygotowując dokumentacje projektowe dla przedsięwzięć infrastrukturalnych należy pamiętać,  

że jednym z istotnych bodźców związanym z adaptacją infrastruktury do obecnych potrzeb klientów nie 

jest tylko i wyłącznie zwiększenie prędkości maksymalnej pociągów. Znaczącą rolę pełni również 

przepustowość całościowa oraz odcinkowa, parametry techniczno-eksploatacyjne linii (w tym skrajnia 

umożliwiająca obsługę wszystkich typów intermodalnych jednostek ładunkowych) oraz jeśli jest  

to konieczne oddzielenie transportu towarów od ruchu pasażerskiego. 

Studia wykonalności powinny diagnozować prawdopodobieństwo wystąpienia ograniczeń w zakresie 

przepustowości na etapie rozwoju transportu intermodalnego w Polsce. Inwestycje infrastrukturalne 

wymagają wieloetapowego planowania jeszcze przed ich rozpoczęciem i powinny uwzględniać obecną 

sytuację ekonomiczną oraz możliwe zmiany na rynku transportowym, które mogłyby zagrozić późniejszej 

efektywności prowadzonych prac. 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. planują do 2024 r. częściowe dostosowanie zarządzanej infrastruktury 

kolejowej do podniesienia klasy linii, spełniając tym samym trzy ważne warunki eksploatacyjne dla 

usprawnienia przewozów towarowych: 

● obsługę pociągów o długości do 740 metrów, 

● maksymalny nacisk na oś do 22,5 ton, 

● nowe posterunki ruchu wpływające na regulację ruchu kolejowego. 

W dłuższej perspektywie modernizacja istniejącej infrastruktury kolejowej może być niewystarczająca 

dla dalszego rozwoju przewozów kolejowych. Dlatego konieczna jest budowa nowych szlaków w ramach 

kolejnych edycji Krajowego Programu Kolejowego oraz projektu Kolej+ realizowanego w związku  

z planowaną budową Centralnego Portu Komunikacyjnego, a zwłaszcza na odcinkach, gdzie w przeszłości 

zaniechano prowadzenia inwestycji. 

Przez Polskę przebiegają trzy Międzynarodowe Korytarze Transportu Towarowego (RFC), opisujące 

odcinki, które powinny zostać dostosowane do  sprawnego wykonywania przewozów towarowych: 

 

● RFC5 Bałtyk – Adriatyk 

Ostrava – Chałupki – Opole – Wrocław – Rzepin – Szczecin – Świnoujście 

Ostrava – Zebrzydowice – Katowice – Inowrocław – Gdańsk – Gdynia 

Zilina – Zwardoń – Katowice – Zduńska Wola – Inowrocław – Gdańsk – Gdynia 

 

● RFC8 Morze Północne – Bałtyk 

Berlin – Rzepin – Poznań – Inowrocław – Ełk – Kowno 

Berlin – Rzepin – Poznań – Zduńska Wola – Warszawa – Terespol 

Elsterwerda – Wrocław – Opole – Katowice – Kraków – Medyka 

 

● RFC11 „Bursztynowy” 

Zilina – Katowice – Tunel – Radom – Warszawa/Terespol 

Kosice – Kraków – Tunel – Radom – Warszawa/Terespol 
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Rys. 14. Lokalizacja Międzynarodowych Korytarzy Transportu Towarowego (RFC)  
 

 
Źródło: RailNetEurope, 2018 

Korytarz RFC5 Bałtyk – Adriatyk

Obowiązująca perspektywa Krajowego Programu Kolejowego zakłada realizację prac w ramach linii 

kolejowej E 65 (na obszarze województwa śląskiego i pomorskiego) oraz linii kolejowej nr 131 Chorzów 

Batory – Tczew mających fundamentalne znaczenie dla ruchu towarowego pomiędzy polskimi portami 

morskimi, a południową Europą. Lista podstawowa Krajowego Programu Kolejowego zawiera również 

projekty dotyczące modernizacji linii kolejowej E 59 pomiędzy Wrocławiem, a Szczecinem oraz C-E 59 

na odcinku Wrocław Brochów / Wrocław Grabiszyn – Głogów. 

Większość realizowanych projektów znajdujących się na liście podstawowej KPK dotyczy w głównej 

mierze poprawy parametrów technicznych pasażerskich przewozów kolejowych, natomiast na liście 

rezerwowej można znaleźć wiele projektów, które odnoszą się do wykonywania przewozów towarowych. 

Do projektów udrażniających ruch towarowy w osi korytarza RFC 5 można zaliczyć: 

● prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wrocław – Kamieniec Ząbkowicki, 

● prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Kamieniec Ząbkowicki – Międzylesie, 

● prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Chałupki. 
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W ramach międzynarodowego korytarza RFC 5 warunki eksploatacyjne dotyczące długości pociągów, 

maksymalnego nacisku na oś oraz podniesienia przepustowości mają spełniać następujące odcinki linii 

kolejowych: 

● linia kolejowa nr 136 Opole Groszowice – Kędzierzyn Koźle, 

● linia kolejowa nr 1 Łazy – podg. Wyczerpy, 

● linia kolejowa nr 146 Chorzew Siemkowice – podg. Wyczerpy, 

● linia kolejowa nr 131 Chorzów Batory – Tczew, 

● odcinek Tczew – Pruszcz Gdański – Gdynia Główna, 

● odcinek Maksymilianowo – Kościerzyna – Gdynia Główna. 

Opisane powyżej parametry nie zostaną spełnione na odcinkach łączących Górnośląsko-Zagłębiowską 

Metropolię (GZM) z przejściami granicznymi w Zebrzydowicach, Chałupkach i Cieszynie (z Republiką 

Czeską) oraz Zwardoniu (ze Słowacją). Rozwój transportu intermodalnego wymaga udrożnienia korytarzy 

transportowych łączących porty morskie w Trójmieście z krajami środkowej oraz południowej Europy. 

Należy dążyć do separacji intensywnego ruchu pasażerskiego oraz towarowego poprzez dedykowanie 

linii kolejowych na potrzeby przewozów towarowych oraz rozbudowę istniejącej infrastruktury 

na obszarach z mniejszą zabudową mieszkalną (np. w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii), aby 

zniwelować problem kolizyjności. Zmiany w obszarze infrastruktury kolejowej powinny uwzględniać 

także budowę nowej linii kolejowej nr 5 z ruchem mieszanym omijającą Warszawski Węzeł Kolejowy oraz 

pozwalającą na sprawny przejazd pasażerskich pociągów ekspresowych oraz towarowych pociągów 

intermodalnych ze stałą prędkością zapewniającą konkurencyjny czas przejazdu od Górnośląsko-

Zagłębiowskiej Metropolii do portów w Trójmieście. 

Konieczne jest zrównanie szans pomiędzy terminalami lądowymi i morskimi, przy jednoczesnym 

uwzględnieniu portów morskich, jako głównego generatora wpływów budżetowych, wprowadzenie taryf 

za dostęp do infrastruktury kolejowej, a także promujących wykorzystanie międzynarodowych korytarzy 

transportowych oraz zapewnienie poprawy stanu odcinków linii kolejowych znajdujących się w osi tych 

korytarzy. 

Istotna jest również poprawa stanu urządzeń sterowania ruchem kolejowym w zakresie minimalizacji 

problemów związanych z regulacją ruchu kolejowego (podział na zbyt krótkie nadzorowane odcinki, 

regulacja ruchu w oparciu o zapowiadanie telefoniczne pomiędzy posterunkami ruchu). 

Sieć kolejowa w obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii nie pozwala na bezkolizyjną realizację 

przewozów towarowych, a planowane przez metropolitalny magistrat inwestycje w rozwój transportu 

kolejowego dotyczą głównie poprawy jakości przewozów pasażerskich. Koniecznością jest wykonanie 

inwestycji pozwalających na tranzyt pociągów towarowych przez obszar GZM z i w każdym kierunku, 

pozwalając jednocześnie na obsługę portu śródlądowego w Gliwicach, Euroterminalu Sławków oraz 

innych lokalizacjach istotnych dla ruchu towarowego, minimalizując przy tym straty wynikające z braku 

przepustowości na liniach kolejowych wykorzystywanych głównie w przewozie pasażerów. W osi 

korytarza RFC 5 nowa linia kolejowa powinna pozwolić na ominięcie linii E 65 na odcinku Dąbrowa 

Górnicza Ząbkowice – Tychy. 

Mając na uwadze usprawnienie kolejowego transportu intermodalnego oraz jego specyfikę, należy 

rozważać wykorzystanie w tym celu istniejącej obecnie linii kolejowej nr 4 Zawiercie – Grodzisk 

Mazowiecki oraz powrócić do planów budowy linii kolejowej nr 5 Korytów – Gdańsk Główny, która 

w 1970 r. została zaproponowana jako północny odcinek Centralnej Magistrali Kolejowej. Zgodnie  

z pierwotnymi założeniami, obie linie kolejowe po 1985 r. miały pozwalać na przejazd ekspresowych 

pociągów pasażerskich (w ciągu dnia) oraz szybkich pociągów towarowych (w ciągu nocy). 
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Budowa linii kolejowej nr 5 na odcinku Korytów – Wyszogród – Płock – Gdańsk umożliwi również 

poprawę dostępności do rzecznego transportu śródlądowego za sprawą przebiegu linii kolejowej rzeki 

Wisły nieopodal Wyszogrodu oraz Płocka. Jej budowa umożliwi połączenie północnej oraz południowej 

Polski z planowanym Centralnym Portem Komunikacyjnym w Baranowie,  portem lotniczym w Modlinie, 

a także kompleksem zakładów PKN Orlen w Płocku. Przedsięwzięcie to pozwoli na budowę nowej stacji 

kolejowej w Płocku przy jednoczesnym stworzeniu warunków do powstania obszarów inwestycyjnych  

w okolicach tego miasta (w tym terminali przeładunkowych w transporcie intermodalnym). 

Parametry techniczno-eksploatacyjne planowanej pełnej Centralnej Magistrali Kolejowej pozwoliłyby 

na wykonywanie przewozów intermodalnych ze stałą prędkością 120 km/h, umożliwiając znaczne 

skrócenie czasu przejazdu, przy jednoczesnym pominięciu Warszawskiego Węzła Kolejowego oraz linii 

kolejowej nr 131, która ze względu na swoje położenie oraz wykorzystanie nie powinna być postrzegana 

jako rozwiązanie usprawniające transport intermodalny z następujących powodów: 

● jest powiązana z innymi liniami, na których aktywnie odbywa się regionalny ruch pasażerski, lub 

sama jest wykorzystywana w celu realizacji przewozów pasażerskich niższych kategorii 

(np. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry oraz Inowrocław – Bydgoszcz), 

● rozpoczyna swój bieg na stacji Chorzów Batory zlokalizowanej przy linii kolejowej nr 137 

Katowice – Legnica, na której odbywa się stały ruch pociągów regionalnych, aglomeracyjnych 

oraz dalekobieżnych, co w znaczący sposób wpływa na ograniczenie przepustowości ruchu 

(stacja ta jest również jedną z ważniejszych lokalizacji planowanej Kolei Metropolitalnej), 

● została zaprojektowana pod kątem przewozów masowych (duże stacje, możliwość wykonywania 

częstych postojów oraz modyfikowania składu pociągów). 

 Funkcjonowanie tej linii kolejowej jest jednak istotne w kontekście zapewnienia alternatywnej drogi 

dojazdu, w obliczu wystąpienia sytuacji mających negatywny wpływ na ruch kolejowy oraz dla utrzymania 

obecnego wolumenu w przewozach masowych. 

 

Korytarz RFC8 Morze Północne – Bałtyk

Na podstawie prowadzonych prac infrastrukturalnych w osi tego międzynarodowego korytarza można 

zakładać, że większość pociągów towarowych będzie kierowana z wykorzystaniem następujących linii 

kolejowych: 

● linia kolejowa nr 2 Warszawa Zachodnia – Terespol, 

● linia kolejowa nr 3 Warszawa Zachodnia – Kunowice, 

● linia kolejowa nr 6 Zielonka – Kuźnica Białostocka, 

● linia kolejowa nr 11 Skierniewice – Łódź Kaliska, 

● linia kolejowa nr 12 Skierniewice – Łuków. 

Obecnie wykonywane są zadania związane z modernizacją linii kolejowej nr 3 w celu podniesienia 

przepustowości. Na III etap prac prowadzonych na linii kolejowej nr 2 zarządca infrastruktury PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. uzyskał dofinansowanie ze środków programu Łącząc Europę (CEF), natomiast na linii 

kolejowej nr 6 dokonano ważnej eliminacji ograniczenia jej przepustowości  pomiędzy stacjami Tłuszcz 

-Małkinia, gdzie do tej pory linia na krótkim odcinku była jednotorowa. 

Z punktu widzenia realizowanych prac inwestycyjnych oraz spodziewanego rozwoju przewozów 

w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku kluczowe jest zapewnienie realizacji dodatkowych projektów: 
 

● na linii kolejowej nr 12 Skierniewice – Łuków, której projekt modernizacji nie otrzymał 

dofinansowania w III naborze do CEF i znajduje się na liście rezerwowej Krajowego Programu 
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Kolejowego (prędkość maksymalna osiągana na tej linii obecnie to zaledwie 40-60 km/h, a jeden 

tor jest częściowo nieczynny), 

● na odcinku Skierniewice – Łowicz w ramach linii kolejowej nr 11, który znajduje się na liście 

rezerwowej Krajowego Programu Kolejowego (niskie prędkości, występujące ograniczenia stałe 

oraz doraźne),  

● na granicy  z Białorusią, szczególną uwagę należy zwrócić na poprawę przepustowości przejść 

granicznych i terminali przeładunkowych w rejonie Małaszewicz. Zwiększa to ryzyko omijania 

Polski przez  tranzyt, dlatego istotne jest także przygotowanie tras alternatywnych. Zakończono 

prace na linii kolejowej nr 43 od Czeremchy do granicy z Białorusią (wraz z budową stanowiska 

do obserwacji wagonów cystern oraz modernizacją rampy przeładunkowej), dzięki czemu jest ona 

przejezdna i umożliwia realizację przewozów towarowych po rezerwowym odcinku. 
 

Prowadzenie przelotowego ruchu towarowego po południowej obwodnicy Warszawy zapewni jego 

separację od intensywnego ruchu pasażerskiego wokół oraz wewnątrz miasta. Równie istotne jest 

wykonanie prac na towarowej obwodnicy Poznania, na której docelowo ma być prowadzony ruch 

mieszany (projekt rezerwowy w KPK). 

Aby umożliwić rozwój przewozów towarowych w tym korytarzu w przyszłości, należy rozważyć powrót 

do koncepcji budowy linii kolei dużych prędkości, która przejęłaby część dalekobieżnego ruchu 

pasażerskiego w krajowych oraz międzynarodowych relacjach w kierunku Poznania oraz Wrocławia, 

zwiększając tym samym przepustowość dla przewozów towarowych na obecnych linii kolejowych. Linia  

będąca przedmiotem rozważań została ujęta w sieci bazowej TEN-T, a także jest uwzględniana  

do realizacji w ramach projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK). 

Wzdłuż międzynarodowego korytarza RFC 8 funkcjonuje kilka terminali intermodalnych. Dużym 

wyzwaniem dla kolei jest przejęcie części intensywnego ruchu drogowego odbywającego się pomiędzy 

Litwą, a Niemcami oraz Republiką Czeską. Aby znacznie zwiększyć ruch towarowy w tym obszarze 

konieczne jest przygotowanie infrastruktury kolejowej łączącej Polskę z Litwą oraz Obwodem 

Kaliningradzkim, 

W związku z tym należy pozytywnie ocenić działania podejmowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 

aby planowany do ukończenia po 2023 r. odcinek z Ełku w kierunku granicy z Litwą charakteryzował się 

odpowiednimi parametrami techniczno-eksploatacyjnymi. Biorąc pod uwagę, że dla Unii Europejskiej jest 

to ważny odcinek linii kolejowej Rail Baltica (E 75), która w założeniach ma być przystosowana do realizacji 

przewozów kolejami dużych prędkości, wskazana jest budowa nowej linii kolejowej o parametrach 

spójnych z pozostałą częścią korytarza z bezpośrednim powiązaniem z planowaną linią kolejową nr 5 oraz 

istniejącą linią kolejową nr 3. To pozwoliłoby na skuteczne ominięcie Warszawskiego Węzła Kolejowego, 

umożliwiając kierowanie pociągów towarowych z krajów nadbałtyckich na południe oraz zachód Europy.  

Obecnie łącznikiem pomiędzy korytarzem Rail Baltica, a linią kolejową nr 3 jest linia kolejowa nr 13  

na odcinku Krusze / Tłuszcz – Pilawa, która znajduje się na liście rezerwowej KPK. Alternatywny dla Rail 

Baltica jest przebieg korytarza łączącego kraje bałtyckie z Niemcami, który stanowi ciąg Ełk – Korsze – 

Olsztyn – Toruń – Poznań. Cała trasa powinna zostać zmodernizowana do 2023 r. (elektryfikacja odcinka 

Ełk – Korsze oraz prace na odcinku Korsze – Jabłonowo Pomorskie znajdują się na liście podstawowej 

KPK). 
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Propozycja usprawnienia węzła kolejowego w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Priorytetem dla usprawnienia ruchu pociągów towarowych (a zwłaszcza ruchu pociągów intermodalnych) 

oraz przeniesienia go poza ścisłą sieć kolejową przyszłej Kolei Metropolitalnej, jest przywrócenie do stanu 

użyteczności stacji kolejowej Katowice Muchowiec. Konieczne jest podjęcie etapowej rozbudowy jej 

infrastruktury, w zależności od wzbudzonego popytu oraz liczby połączeń towarowych. Projekt nowej 

stacji Katowice Muchowiec powinien zakładać jej rozbudowę w taki sposób, aby każdy kolejny etap 

budowy nie utrudniał pracy stacji. Rozwój tego obszaru powinien determinować ruch pociągów 

towarowych. 

Linia kolejowa nr 171 Dąbrowa Górnicza Towarowa – podg. Panewnik (Katowice) jest jedną z możliwości 

ominięcia centralnej części Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, umożliwiając bezkolizyjny przejazd 

pociągów towarowych. Posterunek odgałęźny Panewnik znajdujący się nieopodal stacji Katowice Ligota 

powinien zostać docelowo przebudowany na stację kolejową, umożliwiając jednocześnie sprawną zmianę 

kierunku jazdy. W ten sposób uzyskana zostanie możliwość wyprawiania pociągów z tego miejsca w pięciu 

kierunkach bez blokowania linii kolejowych z przeznaczonych dla ruchu pasażerskiego: 

● Północ I (przez stację Katowice Muchowiec w kierunku Dąbrowy Górniczej, Łaz oraz dalej  

w kierunku Centralnej Magistrali Kolejowej lub linii kolejowej nr 131), 

● Północ II (dojazd do stacji Chorzów Batory i dalej linią kolejową nr 131), 

● Południe (przez stacje Katowice Ligota, Tychy, Rybnik i dalej w kierunku przejść granicznych  

ze Słowacją oraz Republiką Czeską), 

● Wschód (przez stację Katowice Muchowiec w kierunku stacji Sosnowiec Jęzor, Jaworzno 

Szczakowa oraz Sławków, z uwzględnieniem ruchu w kierunku przejścia granicznego z Ukrainą), 

● Zachód (przez stację Zabrze Makoszowy w kierunku Opola i dalej w kierunku przejścia 

granicznego z Niemcami). 

Rozwój infrastruktury punktowej 

Jedną z kluczowych kwestii w transporcie intermodalnym jest zagwarantowanie dostępu do obiektów 

infrastruktury usługowej oraz właściwa lokalizacja infrastruktury punktowej uwzględniająca dostępność 

dobrej jakości połączeń  kolejowych i drogowych. Obiekty te tworzyłyby sieć centrów logistycznych, które 

zapewniłyby stabilny poziom liczby połączeń i gwarantowały kompleksowe usługi związane  

z kontrolą celną, skarbową i sanitarną. Miejsca te powinny udostępniać  zintegrowane usługi operatorów, 

przedsiębiorstw transportowych, spedytorów, przedsiębiorstw magazynowych oraz punkty utrzymania 

taboru kolejowego i drogowego. Należy jednocześnie wdrożyć w tych miejscach najnowsze technologie, 

związane z obiegiem informacji o ładunku, czasie oczekiwania na realizację wybranych usług  

i dokumentację przesyłek. 

Zaleca się aby rozwój narzędzi informatycznych wspomagających obsługę obiektów infrastruktury 

usługowej przebiegał w sposób zapewniający korzyści ekonomiczne dla każdej gałęzi transportu. 

Założenie to potwierdza raport Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z 2018 r. pt. “Udoskonalanie 

sektora transportu w UE – aktualne wyzwania”, w którym wskazano, że inteligentne systemy zarządzania  

to “nieodzowna część sektora transportu w przyszłości”. W tym zakresie zapewnione powinny zostać 

narzędzia sprawnego i bezpiecznego przepływu informacji pomiędzy terminalami oraz przewoźnikami 

m.in. w zakresie dostępnej przepustowości na sieci i w terminalach, wolnych miejscach do rozładunku 

 i załadunku, wolnych slotach czasowych, prognozowanym czasie wykonania operacji terminalowych czy 

ewentualnych alternatywach w przypadku braku możliwości zapewnienia obsługi w danym czasie, 

terminie itp. pozwalające na elastyczne realizowanie usług . 
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Konieczne jest również zapewnienie jasnych i niedyskryminujących zasad dostępu do infrastruktury 

punktowej, umożliwiającej przeładunek między różnymi gałęziami transportu. Szczególnie istotne jest, 

aby opłaty za dostęp do tych obiektów nie były preferencyjne dla transportu drogowego kosztem 

transportu kolejowego - stosowane opłaty powinny wynikać z rzeczywistych kosztów internalizacji. 

Już obecnie w większości miast o największym natężeniu ruchu zlokalizowane są terminale intermodalne. 

Tak jest m.in. w Gdańsku, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu i Warszawie. Większość istniejących 

obiektów znajduje się w pobliżu sieci TEN-T, a tereny położone w sąsiedztwie umożliwiają zwiększenie ich 

możliwości inwestycyjnych. Jednakże, co zostało podkreślone we wcześniejszych częściach analizy, 

obecna przepustowość oraz stan infrastruktury nie gwarantują możliwości obsługi takich połączeń  

na oczekiwanym poziomie. Jednym z czynników, który należy wziąć pod uwagę przy określaniu lokalizacji 

nowych terminali są dane o macierzach ruchu transportu drogowego oraz dane o najczęściej 

wykorzystywanych pojazdach oraz naczepach. Z danych tych jasno wynika, że są to ciężarówki, których 

wskaźnik DMC wynosi 40 ton oraz 42 tony, czyli zestawy składające się z ciągnika siodłowego z naczepą. 

W zakresie lokalizacji terminali intermodalnych ważne jest zwrócenie uwagi na stwarzanie śródlądowych 

centrów logistycznych gwarantujących nowoczesne, kompleksowe usługi –czyli połączenie przeładunku 

kontenerów, naczep, a nawet włączenie transportu z wykorzystaniem żeglugi śródlądowej. Wiąże się  

z tym także  zapewnienie automatyzacji procesów przy wykorzystaniu systemów telematycznych  

i rozwiązań autonomicznych. Wśród możliwych nowych lokalizacji centrów intermodalnych należy 

rozważyć również miejscowości położone w Polsce Wschodniej.  Warto zaznaczyć, że tego typu terminale 

są rozwijane m.in. w Niemczech. Przykładem– jest  między innymi Kombiterminal Burghausen, 

czy tworzony MegaHub Lehrte znajdujący się w odległości 20 km od Hanoweru. Inwestycja powstaje  

w ramach projektu DB Netz.  Pod uwagę należy wziąć między innymi również, działające w Niemczech 

obszary tzw. wiosek przemysłowych w których istnieją centra logistyczne obsługujące sąsiadujące  

w pobliżu przedsiębiorstwa usługowe oraz sektor przemysłu.  

 

3.2 Popularyzacja wykorzystania kontenerów 
  

 

Konteneryzacja 

Konteneryzacja ładunków staje się coraz bardziej popularna. Wprowadza ona m.in standardy związane   

z normalizacją wymiarów ładunku, a tym samym szeroko pojętą intermodalność tej jednostki 

transportowej. Inne zalety konteneryzacji, w stosunku do transportu tradycyjnego to m.in.: 

● zwiększona szybkość przewozu ładunku, co znacząco skraca czas postoju pojazdu (np. pociągu, 

czy samochodu ciężarowego) w terminalach; 
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● niższy koszt transportu, ze względu na uproszczenie procesów, wykorzystanie efektu skali oraz 

zmniejszoną liczbę pracowników; 

● zwiększone bezpieczeństwo przewozu – ładunek podróżuje anonimowo, nie widać go przez 

ściany kontenera, którego zewnętrzny wygląd, w przypadku większości kontenerów, nie zdradza 

zawartości, a ponadto kontener jest zaplombowany, zatem trudniej uszkodzić czy utracić 

ładunek; 

● wygodny przeładunek – zestandaryzowany wygląd i wymiar gwarantuje prosty przeładunek 

za pomocą zestandaryzowanych urządzeń (np. suwnic, samojezdnych urządzeń 

przeładunkowych); 

● magazynowanie ładunku - brak potrzeby kosztownego magazynowania w oczekiwaniu  

na następny środek transportu; 

● maksymalne wykorzystanie ograniczonych powierzchni składowych na terenie terminala, gdzie, 

podobnie jak ma to miejsce na kontenerowcu,  ładunki składowane są jeden na drugim.  

Kontener w wielu przypadkach może zastąpić klasyczny wagon. Dzięki sukcesywnym modyfikacjom 

jednostek kontenerowych możliwe jest ich zastosowanie przy przewozie nie tylko ładunków 

drobnicowych, lecz również masowych, płynnych czy materiałów niebezpiecznych.  

 

Rys. 15. Ładunek i rozładunek kontenera – towary masowe 

 

 

źródło: Frans de Jong – materiały szkoleniowe 
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Rys. 16. Wybrane typy kontenerów ze względu na przeznaczenie i budowę 

 

źródło : https://pl.wikipedia.org/wiki/Kontener_(transport), konsultacja 9 września 2017 r. 

 

 

Wybór środka transportu 

Wybór środka transportu a nawet opakowania, w którym powinien się on poruszać jest uzasadniony 

analizą ekonomiczną nadawcy ładunku i spedytora. Głównymi wyznacznikami jest masa ładunku  

i odległość na którą będzie on przewożony.  

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kontener_(transport)
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Rys.17. Analiza wyboru środka transportu wg odległości i masy ładunku (praca własna na podstawie 

Frans de Jong, The vitality of intermodal transport, str. 96) 

 

Najlżejsze ładunki to domena szeroko rozumianego przewozu paczek na małe, średnie i duże odległości, 

realizowanego przez pocztę czy firmy kurierskie. 

Gdy masa frachtu jest większa i wynosi do kilkudziesięciu ton, wybierany jest transport drogowy. 

Warto zwrócić uwagę na elastyczność tego środka transportu, charakteryzującego się prostotą przewozu 

(transport door-to-door) zarówno na małe jak i na duże odległości z ładunkami o mniejszej lub większej 

masie. Mniejsze przesyłki można przewozić w formule LTL (Less Than Truckload) czyli ładunek, który 

wykorzystuje jedynie część przestrzeni ładunkowej samochodu ciężarowego oraz jako cięższe - FTL 

(Full Truck Load) gdzie pojazd przewozi jeden ładunek dla jednego odbiorcy.  

Ze względu na to, że transport drogowy nie pokrywa pełnych kosztów zewnętrznych powinien być 

wykorzystywany na mniejsze odległości, a kolej stanowić główny element przewozów na większe 

odległości. 

Zgodnie z przedstawionym modelem transport kolejowy zaczyna być ekonomicznie opłacalny dopiero  

 na długich odcinkach przy ciężkich ładunkach liczonych w setkach lub tysiącach ton.   

W przypadku kontenerów, ich przewóz, ze względu na konieczność przeładunku a czasem nawet 

magazynowania, opłacalny jest przy dużych wolumenach (od kilku do kilkudziesięciu ton) oraz na duże 

odległości (od kilku do kilkunastu tysięcy kilometrów). Wyróżniamy kontenery pełne FCL (Full Container 

Load), w przypadku których cała zawartość kontenera trafia do jednego odbiorcy oraz LCL (Less than 

Container Load) oznaczające przewóz przesyłek drobnicowych należących do kilku podmiotów (fracht 

zajmuje niepełną objętość kontenera).  

Wybór środka transportu nie jest zawsze tak oczywisty jak na schemacie, obrazującym ogólne zasady, 

którymi kierują się nadawcy ładunku, czy też operatorzy logistyczni. Na przykład przewóz kwiatów  

z Afryki, nawet w bardzo dużych ilościach odbywa się samolotem. Wybór środka transportu w tym 

przypadku warunkuje charakterystyka przewożonego towaru, który uległby zniszczeniu gdyby był 

transportowany statkiem. Podobnie jest w przypadku nowych, najdroższych modeli telefonów 

komórkowych, które są transportowane samolotami, ze względu na szybkość ich wejścia na rynek  

i bezpieczeństwo transportu (mniejsze znaczenie  odgrywa tu wysoka cena transportu).   
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Coraz większą rolę odgrywa transport drogowy oraz przewóz ładunków skonteneryzowanych. By kolej 

mogła skutecznie uzupełniać ofertę drogową, konieczne jest zapewnienie stałych, regularnych tras  

o przewidywalnych i atrakcyjnych czasach przejazdu.  

Transport morski kontenerów 

Ponad 90% transportu morskiego niemasowego odbywa się kontenerami. Transport morski kontenerów 

odbywa się w formule short sea (transport bliskomorski) oraz deep sea (dalekomorski). W ramach 

realizacji short sea mniejsze jednostki Feedery (ok. 300-500 TEU), mają za zadanie „zasilenie” statków 

dalekomorskich kontenerami z mniejszych portów, do których duży statek nie może wpłynąć ze względu 

na przykład na zbyt dużą głębokość zanurzenia. 

  

Rys. 18. Statek typu feeder  

 

źródło: Wikipedia https://pl.wikipedia.org/wiki/Feeder_(transport)#/media/File:Feeder_ship_Sirrah.jpg 

 

Transport dalekomorski jest obsługiwany dużymi statkami. Kontenerowce te mają za zadanie 

wykorzystać maksymalnie efekt skali (przetransportować jak największą liczbę kontenerów jak 

najmniejszym kosztem), aby transport ten był jak najbardziej opłacalny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Feeder_(transport)#/media/File:Feeder_ship_Sirrah.jpg
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Rys. 19. Największy obecnie kontenerowiec na świecie OOCL Hong Kong (maksymalna ładowność 

21 tys. TEU)  wpływa do DCT Gdańsk, największego terminala kontenerowego w Polsce i na Morzu 

Bałtyckim (55 tys. TEU) 

 

Autor zdjęcia: Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl 

 

Dynamiczny wzrost światowej wymiany handlowej, której 90 % transportowana jest w kontenerach, 

wymusił na armatorach budowanie statków o coraz większej pojemności.  

 

Rys. 20. Rozwój transportu kontenerami na przykładzie maksymalnej ładowności największych 

kontenerowców na świecie w latach 2000-2017 [tys. TEU] 

 

 

źródło: opracowanie własne

Dynamiczny rozwój transportu intermodalnego doskonale obrazuje notowany przez ostatnie lata wzrost 

przeładunków w największym bałtyckim terminalu kontenerowym DCT. 
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Rys. 21. Wolumen rocznych przeładunków największego terminalu kontenerowego w Polsce, 

DCT Gdańsk w latach 2008-2018 [mln TEU] 

 
źródło : https://dctgdansk.pl, dostęp 10 kwietnia 2019 r. 

Transport drogowy kontenerów 

W Polsce nadal dominuje transport tradycyjny, który opiera się na standardowych naczepach siodłowych 

o pojemności 33 europalet. W mniejszym stopniu transport drogowy wykorzystywany jest  

do przewozu kontenerów. W krajach Europy Zachodniej udział kontenerów w transporcie drogowym jest 

dużo wyższy. Obrazują to statystyki Eurostatu, ilustrujące udział jednostek intermodalnych wg pracy 

przewozowej w transporcie drogowym. W naszym kraju udział ten kształtuje się na poziomie ok. 1%,  

a w innych krajach europejskich takich jak: Portugalia, Szwecja, Cypr, Niemcy, Holandia kształtuje się   

w przedziale od ok. 10 % - 20%. 

 

Rys. 22. Udział jednostek intermodalnych wg pracy przewozowej w transporcie drogowym w 2016 r. 

 

 

źródło: Portal Statistics Explained https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Freight_transported_in_containers_-_statistics_on_unitisation#Trends_in_unitisation_across_modes , dostęp 

16 kwietnia 2019 

https://dctgdansk.pl/
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Freight_transported_in_containers_-_statistics_on_unitisation#Trends_in_unitisation_across_modes
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Freight_transported_in_containers_-_statistics_on_unitisation#Trends_in_unitisation_across_modes


 

 37  
37 

 37 

Pozytywną tendencją europejską i zarazem dążeniem do realizacji wytycznych z Białej Księgi o redukcji 

emisji CO2, jest brak wzrostu udziału przewozów transportem drogowym kontenerów na odległości 

większe niż 300 km. Z danych przedstawianych przez Eurostat dla 28 krajów Unii Europejskiej w 2014 r. 

udział tego typu przewozów wyniósł 41,7% natomiast w 2016 r. ograniczył się do 41,0% . Dla Polski w tym 

okresie udział ten wzrósł odpowiednio z poziomu 66,8% do 75,4%. 

W przypadku popularyzacji wykorzystania kontenera w transporcie drogowym, należy wspomnieć  

o zaletach jednostki 45 stopowej typu palletwide dostosowanej do rozmiaru palet. Mimo większych 

wymiarów może być przewożona w transporcie drogowym (przepisy o zmianie wymiarów samochodów 

ciężarowych na polskich drogach weszły w życie 1 stycznia 2017 r.). Dopuszczalna masa całkowita 

pięcioosiowego zestawu, w przypadku przewozu kontenerów 45 stopowych jest zwiększona do 42 t, a dla 

zestawu sześcioosiowego  nawet do 44 t. 

Wykorzystanie kontenerów 45 stopowych może być kluczowe ze względu na to, że mieszczą one 

33 palety towarów, a więc liczbę analogiczną do typowej naczepy. Ta jednostka intermodalna korzysta 

tym samym z możliwości pozostawienia do rozładunku, czy ulg na stawki za dostęp do infrastruktury, 

gdy kontener transportowany jest koleją. 

Podsumowując, kontenery 45 stopowe zapewniają podobny poziom załadunku, co standardowa naczepa, 

oferując jednocześnie intermodalność. Jest to prosty sposób na zwiększenie wolumenu transportu 

intermodalnego w Polsce. 

 

 Rys. 23. Ładowność oraz wymiary naczepy siodłowej i kontenera 45 stopowego High Cube Palletwide 

 

źródło : opracowanie własne 

 

Transport kolejowy kontenerów i jednostek intermodalnych 

Mimo że kolej jako gałąź transportu predestynowana jest do przewozów na duże odległości generując 

przy tym stosunkowo niewielkie koszty zewnętrzne, to transport jednostek intermodalnych jest  

tu bardziej złożonym procesem. W przypadku transportu jednostek intermodalnych koleją, kluczowe 

znaczenie ma charakter składu wagonowego, którego nie da się w czasie przewozu ładunków dowolnie 

rozczepiać. Dotyczy to także doboru odpowiedniego taboru wagonowego (nacisk na oś) i trakcyjnego 
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(moc) oraz zestawienie składu w sposób optymalny, niepowodujący zbyt dużych oporów powietrza. Dla 

rozwoju przewozów intermodalnych w transporcie kolejowym największe znaczenie ma zapewnienie 

stałych, regularnych tras o przewidywalnych i atrakcyjnych czasach przejazdu.  

 

3.3 Przewóz naczep na odległość powyżej 300 km koleją 

w transporcie krajowym 

 

W Polsce widoczny jest wzmożony ruch samochodów ciężarowych z przyczepami i naczepami pomiędzy 

głównymi aglomeracjami miejskimi. Analizując dane pozyskane od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 

i Autostrad odnośnie komunikacji wewnątrz kraju widać, że ruch samochodów ciężarowych na odległość 

powyżej 300 km, na największą skalę, występuje na odcinkach autostrad A1, A2 i A4 oraz na części  

S8 łączącej Warszawę z Wrocławiem. Ponadto zauważalne jest też duże natężenie na poszczególnych 

odcinkach drogi łączącej Warszawę z Katowicami. 

Rys. 24. Macierz ruchu samochodów ciężarowych z przyczepą lub naczepą wewnątrz kraju 

 

 

źródło: Projekt badawczy „Zasady prognozowania ruchu drogowego z uwzględnieniem innych środków transportu”. DZP/RID-I-62 / 11 

/NCBR/2016. A.Waltz 
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Powyższy rysunek przedstawia macierz ruchu samochodów ciężarowych z przyczepą lub naczepą 

wewnątrz kraju, niezależnie od odległości. Wyraźnie zaznaczone są na obszarze Polski punkty, które 

generują ruch i do których ruch jest kierowany (linie rozchodzą się z tych punktów promieniście).  

Są to miasta i okolice Gdańska/Gdyni, Poznania, Warszawy, Wrocławia i Katowic (Górny Śląsk)/Kraków. 

Mniejszymi, lecz wyraźnie zaznaczonymi generatorami są obszary Szczecina, Torunia/Bydgoszczy i Łodzi. 

Jeżeli z powyższej macierzy wyodrębnione zostaną tylko pojazdy z naczepą o DMC>12 ton i tylko  

na dystansie powyżej 300 km, to ruch nadal będzie generowany w znacznej części kraju. Wyraźnie 

dominują cztery punkty na mapie Polski, pomiędzy którymi ruch tego typu jest największy tj. : Trójmiasto, 

Poznań, aglomeracja warszawska i miasta znajdujące się w konurbacji górnośląskiej. 

 

Rys. 25. Macierz tras o długości ponad 300 km, pojazdów ciężarowych z naczepą o DMC>12 ton,  

w granicach Polski 

  -  

źródło: Analiza potencjalnych możliwości przeniesienia ciężkiego ruchu ciężarowego z dróg na trasy kolejowe., A.Waltz, kolorystyka UTK 

Transport na takie odległości zgodnie z polityką opublikowaną w Białej Księdze, powinien być realizowany 

przez kolej. 

Należy rozważyć czy przewóz naczep do głównych ośrodków aglomeracyjnych przy wykorzystaniu tej 

gałęzi transportu jest uzasadniony. Równoważenie transportu opiera się na założeniu, że samochody 
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ciężarowe powinny być wykorzystywane w znacznym stopniu do transportu towarów na bliskie i średnie 

odległości. 

Istotne jest również dostosowanie infrastruktury przeładunkowej w głównych miastach Polski  

i zapewnienie sprawnego łańcucha dostaw. Kolej i drogi powinny stanowić uzupełnienie, 

a nie konkurencję.  

Informacje o natężeniu ruchu w kraju, jak i dane dotyczące odcinkowego ruchu pojazdów ciężarowych 

określają, gdzie w pierwszej kolejności należy rozważyć przeniesienie ładunków z dróg na kolej.  

Na podstawie wstępnej analizy danych GDDKiA można wskazać relacje, w których w pierwszej kolejności 

powinno się dokonać przeniesienia ładunków na kolej. Do relacji tych możemy zakwalifikować 

następujące kierunki: 

● Gdańsk/Gdynia-Warszawa i okolice 

● Warszawa-Katowice. 

● Warszawa – Poznań 

● Warszawa-Wrocław, 

W celu realizacji postulatów Białej Księgi powinno się zbadać, w jaki sposób ładunki 

na powyżej wskazanych kierunkach i ich okolicach mogłyby zagwarantować utworzenie stałych połączeń 

kolejowych, a zarazem zapewnić wysoką jakość i efektywność ekonomiczną dla transportu drogowego  

w obszarze pierwszej i ostatniej mili. Jednym z najważniejszych aspektów połączenia transportu 

drogowego i kolejowego jest stworzenie takich relacji na których opłacalność ekonomiczna rozwiązań 

załadunku horyzontalnego byłaby zagwarantowana.  
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Zapewnienie infrastruktury przeładunkowej dla naczep

Transport naczep wymaga wybudowania nowej, bądź modernizacji istniejącej infrastruktury. Na rynku 

funkcjonuje wiele rozwiązań w tym zakresie, jednakże wiele z nich dotyczy tylko wybranych linii, a część 

nadal jest prototypowym rozwiązaniem, bądź tylko w pewnym zakresie wspomaga istniejące już 

rozwiązania. Większość systemów napotyka trudności technologiczne. Przykładem jest szybki załadunek 

poziomy – taki jak np. RoLa lub Modalohr, do którego należy używać specyficznej i kosztownej 

infrastruktury lub taboru.  

 

Rys. 26. Terminal Modalohr (źródło: https://www.youtube.com/watch?v=MTvSOrTXFzw, konsultacja 

10.04.2019) 

 

Technologia zastosowana w terminalu Modalohr zapewnia załadunek i rozładunek 30 naczep w 36 minut.  

Rys. 27.  System Ruchomej Drogi (RoLa - Rollende-Landstrasse) 

 

 

Ze względu na kosztowny charakter inwestycji w załadunek poziomy, tylko zaawansowana analiza 

ekonomiczna i odpowiednie formy finansowania (np. partnerstwo publiczno-prywatne) mogą uzasadnić 

zakup takiej infrastruktury czy taboru. Inwestycji tego typu należy dokonywać na liniach, które przejmą 

duży wolumen ładunków oraz będą w stanie zapewnić szybki transport i częste połączenia w obu 

kierunkach w ramach stałego rozkładu jazdy. Wdrożony system powinien być wydajny i sprawny,  

 aby w największym stopniu zapobiec przestojom generującym koszty i straty zarówno po stronie 

przewoźników drogowych, kolejowych, jak i operatora infrastruktury. 
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Rozwój dalszej polityki transportowej w Europie wymaga kompleksowej współpracy wielu krajów 

europejskich. Każda ze znanych technologii w omawianym obszarze generuje duże koszty. W związku 

 z tak dużymi nakładami inwestycyjnymi, jedynie taka współpraca oraz udział przedsiębiorstw może 

zapewnić faktyczne uruchomienie na dużą skalę relacji i połączeń kolejowych opartych o transport 

naczep. W poniższej tabeli zebrane zostały najważniejsze wymagania techniczne (np. dotyczące 

lokalizacji, zastosowanych technologii itp.), których realizacja jest konieczna w tym celu. Oprócz działań 

związanych ze zwiększeniem dostępności infrastruktury muszą być podjęte działania mające na celu 

kompleksowe rozwiązania problemu przez najbardziej zainteresowane państwa. Punkt wyjścia stanowią 

prowadzone w tym zakresie projekty, takie jak np. program AlpInnoCT w ramach zespołu Alpejskiej 

Konwencji. 

 

                                        Główne wymagania  infrastruktury przeładunkowej dla naczep 

● lokalizacja infrastruktury w miejscach stykowych drogowo-kolejowych, 

● zapewnienie kompleksowej obsługi w terminalu – zebranie w jednym miejscu  różnych usług 

dedykowanych  interesariuszom  sektora transportu, tak jak ma to miejsce w przypadku między 

innymi niemieckich obszarów przemysłowych ze zlokalizowanymi w nich terminalach. 

Zagwarantowane powinny być m.in.  funkcje kontrolne, celne, skarbowe, sanitarne. 

● zapewnienie technologii informatycznych usprawniających obieg informacji o ładunku, czasie 

oczekiwania na realizację, wybranych usługach, dokumentacji przesyłek. Jedną  

z najważniejszych kwestii jest minimalizacja tzw. pustych przebiegów. Problem ten dotyczy 

zarówno transportu kolejowego, ale jak pokazują dane GDDKiA występuje również 

 w transporcie drogowym -  wokoło 20% naczep jeździ bez ładunku. W grupie 

najpopularniejszych pojazdów (o DMC=40 ton) średni stopień ich załadunku wynosi 60%. 

Rozwój technologiczny w tym zakresie powinien przebiegać w sposób gwarantujący korzyści 

dla każdego sektora, jak również minimalizację kosztów zewnętrznych, a także. kongestię.  

● zapewnienie zaplecza technicznego umożliwiającego obsługę wszystkich dostępnych typów 

naczep, a zwłaszcza niedostosowanych do przeładunku z wykorzystaniem wózków 

wysięgnikowych,  suwnic (np. systemu NiKrasa czy systemu ISU).  Istotne jest również 

stworzenie jasnych regulacji w zakresie przewozów intermodalnych, w tym uwzględnianie 

innowacji. Obecne przepisy stwarzają niejasną sytuację, co podkreślane było m.in. w raporcie 

Facilitation of combined transport sporządzonym przez EUAR (Agencję Kolejową Unii 

Europejskiej, 

● zastosowanie rozwiązań umożliwiających horyzontalny załadunek naczep (takich jak 

np. Modalohr, którego zaletą jest załadunek naczep na wagony w czasie ok. 40 minut – dla 

jednego składu pociągów), 

● dostosowanie infrastruktury do przewozów kolejowych w zakresie przyszłych wymagań 

technicznych – budowa torów umożliwiających obsługę długich składów pociągów do 750 m 

oraz o dużej masie brutto (obecnie bocznica największego terminalu morskiego DCT Gdańsk 

jest w stanie obsłużyć składy o długości maksymalnej  618 metrów), 

● dostosowanie przestrzeni magazynowej do obsługi odpowiedniej liczby naczep, nawet  

w przypadku uruchomienia kilku pociągów w ciągu jednego dnia. 
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Obecnie funkcjonujące połączenia oraz możliwy rozwój inicjatyw przewozu naczep koleją

Od lat w Polsce istnieje stałe połączenie kolejowe realizowane z wykorzystaniem naczep. 

 Jest to połączenie obsługiwane transportem kolejowym między terminalami w Rotterdamie,  

 a terminalem Clip Group w Swarzędzu. W ostatnich latach obsługą tego połączenia zajmowała się grupa 

LTE. W czasie 20 godzin przewożonych jest 36 naczep (masa każdej z nich wynosi 28 ton). Na kolejnym 

etapie realizacji przewozu ładunki kierowane są m. in. do Wielkiej Brytanii. Doświadczenia płynące  

z funkcjonowania tego połączenia powinny być uwzględnione przy kreowaniu kolejnych podobnych 

koncepcji. W ramach  umowy z Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisano dofinansowanie 

na zakup naczep oraz wagonów kieszeniowych przez terminal Clip Group na kwotę ponad 33 mln złotych.  

Wg danych grupy LTE z maja 2017 r. uruchomienie  tylko 4 kursów tam i z powrotem w tej relacji powoduje 

zmniejszenie ruchu ciężarowego o ponad 288 tys. km. 

Należy podkreślić, że zapewnienie stałych połączeń na wszystkich punktach relacji z wykorzystaniem 

naczep jest gwarantem sukcesu takiego rozwiązania, a jedną z podstawowych kwestii jest zapewnienie 

ograniczenia czasu postoju naczep w terminalu do niezbędnego minimum. Jest to o tyle ważne, 

że w przypadku naczep możliwości ich składowania oraz wymagania zarządzania ich obrotem  

są dużo ważniejsze niż w przypadku ładunków skonteneryzowanych. Wprowadzenie opłat na większej 

liczbie dróg, tak jak miało to w Niemczech, mogłoby wpłynąć na większe zainteresowanie takimi 

przewozami ze strony firm spedycyjnych. Warto zaznaczyć, że przeniesienie naczep na kolej jest tematem 

ważnym w Niemczech i , Austrii i Szwajcarii. 

Zapewnienie taboru do przewozu naczep

Polski rynek naczep samochodowych jest jednym z największych w Europie w zakresie liczby 

użytkowanych naczep oraz przewoźników drogowych. Dane wskazują, że bardzo duża część wszystkich 

przewozów w Europie jest wykonywana właśnie przez polskich kierowców. Wśród producentów  naczep 

znajdują się duże polskie firmy, które posiadają linie produkcyjne m.in. również we Francji czy Wielkiej 

Brytanii. Polski rynek sprzedaży stanowił 11% dla krajów europejskich, zaś produkcji 5%. 

Zwiększenie przewozu naczep samochodowych za pomocą kolei wymaga poprawy dostępności  

kupowanego lub dzierżawionego specjalistycznego taboru szynowego. Wśród oferowanych na rynku  

rozwiązań można wymienić wagony kieszeniowe (np. wagony T3000, Twin, Megafret, wagon typu 434S), 

w których umieszcza się tylko osie naczepy z kołami, a skrzynia ładunkowa oparta jest z przodu  

o wspornik. Takie wagony umożliwiają jedynie załadunek pionowy. Istnieją również inne technologie, 

także polskich producentów, które stosowane są przez przedsiębiorstwa zrzeszone w UIRR 

(Union internationale des sociétés de transport combiné Rail-Route – Międzynarodowy Związek 

Przedsiębiorstw Transportu Kombinowanego), które dotyczą tzw. ruchomej drogi, co zostało omówione 

dalej. 
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3.4  Tranzyt ładunków  przez terytorium Polski z uwzględnieniem 

transportu całych zestawów samochodowych oraz naczep. 

 

 

W Polsce odnotowujemy znaczny ruch samochodów ciężarowych w szczególności na szlakach 

prowadzących w stronę granicy z Litwą , a także na drogach łączących granicę wschodnią i zachodnią.  

Nie istnieją jednakże żadne rozwiązania, które w krótkoterminowej perspektywie mogłyby zmniejszyć 

jego natężenie towarowego. W dłuższym okresie, bez kosztownych inwestycji w rozbudowę sieci 

połączeń drogowych obecne korytarze transportowe nie będą w stanie odebrać rosnącego potoku 

samochodów ciężarowych. W związku z tym istotne staje się zwiększenie roli kolei przy przewozie 

samochodów ciężarowych w tranzycie.  

Z uwagi na to, że wprowadzenie w życie projektu przewozów samochodów ciężarowych w tranzycie 

z wykorzystaniem kolei jest dużym przedsięwzięciem, wskazane jest, aby działania były podejmowane 

etapowo. W pierwszej fazie powinno się przeanalizować drogowy ruch tranzytowy w Polsce.  

Na podstawie zebranych przez UTK informacji od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad widać, 

że najwyższy wskaźnik dobowego natężenia ruchu występuje na przejściach granicznych  

w Świecku, Budzisku, Cieszynie-Boguszowicach oraz w miastach portowych – Gdańsk i Gdynia. 

Co ważne w najnowszych badaniach przeprowadzonych na zlecenie GDDKiA widać tylko częściowe 

przejęcie ładunków z Europy Wschodniej. Należy zaznaczyć, że obecny stan infrastruktury uniemożliwia 

zwiększenia roli kolei w tym regionie.  
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Rys. 28. Prognozy tras pociągów w relacjach z wykorzystaniem systemu Modalohr  

 

 

 

Źródło: https://lohr.fr/lohr-railway-system/ 

Analizując dane o ruchu samochodów ciężarowych, widać potencjał tranzytowy Polski. Na macierzy 

poniżej przedstawiono dominujące kierunki w transporcie międzynarodowym. 

Analizując strumienie ruchu w drogowych przewozach towarowych na terenie Polski, zauważyć można 

zasadność budowy nowych linii kolejowych, które w większym stopniu odpowiadałyby kierunkom 

przepływu towarów i przewożących je pojazdów. W szczególności należy rozważyć budowę nowych linii 

kolejowych prowadzących z Budziska do granicy z Niemcami, być może z uwzględnieniem właśnie 

perspektyw szybkich tras z wykorzystaniem technologii takich jak Modalohr. 
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Rys. 29. Średni dobowy graniczny ruch drogowy oraz lokalizacja terminali kontenerowych 

 
  

źródło: opracowanie własne UTK 

Rys. 30. Macierz ruchu samochodów ciężarowych z przyczepą lub naczepą w ruchu tranzytowym 

 
 

źródło: Projekt badawczy „Zasady prognozowania ruchu drogowego z uwzględnieniem innych środków transportu”. 

DZP/RID-I-62 / 11 /NCBR/2016. , - kolorystyka UTK 
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Dla właściwej realizacji projektu przewozu całych zestawów samochodowych w tranzycie konieczne jest 

również wprowadzenie systemu wskazującego kolej jako główny środek transportu w kierunkach wschód 

- zachód. Ponadto oferta kolei powinna cechować się punktualnością przewozów, przewidywalnością 

oferty w dłuższej perspektywie czasu oraz odpowiednio skalkulowaną ceną usługi. 
 

Zapewnienie infrastruktury i taboru do przeniesienia ładunków z drogowych tras 

tranzytowych 

Ważne jest wybranie konkretnych rozwiązań, które mogłyby być wdrażane przez współpracujące 

państwa w zakresie istniejących planów korytarzy transportowych. Połączenia tego typu mogłyby być 

realizowane w przypadku dużej liczby obsłużonych pojazdów oraz na terenach, które ze względu na swoje 

walory powinny być chronione. W ten sposób pomimo wysokich kosztów inwestycji infrastrukturalnych, 

uwzględnienie zmniejszenia generowanych obecnie przez transport drogowy kosztów zewnętrznych  

zapewni jej opłacalność. W związku z dużymi nakładami finansowymi analiza podejmowanych decyzji 

powinna mieć charakter priorytetowy, a lokalizacja tras powinna odpowiadać zapotrzebowaniu. 

Wartością dodaną tego rozwiązania byłoby zmniejszenie kosztów zewnętrznych, jednakże wprowadzenie 

w Polsce takich rozwiązań jak w Austrii, czy Szwajcarii (liczne zakazy w zakresie transportu 

samochodowego)  z uwagi na uwarunkowania ekonomiczno-prawne jest na chwilę obecną niemożliwe.  

Należy zauważyć, że przedsiębiorcy drogowi z państw Europy Środkowo-Wschodniej odgrywają coraz 

ważniejszą rolę również w obsłudze tras drogowych w całej Europie, a także na terenie państw  

zachodnioeuropejskich. Wypracowane rozwiązania powinny brać pod uwagę również zmiany na jakie 

 w kontekście rozwijanych projektów musiałyby się przygotować przedsiębiorstwa drogowe. Rozwiązania 

jak Modalohr pomimo swoich kosztów są rozwijane i wykorzystywane przez kolejne kraje. W ostatnich 

latach uruchomiono między innymi nowe połączenia z Turynu do Calais. Wśród głównych zalet 

technologii  takich jak RoLa czy Modalohr wymieniane są głównie koszty zewnętrzne.  

 

 
Zadania niezbędne do przeniesienia na kolej zestawów samochodowych przejeżdżających  

w tranzycie przez Polskę 

● utworzenie operatora realizującego przewozy w ramach obsługi połączeń tranzytowych. 

Wśród rozwiązań warto poruszyć te, związane zarówno z „ruchomą drogą”, 

● utworzenie porozumienia państw o największym udziale przewoźników drogowych w celu 

wypracowania kompleksowych rozwiązań , korzystając z takich wzorców jak np. AlpInnoCT, 

● opracowanie głównych tras i dostosowanie infrastruktury kolejowej i przeładunkowej – duże 

wymagania w zakresie jakości torów, stworzenie systemu informatycznego umożliwiającego 

sprawną realizację usług w zakresie nieprzerwanego transportu przez terytorium Polski, 

● partnerstwo zagraniczne w celu uruchomienia możliwych tras „ruchomej drogi” 

rozpoczynających się poza obszarem Polski (współpraca z pozostałym państwami bałtyckimi – 

wykorzystanie potencjału Rail Baltica), 

● w pierwszej kolejności wśród rozwiązań związanych z ideą „kolejowej drogi” powinny zostać 

zbadane trzy najważniejsze trasy tranzytowe: Litwa – Niemcy, Litwa – Czechy, Niemcy – 

Białoruś. Należy zaznaczyć, że w wielu pracach badawczych podkreślana jest opłacalność 

transportu, zwłaszcza wliczając koszty zewnętrzne między tymi państwami przy użyciu 

transportu kolejowego na głównej części trasy.  
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● w przypadku przejść granicznych na wschodzie infrastruktura przeładunkowa powinna zostać 

dostosowana do planu Nowego Jedwabnego Szlaku, obecnie przeprowadzane modernizacje 

powinny umożliwiać przewóz typu RoLa, bądź innych rozwiązań zmniejszających ruch drogowy 

w tranzycie realizowany przez terytorium Polski – takich jak Modalohr, 

● współpraca z producentami wagonów specjalistycznych umożliwiających transport tym 

systemem w zakresie zakupu przez Państwo bądź wybranych operatorów odpowiednich 

wagonów, likwidacja utrudnień w zakresie dojazdu do infrastruktury przeładunkowej m.in. 

dostosowanie dróg do wymagań związanych z naciskiem na oś, liczbą pasów ruchu, 

połączeniami z głównymi szlakami drogowymi.   

 

3.5 Wyrównanie szans transportu drogowego i kolejowego 

 
 

Wprowadzenie równych szans działalności dla przewoźników drogowych i kolejowych jest elementem 

niezwykle istotnym dla rozwoju transportu kolejowego. W ostatnich latach systematycznie wzrastał 

udział transportu drogowego w przewozie ładunków kosztem wszystkich pozostałych gałęzi transportu. 

Dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują na dużą dysproporcję w wykorzystaniu dwóch 

głównych gałęzi transportu w Polsce (drogowego i kolejowego). Transport drogowy odgrywa kluczową 

rolę w transporcie ładunków, ale to kolej powinna mieć bardziej widoczną pozycję pod względem udziału 

w przewiezionej masie. 

W opracowaniach Głównego Urzędu Statystycznego do masy ładunków w transporcie drogowym 

przyjmuje się przewozy polskich przedsiębiorców na terytorium kraju jak i zagranicą. W transporcie 

kolejowym natomiast wykazywane są dane przewoźników świadczących usługi na sieci kolejowej  

w Polsce. 
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Rys. 31. Transport samochodowy vs. transport kolejowy (udział % wg masy) 

+Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Wejście przedsiębiorcy na rynek transportu drogowego jest nieporównywalnie łatwiejsze. Powszechność 

transportu drogowego wynika z łatwiejszej organizacji, szybkości realizacji i prostszego łańcucha 

logistycznego. Kolejną istotną kwestią jest brak równości w opłatach, które ponoszą przewoźnicy  

za dostęp do infrastruktury. W chwili obecnej operatorzy kolejowi ponoszą opłaty za każdy 

pociągokilometr zrealizowany na sieci zarządcy infrastruktury. Ponadto w kalkulacji opłat  

za infrastrukturę kolejową uwzględniany jest również ciężar brutto pociągu. W przypadku transportu 

drogowego przewoźnicy ponoszą natomiast opłaty za wybrane odcinki dróg, a stawka dla samochodów 

ciężarowych powyżej 12 ton jest niezależna od masy całkowitej pojazdu. Wpływ na jej wysokość   

ma jedynie klasa Euro dotycząca poziomu emisji spalin pojazdu. Łączna długość sieci dróg krajowych 

objętych elektronicznym systemem poboru opłat wynosi w Polsce jedynie około 3,7 tys. km z ponad 

19 tys. km. We wschodnich regionach Polski jest niewiele odcinków objętych obecnym systemem poboru 

opłat.  

W wykazie stawek obowiązujących w Systemie viaTOLL dla samochodów ciężarowych przyjmuje się  dwie 

kategorie pojazdów: 

1. pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i poniżej 12 t, 

2. pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 12 t. 

Warto zwrócić uwagę na to, że dla samochodu o normie emisji spalin Euro 5 stawki w przedziale od 3,5  

do 12 ton i powyżej 12 ton nie różnią są znacząco. W praktyce opłata  za przejazd pojazdu spełniającego 

normę emisji spalin Euro 5 i masie 4 ton na 200 km odcinku drogi ekspresowej wynosi ok. 170 zł, podczas 

gdy za przejazd tym samym odcinkiem drogi ciągnika siodłowego z naczepą o łącznej masie zestawu 

40 ton, wyniesie ona ok. 230 zł. Dysproporcja tych kosztów nie jest tak duża zważywszy skalę wpływu  

na nawierzchnię drogi przez cięższy pojazd. W upalne dni kiedy temperatura nawierzchni przekracza 

40 st. Celsjusza nagrzany asfalt podatny jest na odkształcenia i pojawienie się kolein. Nawet ciągnik 

siodłowy, który jest załadowany w sposób prawidłowy, powoduje degradację nawierzchni tak, 

jakby przejechało po tym samym odcinku drogi kilkaset samochodów osobowych. Niejednokrotnie zdarza 

się, że samochody ciężarowe i zestawy samochodowe przekraczają dopuszczalne 40 ton dopuszczalnej 

masy całkowitej pojazdu. Z danych Instytutu Badawczego Dróg i Mostów wynika, że samochód ciężarowy 

przeciążony od 10% do ponad 50% powoduje efekt niszczący nawierzchnię od 20 do 400 razy większy, 

w porównaniu z tym o prawidłowej wadze. Pojazdy przeciążone powodują znaczne skrócenie czasu 

eksploatacji całej drogi. Przy średnim przeciążeniu rzędu 20% i założeniu, że auta takie stanowią 1/3 ogółu 

pojazdów ciężkich, żywotność drogi może ulec skróceniu od 50% do nawet 150%. W skrajnym przypadku 
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należy taką drogę remontować, nie co 10, a co 3 lata. W Polsce powinno się wprowadzić pomiar masy 

samochodów ciężarowych na przejściach granicznych oraz na szerszą skalę wykorzystywać urządzenia  

do pomiaru wagi na autostradach, drogach ekspresowych i pozostałych drogach krajowych. Potrzebne 

jest opracowanie systemu pomiaru masy samochodów ciężarowych w oparciu o wagi stacjonarne  

jak i urządzenia mobilne. Analizując obecne wpływy z tytułu kar dla przeciążonych samochodów 

ciężarowych w kraju widać, że nie są one w stanie zrekompensować strat poniesionych na remonty 

uszkodzonych nawierzchni. 

W Polsce za kontrole w transporcie drogowym odpowiada Inspekcja Transportu Drogowego (ITD). 

Inspektorzy mają ograniczone przepisami możliwości. W praktyce wysokość kary nałożonej  

na przedsiębiorcę nie przekracza 15 tys. zł. Zapewnienie ochrony nawierzchni dróg przed niszczeniem 

przez przeciążone samochody ciężarowe i eliminowanie z ruchu takich pojazdów, stanowiących 

nieuczciwą konkurencję w obszarze towarowych przewozów drogowych, należą do głównych zadań 

realizowanych przez ITD. W 2018 r. GDDKiA zakupiła 108 kompletów nowoczesnych wag przenośnych 

za 5,5 mln zł do kontroli rzeczywistych parametrów pojazdów uczestniczących w ruchu drogowym. 

Urządzenia mają pomóc inspektorom ze wszystkich województw w realizacji kontroli pojazdów. 

W państwach europejskich takich jak np. Niemcy, Szwajcaria czy Austria prowadzone są działania 

zmierzające do ograniczenia ruchu drogowego i skłaniające do wyboru kolei jako alternatywnego środka 

transportu. Rozwiązania stosowane w tych państwach są skuteczniejsze niż w Polsce i pozwalają 

na zwiększenie dyscypliny i zapewnienie przestrzegania przepisów przez przewoźników. 

Rozwiązania mające na celu ograniczenie ruchu drogowego oraz działania kontrolne właściwych 
organów w wybranych państwach europejskich 

 

KRAJ ROZWIĄZANIA 
ORGANY KONTROLUJĄCE I 

ICH UPRAWNIENIA 

NIEMCY 

Od 2005 r. obowiązują opłaty 
za korzystanie ze wszystkich 
autostrad dla ciężarówek 
o dopuszczalnej masie 
co najmniej 12 ton. 
W 2015 r. limit masy 
zmniejszono do 7,5 tony oraz 
rozszerzono system opłat 
o 2,3 tys. dróg krajowych. 
Od lipca 2018 r. wprowadzono 
opłaty za korzystanie 
ze wszystkich dróg krajowych 
dla samochodów ciężarowych 
od 7,5 tony. 
Od 1 stycznia 2019 r. opłaty 
zależne są od masy pojazdu, 
normy emisji spalin oraz 
obciążenia hałasem  

● Podmiotem 

odpowiedzialnym za 

przeprowadzanie 

kontroli pojazdów 

ciężarowych jest 

Bundesamt für 

Güterverkehr, w 

skrócie BAG, czyli 

Federalny Urząd ds. 

Transportu Towarów, 

● Kontrolerom BAG 

przysługuje szereg 

uprawnień podobnych 

do tych 

przysługujących policji, 

● Wszystkie grupy 

kontrolerów połączone  

są bezpośrednio z 

Centralą przez UMTS 

(Uniwersalny System 

Telekomunikacji 

Ruchomej), 
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● Inspektorzy mogą 

sprawdzać kierowców i 

pojazdy we współpracy 

z policją, urzędem 

celnym oraz organem 

nadzoru nad 

prowadzeniem 

działalności 

gospodarczej, 

● Inspektorzy są 

zobligowani do 

przestrzegania norm 

dotyczących w zakresie 

tzw. zera tolerancji 

podczas ważenia 

samochodu 

ciężarowego, mogą 

jednak dopuścić to 

przekroczenie do 

jedynie 2%, 

● Sprawdzana jest opłata 

za przejazd, czas pracy 

kierowcy, wymiary 

pojazdu, nacisk na osie, 

masa całkowita oraz 

przestrzeganie 

dopuszczalnych norm 

poziomu hałasu i emisji 

zanieczyszczeń, 

● Kontrolerzy badają 

stan techniczny 

pojazdów 

i zabezpieczenie 

ładunku, 

● Dodatkowo 

sprawdzane są 

wymagane dokumenty 

tj. licencje, certyfikaty, 

dokumenty dotyczące 

przewożonego towaru, 

polisy OC oraz 

ubezpieczenia od szkód 

towarowych. 
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SZWAJCARIA 

W 1985 r. wprowadzono 
podatek drogowy LSVA dla 
wszystkich pojazdów powyżej 
3,5 tony. Z opłaty zwolnione 
zostały pojazdy, które pokonują 
tę trasę transportową 
tranzytem kolejowym. 
Referendum z 1994 r. 
wprowadziło zakaz rozbudowy 
autostrad przez Alpy. 
Zwiększono opłaty dla 
ciężarówek - opłata drogowa 
uwzględnia koszty zewnętrzne, 
masę pojazdu, kategorię emisji 
spalin i długość trasy. 
Wprowadzono opłaty za każdy 
km dla samochodów o masie 
pow. 3,5 tony oraz zakaz ruchu 
samochodów ciężarowych 
w godzinach nocnych, niedziele i 
święta państwowe. 

● Nadzór nad 

transportem 

realizowanym przez 

pojazdy ciężarowe 

sprawuje Wydział ds. 

Policji Drogowej; 

● Kontrole są 

skrupulatne i 

szczegółowe, w 

związku z czym mogą 

trwać nawet kilka 

godzin, 

● Mandaty są 

wystawiane w 

uzależnieniu od 

poziomu zarobków, 

płatności należy 

dokonać od razu. 

Stosuje się system 

mandatów dziennych. 

W ciągu dnia może 

zostać nałożona kara w 

wysokości 

od 1 do 60 mandatów w 

zależności od 

przewinienia i stopnia 

zamożności 

zatrzymanego 

kierowcy, 

● Pod Bernem działa 

Centrum Kontroli 

Transportu 

Drogowego, które 

prowadzi szczegółową 

kontrolę  

w zakresie uprawnień 

kierowców, stanu 

technicznego pojazdów, 

masy, zabezpieczenia 

ładunku oraz czasu 

pracy, jazdy i 

odpoczynku, 

● Policja restrykcyjnie 

sprawdza 

przestrzeganie 

obowiązku posiadania 

winiety. Za brak ważnej 
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winiety lub niewłaściwe 

jej umiejscowienie 

grożą wysokie kary 

pieniężne, 

● Prawo 

jest  restrykcyjne, jeśli 

chodzi o przekroczenie 

dopuszczalnej masy 

przez pojazd ciężarowy. 

Istnieje tolerancja w 

wysokości 3% masy 

zważonego pojazdu 

wynikająca z marginesu 

błędu urządzenia 

mierzącego. 

 

AUSTRIA 

W celu ograniczenia ruchu 
drogowego  
w wielu regionach obowiązują 
ograniczenia dotyczące tonażu, 
wysokości i prędkości 
ciężarówek (60 km/h dla jazdy 
w nocy na autostradach). 
Wprowadzono zakazy 
przejazdu samochodów  
z przyczepami, zakazy przejazdu 
samochodów ciężarowych i 
ciągników siodłowych 
dopuszczonych do ruchu przed 
1992 r., oraz zakazy jazdy nocą 
oraz w dni wolne. 
Od 1 sierpnia 2019 r. 
planowane jest wprowadzenie 
tzw. Pakietu Anty-
Tranzytowego ograniczającego 
ruch samochodów ciężarowych 
przez Tyrol 

● Za kontrolę pojazdów 

ciężarowych 

odpowiedzialny jest 

Federalny Urząd 

Transportowy, a także 

Departament 

Federalnego 

Ministerstwa Innowacji  

w Transporcie i 

Technologii, 

● Podczas 

kontroli  pojazdy 

kierowane są 

na wyznaczone pasy 

ruchu lub też przejazd 

na drogach szybkiego 

ruchu odbywa się przez 

parkingi, na których 

każdy samochód 

przejeżdża przez 

urządzenie mierzące 

ciężar pojazdu, 

● Regulacje dotyczące 

masy oraz tolerancji w 

ważeniu pojazdów 

zawarte są w 

dokumencie nazwanym 

Motor Vehicle Act, 

● Nie istnieje żadna 

oficjalna tolerancja 
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dotycząca 

przekroczenia 

dopuszczalnej masy 

całkowitej pojazdu. 

Inspektorzy mogą 

jednak zastosować 

ostrzeżenie dla 

kierowcy gdy 

przekroczenie nie jest 

wyższe niż 2%. 

 

 

Do wyrównania szans transportu drogowego i kolejowego Polsce, oprócz kontroli samochodów 

ciężarowych przez uprawnione służby, istotne jest również wprowadzenie odpowiednich regulacji 

prawnych mających na celu ograniczenie ruchu samochodów ciężarowych na dłuższych trasach 

krajowych oraz w przewozach tranzytowych.  

 

 

 

Rys. 32. Liczebność pojazdów ciężarowych w grupach DMC (dopuszczalnej masy całkowitej). 

 

 

Źródło: GUS, GDDKiA, opracowanie własne 

 

W Polsce w transporcie drogowym blisko 30% udział w przewozach stanowią samochody ciężarowe, 

których masa wynosi 40 ton.  

Istotne jest aby w pierwszej kolejności dążyć do przeniesienia ładunków z tych właśnie pojazdów na tory. 

Wpływy z tytułu opłaty drogowej viaTOLL są nieproporcjonalnie niskie dla samochodów ciężarowych  

o masie 40 ton w stosunku do tego, co płaci pojazd ciężarowy o masie np. 10 krotnie niższej.  

Warto przyjrzeć się rozwiązaniom u naszych zachodnich sąsiadów. W 2018 r. w Niemczech wprowadzono 

opłaty za korzystanie ze wszystkich dróg krajowych dla samochodów ciężarowych od 7,5 tony. W Polsce 

obecnie system poboru opłat viaTOLL obejmuje niecałe 20% dróg krajowych (3660 km z ponad 19 tys. 
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km). Wprowadzenie, podobnie jak w Niemczech, opłat drogowych na wszystkich drogach krajowych 

powinno służyć co najmniej częściowemu pokryciu kosztów zewnętrznych generowanych przez 

samochody ciężarowe oraz kosztów związanych z remontami i eksploatacją dróg. Ruch samochodów 

ciężarowych w Polsce ma niewątpliwie dużo większe negatywne oddziaływanie na środowisko niż 

transport kolejowy. Jest obciążeniem dla osób mieszkających w pobliżu dróg oraz utrudnieniem dla 

kierowców samochodów osobowych. 

 

Rys. 33. Mapa sieci dróg krajowych objętych elektronicznym systemem poboru opłat viaTOLL  
(stan 9 lipca 2017) 

 

 

Źródło: GDDKiA 

 

Dodatkowo istotne byłoby rozważenie wprowadzenia szerszego niż obecny podziału kategorii 

wagowych, wg których pobierane są opłaty w elektronicznych systemie opłat viaTOLL. W Niemczech  

od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe taryfy opłat drogowych od samochodów ciężarowych. Przy tym 

kategoria wagowa jest między innymi parametrem służącym do obliczenia wysokości opłaty drogowej. 

Kierowcy i przedsiębiorcy powinni mieć na uwadze prawidłowe zadeklarowanie wagi pojazdu, ponieważ 

jest to ściśle przestrzegane, a wszelkie odstępstwa stanowią wykroczenie, podlegające karze grzywny.  
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Stawka opłaty za kilometr składa się z trzech elementów:  

● kosztów infrastruktury odpowiednio do kategorii wagowej pojazdu lub zestawu pojazdów 

podlegających opłatom drogowym,  

● kosztów związanych z zanieczyszczeniem powietrza zależnie od klasy emisji spalin, 

● kosztów związanych z natężeniem hałasu w wysokości 0,002 euro za kilometr.  

Masę pojazdu należy przyporządkować do jednej z następujących kategorii wagowych: dopuszczalna 

masa całkowita (DMC) od 7,5 tony do 11,99 tony, od 12 ton do 18 ton lub powyżej 18 ton. W przypadku 

dopuszczalnej masy całkowitej powyżej 18 ton dodatkowo należy podać liczbę osi.  

W celu wyrównania szans transportu drogowego i kolejowego istotne jest wprowadzenie systemu poboru 

opłat na całej sieci dróg krajowych w Polsce. Opłaty za dostęp do infrastruktury kolejowej powinny być 

konkurencyjne w stosunku do transportu drogowego. 

Stawki (mnożnik) za dostęp do infrastruktury drogowej powinny być tak skonstruowane aby zachęcać 

przy większych odległościach do korzystania z ekologicznych środków transportu czyli przenoszenia 

towarów na kolej. Płatnym dostępem powinny zostać objęte wszystkie drogi, aby uniemożliwić 

realizowanie tras odcinkami bezpłatnymi. 

Ponadto należy mieć na uwadze, że zgodnie z proekologiczną polityką UE każdy środek transportu 

powinien internalizować w pełnym stopniu swoje koszty zewnętrzne. W Europie transport drogowy 

dokonuje tego jedynie w ok. 50%. Powinien zostać wprowadzony system, który w rozsądnym czasie 

doprowadzi do sytuacji, gdzie zanieczyszczający zapłaci proporcjonalnie za dostęp do infrastruktury. 

System taki nie może jednak zachwiać konkurencyjnością polskiej gospodarki.  

W związku z powyższym, zasadne wydaje się wprowadzenie w Polsce większej internalizacji kosztów 

zewnętrznych przez transport drogowy wzorem krajów Europy Zachodniej. Dla przykładu, w Szwajcarii, 

gdzie udział transportu kolejowego utrzymuje się na wysokim poziomie, opłata drogowa została 

wprowadzona już w 2011 r. Są w niej uwzględnione koszty zewnętrzne, a przychody z opłaty 

są przeznaczane m.in. na utrzymanie i modernizację infrastruktury kolejowej. Z podatku drogowego  

dla samochodów ciężarowych (LSVA) zwolnione są pojazdy, które pokonują trasę transportową 

tranzytem kolejowym. Istnieje zakaz ruchu ciężarówek w nocy, niedziele i święta, zaś winieta roczna jest 

obowiązkowa niezależnie od liczby przejazdów. W Austrii, gdzie również udało się w  ostatnich latach 

utrzymać wysoki udział transportu kolejowego, przewóz samochodów ciężarowych pociągami  

jest subsydiowany przez państwo, zaś przewozów niektórych towarów transportem drogowym pomiędzy 

Niemcami i Włochami w tranzycie jest zakazany. 

Zwiększenie przewozów intermodalnych na kolei - rola zarządcy 

Istotną rolę w procesie przeniesienia towarów z dróg na kolej ma zarządca infrastruktury. Jego celem 

powinno być stworzenie sieci infrastruktury, która obsłuży wzrastające potrzeby transportowe. 

Dla przewoźników kolejowych wykonujących przewozy intermodalne istotne są stabilne warunki 

funkcjonowania na rynku. Rynek z roku na rok rozwija się, a przewozy systematycznie rosną.  

Jest to zjawisko optymistyczne.  Z drugiej strony wzrost przewozów jest nieproporcjonalny  

do wzrostu przeładunku w terminalach. Wniosek jest taki, że znaczna część ładunków obsługiwana jest 

przez transport drogowy. Istotna jest ścisła współpraca PKP PLK oraz GDDKiA w zakresie modelowania 

ruchu środków transportu, jak również szybkie reagowanie na wzrastający popyt. 

Istotnym aspektem działalności PKP PLK powinna być koncentracja na kliencie. Kolej musi nadążać  

za zmieniającym się popytem oraz potrzebami klientów (zarówno przewoźników jak i samych nadawców 

ładunku). Prace remontowe i modernizacyjne prowadzone na sieci nie powinny w sposób istotny zakłócać 

ruchu pociągów, ani ich opóźniać. Konieczne jest informowanie przewoźników kolejowych o wszelkich 

ograniczeniach eksploatacyjnych z odpowiednim wyprzedzeniem i konsekwentne przestrzeganie 
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zaplanowanych terminów. W wielu przypadkach kontakt zarządcy infrastruktury z korzystającymi  

z torów jest ograniczony.  

Biorąc pod uwagę prace remontowe i modernizacyjne zaplanowane przez PKP PLK, konieczna jest także 

koordynacja realizowanych zadań z działaniami inwestycyjnymi prowadzonymi przez inne podmioty, 

w tym przez operatorów terminali intermodalnych czy użytkowników bocznic kolejowych. Konieczne jest, 

aby zarządca infrastruktury zwracał szczególną uwagę na zapewnienie odpowiednich parametrów 

eksploatacyjnych sieci kolejowej w miejscach styku z innymi sieciami lub obiektami, tak aby możliwe było 

pełne wykorzystanie ich potencjału. 

Rolą zarządcy konieczne jest stworzenie systemu zachęt. Szczególnie istotne jest konstruowanie takiego 

systemu na trasach mających szczególne znaczenie dla rozwoju przewozów intermodalnych. W tym celu 

rekomendowana jest zmiana zasad stosowania ulgi w opłacie za dostęp do infrastruktury kolejowej, 

tak aby obejmowała ona trasy, na których istnieje największy potencjał rozwoju przewozów 

intermodalnych np. północ - południe, czy wschód - zachód. Jednocześnie powinien być położony większy 

nacisk na rozwój bocznic oraz terminali towarowych. Szczególnie istotne jest stworzenie sieci punktów 

węzłowych, umożliwiających przeładunek towarów między różnymi gałęziami transportu, 

uwzględniającej również transport morski i żeglugę śródlądową. Ważne jest aby zapewnić odpowiednie 

warunki do załadunku i wyładunku towarów w obszarach dużych aglomeracji. Istotna jest analiza potrzeb 

w tym zakresie, uwzględniająca wyznaczenie najbardziej optymalnych lokalizacji do tworzenia takich 

punktów.   

Jedną z najważniejszych kwestii jest współpraca zarządców oraz właścicieli obiektów infrastruktury 

usługowej w zakresie dostępu torów dojazdowych, gwarantując ich dostępność. Właściciele bocznic 

należących do kompleksów obiektów infrastruktury usługowej powinni mieć zagwarantowane  

ich utrzymanie, a także możliwość rozwoju poprzez zwiększenie liczby torów czy dostosowanie  

do przyjęcia składów pociągów o długości powyżej 740 metrów. Należy mieć na uwadze, 

aby  owopowstałe obiekty miały zagwarantowany dostęp gwarantujący odpowiednią przepustowość.  

W tej kwestii należy również pamiętać, że dla przewoźników istotna jest odpowiednia przepustowość sieci 

zapewniająca prowadzenie regularnych przewozów z odpowiednio wysoką prędkością. Niska prędkość 

handlowa pociągów intermodalnych w Polsce powoduje, że przewoźnikom wzrastają znacząco koszty 

działalności wynikające choćby z konieczności zamiany maszynistów na danej trasie, wynikającą  

z obowiązujących norm godzin pracy. W opinii operatorów kolejowych istotne jest zapewnienie płynności 

przejazdów. Regularne i szybkie przejazdy w połączeniu z właściwym obiegiem wagonów (ograniczeniem 

przejazdów próżnych składów) są w stanie przynieść podmiotom większe zyski, niż zastosowanie 

preferencji w postaci samej ulgi intermodalnej.  Koszty uruchamiania pustych składów są wysokie i warto 

aby tabor był optymalnie wykorzystywany i przynosił zyski. 
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