dr inż. Ignacy Góra
Prezes
Urzędu Transportu Kolejowego

Szanowni Państwo,
Urząd Transportu Kolejowego, jako otwarty regulator rynku kolejowego
nastawiony jest na współpracę w celu pokonywania barier w rozwoju rynku
kolejowego. W tym zakresie przeprowadzone zostały konsultacje z organizacjami
reprezentującymi korzystających z usług kolejowych przewoźników towarowych,
w celu uzyskania ich opinii o rynku kolejowym w Polsce.
W niniejszym raporcie podsumowującym przeprowadzone konsultacje zawarto
problemy, z jakimi borykają się podmioty działające na rynku kolejowym, a także
bariery, które napotykają podmioty chętne do wykorzystania kolei w transporcie
towarów. Z analizy wynika, że wiele problemów może być rozwiązanych
bezpośrednio przez podmioty funkcjonujące na rynku. Szczególnie istotna jest
współpraca oparta m.in. na dostępie do informacji i właściwym jej przepływie
pomiędzy przewoźnikiem, aplikantem a zarządcą. Służyć temu mogą rozmowy
i wypracowane przekrojowe i kompleksowe rozwiązania na rzecz przewozów
z wykorzystaniem różnych gałęzi transportu.
Zachęcam do lektury niniejszego raportu i wspólnej rozmowy wszystkich
zainteresowanych wdrażaniem zrównoważonego transportu w Polsce.

Z wyrazami szacunku
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Radosław Pacewicz
Wiceprezes
Urzędu Transportu Kolejowego

Szanowni Państwo,
rynek przewozów towarowych w Polsce pomimo odnotowanych w ciągu ostatnich
lat wzrostów, zwłaszcza w przewozach intermodalnych ma znacznie mniejszy
udział w masie przewiezionych ładunków w porównaniu do przewozów
drogowych.
Należy podjąć działania dążące do zrównoważenia transportu w Polsce. Powinno
polegać to 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 dróg na inne bardziej ekologiczne środki transportu.
Warto pamiętać, że dla korzystających z transportu kolejowego istotny jest szybki
czas realizacji usługi pozwalający na obniżenie potencjalnych kosztów dostaw
towarów, a sprawne połączenia kolejowe powinny uzupełniać się z ofertą
transportu drogowego.

Z wyrazami szacunku
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Wstęp
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego co najmniej raz na 2 lata przeprowadza konsultacje
z zainteresowanymi organizacjami, które reprezentują pasażerów i korzystających z usług
kolejowych przewozów towarowych 1. Niniejszy raport obejmuje przeprowadzone w 2019 r.
konsultacje z przedstawicielami rynku transportu towarów. Na podstawie zebranych opinii
opracowano zestawienie kluczowych barier utrudniających podmiotom funkcjonowanie na
rynku przewozów towarowych. Przedstawione zostały powody, dla których w wielu
przypadkach wybierane są usługi transportu świadczone przez transport drogowy, pomimo
że ze względu na rodzaj przewożonego towaru, jego masę oraz odległość to kolej powinna być
w sposób naturalny najczęściej wybieranym środkiem transportu.
W niniejszym raporcie z konsultacji głównym źródłem informacji były bezpośrednie wywiady
z organizacjami zrzeszającymi korzystających z usług przewoźników towarowych.
Dodatkową wiedzę pozyskano dzięki dedykowanym ankietom wysłanym do podmiotów
objętych badaniem oraz ich analizy. W ramach konsultacji odbywały się spotkania
bezpośrednie, wideokonferencje oraz rozmowy telefoniczne. Zebrane informacje pozwoliły
na przygotowanie niniejszej publikacji.

Dla nadawców i odbiorców ładunków czynnikiem wpływającym na wybór danego środka
transportu są trzy podstawowe zmienne: czas, koszt i dostęp do infrastruktury
załadowczej/wyładowczej. Te trzy czynniki są kluczowe z punktu widzenia optymalizacji
łańcucha dostaw.
Sprawna usługa wpływa na skrócenie czasu całego procesu. Ma ona również wpływ
na punktualność dostaw. W transporcie kolejowym największy wpływ na czas dostawy ma
odpowiednia przepustowość i prędkość. Niska przepustowość sieci jest aktualnie problemem

1

zgodnie z art. 13 ust. 3a. pkt 1 b ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2019 r., poz. 710 z późn. zm.)
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wpływającym na terminowość dostaw. W transporcie kolejowym trudno jest przewidzieć,
kiedy dana dostawa dotrze do miejsca przeznaczenia. Sieć kolejowa w Polsce obecnie
nie zapewnia odpowiednich parametrów prędkości dla przewozów ładunków. W 2018 r.
średnia prędkość handlowa dla pociągów towarowych wyniosła 21,5 km/h, a dla przewozów
intermodalnych 28,6 km/h.
Z punktu widzenia klienta czas dostawy jest silnie skorelowany z kosztem realizacji procesu
przewozu. Dla klientów czas realizacji usługi i związane z tym opłaty są czynnikami
wpływającymi na podejmowane decyzje biznesowe.
W opinii badanych podmiotów oprócz czasu i kosztu istotny jest również dostęp
do odpowiedniej infrastruktury w której może nastąpić sprawny załadunek i wyładunek
towarów.
W ramach prowadzonych konsultacji z organizacjami reprezentującymi korzystających
z usług kolejowych przewozów towarowych zidentyfikowane zostały bariery, utrudniające
efektywniejsze wykorzystanie kolei i jednocześnie powodujące przejmowanie znacznego
wolumenu ładunków przez transport drogowy. Problemy, z jakimi borykają się interesariusze
kolei, można pogrupować w następujących obszarach:
I. Bariery systemowe,
II. Bariery operacyjne,
III. Stan infrastruktury kolejowej.
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I.

Bariery systemowe

Polityka Unii Europejskiej zakłada stopniowe zwiększanie wykorzystania alternatywnych
wobec transportu drogowego gałęzi transportu. Przykłady krajów zachodnioeuropejskich
pokazują, że im bardziej aktywna polityka wspierania kolei, tym większy jej udział w rynku
transportowym. Poniżej przedstawiono najważniejsze, wskazane przez rynek bariery
systemowe wymagające wsparcia państwa w zakresie polityki transportowej.

Nierówne warunki funkcjonowania na rynku transportu kolejowego i drogowego
Wśród barier systemowych warto zwrócić uwagę na postrzeganie kolei i transportu
drogowego w polityce transportowej kraju. Przez wiele lat środki na inwestycje drogowe
znacznie przewyższały te które trafiały na kolei, co powodowało wzrost udziału towarów
przewożonych w transporcie drogowym. Kolej natomiast systematycznie traciła klientów
w przewozie ładunków, nawet masowych, do których naturalnie jest predysponowana.
W ostatnich latach jednak budżet na inwestycje kolejowe w ramach Krajowego Programu
Kolejowego (KPK) do 2023 r. zwiększył się. Zgodnie z informacjami przedstawianymi m.in.
przez Ministerstwo Infrastruktury czy też zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. wartość projektów inwestycyjnych w ramach KPK określono na ponad 70 mld
złotych. KPK zakłada stworzenie sprawnej i nowoczesnej sieci kolejowej a tym samym
polepszenie warunków dla przewozu towarów. Atrakcyjność kolei wzmocni spójna sieć
kolejowa o wyższych prędkościach, odpowiednia przepustowość zapewniająca
konkurencyjne czasy przewozów towarowych m.in. łączące Śląsk z portami Trójmiasta,
Szczecina i Świnoujścia. Na etapie prowadzonych konsultacji podmioty rynku zwracały
uwagę na to, że w polityce transportowej powinny zostać wypracowane rozwiązania
zmierzające do realizacji celów Komisji Europejskiej określających, że do 2030 r. 30%
drogowego transportu na odległość większą niż 300 km powinno być wykonywane
alternatywnymi środkami transportu. Ze względu na predyspozycje oraz potencjał
przewozowy kolej powinna być wiodącym środkiem transportu w przewozach
dalekobieżnych. Przewozy drogowe mogą być natomiast wykonywane jedynie
na początkowym i końcowym odcinku trasy. Tymczasem nie ma regulacji ani zachęt dla
przedsiębiorców do przeniesienia długodystansowych przewozów na transport kolejowy.

7

Uwagę należy zwrócić również na dysproporcje w kwestii opłat za dostęp do infrastruktury.
Operatorzy kolejowi ponoszą opłaty za każdy pociągokilometr zrealizowany na sieci
zarządcy infrastruktury. Na wysokość opłaty wpływa również waga brutto pociągu. Wysokie
koszty utrzymania i remontów infrastruktury kolejowej przekładają się na wysokie opłaty
za dostęp do infrastruktury. Średni koszt za 1 poc-km pociągu towarowego wynosi 12,80 PLN
co (wg kursu na koniec 2019 r.) stanowiło ok. 3 €. W przypadku przewoźników drogowych
opłacie podlegają jedynie 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.
W tym zakresie warto wziąć pod uwagę rozwiązania z innych państw. Wprowadzenie
np. przez Szwajcarię bardzo 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 spełniającą normę emisji
spalin Euro 5 o masie 40 ton wynosi ok. 1 €. W Polsce opłata 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 krajach takich jak Austria czy Niemcy opłaty są również znacznie
wyższe niż w Polsce. W Niemczech oprócz opłat drogowych dla samochodów ciężarowych
powyżej 12 ton od 2018 r. rozszerzono opłaty dla lżejszych pojazdów o masie powyżej
7,5 tony na wszystkie drogi krajowe. W Polsce natomiast długość sieci dróg krajowych
objętych elektronicznym systemem poboru opłat wynosi jedynie około 3,7 tys. km z ponad
19 tys. km. We wschodnich regionach Polski warto zauważyć, że obecnie jest niewiele
odcinków objętych systemem poboru opłat.
Rys. 1. Stawki za dostęp do infrastruktury drogowej w Polsce na tle wybranych państw
europejskich (€ za 1 km)
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Źródło: Opracowanie własne UTK

W przeciwieństwie do stawek za dostęp do infrastruktury drogowej, stawki dostępu
do infrastruktury kolejowej w Polsce w zakresie przewozu rzeczy są natomiast jednymi
z wyższych w Europie i przewyższają średnią europejską o 0,63 €.
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Rys. 2. Stawki za dostęp do infrastruktury kolejowej w Polsce na tle wybranych państw europejskich
(€ za 1 km) w 2018 r.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych IRG-Rail

Dla rozwoju transportu towarowego, a zarazem wpływu na rozwój gospodarki, istotne
są działania w zakresie polityki państwa, mające na celu równoważenie poszczególnych gałęzi
transportu. W ostatnich latach systematycznie wzrastał udział transportu drogowego. Dane
statystyczne wskazują 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 krajach takich jak Królestwo Niderlandów czy Niemcy
zostały dodatkowo wprowadzone przez Państwo programy wsparcia transportu kolejowego.
Królestwo Niderlandów wprowadziło pomoc w formie dofinansowania do rzeczywistej liczby
przejechanych pociągokilometrów przez beneficjenta w danym roku kalendarzowym.
Według Królestwa Niderlandów działania pomocowe przyczyniły się w 2019 r.
do zmniejszenia poziomu opłat za dostęp do infrastruktury o ok. 66%, a w kolejnych latach
przyczynią się do zmniejszenia tych opłat o ok 57%. W Niemczech natomiast w porozumieniu
z Komisją Europejską wprowadzono 45% obniżkę w stawkach za dostęp do infrastruktury
kolejowej dla przewoźników towarowych. Wsparcie ze strony rządu niemieckiego w 2019 r.
wyniosło ok. 350 mln euro i zostało zapowiedziane, że dotacje będą udzielane do 2023 r.
Jednocześnie zobowiązano przewoźników do poinformowania klientów o uzyskanych
dofinansowaniach aby mogli skorzystać na tym. Działania te mają na celu zachęcenie do
przenoszenia jak największej ilości towarów na kolei. Wykorzystanie jej jako alternatywnego,
bezpiecznego i ekologicznego środka transportu wobec przewozów drogowych.

Regulacje prawne dotyczące udostępniania obiektów infrastruktury
Wśród barier systemowych warto zwrócić uwagę na wskazywaną podczas konsultacji
kwestię udostępniania obiektów infrastruktury usługowej (OIU). Przepisy odnośnie
udostępniania obiektów infrastruktury usługowej w Polsce nie są dostosowane do praktyki
rynkowej i faktycznych relacji między podmiotami. Określają one np. regulacje udostępniania
obiektów infrastruktury usługowej dla przewoźników kolejowych zamiast dla aplikantów.
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Tymczasem to organizator transportu jest co do zasady najbardziej zainteresowany usługami
organizacji załadunku i wyładunku towarów, a nie przewoźnik kolejowy. Ten ostatni
powinien koncentrować się na sprawnej realizacji przewozów. Niedostosowanie przepisów
w kwestii OIU oznacza, że organizatorzy przewozów nie mają uprawnień składania skarg
do Prezesa UTK, w przypadku występujących nieprawidłowości np. dotyczących zasad
dostępu i sposobu pobierania od nich opłat.
Odmienne podejście prezentuje prawodawca w przypadku udostępniania infrastruktury
kolejowej, gdzie zostało wprowadzone pojęcie aplikanta. Zgodnie z art. 4 pkt 9b ustawy
o transporcie kolejowym aplikant to przewoźnik kolejowy, międzynarodowe ugrupowanie
interesów gospodarczych obejmujące przewoźników kolejowych lub inny podmiot
zainteresowany uzyskaniem zdolności przepustowej, w szczególności organizator
publicznego transportu kolejowego, spedytor, nadawca ładunku lub operator transportu
kombinowanego. Takie ujęcie definicji pozwala szerszej grupie podmiotów wnioskować
o dostęp do infrastruktury. Przedstawiciele klientów kolei są przekonani, że gdyby
w analogiczny sposób zmienić przepisy dotyczące udostępniania OIU, w szczególności
dotyczących załadunku i wyładunku towarów, pozwoliłoby to większej liczbie podmiotów na
wnioskowanie o dostęp do tych obiektów, ponieważ definicja aplikanta jest definicją szerszą
niżeli definicja przewoźnika kolejowego. Taka zmiana umożliwiłaby również Prezesowi UTK
rozpatrywanie skarg dotyczących udostępniania OIU tym podmiotom.

Potrzeba programów wsparcia funkcjonowania bocznic
Podczas konsultacji z podmiotami korzystającymi z transportu kolejowego wskazywano
na potrzebę wsparcia dla bocznic kolejowych. Istotnym elementem rozwoju bocznic może
być wprowadzenie dofinansowania do budowy i utrzymania bocznic kolejowych dla
przedsiębiorstw, które zadeklarują korzystanie z transportu kolejowego. Wysokość
dofinansowania mogłaby być uzależniona np. od przeładowanej masy towarów czy
zrealizowanej pracy eksploatacyjnej z wykorzystaniem transportu kolejowego w określonym
czasie.
Kraje takie jak Austria, Niemcy czy Szwajcaria wdrażają programy rewitalizacji
oraz modernizacji istniejących bocznic, oraz programy wspierające budowę nowych bocznic
kolejowych. Jako przykład polityki wspierającej rozwój infrastruktury można wskazać
rozwiązania stosowane w Niemczech, gdzie dofinansowanie dotyczy oprócz każdej
przeładowanej tony także każdego 1 tys. tono-km pracy przewozowej wygenerowanej
na sieci w ciągu roku. Warto zauważyć również, że dofinansowanie zostaje dodatkowo
zwiększone, jeżeli przeładunki oraz praca przewozowa wzrosną w stosunku do lat ubiegłych.
Podmioty wskazywały również na zbyt skomplikowane i nadmierne wymagania prawne
dotyczące uzyskania wymaganych świadectw i certyfikatów bezpieczeństwa. Wymaga to ze
strony podmiotów zaangażowania znacznych środków finansowych. Postulowane jest
uproszczenie przepisów, wprowadzenie uniwersalnych regulaminów i instrukcji.
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Niewystarczająca dostępność wykwalifikowanej kadry zawodowej
W ramach konsultacji z organizacjami reprezentującymi korzystających z usług kolejowych
przewozów towarowych podkreślano problemy kadrowe w zakresie specjalistów
branżowych. W szczególności wskazywano na niewystarczającą podaż maszynistów
i ustawiaczy. Zapewnienie ciągłości pracy na stanowiskach związanych z organizacją oraz
realizacją przewozów kolejowych stanowi obecnie jeden z kluczowych problemów
sygnalizowanych przez podmioty funkcjonujące na rynku transportu kolejowego.

Tab. 1. Stan zatrudnienia na 31.12.18 r. i prognoza zatrudnienia na kolejne lata u przewoźników
i zarządców infrastruktury

Stan zatrudnienia
Stanowisko

na 31.12.2018 r.

Prognoza zatrudnienia
2019

2020

2021

2022

maszynista

13 393

13 750

14 130

14 306

14 409

dyżurny ruchu

9 396

8 904

8 556

8 290

8 124

nastawniczy

5 139

4 958

4 829

4 683

4 629

kierownik pociągu

5 233

5 401

5 476

5 520

5 552

ustawiacz

2 586

2 697

2 777

2 820

2 842

manewrowy

1 012

1 107

1 177

1 196

1 219

rewident taboru

2 887

2 907

3 011

3 089

3 126

automatyk

2 225

2 225

2 215

2 204

2 177

toromistrz

1 571

1 563

1 564

1 553

1 533

dróżnik
1 935
prowadzący pojazdy
kolejowe
636

1 901

1 854

1 790

1 723

665

663

694

727

Źródło: Opracowanie własne UTK

Prezentowane w powyższej tabeli dane zebrane przez Urząd Transportu Kolejowego
prezentują dane zebrane od przewoźników oraz zarządców infrastruktury, ale nie zawierają
stanu zatrudnienia i potrzeb na bocznicach kolejowych zarządzanych prze inne podmioty.
Z innego badania przeprowadzonego przez Urząd Transportu Kolejowego wynika również,
że w ostatnich latach struktura wieku maszynistów nieznacznie się zmieniła. W dalszym ciągu
ponad połowa z nich ma co najmniej 50 lat, lecz udział największego przedziału wiekowego
(50 – 59 lat) zmniejszył się z 41 % do 38%.

11

Rys. 3. Struktura wieku maszynistów w 2017 r. i 2018 r.
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Źródło: Opracowanie własne UTK

Średni wiek wykwalifikowanych osób na stanowiskach ustawiacza i manewrowego
pracujących na torach to również 50 lat.
Podczas konsultacji wskazywano na restrykcyjne wymagania zdrowotne dla pracowników
wykonujących pracę na bocznicach kolejowych. Jednocześnie długotrwały i kosztowny
proces kształcenia wymaganego dla potrzeb pracy na wyspecjalizowanych stanowiskach
na kolei powoduje zagrożenie, że za kilka lat zabraknie siły roboczej potrzebnej
do wykonywania operacji na bocznicach kolejowych.
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II.

Bariery operacyjne

Oprócz barier systemowych, podczas konsultacji wskazano również bariery operacyjne
mające wpływ na rozwój transportu towarów koleją. Dla klientów chcących skorzystać
z usług kolei istotna jest szybka i szczegółowa informacja o możliwości realizacji przewozu
oraz dostarczanie towarów na czas. Przewoźnicy natomiast oczekują pełnej informacji
od zarządcy np. odnośnie realizacji prac modernizacyjnych i związanych z nimi utrudnieniami,
aby móc przygotować ofertę. W tym zakresie kluczowa jest współpraca wszystkich
interesariuszy rynku i bieżąca wymiana informacji. Poniżej przedstawiono bariery operacyjne
najczęściej wskazywane przez ankietowane podmioty.
Długotrwała organizacja przewozów w transporcie kolejowym
Podczas konsultacji podmioty wskazywały na zbyt długi czas oczekiwania na przygotowanie
oferty przewozowej przez przewoźników kolejowych. Oferta jest ponadto mało elastyczna,
często nie jest możliwa realizacja usługi przewozowej, jeżeli nie obejmuje ona składu
całopociągowego.
W transporcie kolejowym niejednokrotnie występują też sytuacje, że klient po długim czasie
oczekiwania otrzymuje odmowę realizacji usługi przewozu towaru wynikającą np. z braku
taboru lub nieprzydzielenia trasy przewoźnikowi przez zarządcę infrastruktury. Powoduje
to nieprzewidywalność oferty kolejowej i poszukiwanie alternatywnych gałęzi transportu.
Przewoźnicy w transporcie drogowym mają tę przewagę, że są w stanie szybko przedstawić
jasną i przejrzystą ofertę przewozową dostosowaną do potrzeb klienta.
W ramach konsultacji wskazywano przypadek spółki, która wykorzystuje transport drogowy
pomimo deklarowanej przychylności jej kierownictwa do wykorzystania transportu
kolejowego. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest zbyt długi czas organizacji przewozu towaru
pociągiem. O ile w przypadku ładunków masowych nie jest tak istotny czas. to w przypadku
surowców do produkcji artykułów spożywczych, ze względu na swoją charakterystykę,
konieczne jest ich dostarczenie w ograniczonym czasie.
Stwierdzono również, że zbyt długi czas przygotowania transportu kolejowego przez
przewoźnika oraz częste odmowy realizacji przewozu wpłynęły w ostatnim czasie na to,
że wiele podmiotów korzystających z usług kolei podjęło decyzję o uniezależnieniu się
w łańcuchu dostaw od przewoźników i pośredników i uzyskaniu we własnym zakresie licencji
przewoźnika kolejowego. Z badania przeprowadzonego wśród przedsiębiorstw ubiegających
się o licencję przewoźnika wynikło, że główną przyczyną chęci podjęcia działalności
przewozowej przez te podmioty była potrzeba optymalizacji procesów logistycznych
wynikająca ze złej jakości świadczonych usług przez zewnętrznych przewoźników
kolejowych (w tym m.in. długotrwałe przygotowanie ofert, opóźnienia w podstawieniu
wagonów lub odmowa realizacji zlecenia). Uniezależnienie się operacyjne od przewoźników
zewnętrznych powinno w opinii wnioskujących zwiększyć kontrolę nad całym łańcuchem
dostaw, a kontrola procesu transportu powinna dać możliwość optymalizacji operacji, jak
również kosztów.
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Brak ogólnodostępnej informacji o możliwości realizacji przewozu
Podczas rozmów konsultacyjnych stwierdzono brak ogólnodostępnej informacji
o możliwości zlecenia określonego transportu przewoźnikowi kolejowemu, tak jak
ma to miejsce w transporcie drogowym. Rynek kolejowy ma inną specyfikę funkcjonowania
niż rynek drogowy, ale w przypadku gdyby przewoźnicy towarowi byli zainteresowani
udziałem w tzw. ,,giełdzie taborowej” mogłoby to wpłynąć na efektywniejsze wykorzystanie
parku taborowego i optymalizację oferty przewozowej. Podmioty biorące udział
w konsultacjach zaznaczyły, że w transporcie drogowym takie rozwiązania dobrze
funkcjonują i w ich ocenie także powinny być wprowadzone na kolei. Na rynku jest duże
zapotrzebowanie na wagony do przewozu różnych grup ładunków. Kolejowi przewoźnicy
towarowi skoncentrowani są na obsłudze dużych zleceń i długoterminowych kontraktach.
Oznacza to, że często w jedną stronę jadą ładownymi składami, a wracają próżnymi, lub też
odwrotnie. Udział w tzw. ,,giełdzie taborowej” mógłby być szansą na poszukiwanie zleceń
przez różnych przewoźników na rynku oraz na optymalizowanie procesu przewozowego.
„Giełda taborowa” mogłaby być punktem wymiany informacji pomiędzy klientami
poszukującymi usług a przewoźnikami zapewniającymi proces przewozowy.

Niewłaściwy przepływ informacji pomiędzy zarządcą infrastruktury a korzystającymi
z infrastruktury kolejowej
Przepływ informacji pomiędzy zarządcą infrastruktury a korzystającym z torów
ma znaczenie z uwagi na realizowane prace naprawcze, modernizacyjne, konserwacyjne,
utrzymaniowe itp. Zatem wszelkie prace powinny być przez zarządcę ogłaszane
z odpowiednim wyprzedzeniem. Pozwoliłoby to podmiotom na zoptymalizowanie procesu
przewozowego m.in. poprzez przygotowanie do przewozów na alternatywnych trasach.
W praktyce sytuacja daleka jest od pożądanego stanu. Podczas konsultacji poszczególne
podmioty zaznaczały problem braku kompleksowych informacji od zarządcy infrastruktury
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Sytuacja ta powoduje, że przewoźnicy często nie są w stanie
przygotować oferty czy też zapewnić terminowości dostaw, przez co tracą część obecnych
i potencjalnych klientów, którzy w konsekwencji wybierają transport drogowy.
Kolejnym wskazywanym obszarem do usprawnienia jest brak szybkiego i dogodnego dostępu
do bazy danych z informacjami dotyczącymi udostępnianych OIU (w szczególności dotyczy
to torów za- i wyładunkowych). Istotne jest, aby organizator przewozów miał szybki
i aktualny podgląd do dostępnych obiektów, do parametrów dostępnej infrastruktury,
przeznaczenia i wyposażenia obiektów oraz terminów i godzin dostępu. Wg opinii
ankietowanych informacje pochodzące od zarządcy infrastruktury są niewystarczające
i wielokrotnie nie odpowiadają stanowi faktycznemu.
Ograniczona dostępność do infrastruktury ładunkowej
W dużych przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem węglem czy też produktami
petrochemicznymi uzasadnione jest utrzymywanie własnych bocznic, jednakże u mniejszych
podmiotów posiadanie własnej bocznicy stanowi duże obciążenie finansowoadministracyjne. W wielu przypadkach doprowadziło to do likwidacji bocznic. Nie powinno
to jednak oznaczać rezygnacji z obsługi kolejowej.
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Stwarza to sytuację, w której klient wobec braku alternatyw wybiera transport drogowy,
podczas gdy ładunek mógłby być swobodnie dostarczany koleją, a następnie rozwieziony
na krótszym odcinku np. między sklepami, zakładami przemysłowymi itp.
Dostęp do infrastruktury usługowej, w której ma miejsce przeładunek jest czynnikiem
wpływającym na efektywność działalności użytkownika końcowego przewozów,
a dostępność lokalizacyjna i ich przepustowość mają znaczenie dla rentowności towarowych
przewozów kolejowych.
Podczas konsultacji stwierdzono, że obszar miasta Warszawy ma duży potencjał
dla przewozów towarowych z uwagi na popyt, który generuje, ale dużo traci przez brak
w mieście i jego okolicy udostępnianych torów ładunkowych. Na ten problem wskazywali
m.in. producenci kruszyw. Wiele starych bocznic jest zamykanych, a w ich miejsce
nie powstają nowe. Stolica jest ,,wąskim gardłem” w przypadku rozładunku towarów. Badane
podmioty wskazywały, że procesy logistyczne realizowane w ramach produkcji
przemysłowej powinny odbywać się z maksymalnym wykorzystaniem transportu
kolejowego, jako najbardziej ekologicznej gałęzi transportu.
Na brak ogólnodostępnych punktów ładunkowych lub niewystarczające informacje
o obiektach i usługach w nich świadczonych wskazywały też inne podmioty. OIU są kluczowe
dla zwiększenia przewozów koleją, dlatego też ich dostępność oraz możliwość pozyskania
szybkich informacji ma wpływ na wykorzystanie kolei w przewozie ładunków.
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III.

Stan infrastruktury kolejowej

W ramach konsultacji z organizacjami reprezentującymi korzystających z usług kolejowych
przewozów towarowych zwrócono uwagę na problem stanu infrastruktury wpływający
na przepustowość sieci kolejowej oraz niską prędkość handlową pociągów. Polska odgrywa
istotną rolę w tranzycie towarów na kierunku wschód – zachód, za to niewykorzystany
jest potencjał korytarza międzynarodowego na kierunku północ – południe.
Podmioty biorące udział w konsultacjach niejednokrotnie zwracały uwagę na nierówne
warunki w funkcjonowaniu przewoźników na rynku kolejowym i drogowym wynikające
z niewystarczającej przepustowości sieci kolejowej. Przewoźnicy na rynku drogowym
wykorzystują swoje przewagi i są w stanie przedstawić bardziej konkurencyjną ofertę, a stan
infrastruktury kolejowej w Polsce nie odpowiada zapotrzebowaniu na rosnące przewozy.
Linie kolejowe, powinny łączyć źródła i ujścia potoków ruchu w sposób umożliwiający
sprawny przewóz pod względem kosztów i jakości. Jakość rozumiana jest jako przewóz
z odpowiednią prędkością przy minimalnych wymaganiach technicznych dotyczących
długości pociągów (co najmniej 740 m) oraz nacisku na oś min. 22,5 tony. Linie kolejowe
powinny zapewnić ponadto swobodny przejazd z odpowiednią prędkością handlową
zarówno z portów Trójmiejskich, będących największym źródłem wolumenu intermodalnego
Polski jak i na liniach łączących kraje wschodu z Polską i krajami zachodniej Europy.
Patrząc przez pryzmat potencjalnych tras w transporcie kolejowym należy zauważyć, że masa
towarów przeładowywanych w portach morskich w Trójmieście systematycznie wzrasta.
Do 2022 r. porty morskie w Gdańsku i Gdyni, w tym terminale kontenerowe, zakończą
inwestycje zwiększające ich możliwości przeładunkowe. W przyszłości planowana jest
również budowa Portu Centralnego w Gdańsku, który znacząco zwiększy zapotrzebowanie
na usługi transportu lądowego.
Strategiczne znaczenie polskich portów morskich, jako istotnych generatorów wpływów
budżetowych powinno zostać uwzględnione w polityce transportowej państwa. Polskie porty
powinny być bardziej otwarte na rynki w Czechach i Słowacji dzięki zapewnieniu płynnego
i sprawnego transportu towarów w relacji północ-południe. W tym celu konieczne jest m.in.
dostosowanie parametrów infrastruktury kolejowej, szczególnie na obszarze Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii stanowiącej obecnie wąskie gardło dla przewozów realizowanych
na kierunku północ – południe tak, aby możliwy był przejazd pociągów o parametrach
pożądanych przez organizatorów przewozu. Poprawy wymaga zarówno dopuszczalna
prędkość, długość składu, jak i dopuszczalny nacisk na oś. Obecnie, jak wskazują operatorzy
terminali intermodalnych w portach trójmiejskich, parametry infrastruktury kolejowej
uniemożliwiają stworzenie konkurencyjnej oferty przewozowej do południowych sąsiadów
Polski. Analizy przekazane przez operatorów terminali w portach morskich wykazują,
że przejazd pociągu towarowego z Gdańska do Pragi w Czechach jest o 11 godzin dłuższy
i o 800 € droższy niż przejazd takiego samego pociągu z Hamburga do Pragi. Trasa z Gdańska
jest dłuższa jedynie o ok. 130 km, oferta polska jest zatem nieproporcjonalnie mniej
korzystna.
Wskazany problem niskiej przepustowości na głównych trasach kolejowych powoduje
nieopłacalność realizacji wielu połączeń. Niejednokrotnie przewoźnicy kolejowi zmuszeni są
do kilkukrotnej zmiany załogi pociągu z uwagi na normy czasu pracy. Czas przejazdu pociągu
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np. z Kutna do Małaszewicz powinien być liczony w godzinach, a zdarza się, że wynosi
on 3 dni.
Na poniższym wykresie zaprezentowano średnio-roczne prędkości dla głównych relacji
intermodalnych.
Rys. 4. Średnie prędkości na głównych relacjach intermodalnych w Polsce w 2019 roku [w km/h]
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PKP PLK S.A.

Średnie prędkości w przewozach intermodalnych z portów w Gdańsku i Gdyni w 2019 r.
kształtowały się na poziomie znacznie poniżej 50 km/h, a w niektórych przypadkach nawet w
okolicy 20 km/h. Najwyższe natomiast prędkości przewoźnicy osiągają w relacjach z granicy
Polsko – Niemieckiej do rejonu Poznania. Na tej relacji obsługiwany jest wolumen
przeładowywany z portów zachodniej Europy przewożony z Hamburga, czy Duisburga.
Wąskie gardła występujące na sieci od infrastruktury portowej, bocznicy łączącej
infrastrukturę ze stacjami portowymi przez linie do stacji terminalowych i samych terminali
oraz do przejść granicznych i ewentualnie linii znajdujących się zagranicą mają kluczowy
wpływ na czas oraz koszt realizacji procesów logistycznych. Wpływają na niską
konkurencyjność transportu kolejowego w stosunku do drogowego oraz znacznie obniżają
rentowność działalności.
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Ograniczenia prędkości i remonty sieci kolejowej powodują, że autostrady i drogi ekspresowe
są bardziej atrakcyjne do opracowania konkurencyjnej oferty w transporcie towarów.
Dlatego istotne jest stworzenie warunków zrównoważonego rozwoju rynku poprzez realne
zwiększenie parametrów infrastruktury: przepustowości, maksymalnej długości, nacisku
na oś, prędkości i optymalizacji kosztów. Poprawa parametrów infrastruktury jest kluczem
dla rozwoju transportu kolejowego.

Podsumowanie
Konsultacje przeprowadzone z podmiotami, które wykorzystują transport kolejowy
w swoich procesach logistycznych potwierdziły, że główne bariery rynku związane
są z podstawowymi parametrami ekonomicznymi – czasem i kosztem przewozu. Obydwie
te bariery wynikają bezpośrednio z trzeciej, którą jest stan infrastruktury kolejowej
i proponowany przez zarządcę rozkład jazdy pociągów. Wszystkie trzy bariery są ze sobą
powiązane. Niskie parametry jakościowe infrastruktury powodują niższą prędkość,
a to z kolei generuje dłuższy czas przejazdu. Dłuższy czas przejazdu wiąże się z utrudnieniami
dla przewoźnika – musi być zaangażowanych większa liczba maszynistów. Często muszą być
oni dowiezieni do miejsca, w którym musi nastąpić wymiana w kabinie maszynisty.
To generuje koszty logistyczne i koszty osobowe. Nie bez znaczenia jest tutaj kolejny problem
– brak wykwalifikowanej kadry, który jest bardzo istotny na rynku pracy.
Podmioty, z którymi przeprowadzono konsultacje wskazały, że pod pewnymi warunkami
kolej jest w stanie wygrać z transportem drogowym. Jednym z tych warunków jest bez
wątpienia pewność czasu dostawy – jeżeli dostawa dotrze do miejsca przeznaczenia na czas,
wówczas można zapanować nad pozostałymi kosztami logistycznymi – np. odbioru przesyłki
w terminalu lub na bocznicy i np. jej przeładunku na zamówiony wcześniej transport drogowy,
który dostarczy ją na dystansie ostatniej mili do miejsca przeznaczenia.
Stan infrastruktury kolejowej jak również przygotowanie korzystnych rozkładów jazdy leży
w gestii jej zarządcy. Spółki, z którymi przeprowadzono konsultacje potwierdzają,
że poprawienie przepustowości, likwidacja wąskich gardeł, zwiększenie prędkości,
dopuszczalnej długości pociągów i nacisków na oś wpłynie na konkurencyjność kolei,
ponieważ skróci czas przejazdu, zwiększy pewność dostawy w określonym terminie i nie
będzie generowała dodatkowych kosztów, które sprawiają, że aktualnie częściej wybierają
transport drogowy.
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