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Działania Urzędu Transportu Kolejowego na rzecz kolejowego 

transportu intermodalnego 

 

Urząd Transportu Kolejowego od lat prowadzi działania mające na celu wspieranie i rozwój transportu 

intermodalnego. Przewozy wykorzystujące jednostki ładunkowe (np. kontenery) i więcej niż jedną 

gałąź transportu stają się coraz powszechniejsze w transporcie międzynarodowym na całym świecie,  

z uwagi na powszechnie stosowany standard, uniwersalne zastosowanie, ekonomię i jej 

proekologiczny charakter. Szczególnie istotnym ogniwem tej formy przewozu towarów jest kolej, 

która wraz z transportem drogowym umożliwia sprawne przemieszczanie ładunków na lądzie. Wzrost 

popularności tego typu transportu sprzyja wykorzystaniu kolei i odwrotnie – korzyści i przewagi 

transportu kolejowego wpływają na rozwój transportu intermodalnego. 

W Polsce zauważyć można regularny wzrost masy i ilości jednostek transportowych w ramach 

kolejowych przewozów intermodalnych - położenie naszego kraju sprzyja lokowaniu na jego 

terytorium terminali intermodalnych, zarówno lądowych jak i morskich, umożliwiających sprawny 

przeładunek towaru na inny środek transportu w drodze do finalnego odbiorcy. 

Działania prowadzone przez Urząd Transportu Kolejowego mają na celu: 

 promowanie wykorzystania kolejowego transportu intermodalnego, (badania i analiza rynku 

przewozów intermodalnych w Polsce w celu wykazania barier wpływających na jego rozwój 

oraz wskazanie rozwiązań i wymiernych korzyści) 

 wspieranie wprowadzania udogodnień dla przewoźników,   

 informowanie i publikowanie danych i statystyk o rynku przewozów intermodalnych, 

Do działań Urzędu Transportu Kolejowego w szczególności można zaliczyć: 

 Przygotowanie analiz i opracowań: 

 Analiza rynku przewozów intermodalnych w 2011 r., która obrazuje stan polskiego 

rynku, przybliża problematykę funkcjonowania tego segmentu rynku oraz umożliwia 

określenie kierunków pobudzenia i dalszego rozwoju przewozów. Analiza jest 

zbiorem informacji i danych, obrazujących oraz umożliwiających podjęcie działań 

mających na celu eliminację spadku roli transportu kolejowego w polskim systemie 

transportowym. Szczegółowej analizie poddano najważniejsze zagadnienia dotyczące 

segmentu kolejowych przewozów intermodalnych w Polsce oraz Europie oraz 

strukturę przewozów kolejowych w Polsce w latach 2003-2011, stan infrastruktury 
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punktowej i liniowej, strukturę  wiekową i ilościową taboru kolejowego oraz 

wysokość stawek za dostęp do infrastruktury i ich wpływ na dynamikę rozwoju rynku. 

Dokument przedstawia największe problemy i bariery rozwoju rynku, dokonuje oceny 

mocnych i słabych stron transportu kolejowego oraz przedstawiono opinie 

przewoźników na temat znaczenia i wpływu podejmowanych działań rozwojowych na 

kształtowanie przewozów intermodalnych. 

http://utk.gov.pl/pl/analizy-i-monitoring/biuletyny-i-opracowania/1634,Analiza-

rynku-kolejowych-przewozow-intermodalnych-w-2011-roku.html?search=6388 

 Raport z 2013 r. "bariery rozwoju rynku przewozów intermodalnych – rozwiązania 

i wymierne korzyści" w którym zostały zebrane kwestie stanowiące bariery 

w rozwoju tego sektora rynku, a zarazem rozwiązania mogące przyczynić się do 

zwiększenia udziału kolei jako przyjaźniejszej środowisku oraz bezpieczniejszej 

alternatywy dla innych gałęzi transportu. Opracowanie podejmuje również próbę 

obliczenia realnych oszczędności wynikających z redukcji kosztów zewnętrznych 

generowanych przez transport. 

http://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/2659,RAPORT-quotBARIERY-ROZWOJU-RYNKU-

PRZEWOZOW-INTERMODALNYCH-ROZWIAZANIA-I-

WYMIERNE.html?search=118689452  

 Zainicjowanie projektu pt. „Rok 2013 rokiem dynamicznego rozwoju kolejowych przewozów 

intermodalnych”. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku i społeczeństwa, związanym  

z rozwojem kolejowych przewozów intermodalnych, Urząd Transportu Kolejowego podjął 

działania mające na celu identyfikację czynników mogących potencjalnie generować rozwój 

tego proekologicznego segmentu przewozów. Celem prac było przedstawienie konkretnych 

przykładów pilnych działań, mogących w krótkim czasie w sposób bezpośredni przyczynić się 

do dynamicznego rozwoju przewozów kolejowych, a co za tym idzie znaczącej redukcji 

kosztów zewnętrznych generowanych przez polski system transportowy i kosztów 

ponoszonych przez polskie społeczeństwo. W ramach projektu Urząd Transportu Kolejowego 

wyszedł do interesariuszy rynku z inicjatywą wieloaspektowego badania czynników 

wpływających na rozwój tej gałęzi transportu. Projekt umożliwiał włączenie się do otwartej 

dyskusji i przekazanie wniosków, uwag, sugestii oraz pomysłów, a także potencjalnych 

rozwiązań prawnych i technicznych lub innych spostrzeżeń mogące w sposób bezpośredni 

przyczynić się do wzrostu udziału przewozów kolejowych w transporcie intermodalnym. 

http://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/2239,ROK-2013-ROKIEM-DYNAMICZNEGO-ROZWOJU-

KOLEJOWYCH-PRZEWOZOW-INTERMODALNYCH.html?search=830 

http://utk.gov.pl/pl/analizy-i-monitoring/biuletyny-i-opracowania/1634,Analiza-rynku-kolejowych-przewozow-intermodalnych-w-2011-roku.html?search=6388
http://utk.gov.pl/pl/analizy-i-monitoring/biuletyny-i-opracowania/1634,Analiza-rynku-kolejowych-przewozow-intermodalnych-w-2011-roku.html?search=6388
http://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/2659,RAPORT-quotBARIERY-ROZWOJU-RYNKU-PRZEWOZOW-INTERMODALNYCH-ROZWIAZANIA-I-WYMIERNE.html?search=118689452
http://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/2659,RAPORT-quotBARIERY-ROZWOJU-RYNKU-PRZEWOZOW-INTERMODALNYCH-ROZWIAZANIA-I-WYMIERNE.html?search=118689452
http://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/2659,RAPORT-quotBARIERY-ROZWOJU-RYNKU-PRZEWOZOW-INTERMODALNYCH-ROZWIAZANIA-I-WYMIERNE.html?search=118689452
http://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/2239,ROK-2013-ROKIEM-DYNAMICZNEGO-ROZWOJU-KOLEJOWYCH-PRZEWOZOW-INTERMODALNYCH.html?search=830
http://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/2239,ROK-2013-ROKIEM-DYNAMICZNEGO-ROZWOJU-KOLEJOWYCH-PRZEWOZOW-INTERMODALNYCH.html?search=830
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 Gromadzenie i agregowanie danych, na podstawie informacji od podmiotów rynku transportu 

intermodalnego, przygotowanie bieżących statystyk i cykliczne publikowanie ich na stronie 

internetowej Urzędu Transportu Kolejowego. 

http://utk.gov.pl/pl/analizy-i-monitoring/statystyka-kwartalna/przewozy-

towarowe/3000,Przewozy-intermodalne-w-2013-roku.html 

 Opracowanie corocznego obszernego raportu na temat transportu kolejowego w Polsce. Jeden 

z rozdziałów dokumentu poświęcony jest transportowi intermodalnemu – na podstawie 

przedstawionych informacji, danych i statystyk rynku dokonywana jest ocena w kontekście 

aktualnej sytuacji rynkowej. Dokument pt. „Ocena Funkcjonowania Rynku Transportu 

Kolejowego i Stanu Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego w 2012 r.” dostępny jest na stronie 

internetowej Urzędu Transportu Kolejowego: 

http://utk.gov.pl/pl/analizy-i-monitoring/oceny-roczne/2012/3515,Ocena-Funkcjonowania-

Rynku-Transportu-Kolejowego-i-Stanu-Bezpieczenstwa-Ruchu-Ko.html 

 Opracowanie interaktywnej mapy kolejowych terminali intermodalnych w Polsce, 

udostępnionej na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego. Na mapie 

zlokalizowano największe i najważniejsze tego typu obiekty w Polsce. Dla większości 

terminali kontenerowych zaznaczonych na mapie istnieje możliwość wyświetlenia metryki, 

zawierającej szczegółowe informacje o ich lokalizacji, wyposażeniu oraz infrastrukturze 

kolejowej i drogowej. W metryce zawarty jest również zakres usług świadczonych przez 

terminal. Osoba zainteresowana w jednym miejscu znajdzie także wszelkie niezbędne dane 

kontaktowe czy informacje o możliwościach dojazdu. Dane umożliwiające przygotowanie 

mapy, zostały udostępnione dzięki uprzejmości operatorów terminali kontenerowych  

i zebrane przez firmę BTFG Advisory sp. z o.o. pod patronatem Urzędu Transportu 

Kolejowego. Zapraszamy do korzystania z mapy, która umożliwia porównanie podstawowych 

parametrów terminali zlokalizowanych na terenie Polski oraz stanowi istotną formę promocji 

rynku intermodalnego. 

http://www.utkgik.home.pl/mapa_terminali/ 

 Współpraca z wszystkimi interesariuszami rynku transportu intermodalnego m. in: 

 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 

 Komisja Europejska, 

 Przewoźnicy, 

 Zarządcy infrastruktury, 

http://utk.gov.pl/pl/analizy-i-monitoring/statystyka-kwartalna/przewozy-towarowe/3000,Przewozy-intermodalne-w-2013-roku.html
http://utk.gov.pl/pl/analizy-i-monitoring/statystyka-kwartalna/przewozy-towarowe/3000,Przewozy-intermodalne-w-2013-roku.html
http://utk.gov.pl/pl/analizy-i-monitoring/oceny-roczne/2012/3515,Ocena-Funkcjonowania-Rynku-Transportu-Kolejowego-i-Stanu-Bezpieczenstwa-Ruchu-Ko.html
http://utk.gov.pl/pl/analizy-i-monitoring/oceny-roczne/2012/3515,Ocena-Funkcjonowania-Rynku-Transportu-Kolejowego-i-Stanu-Bezpieczenstwa-Ruchu-Ko.html
http://www.utkgik.home.pl/mapa_terminali/
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 inne podmioty (np. zarządcy/właściciele terminali, zarządy portów morskich, firmy 

doradcze). 

 Zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń przepustowości na liniach kolejowych w Polsce  

i wyjście z inicjatywami mającymi na celu szukanie rozwiązań dla istniejących problemów.  

W szczególności w 2013 i 2014 r. Urząd Transportu Kolejowego zorganizował spotkania 

dotyczące problemu ograniczonej przepustowości w trójmiejskim i śląskim węźle kolejowym. 

W spotkaniach wzięły udział bezpośrednio zainteresowane podmioty, które miały możliwość 

przedstawienia swoich spostrzeżeń i sugestii dotyczących przepustowości we wskazanych 

węzłach. W następstwie tych spotkań Urząd prowadzi konkretne działania mające na celu 

rozwiązanie problemów. W przypadku węzła trójmiejskiego we współpracy  

z zainteresowanymi podmiotami prowadzone są badania dotyczące przepustowości  

w najbliższych latach. Działania w zakresie węzła katowickiego mają na celu określenie 

przyczyn i planu poprawy jakości infrastruktury kolejowej. 

 Współpraca z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego. W 2013 r. inspektorzy GITD 

prowadzili tygodniowe kontrole ciężarówek na drogach wyjazdowych z portów i terminali 

intermodalnych w Trójmieście. Kontrole miały na celu wykrycie transportów przeciążonych, 

które  

z uwagi na dużą masę powinny być transportowane koleją. Urząd Transportu Kolejowego na 

podstawie danych otrzymywanych od przewoźników prowadził jednocześnie badania, 

dotyczące wpływu kontroli na ilość kolejowych transportów intermodalnych. Powyższe 

działania przyczyniły się do podpisania w grudniu 2013 r. porozumienia ws. Procedury 

weryfikowania wagi ciężarówek opuszczających terminale. Sygnatariuszami tego 

porozumienia jest GITD i wszystkie morskie terminale kontenerowe. 

 Uczestnictwo w Radzie ds. Transportu Intermodalnego utworzonej w grudniu 2012 r. przy 

ówczesnym Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej. W ramach Rady 

przedstawiciele Urzędu Transportu Kolejowego równolegle uczestniczyli w pracach dwóch 

zespołów: zespołu ds. uregulowań w zakresie taryfikacji i metodologii naliczania opłat 

i zespołu nr 2 ds. technicznych i operacyjnych. Celami działania Rady było:  

 wypracowanie kierunków działań dla poprawy warunków funkcjonowania transportu 

intermodalnego w Polsce m.in. poprzez likwidację istniejących barier prawnych  

i organizacyjnych, 

 sformułowanie rekomendacji przez wskazywanie pożądanych kierunków przyszłych 

działań Ministerstwa, 
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 opiniowanie działań już planowanych i podejmowanych w obszarze  transportu 

intermodalnego. 

 Wizyty studyjne w krajach charakteryzujących się rozwiniętym transportem intermodalnym  

w celu poznania dobrych praktyk w zakresie regulacji rynku transportu, w tym praktycznych 

rozwiązań w obszarze kolejowego transportu intermodalnego. 

 Uczestnictwo w pracach dotyczących tworzenia w Polsce międzynarodowych kolejowych 

korytarzy transportowych – w myśl Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE)  

nr 913/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie europejskiej sieci kolejowej 

ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy. W 2015 r. przez Polskę mają zostać 

poprowadzone dwa europejskie korytarze transportowe: 

 korytarz Baltic-Adriatic biegnący przez Polskę z północy na południe 

 korytarz North Sea – Baltic biegnący przez Polskę z zachodu na wschód/północny 

wschód. 

Urząd Transportu Kolejowego jako regulator rynku współpracuje z innymi regulatorami  

z państw Wspólnoty zaangażowanych w tworzenie korytarzy transportowych. Prace obejmują 

tworzenie ram, wytycznych i procedur związanych z funkcjonowaniem korytarzy 

transportowych, a także zasad współpracy między wszystkimi zaangażowanymi podmiotami. 

 Wystąpienia na konferencjach, seminariach i szkoleniach poruszających tematykę transportu 

intermodalnego w Polsce. W 2013 i 2014 r. były to m. in.: 

 Konferencja „Fracht 2013” i wystąpienie pt. „Rynek kolejowych przewozów 

intermodalnych – potencjał vs. Bariery rozwoju” (Gdańsk, kwiecień 2013 r.), 

http://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/2859,UDZIAL-URZEDU-TRANSPORTU-

KOLEJOWEGO-W-KONFERENCJI-FRACHT-2013.html 

 Forum Towarowych operatorów kolejowych i wystąpienie pt. „Regulacja rynku 

przewozów w transporcie intermodalnym” (Warszawa, czerwiec 2013 r.), 

 Konferencja „Tranzyt jeździ koleją”, wystąpienie pt. „Rynek kolejowych przewozów 

intermodalnych – współpraca Polska – Niemcy” (Rzepin, wrzesień 2013 r.), 

 Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki – Trans Poland 2013 i towarzysząca im 

konferencja „Intermodal 2014 – Szanse i bariery rozwoju transportu intermodalnego 

w Polsce”. Wystąpienie pt. „Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego” 

(Warszawa, listopad 2013 r.). 

http://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/2859,UDZIAL-URZEDU-TRANSPORTU-KOLEJOWEGO-W-KONFERENCJI-FRACHT-2013.html
http://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/2859,UDZIAL-URZEDU-TRANSPORTU-KOLEJOWEGO-W-KONFERENCJI-FRACHT-2013.html
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 Konferencja „Fracht 2014” i wystąpienie pt. „ Rynek kolejowych przewozów 

intermodalnych” (Gdańsk, kwiecień 2014 r.).  

http://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/4383,Udzial-Urzedu-Transportu-Kolejowego-w-

konferencji-quotFRACHT-2014quot.html 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO 

ul. Chałubińskiego 4,  

00-928 Warszawa 

e-mail: utk@utk.gov.pl  

www.utk.gov.pl  

www.pasazer.utk.gov.pl 

http://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/4383,Udzial-Urzedu-Transportu-Kolejowego-w-konferencji-quotFRACHT-2014quot.html
http://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/4383,Udzial-Urzedu-Transportu-Kolejowego-w-konferencji-quotFRACHT-2014quot.html

