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WST P

Oddaj  w Pa stwa r ce szczególny zeszyt naukowy, który dedykowany 
jest Profesorowi Jerzemu Wronce, kierownikowi Katedry Gospodarki wiato-
wej i Transportu Morskiego Wydzia u Zarz dzania i Ekonomiki Us ug Uni-
wersytetu Szczeci skiego z okazji siedemdziesi tej rocznicy Jego urodzin. Pub-
likacja ta stanowi jednocze nie uwie czenie oficjalnych obchodów jubileuszu 
Profesora, które odby y si  w listopadzie 2012 roku w konwencji seminarium 
naukowego pt. „Transport intermodalny w Polsce. Stan obecny i perspektywy 
rozwoju”.

Tematyka publikacji jest silnie zwi zana z dorobkiem naukowo-badaw-
czym Jubilata i dotyczy szerokiego spektrum problemów funkcjonowania i roz-
woju transportu intermodalnego w Polsce.  

Wydawnictwo sk ada si  z dwóch cz ci. Pierwsza zosta a po wi cona
Jubilatowi i Jego osi gni ciom naukowym w przedmiocie bada . Drug  cz
publikacji tworzy kilkana cie artyku ów naukowych z zakresu problematyki 
transportu intermodalnego przygotowanych przez przyjació  i uczniów Profesora.  

Problematyka transportu intermodalnego z uwagi na jej istotno  dla 
efektywno ci transportu, bezpiecze stwa ruchu oraz ochrony rodowiska wy-
maga interdyscyplinarnych bada . Mam nadziej , e zgromadzone w publikacji 
artyku y odzwierciedl  z o ono  problematyki, a tak e stan  si  inspiracj  dla 
dalszego rozwoju bada  w obszarze zainteresowa  Jubilata. 

Panie Profesorze, ycz  zdrowia i d ugiego, owocnego ycia! 

El bieta Za oga 



Einleitung – Professor Karol Koczy 6



CZ  I 

Osi gni cia i kierunki bada  Jubilata
prof. US dr. hab. Jerzego Wronki
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ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECI SKIEGO

NR  778 PROBLEMY  TRANSPORTU I LOGISTYKI NR  22 2013 

LESZEK MINDUR1

OSI GNI CIA NAUKOWE PROF. DR. HAB. JERZEGO WRONKI,
KIEROWNIKA KATEDRY GOSPODARKI WIATOWEJ I TRANSPORTU MORSKIEGO 

WYDZIA U ZARZ DZANIA I EKONOMIKI US UG
UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO

Streszczenie

Artyku  sk ada si  z dwóch cz ci. W cz ci pierwszej w sposób syntetyczny 
przedstawiona zosta a sylwetka naukowa, dzia alno  w praktyce gospodarczej, zaintere-
sowania naukowo-badawcze oraz osi gni cia naukowe (w kraju i za granic ) prof. dr. hab. 
Jerzego Wronki. Cz  druga po wi cona zosta a osi gni ciom teoretycznym w oparciu 
o szczegó ow  analiz  i prób  oceny najwa niejszej i najbardziej aktualnej ksi ki 
Profesora pt. Transport kombinowany/intermodalny – teoria i praktyka, która ukaza a
si  nak adem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczeci skiego w 2008 roku. 
Ksi ka stanowi fundamentaln  pozycj  w dotychczasowym dorobku Autora, b d c
kompendium wiedzy o transporcie intermodalnym. Autor w ksi ce prezentuje uogól-
nienia swego dorobku badawczego, weryfikuj c go dzi ki bogatym do wiadczeniom 
praktycznym z rynku krajowego i europejskiego. 

S owa kluczowe: zainteresowania naukowe i dorobek badawczy, profesor Jerzy Wronka 

                                                          
1  prof. zw. dr hab. Leszek Mindur – Mi dzynarodowa Wy sza Szko a Logistyki i Trans-

portu we Wroc awiu, e-mail: lmindur@vp.pl. 
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1. Sylwetka naukowa: 

magister ekonomii w 1968 roku – Wydzia
In ynieryjno-Ekonomiczny Transportu, Poli-
technika Szczeci ska,
doktor nauk ekonomicznych w 1974 roku – 
Wydzia  In ynieryjno-Ekonomiczny Trans-
portu, Politechnika Szczeci ska,
docent mianowany w 1988 roku – O rodek
Badawczy Ekonomiki Transportu w Warsza-
wie, Zamiejscowy Zak ad w Szczecinie, 
doktor habilitowany nauk ekonomicznych  
w 2002 roku – Wydzia  Zarz dzania i Eko-
nomiki Us ug, Uniwersytet Szczeci ski,
profesor nadzwyczajny w 2004 roku – Wydzia  Zarz dzania i Ekonomiki 
Us ug, Uniwersytet Szczeci ski.
Od 1968 do lipca 2013 roku pracowa  w O rodku Badawczym Ekono-
miki Transportu na ró nych stanowiskach: adiunkta, kierownika zak adu,
docenta i ostatnio konsultanta naukowo-badawczego.

2. Zainteresowania naukowo-badawcze:

transport kombinowany/intermodalny, 
koszty zewn trzne transportu, 
zrównowa ony rozwój transportu, 
polityka transportowa, 
systemy i infrastruktura transportowa, 
transport publiczny. 

3. Dzia alno  mi dzynarodowa:

 ekspert w rozmowach negocjacyjnych UE–Polska na temat dostosowania 
legislacji polskiego transportu l dowego do uregulowa  Wspólnoty Eu-
ropejskiej,

 przygotowanie dla Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej do-
kumentów negocjacyjnych z transportu kolejowego i kombinowanego, 
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 przedstawiciel Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej w pracach podkomitetu stowarzyszenia Polska–EU do spraw 
transportu i infrastruktury, 

 udzia  w pracach mi dzynarodowej Grupy Roboczej ds. Rozwoju Infra-
struktury Transportowej i Systemów Transportowych w Regionie Morza 
Ba tyckiego, 

 w latach 1995–2005 przedstawiciel Ministerstwa Transportu i Gospo-
darki Morskiej w pracach grup roboczych EKMT: ds. Integracji Nowych 
Krajów Cz onkowskich; Infrastruktury Transportowej i Trendów Ruchu 
Mi dzynarodowego; Transportu Kombinowanego, 

 w latach 2004–2006 cz onek Mi dzynarodowego Wspólnego 
OECD/EKMT Komitetu Badawczego Transportu. 

W latach 1990–2004 uczestniczy  w mi dzynarodowych kursach i szkoleniach  
z zakresu zarz dzania i organizacji transportu, w tym m.in. w Szwecji, Holandii, 
Japonii i Danii. 
Prof. Jerzy Wronka bra  udzia  w mi dzynarodowych projektach badawczych 
finansowanych ze rodków mi dzynarodowych w zakresie transportu, realizo-
wanych m.in. przez: COWIconsult, NEA, TFK Transportforschung GmbH, 
Mercer, INRETS, PTV AG, CarlBro, TEAM S.r.l., IWW, INRETS, TINA, 
Goudapel Coffeng BV, TNO, w tym m.in.:  

„Marketing Study on the E-20 Railway Line in Poland”, 
„Centre for Transport Information System in Poland”, 
„Combined Transport Study – Poland,  
„Scenarios for Socio-Economic Development and Forecasts for Trans-
port Demand within Ten Pan-European Crete Transport Corridors”, 
„Project POLCORRIDOR. LOGCHAIN EUREKA-E! 2727”, 
„Transport Modelling: Towards Operational Standards in Europe – 
MOTOS”,
„Promoting Innovative Intermodal Freight Transport – PROMIT”, 
„European Transport Policy Information System-Development and Im-
plementation of Data Collection Methodology for EU Transport Modell-
ing – EITSplus”.
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4. Osi gni cia naukowe oraz utylitarne w latach 1968–2012 

Lata 1968–1974 (przed doktoratem): 
3 wydawnictwa zwarte (prace naukowo-badawcze), 
1 artyku  naukowy. 

Lata 1975–2002 (po doktoracie): 
80 wydawnictw zwartych (prace naukowo-badawcze), w tym 5 w j. an-
gielskim, 
90 artyku ów naukowych i referatów (wyg oszonych i opublikowanych 
w materia ach konferencyjnych), w tym 25 w j. angielskim, 
52 prace badawczo-wdro eniowe (projekty badawcze, ekspertyzy, rapor-
ty, recenzje i opinie), w tym 19 w j. angielskim. 

Ogó em: 222 publikacji po doktoracie, w tym 49 w j. angielskim. 
Lata 2002–2012 (po kolokwium habilitacyjnym): 

23 wydawnictwa zwarte (prace naukowo-badawcze), 
51 artyku ów naukowych i referatów (wyg oszonych i opublikowanych 
w materia ach konferencyjnych), w tym 4 w j. angielskim, 
50 prac badawczo-wdro eniowych (projekty badawcze, ekspertyzy, ra-
porty, recenzje i opinie), w tym 21 w j. angielskim. 

Ogó em: 124 publikacje po kolokwium habilitacyjnym, w tym 25 w j. angiel-
skim. 

czny dorobek za lata 1968–2012: 350 publikacji, w tym 74 w j. angielskim, 
z czego: 

106 wydawnictw zwartych (prace naukowo-badawcze), w tym 5 w j. an-
gielskim, 
142 artyku ów naukowych i referatów (wyg oszonych na krajowych  
i zagranicznych konferencjach naukowych i seminariach, m.in. w Wied-
niu, Brukseli, Kopenhadze, Pary u, Berlinie, Madrycie, Helsinkach,  
w tym 29 w j. angielskim), 
102 prac badawczo-wdro eniowych (projekty badawcze, ekspertyzy, ra-
porty, recenzje i opinie), w tym 40 w j. angielskim. 
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5. Osi gni cia naukowo-badawcze z zakresu transportu kombinowanego/ 
 intermodalnego w latach 1975–2012: 

a) 19 artyku ów (autor 13 i wspó autor 6 artyku ów), w tym 2 artyku y
w zagranicznych czasopismach; 

b) 28 referatów wyg oszonych na krajowych i mi dzynarodowych konfe-
rencjach naukowych (autor 15 i wspó autor 13 referatów), w tym 6 refe-
ratów wyg oszonych na konferencjach zagranicznych, m.in.: Euromodal 
90 (Bruksela) i 92 (Kopenhaga); Intermodal 90 (Berlin); Barbizon Semi-
nars (France) 1996–1997; International Seminar on „Integrated intermo-
dal strategies for road, rail and water transport”, Helsinki 2000; 4th An-
nual Conference on „Railroad Industry Structure, Competition and 
Investment”, University Carlos III de Madrid, Spain 2006; 

c) 11 prac naukowo-badawczych (autor 6 i wspó autor 5 prac), w tym 
m.in.:  

Rachunek symulacyjny kosztów – korzy ci wprowadzenia instrumen-
tów stymuluj cych rozwój transportu kombinowanego w Polsce,
Podstawowe kierunki rozwoju transportu kombinowanego w Euro-
pie. Analiza i ocena mo liwo ci wdro enia rekomendacji EKMT  
i EKG ONZ w polityce transportowej Polski w zakresie transportu 
kombinowanego,
Program rozwoju transportu kombinowanego w Polsce do roku 
2015,
Analiza i ocena dzia alno ci EKMT i innych mi dzynarodowych
organizacji w zakresie rozwoju transportu kombinowanego w Euro-
pie oraz wnioski dla polityki transportowej Polski;

d) 20 zada  (wspó autor i autor) w 6 krajowych projektach badawczych,
w tym m.in.:  

 Opracowanie prognoz przewozów multimodalnych w oparciu o ana-
liz  czynników stymuluj cych rozwój kraju. Zadanie nr 1 w projek-
cie nr PBZ 32-06 pt. „Sieciowy system przewozów multimodalnych 
z wyznaczeniem racjonalnych obszarów ci enia. Polska i trans-
europejska sie  przewozów multimodalnych”, 

 Utworzenie struktury organizacyjnej systemu transportu multi-
modalnego w Polsce. Zadanie nr 4 w projekcie nr PBZ 32-06,
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 Rozwój systemu i infrastruktury transportu kombinowanego/inter-
modalnego w województwie zachodniopomorskim do 2015 roku,

 Synteza fazy bada  identyfikuj cych stan istniej cy tranzytowych 
przewozów kolejowych w Polsce. Postawienie diagnozy, sformu o-
wanie wniosków i wytycznych do okre lenia modelu przewozów 
multimodalnych. Wspó autor Zadania nr 4 w projekcie badawczym 
nr 4 T12C 023 28,

 Diagnoza krajowej infrastruktury transportowo-logistycznej (linio-
wej i punktowej) z punktu widzenia mo liwo ci realizacji inter-
modalnej sieci logistycznej w Polsce. Wspó autor Zadania nr 2
w projekcie badawczym nr 3985/B/T02/2009/36,

 Opracowanie – w oparciu o przyj t  metodyk  – koncepcji modelo-
wej intermodalnej sieci logistycznej w Polsce, uwzgl dniaj cej
aktualne uwarunkowania oraz okre lenie warunków i mo liwo ci
wdro enia zaproponowanej koncepcji w perspektywie roku 2015.
Wspó autor Zadania nr 5 w projekcie badawczym nr 3985/B/T02/
2009/36;

e) 21 zada  (wspó autor pakietów roboczych – WPs) w 13 zagranicznych 
projektach badawczych, w tym m.in.:  

„Feasibility Study on Development of Railway and Combined 
Transport on International Trans-European Axes in Central and 
Eastern Europe”, 
„Combined Transport Study-Poland”, 
„INCO-WELCOM project – Analysis of the West-East Multimodal 
Transport Corridor”,
„PACT: Project for Launching the Combined Transport Connection 
under Block Trains between Germany and Poland – Present and Fu-
ture Transport Demand”,  
„An assessment of the Needs for a Common Pool of Combined 
Transport Equipment”,  
„INTERMODA: Integrated Solutions for Intermodal Transport be-
tween the EU and the CEECs”, 
„ITIP-NAS: Innovative Technologies for Intermodal Transfer 
Points”,
„PROMIT: Promoting Innovative Intermodal Freight Transport”; 
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f) 2 monografie: 
Transport kombinowany w aspekcie wymogów zrównowa onego
rozwoju, OBET, Warszawa–Szczecin 2002, 
Transport kombinowany/intermodalny – teoria i praktyka, Wydaw-
nictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeci skiego, Szczecin 2008; 

g) 10 rozdzia ów w monografiach, w tym m.in.:  
Transport kombinowany/intermodalny (wspó autor rozdzia u 10),  
w: Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski, red. B. Li-
beradzki, L. Mindur, ITE-PIB, Warszawa–Radom 2000, 
Intermodalne systemy morsko-l dowe w wietle liberalizacji rynku 
us ug transportowych (rozdzia  2, cz  V), w: Techniczne, ekono-
miczne i spo eczne uwarunkowania rozwoju pa stw europejskich. 
Stan, perspektywy, mo liwo ci, szanse i zagro enia, Wydawnictwo 
WSB w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. 2007, 
Transport kombinowany (wspó autor rozdzia u 7), w: Technologie
transportowe XXI wieku, red. L. Mindur, ITE-PIB, Warszawa–
Radom 2008, 
Przewozy intermodalne w relacji Zachód–Wschód–Zachód (wspó -
autor rozdzia u 9), w: Transport Europa–Azja, red. M. Mindur,  
ITE-PIB, Warszawa–Radom 2009, 
Teoretyczne i praktyczne uwarunkowania rozwoju transportu inter-
modalnego (wspó autor pkt 2.1–2.2, 3.1.2–3.1.5 rozdzia u I),  
w: Tworzenie warunków funkcjonowania i rozwoju intermodalnej 
sieci logistycznej w Polsce. Aspekty metodyczne, red. L. Mindur,  
S. Krzy aniak, ILiM, Pozna  2011; 

h) 13 ekspertyz, w tym m.in.:  
Analiza struktury, celu i zakresu dzia alno ci mi dzynarodowych
organizacji transportu kombinowanego i celowo ci przyst pienia
Polski do tych organizacji. Zleceniodawca: Ministerstwo Transportu 
i Gospodarki Morskiej, 1992, 
Organizacyjne, ekonomiczne i techniczne warunki rozwoju transpor-
tu kombinowanego w Polsce oraz Business Plan dla Towarzystwa 
Transportu Kombinowanego Polkombi. Zleceniodawca: Minister-
stwo Transportu i Gospodarki Morskiej, 1992, 
Analiza i ocena uregulowa  prawnych Unii Europejskiej i Polski  
w zakresie transportu kombinowanego oraz okre lenie spodziewa-
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nych skutków organizacyjno-prawnych wprowadzenia w Polsce re-
gulacji UE. Zleceniodawca: Ministerstwo Transportu i Gospodarki 
Morskiej, 1997, 
Ocena zgodno ci polskiej terminologii w zakresie transportu inter-
modalnego i kombinowanego ze standardem mi dzynarodowym
okre lonym przez „Glossary for Transport Statistics” oraz termino-
logi  mi dzynarodowych organizacji: UE i EKMT. Zleceniodawca: 
Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, 1998, 
Rozwój transportu intermodalnego/kombinowanego w Polsce do 
2015 roku. Zleceniodawca: Ministerstwo Infrastruktury (opracowa-
nie w ramach prac grupy ekspertów przygotowuj cych dokument 
„Polityka transportowa Polski do roku 2015”), 2004, 
Rozwój transportu intermodalnego w Polsce – uwarunkowania, 
przes anki i rekomendacje. Zleceniodawca: Ministerstwo Infrastruk-
tury, 2008; 

i) 2 recenzje prac doktorskich. 
czny dorobek prof. Jerzego Wronki w dziedzinie transportu kombinowane-

go/intermodalnego w latach 1975–2012 wyniós  127 pozycji, czyli ponad 36% 
cznego dorobku naukowo-badawczego. 

6. Monografia Transport kombinowany/intermodalny – teoria i praktyka 

Monografia jest najwa niejsz  pozycj  w bogatym dorobku publikacyjnym 
Pana Profesora, stanowi c ukoronowanie Jego dotychczasowych osi gni  na-
ukowo-badawczych.  

W monografii podj ta zosta a bardzo wa na z punktu widzenia rozwoju 
spo eczno-gospodarczego kraju, z o ona i dot d niewystarczaj co zbadana pro-
blematyka transportu intermodalnego. 

Autor podj  prób  naukowego usystematyzowania problematyki teore-
tyczno-metodycznej funkcjonowania transportu intermodalnego na rynku trans-
portowym. 

Zakres badawczy publikacji obejmuje: podstawowe poj cia, zrównowa o-
ny rozwój, diagnoz  stanu, ocen  porównawcz  rynku us ug transportu inter-
modalnego w wybranych krajach europejskich, problematyk  uwarunkowa
rozwoju, koncepcj  modelu docelowego oraz metody i narz dzia oceny ekono-
micznej efektywno ci, a tak e modelow  analiz  polskiego rynku transportu 
intermodalnego. Jest on w pe ni zgodny z tytu em monografii. 
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6.1. Tezy badawcze i cel pracy 
Autor pracy sformu owa  trzy tezy: 
– istnieje celowo , a nawet wr cz konieczno , promowania rozwoju 

transportu kombinowanego/intermodalnego, 
– system transportu intermodalnego jest realn  szans  dla zrównowa o-

nego transportu – zgodnie z priorytetowym celem polityki transporto-
wej Unii Europejskiej, 

– promowanie transportu kombinowanego/intermodalnego w Polsce jest 
w pe ni realne i zasadne. 

Wszystkie trzy tezy zosta y w pe ni udowodnione. 
Podstawowym celem pracy by o przedstawienie w mo liwie kompleksowy 

i spójny sposób podstawowych zagadnie  i problemów transportu kombinowa-
nego/intermodalnego. 

6.2. Ogólna charakterystyka monografii 
Monografia opracowana przez prof. Jerzego Wronk  sk ada si  ze wst pu,

o miu rozdzia ów i zako czenia.
We wst pie przedstawiono tezy pracy, metod , okre lono cel pracy i jej 

zakres, zawarto  poszczególnych rozdzia ów oraz wskazano na mo liwo ci
wykorzystania wyp ywaj cych z niej wniosków w praktyce gospodarczej. 

Rozdzia  pierwszy – Podstawowe poj cia i g ówne cechy transportu 
kombinowanego/intermodalnego – zawiera rozwa ania teoretyczne oparte na 
dorobku z zakresu teorii transportu, ocen  podstawowych definicji i poj  doty-
cz cych transportu kombinowanego i jego odmian. Autor zebra , usystematy-
zowa  oraz okre li  znaczenie poszczególnych poj  stosownie do ich znaczenia 
i kontekstu. Jest to oryginalny wk ad Autora wzbogacaj cy teori  transportu  
i polityki gospodarczej. W dalszej cz ci rozdzia u przedstawione zosta y pod-
stawowe cechy systemu transportu kombinowanego/intermodalnego z uwzgl d-
nieniem elementów sk adowych, uczestników oraz korzy ci z jego rozwoju dla 
gospodarki narodowej. 

Rozdzia  drugi – Zrównowa ony rozwój transportu – jest po wi cony 
podstawowym aspektom zrównowa onego rozwoju transportu w Europie. Au-
tor w jasny sposób przedstawi  wymogi zrównowa onego rozwoju w polityce 
Unii Europejskiej oraz dokona  analizy i oceny polityki transportowej w tej 
sferze. Podkre li  nale y wykorzystanie aktualnych dokumentów Komisji Eu-
ropejskiej oraz krytyczn  ocen  stosowanych dotychczas instrumentów. 
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Rozdzia  trzeci – System i rynek transportu kombinowanego/inter-
modalnego – prezentuje wielop aszczyznow  analiz  elementów systemu i ryn-
ku transportu kombinowanego/intermodalnego w Europie, takich jak: a cuchy 
transportowe, technologie przewozowe, kolej i eglug  morsk  bliskiego zasi -
gu w systemie intermodalnym, terminale, system informacyjny, podatno
transportow adunków, rynek intermodalny w Europie, wielko  i struktur
przewozów intermodalnych. W ko cowej cz ci rozdzia u Autor dokona  anali-
zy i oceny tendencji rozwojowych w przewozach intermodalnych w Europie. 

Rozdzia  czwarty – Aspekty ekonomiczne transportu kombinowane-
go/intermodalnego – stanowi rozwa ania nad podstawowymi aspektami eko-
nomicznymi transportu kombinowanego/intermodalnego. Szczególnie wa ne
jest skoncentrowanie bada  na stosunkowo s abo zbadanej problematyce me-
chanizmów kszta towania kosztów i cen.

Przeprowadzone w monografii badania obejmuj  m.in.: ceny i koszty pod-
stawowych elementów a cucha transportu kombinowanego; konkurencyjno
cenow  transportu kombinowanego i drogowego dla wybranych relacji przewo-
zowych; obszary niekonkurencyjno ci cenowej transportu kombinowanego  
w stosunku do transportu drogowego; symulacje ekonomiczne op acalno ci
po cze  intermodalnych w tranzycie przez Polsk  na kierunku Pó noc–Po ud-
nie oraz obszary wymagaj ce wsparcia przez pa stwo.

Badania w wymienionym zakresie zosta y przeprowadzone dog bnie,
bardzo rzetelnie, z du  znajomo ci  przedmiotu bada .

Rozdzia  pi ty – Upodmiotowienie (internalizacja) kosztów zewn trz-
nych transportu jako instrument promowania rozwoju transportu kombino-
wanego/intermodalnego – jest cz ci  publikacji o fundamentalnym znaczeniu, 
w której udowodniono tez , e upodmiotowienie kosztów zewn trznych trans-
portu jest efektywnym instrumentem promowania rozwoju transportu intermo-
dalnego. T  faz  bada  uznaj  za nowatorsk , zas uguj c  na najwy sze uzna-
nie. Tym bardziej e nikt przed prof. Jerzym Wronk  w tak kompleksowy spo-
sób tego nie przedstawi .

Istotne i nowatorskie znaczenie ma tak e przeprowadzenie skorygowanego 
rachunku symulacyjnego kosztów i korzy ci z tytu u przesuni cia cz ci prze-
wozów z transportu drogowego na transport kombinowany. 

Rozdzia  szósty – Benchmarking w ocenie jako ci us ug systemu trans-
portu intermodalnego – omawia znaczenie benchmarkingu w ocenie jako ci
us ug realizowanych w technologiach intermodalnych. Autor prezentuje bogaty 
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zestaw wska ników do mierzenia oraz oceny podstawowych elementów i ogniw 
intermodalnych a cuchów transportowych, w tym w szczególno ci: po cze ,
w z ów, sieci, taboru, terminali oraz wymaga rodowiska naturalnego. 

Przeprowadzone w tym zakresie badania doprowadzaj  Autora do przeko-
nania, e benchmarking mo e stanowi  skuteczny instrument kszta towania
efektywnych i konkurencyjnych po cze  intermodalnych. Wnioski wynikaj ce
z bada  przeprowadzonych w tym rozdziale s  istotne z punktu widzenia prak-
tyki. 

W rozdziale siódmym – Promowanie transportu kombinowanego/inter-
modalnego w Europie – Autor zebra  i usystematyzowa  aktualne materia y
ród owe z zakresu promowania rozwoju transportu intermodalnego w Europie. 

Przeprowadzona zosta a analiza i ocena efektywno ci promowania transportu 
intermodalnego w wybranych krajach europejskich oraz w UE.  

Ocena ta wskazuje na ró ny zakres efektywno ci stosowanych instrumen-
tów wspierania transportu intermodalnego w Europie – zarówno we Wspólno-
cie, jak i w badanych krajach. Na podkre lenie zas uguje bardzo solidne udo-
kumentowanie pogl dów prezentowanych przez Autora w tym zakresie. 

Rozdzia  ósmy – Transport kombinowany/intermodalny w Polsce – wy-
brane aspekty – obejmuje analiz  i ocen  rynku transportu kombinowanego  
w Polsce oraz podstawowe bariery i przes anki rozwoju. Szczególnie istotne  
z teoretycznego i utylitarnego punktu widzenia jest wykazanie przez Autora  
w sposób rzetelnie udokumentowany, e w Polsce istniej  dobre perspektywy  
i korzystne uwarunkowania rozwoju transportu intermodalnego oraz e s  mo -
liwo ci wdro enia instrumentów w polityce transportowej pa stwa wspieraj -
cych jego rozwój. 

Bardzo ambitnym przedsi wzi ciem Autora jest opracowanie autorskiego 
programu rozwoju transportu intermodalnego w Polsce do roku 2020, ujmuj -
cego podstawowe zadania, uwarunkowania, instrumenty promuj ce oraz okre-
laj cego szanse i zagro enia jego realizacji. 

W Zako czeniu dokonano syntezy wielop aszczyznowych bada  nad roz-
wojem przewozów intermodalnych na europejskim rynku transportowym.  
Z przeprowadzonych bada  wynika, e z szeregu przyczyn hamuj cych rozwój 
transportu intermodalnego w Europie szczególne znaczenie ma niewystarczaj -
ce wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej, bowiem d enie do ambit-
nego celu, jakim jest zrównowa ony rozwój transportu, nie idzie w parze z alo-
kowaniem odpowiednich rodków finansowych dla transportu intermodalnego.  
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Ponadto – zdaniem Autora – Komisja Europejska nie osi gn a znacz -
cych sukcesów w dziedzinie standaryzacji i harmonizacji jednostek intermodal-
nych oraz w zakresie interoperacyjno ci kolei w Europie. Oznacza to, e bez 
radykalnych reform we wszystkich ogniwach systemu transportu intermodalne-
go oraz bez wyra nego wsparcia ze strony Wspólnoty i pa stw cz onkowskich
nie b dzie mo liwy radykalny rozwój przewozów w technologiach intermodal-
nych na rynku Wspólnoty Europejskiej.  

7. Osi gni cia Pana Profesora wzbogacaj ce teori  i dobrze s u ce praktyce 
 transportowej 

Efekty bada  zawarte w dorobku naukowo-badawczym Pana Profesora,  
w tym w omówionej monografii, s  znaczne. Na szczególne jednak podkre le-
nie zas uguj  dokonania wzbogacaj ce teori  transportu, do których mo na
zaliczy  przede wszystkim: 

– zebranie i usystematyzowanie wiedzy na temat uwarunkowa  rozwoju 
transportu intermodalnego w Europie i Polsce, 

– okre lenie luki w rozwoju intermodalnych technologii transportowych 
w Europie i Polsce, 

– ocena podstawowych definicji i poj  dotycz cych transportu kombi-
nowanego – Autor zebra , usystematyzowa  oraz okre li  znaczenie po-
szczególnych poj  stosownie do ich znaczenia i kontekstu, tym samym 
jest to oryginalny wk ad Autora wzbogacaj cy teori  transportu, 

– sformu owanie i nadanie w a ciwego znaczenia niektórym poj ciom, 
np. „upodmiotowienie kosztów”, 

– udowodnienie tezy, e upodmiotowienie kosztów zewn trznych trans-
portu jest efektywnym instrumentem rozwoju przewozów w technolo-
giach intermodalnych, 

– przeprowadzenie skorygowanego rachunku symulacyjnego kosztów  
i korzy ci z tytu u przesuni cia cz ci przewozów z transportu drogo-
wego na transport kombinowany/intermodalny, 

– opracowanie autorskiego programu rozwoju transportu intermodalnego 
w Polsce do roku 2020. 
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Podsumowanie

Warto  metodyczna, teoretyczna i utylitarna dorobku badawczego, w tym 
fundamentalnej monografii, Pana Profesora Jerzego Wronki jest bezsporna. 
Przeprowadzone badania ujawniaj  szereg niesprawdzonych dotychczas zwi z-
ków oraz zale no ci w zakresie problemów rozwoju transportu intermodalnego. 
Stanowi  one bardzo interesuj ce wzbogacenie teorii transportu. Utylitarna 
warto  efektów bada  zawartych w monografii jest równie  wysoka, poniewa
mo e ona wyznacza  – oparte na zasadach naukowych – kierunki dzia a  na 
europejskim i polskim rynku transportowym.  

Profesor Jerzy Wronka – Autor licznych projektów badawczych, publika-
cji (krajowych i zagranicznych), aktywny uczestnik krajowych i mi dzynaro-
dowych konferencji naukowych z zakresu ekonomiki transportu i polityki trans-
portowej – jest znanym i cenionym w Polsce oraz Europie wybitnym specjalist
w dziedzinie transportu intermodalnego. 

SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS OF PROFESSOR JERZY WRONKA,
HEAD OF THE DEPARTMENT OF WORLD ECONOMY

AND MARITIME TRANSPORT FACULTY OF MANAGEMENT
AND ECONOMICS OF SERVICES SZCZECIN UNIVERSITY 

Summary

The article consists of two parts. In the first part of the article were presented  
scientific interest (domestic and abroad) of Professor Jerzy Wronka. The second part is 
devoted to the theoretical achievements of the author. This part was based of detailed 
analysis and assess one of the most important and recent book of Professor: Com-
bined/intermodal transport – theory and practice, which was published in 2008. The 
book is a fundamental position in the current achievements of the author, being a com-
pendium of intermodal transport. Author of the book presents a generalization of his 
research achievements, reviewing it with rich practical experience. 

Keywords: scientific interest and achievements, professor Jerzy Wronka 

Translated by Leszek Mindur  
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ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECI SKIEGO

NR  778 PROBLEMY  TRANSPORTU I LOGISTYKI NR  22 2013 

JERZY WRONKA1

NOWY ETAP ROZWOJU TRANSPORTU KOMBINOWANEGO W POLSCE? 

Streszczenie

Artyku  sk ada si  z trzech podstawowych cz ci. W pierwszej cz ci, maj cej
charakter metodyczny, dokonano usystematyzowania poj  i definicji w przedmioto-
wym zakresie oraz przedstawiono autorsk  ocen  ewolucji poj , która ma miejsce  
w dokumentach WE. Cz  druga zawiera analiz  podstawowych aspektów rynku 
transportu kombinowanego w Polsce w ostatnich latach. Natomiast w cz ci trzeciej 
dokonano oceny rynku transportu kombinowanego w Polsce, zawieraj c  m.in. weryfi-
kacj  pogl dów autora – zw aszcza w odniesieniu do barier i dzia a  promuj cych – 
prezentowanych we wcze niejszych publikacjach. Nast pnie przedstawiono podstawo-
we uwarunkowania i przes anki rozwoju transportu kombinowanego w Polsce.   

S owa kluczowe: transport kombinowany, rynek transportu kombinowanego w Polsce

Wst p

Z uwagi na specjalny charakter niniejszego zeszytu naukowego, b d cego
pok osiem seminarium naukowego pt. „Transport intermodalny w Polsce. Stan 
obecny i perspektywy rozwoju”, towarzysz cego obchodom moich siedemdzie-

                                                          
1  dr hab. Jerzy Wronka, prof. US – Uniwersytet Szczeci ski, e-mail: jerzywronka@wp.pl. 
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si tych urodzin, w artykule prezentuj  swoje refleksje na temat transportu kom-
binowanego w Polsce. 

W sposób zamierzony u ywam w tytule i w tre ci artyku u terminu „trans-
port kombinowany”, zarówno po to aby u wiadomi  czytelnikom potrzeb
„powrotu do róde ”, jak i podkre li  w a ciwy sens tego poj cia w kontek cie
wymogów zrównowa onego rozwoju transportu. Uzasadnienie takiego uj cia
przedstawiam w pierwszej cz ci artyku u.

Wydarzenia z ostatnich lat na polskim rynku transportowym sk oni y mnie 
do weryfikacji moich niektórych pogl dów, przede wszystkim w zakresie oceny 
rynku transportu kombinowanego w Polsce, o czym szerzej pisz  w trzeciej 
cz ci.

Tytu  artyku u ze znakiem zapytania oznacza, e podejmuj  prób  odpo-
wiedzi na pytanie, czy faktycznie mo na mówi  o nowym etapie rozwoju trans-
portu kombinowanego w Polsce – zw aszcza w wietle ostatnich wydarze  na 
polskim rynku transportowym.  

1. Poj cia i definicje – uwagi metodyczne 

Na pocz tku nale y przypomnie  podstawowe poj cia, które zosta y przy-
j te przez mi dzynarodowe organizacje: UE, EKMT, EKG ONZ i UIRR.  

Transport multimodalny (multimodal transport): przewóz towarów  
w jednostkach adunkowych przez co najmniej dwie ró ne ga zie transportu. 

Transport intermodalny (intermodal transport): przewóz towarów  
w jednej i tej samej jednostce adunkowej lub poje dzie przy u yciu sukcesyw-
nie ró nych ga zi transportu i bez prze adunku samych towarów w zmieniaj -
cych si  ga ziach transportu. 

Transport kombinowany (combined transport): jest to odmiana transpor-
tu intermodalnego, w której g ówna cz  przewozu (na dalekie odleg o ci) jest 
wykonywana przez kolej, eglug ródl dow  lub transport morski, a pocz t-
kowy i/lub ko cowy odcinek jest wykonywany przez transport drogowy, tak 
krótko, jak to mo liwe”2.

                                                          
2 Terminology on Combined Transport, UN, Genewa 2001; Glosarry for Transport Statis-

tics (ECUN, Eurostat, ECMT), 3rd Edition, UN, Genewa 2003. 
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Identyczna jak wy ej interpretacja transportu kombinowanego jest zawarta 
w Dyrektywie WE nr 106 z 1992 roku3 (wci  obowi zuj cej), gdzie udzia
transportu drogowego okre la si  nast puj co: do 100 km w linii prostej od 
l dowego terminala za adunku lub wy adunku oraz do 150 km w linii prostej od 
portu eglugi ródl dowej lub portu morskiego za adunku lub wy adunku.

Z podanych definicji wynika, e poj cie transport multimodalny obej-
muje wszystkie mo liwe ga zie transportu – u ywane w przewozach adunków
w a cuchu transportowym – mi dzy którymi mog , ale nie musz  wyst powa
powi zania funkcjonalne i co istotne, towary mog  zmienia  jednostki adun-
kowe w procesie przewozowym.  

W transporcie intermodalnym obowi zuje regu a, e w trakcie ca ego
przewozu (od nadawcy do odbiorcy) towary s  przewo one w jednej (i tej sa-
mej jednostce adunkowej) i nie mog  by  prze adowywane w zmieniaj cych 
si  ga ziach transportu.

Jest to jedyna podstawowa ró nica mi dzy definicjami transportu multi-
modalnego i intermodalnego, poniewa  zarówno w transporcie intermodal-
nym, jak i multimodalnym nie precyzuje si  zasad i udzia u danej ga zi trans-
portu, w tym zw aszcza transportu drogowego w operacjach dowozowo-odwo-
zowych.  

Natomiast poj cie transportu kombinowanego – w którym g ówna cz
przewozu jest realizowana mi dzy terminalami przez transport kolejowy lub 
eglug ródl dow  lub eglug  morsk  bliskiego zasi gu, a dowozy i odwozy 

(do/z terminala intermodalnego) s  wykonywane przez transport drogowy i to 
na mo liwie najkrótsze okre lone odleg o ci – obejmuje rzeczywiste powi za-
nia funkcjonalne mi dzy ró nymi uczestnikami a cucha transportowego.
Powy sze poj cia ró ni  si  mi dzy sob  i nie powinno si  ich stosowa
zamiennie. 

Ponadto, nale y wyra nie podkre li , e transport multimodalny nie powi-
nien by  mylony/uto samiany z transportem intermodalnym lub kombinowa-
nym. Multimodalno  oznacza bowiem istnienie alternatywnych ga zi i rod-
ków transportu na tej samej trasie przewozu (lub w korytarzu transportowym), 
podczas gdy intermodalno  polega na wykorzystaniu kilku ga zi transportu  
w jednym zintegrowanym a cuchu transportowym na danej trasie. 

                                                          
3  Council Directive 92/106/EEC of 7 December on the establishment of common rules for 

certain types of combined transports of goods between Member States, OJ L No 368/38, 
17.12.1992.
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Interesuj ca jest ewolucja poj  wyst puj cych w dokumentach WE (za-
równo maj cych charakter regulacji prawnych, jak i w bia ych ksi gach i ko-
munikatach Komisji):  

1. Do 2001 roku powszechnie stosowane by o poj cie „transport kombi-
nowany”. 

2. Od 2001 roku (w tym zw aszcza od opublikowania Bia ej ksi gi
w 2001 roku4) zamiast „transport kombinowany” powszechnie stoso-
wane s  ju  nast puj ce poj cia: „transport multimodalny”, „multimo-
dalno ”, „intermodalno ” i „transport intermodalny”, przy czym to 
ostatnie poj cie jest stosowane w kontek cie promowania zmian na 
rynku transportowym polegaj cych na przesuni ciu cz ci przewozów 
z transportu drogowego na bardziej przyjazne dla rodowiska ga zie,
a wi c w kontek cie typowym dla transportu kombinowanego. 

3. W 2006 roku pojawiaj  si  kolejne poj cia5: co-modality (wspó -
modalno ) i co-modal transport (transport komodalny) i co ciekawe, 
poj cia te s  coraz cz ciej u ywane zamiast takich poj  jak: „inter-
modalno ” i „transport intermodalny”. W przywo anym dokumencie 
podaje si  nast puj c  definicj  komodalno ci: „Co-modality means 
the efficient use of transport modes operating on their own or in mul-
timodal integration in the European transport system to reach an opti-
mal and sustainable utilisation of resources”. 

4. W ostatnich latach (do 2012 roku) s  stosowane w zasadzie dwa poj -
cia: „transport multimodalny” i „transport komodalny”6 oraz ich muta-
cje.

Równocze nie, w dokumentach WE (nadal obowi zuj cych), np. dyrektywie  
z 1992 roku oraz w regulacjach dotycz cych sieci TEN-T7, u ywa si  poj cia

                                                          
4 White Paper. European Transport Policy for 2010: Time to Decide, Commission of the 

European Communities, COM(2001) 370, Brussels, 12.09.2001. 
5 Freight Transport Logistics in Europe – the key to Sustainable Mobility, Communication 

from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and 
Social Committee and the Committee of the Regions, COM(2006) 336 final, Brussels, 
28.06.2006.

6 Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – d enie do osi gni cia
konkurencyjnego i zasobooszcz dnego systemu transportu, Bia a ksi ga Komisji Europejskiej, 
KOM(2011) 144, wersja ostateczna, Bruksela, 28.03.2011. 

7  Decision No 1346/2001/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 
2001 amending Decision No 1692/96/EC as regards seaports, inland ports and intermodal termi-
nals, OJ L 185/1, 6.07.2001. 
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transport kombinowany. Warto tu przytoczy  tre  artyku u 14 Decyzji  
nr 1346/2001/EC: „Transeuropejska sie  transportu kombinowanego obejmuje 
linie kolejowe i ródl dowe drogi wodne, nadaj ce si  do transportu kombino-
wanego i eglugi, które pozwalaj  na transport towarów na dalekie odleg o ci,
w po czeniu, tam gdzie jest to mo liwe, z mo liwie najkrótszymi przewozami 
drogowymi do/z terminali”.  

Nie przekonuje mnie ewolucja poj , która ma miejsce w dokumentach 
WE, poniewa  z jednej strony prowadzi do chaosu poj ciowego, a z drugiej – 
zbyt cz sto mamy do czynienia z brakiem konsekwencji w ich stosowaniu oraz 
rozbie no ciami mi dzy u ywanymi poj ciami a ich interpretacj .

Przyk adowo, w dokumencie UE8 oceniaj cym wdra anie rodków zapro-
ponowanych w Bia ej ksi dze z 2001 roku u ywa si  poj cia „transport multi-
modalny”, podczas gdy w ocenianej ksi dze u ywane jest poj cie „transport 
intermodalny”, i to zarówno jako alternatywa dla transportu drogowego, jak  
i w kontek cie programu pomocowego „Marco Polo”. 

Kolejny przyk ad: Bia a ksi ga z 2011 roku zawiera m.in. nast puj ce
sformu owania: „W przypadku towarów nale y stosowa  rozwi zania multi-
modalne oparte na ga ziach transportu wodnego i kolejowego w przewozach 
na dalekie odleg o ci”; „Wyzwaniem jest zapewnienie zmiany strukturalnej 
niezb dnej do umo liwienia skutecznego konkurowania przez transport kole-
jowy oraz przej cia wi kszej cz ci przewozu adunków na rednie i dalekie 
odleg o ci” i „Do 2030 r. 30% drogowego transportu towarów na odleg o ciach
wi kszych ni  300 km nale y przenie  na inne rodki transportu, np. kolej lub 
transport wodny, za  do 2050 r. powinno to by  ponad 50% tego typu prze-
wozów”.

Mówi si  wi c o rozwi zaniach multimodalnych, ale w aspekcie zmian ga-
ziowych na rynku transportowym polegaj cych na przenoszeniu cz ci prze-

wozów adunków na dalekie odleg o ci z transportu drogowego na transport 
kolejowy i wodny, czyli w kontek cie typowym dla transportu kombinowa-
nego, a nie transportu multimodalnego.  

W przywo ywanych dokumentach WE z 2006 roku stwierdza si  równie ,
e „komodalno  to koncepcja transportu zintegrowanego, polegaj ca na wspó -

istnieniu, wspó pracy i wzajemnym uzupe nianiu si  ró nych ga zi transportu 

                                                          
8 Keep Europe Moving – Sustainable Mobility for our Continent. Mid-term Review of the 

European Commission’s 2001 Transport White Paper, Communication from the Commission to 
the Council and the European Parliament, COM (2006) 314 final, Brussels, 22.06.2006. 
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( eglugi morskiej bliskiego zasi gu, kolei, eglugi ródl dowej i transportu 
drogowego) w celu osi gni cia optymalnego wykorzystania istniej cych zaso-
bów infrastrukturalnych oraz aby umo liwi  wybór transportu przyjaznego dla 
rodowiska naturalnego” oraz e podstaw  poj cia „komodalno ” jest „mo li-

wo  optymalnego i zrównowa onego czenia ró nych ga zi transportu”.
Powstaje zasadnicze pytanie: kto ma decydowa  o zrównowa onym cze-

niu ga zi oraz wyborze przyjaznej dla rodowiska ga zi transportu? Na euro-
pejskim rynku przewozów towarowych dominuje transport drogowy i decyduje 
o tym rynek, a nie wzgl dy rodowiskowe. Je li nie b d  wdra ane instrumenty 
polityki transportowej – zarówno na poziomie UE, jak i w krajach cz onkow-
skich, wspieraj ce transport kombinowany, a nie komodalny czy multimodalny 
– to b dzie trudno przenie  nawet 30% przewozów adunków z transportu 
drogowego na inne ga zie transportu (jeden z celów polityki transportowej UE 
zapisanych w Bia ej ksi dze z 2011 roku). Notabene, w cytowanej ksi dze
z 2011 roku stwierdza si , e nadal europejski transport nie jest zrównowa ony 
i e nie nast pi o przesuni cie cz ci przewozów z transportu drogowego do 
tych ga zi, które s  bardziej przyjazne dla rodowiska oraz zdrowia i ycia 
cz owieka. Mo na wi c stwierdzi , e wci  mechanizmy rynkowe s  skutecz-
niejsze od instrumentów polityki transportowej UE.  

Chcia bym zaznaczy , e poj cie transport kombinowany (combined
transport, Kombinierte Verkher) jest nadal i to konsekwentnie stosowane  
w krajach niemieckoj zycznych (Niemcy, Austria i Szwajcaria) – zarówno  
w oficjalnych dokumentach rz dowych, jak i publikacjach i raportach operato-
rów z tych krajów (Kombiverkher, Hupac, Ökombi) oraz przez mi dzynarodo-
w  organizacj  UIRR (Unia Towarzystw Transportu Kombinowanego Droga– 
Kolej).

W swojej ksi ce z 2008 roku9 u y em poj cia transport kombinowa-
ny/intermodalny jako kompromisu polegaj cego na tym, aby nie rezygnowa
z poj cia „kombinowany”. Wstawienie uko nika oznacza o, e mo na mówi
o „transporcie kombinowanym” lub o „transporcie intermodalnym”, czyli „lub”, 
ale na pewno nie zamiennie. Pomimo zastosowania tej zbitki poj ciowej prak-
tycznie wszystkie moje rozwa ania by y odnoszone do zjawisk i zagadnie
typowych dla transportu kombinowanego, a nie intermodalnego. Z perspektywy 

                                                          
9  J. Wronka, Transport kombinowany/intermodalny – teoria i praktyka, Wydawnictwo Na-

ukowe Uniwersytetu Szczeci skiego, Szczecin 2008. 
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kilku lat, które min y od opublikowania ksi ki, przyznaj , e mo e nie by o to 
zbyt fortunne rozwi zanie, ale z jednej strony chcia em odnie  si  do ewolucji 
poj , a z drugiej – chcia em podkre li , e interpretacja tych poj  prezento-
wana w dokumentach WE odnosi si  praktycznie do zakresu funkcjonowania 
transportu kombinowanego.   

Uwzgl dniaj c powy sze uwagi, chc  jednoznacznie stwierdzi , e nie na-
le y u ywa  zamiennie poj : „transport kombinowany”, „transport intermo-
dalny”, „transport multimodalny” i „transport komodalny”, zarówno z uwagi na 
ich ró ne znaczenie, jak i ró ne obszary odniesienia. 

Jak wcze niej wspomnia em, zamienne stosowanie powy szych terminów 
prowadzi do chaosu poj ciowego oraz w wielu przypadkach mamy do czynie-
nia z brakiem konsekwencji w ich stosowaniu i rozbie no ciami mi dzy u y-
wanymi poj ciami a ich interpretacj . Zbyt cz sto bowiem inne poj cia wyst -
puj  w tytu ach dokumentów i ich rozdzia ów, a inne w tre ci, co jest nie do 
przyj cia ze wzgl dów metodycznych.  

Osobi cie jestem przeciwny stosowaniu takich poj , jak „transport komo-
dalny” i „komodalno ”, poniewa  s  to tzw. dziwol gi poj ciowe, które zawie-
raj  no ne has owo okre lenia, ale s  powa ne problemy z ich interpretacj
i odniesieniem do praktyki transportowej. Je li u ywanie poj  „transport kom-
binowany” czy nawet „transport intermodalny” zamiast „komodalno ” czy 
„transport komodalny” jest „passé”, to moje podej cie do sfery poj ciowej jest 
by  mo e „passé”, ale przynajmniej jest poprawne pod wzgl dem metodycz-
nym. 

I ostatnia uwaga, nie mam zastrze e  do u ywania poj cia transport in-
termodalny, tym bardziej e poj cie to od kilku lat wyst puje powszechnie we 
wszystkich znanych mi dokumentach krajowych (dokumenty rz dowe, pub-
likacje naukowo-badawcze, statystyki, raporty itd.) oraz w wi kszo ci doku-
mentów zagranicznych. Jednak e, u ywaj c tego poj cia, nale y wyja ni , e
zaw amy udzia  transportu drogowego w a cuchu transportowym do operacji 
dowozowo/odwozowych do i z terminali. Tylko bowiem w takim uj ciu mo na
mówi  o mo liwo ci zmiany struktury ga ziowej na rynku transportowym 
przez przenoszenie cz ci przewozów towarowych na dalekie odleg o ci
z transportu drogowego na bardziej przyjazne dla rodowiska oraz ycia i zdro-
wia cz owieka ga zie transportu, zgodnie z zasadami zrównowa onego roz-
woju.
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2. Rynek transportu kombinowanego w Polsce 

Na rynku transportu kombinowanego w Polsce dzia aj  dwie podstawowe 
grupy podmiotów: 

1. Operatorzy, którzy przyjmuj  zlecenia przewozowe od spedytorów, 
zajmuj  si  organizacj  przewozów kombinowanych w ca ym a cu-
chu transportowym i zlecaj  licencjonowanym przewo nikom kolejo-
wym wykonywanie przewozów. 

2. Licencjonowani przewo nicy kolejowi, którzy zajmuj  si  wykony-
waniem przewozów kombinowanych mi dzy terminalami/stacjami/ 
punktami prze adunkowymi.  

Nie wyst puje obecnie czenie funkcji operatora intermodalnego i przewo nika
kolejowego.

Do licz cych si  (pod wzgl dem liczby jednostek zlecanych do przewo-
zów) operatorów transportu kombinowanego w Polsce nale : CARGO-
SPED (spó ka zale na PKP Cargo SA), PCC INTERMODAL, POLZUG Inter-
modal Polska, SPEDCONT Spedycja Polska Sp. z o.o., DB Schenker Rail Au-
tomotive, HUPAC, SKD INTRANS, Prokont Sp. z o.o., EUROLOG, POL-
CONT Sp. z o.o. W 2012 roku pojawi  si  nowy operator – Maersk Polska (od-
dzia  globalnego lidera morskich przewozów kontenerowych), który uruchomi
poci gi kontenerowe w dwóch relacjach: terminal portowy DCT – terminal 
l dowy K ty Wroc awskie oraz terminal DCT – Euroterminal S awków.

W 2011 roku przewozy kombinowane realizowa o w Polsce siedmiu li-
cencjonowanych przewo ników kolejowych: PKP CARGO SA, PKP LHS,
Lotos Kolej, DB Schenker Rail Polska, CTL Express, CTL Logistics i STK
Wroc aw10. W 2012 roku przewozy kombinowane rozpocz li dwaj nowi prze-
wo nicy kolejowi: Majkoltrans i Rail Polska.

Liczba przewo ników wykonuj cych przewozy kombinowane w Polsce  
w latach 2003–2012 kszta towa a si  nast puj co: 2 – 2003–2004; 3 – 2005;  
4 – 2006; 6 – 2007–2008; 7 –2009; 5 – 2010; 7 – 2011 i 9 – 2012. Oznacza to, 
e od 2007 roku liczba przewo ników kolejowych znacz co si  nie zmienia, co 

wskazuje na wzgl dn  stabilizacj  polskiego rynku przewozów kombinowa-
nych.  

                                                          
10  Zob. Analiza rynku kolejowych przewozów intermodalnych, Urz d Transportu Kolejowe-

go, Warszawa 2012. 
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Wielko  i struktur  przewozów kombinowanych wykonanych przez ww. 
przewo ników kolejowych w ostatnich 3 latach przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1 

Wielko  i struktura przewozów kombinowanych w Polsce  
wykonanych przez przewo ników kolejowych w latach 2010–2012 

 2010 2011 2012 
Tys. ton 4 404,3 5 906,2 8 055,8 
Tys. tono-km 1 888 026,9 2 447 102,3 3 044 867,3 
Jednostki intermodalne 344 575 488 909 644 568 
TEU 583 623 798 484 1 046 978 

ród o: dane Urz du Transportu Kolejowego. 

Dane przedstawione w tabeli wiadcz  o bardzo du ej dynamice wzrostu 
przewozów kombinowanych wykonanych transportem kolejowym w Polsce  
w latach 2010–2012, i to we wszystkich miernikach: wzrost tona u o 82,9%; 
tono-km o 61,2%; jednostek intermodalnych o 87% i TEU o 79,3%. W 2012 
roku osi gni to najlepszy wynik w historii polskich kolejowych przewozów 
kombinowanych. 

Nale y odnotowa , e tak wysoka dynamika wzrostu przewozów kombi-
nowanych w Polsce jest ewenementem w skali europejskiej i jest dobrym prog-
nostykiem na kolejne lata. 

W 2012 roku nast pi  dalszy wzrost udzia u przewozów kombinowanych 
w polskim rynku kolejowych przewozów towarowych i wyniós 3,48%
wg tona u (2,37% w 2011 roku) oraz 6,21% wg wykonanej pracy przewozo-
wej (4,53% w 2011 roku). 

Nale y w tym miejscu zaznaczy , e w 2011 roku redni udzia  przewo-
zów kombinowanych w kolejowych przewozach towarowych w krajach UE 
przekroczy  10% wg tona u oraz blisko 18% wg pracy przewozowej11, co ozna-
cza, e polski rynek przewozów kombinowanych zajmuje nadal dalekie miejsce 
w stawce krajów europejskich.

                                                          
11  Zob. ibidem.
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G ównymi przewo nikami kolejowymi na polskim rynku transportu kom-
binowanego w latach 2011–2012 by y dwie spó ki z Grupy PKP: 

– PKP CARGO SA z udzia em w rynku: 70,64% i 64,69% wg tona u
oraz 73,28% i 71,54% wg pracy przewozowej,  

– PKP LHS z udzia em w rynku: 2,46% i 1,61% wg tona u oraz 2,20%
i 1,54% wg pracy przewozowej,  

co daje czny udzia  tych dwóch spó ek w rynku w latach 2011–2012: 73,10%
i 66,30% wg tona u oraz 75,50% i 72,99% wg pracy przewozowej.

Drugie miejsce na polskim rynku zajmuje spó ka Lotos Kolej, realizuj ca
przewozy g ównie na zlecenie operatora logistycznego spó ki PCC Intermodal, 
z udzia em w rynku w latach 2011–2012: 21,3% i 20,44% wg tona u oraz 
21,4% i 17,53% wg pracy przewozowej.

Kolejne miejsce zajmuj  dwie spó ki grupy CTL (CTL Logistics  
i CTL Express) z udzia em w rynku w latach 2011–2012: 2,59% i 4,00%
wg tona u oraz 1,70% i 3,68% wg pracy przewozowej.

Udzia DB Schenker Rail Polska w rynku w latach 2011–2012 wynosi :
0,49% i 7,22% wg tona u oraz 0,21% i 3,69% wg pracy przewozowej.

Udzia  spó ki STK Wroc aw w rynku transportu kombinowanego w latach 
2011–2012 kszta towa  si  nast puj co: 2,16% i 0,60% wg tona u oraz 1,19%
i 0,52% wg pracy przewozowej.

Udzia y nowych przewo ników w rynku transportu kombinowanego  
w 2012 roku kszta towa y si  nast puj co: Rail Polska: 0,99% wg tona u
i 1,15% wg pracy przewozowej oraz Majkoltrans: 0,45% wg tona u
i 0,35% wg pracy przewozowej.

O rosn cej konkurencji na polskim rynku transportu kombinowanego w la-
tach 2011–2012 wiadczy pojawienie si  nowych przewo ników oraz przede 
wszystkim zmiany udzia ów w rynku, a mianowicie: spadek udzia u w rynku 
PKP CARGO SA o blisko 6 punktów procentowych wg tona u i o 2 punkty 
procentowe wg tono-km; znacz cy wzrost udzia u w rynku DB Schenker Rail
Polska o ponad 6 punktów procentowych wg tona u i o ponad 3 punkty procen-
towe wg tono-km oraz wzrost udzia u w rynku spó ek grupy CTL o ponad  
1 punkt procentowy wg tona u i o 2 punkty procentowe wg tono-km. 

W przewozach kombinowanych dominuj  kontenery, których udzia
w 2011 roku w ogólnej liczbie jednostek wyniós  98,26% (89,6% w roku 2003). 
Udzia  poszczególnych typów kontenerów kszta towa  si  w 2011 roku nast pu-
j co: 59,3% kontenery 40-stopowe, 33,47% kontenery 20-stopowe i 5,76% 



Nowy etap rozwoju transportu kombinowanego w Polsce? 33

kontenery 30-stopowe. Udzia  pozosta ych jednostek intermodalnych w 2011 
roku kszta towa  si  nast puj co: nadwozia wymienne (swap body) – 1,72% 
oraz naczepy i przyczepy samochodowe – 0,02%. Wed ug danych szacunko-
wych podobna struktura przewo onych jednostek wyst pi a w 2012 roku.

Polskie przewozy kombinowane s  realizowane przede wszystkim w rela-
cjach l dowych – oko o 77% przewozów (wg pracy przewozowej). Natomiast 
przewozy intermodalnych jednostek transportowych do/z portów morskich sta-
nowi y w 2011 roku oko o 23% przewozów ogó em. 

Przewozy kombinowane s  realizowane g ównie w komunikacji mi dzy-
narodowej, co wynika ze wzrostu przewozów towarów wysoko przetworzonych 
w kontenerach (zarówno drog  l dow , jak i morsk ) b d cych konsekwencj
rosn cej mi dzynarodowej wymiany handlowej. W 2011 roku udzia  mi dzyna-
rodowych przewozów w przewozach kombinowanych ogó em kszta towa  si
nast puj co12: 77,24% wg liczby intermodalnych jednostek; 76,47% wg tona u;
79,71% wg pracy przewozowej i 80,26% wg TEU. 

Udzia  krajowych przewozów w przewozach kombinowanych ogó em 
kszta towa  si  w 2011 roku nast puj co13: 22,76% wg liczby jednostek; 
23,53% wg tona u; 20,29% wg pracy przewozowej i 19,74% wg TEU. 

W 2011 roku licencjonowani przewo nicy kolejowi uruchamiali oko o
1250 tras miesi cznie, z czego blisko 65% stanowi y przewozy kontenerów  
w komunikacji mi dzynarodowej, cznie z przewozami kontenerów do i z por-
tów morskich. Najwi kszy udzia  tras w relacjach l dowych stanowi y przewo-
zy pomi dzy Polsk  i Niemcami – 280 tras oraz S owacj  – 136. W dalszym 
ci gu bardzo niski udzia  stanowi  kolejowe po czenia Polski ze wschodem  
i po udniem Europy, po czenia w tych kierunkach stanowi  zaledwie 10% 
wszystkich uruchamianych tras przez przewo ników.

W 2012 roku przewo nicy kolejowi uruchomili oko o pi dziesi ciu no-
wych tras po cze  kontenerowych, w tym blisko 30 w relacjach krajowych. 

Terminale intermodalne w Polsce
Polska dysponuje stosunkowo du  liczb  terminali intermodalnych zloka-

lizowanych symetrycznie na obszarze ca ego kraju. rednia g sto  w przeli-
czeniu na powierzchni  kraju wynosi oko o 0,8 terminala na dziesi  tysi cy 
km2 i nie odbiega znacz co od redniej europejskiej (0,9/10 tys. km2). Jest na-

                                                          
12 Ibidem.
13 Ibidem.
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tomiast zdecydowanie ni sza ni  w krajach o znacz cym udziale przewozów 
kombinowanych w rynku kolejowym, takich jak: Holandia – 11,9 (50 termina-
li); Belgia – 7,1 (22 terminale); Niemcy – 4,1 (146 terminali) i W ochy – 1,5 
(46 terminali)14. Nale y podkre li , e w krajach o stosunkowo ma ej liczbie 
infrastruktury punktowej wolumen przewozów by  znacz co wy szy ni  w Pol-
sce – np. w Szwecji (posiadaj cej 12 terminali) o blisko 100%. 

Na koniec lutego 2012 roku by o w eksploatacji 26 terminali kontenero-
wych w Polsce, w tym 2 terminale kontenerowe w porcie Gda sk; 2 terminale 
kontenerowe w porcie Gdynia i terminal kontenerowy w porcie Szczecin oraz 
21 terminali l dowych (kolejowo-drogowych). 

Terminale l dowe kolejowo-drogowe w Polsce s  eksploatowane przez na-
st puj ce podmioty funkcjonuj ce na rynku: 

– SPEDCONT Spedycja Polska Sp. z o.o. jest w a cicielem i operato-
rem terminali: ód  Olechów, Warszawa G ówna Towarowa, Pozna
Garbary i Sosnowiec Po udniowy, 

– POLZUG Intermodal Polska Sp. z o.o. jest w a cicielem i operatorem 
czterech terminali: Pruszków; Wroc aw; D browa Górnicza i Terminal 
Hub Pozna  (Kórnik) k. G dek (otwarty w 2011 roku), 

– PKP CARGO SA jest w a cicielem i operatorem 2 terminali kontene-
rowych: Ma aszewicze i Medyka- urawica oraz wspó w a cicielem  
i wspó operatorem Euroterminala S awków,

– CARGOSPED jest w a cicielem i operatorem 4 terminali kontenero-
wych: Warszawa Praga, M awa, Kobylnica k. Poznania i Gliwice So -
nica oraz punktu prze adunkowego dla kontenerów w G dkach k. Po-
znania (otwarty w lutym 2012 roku), 

– PCC INTERMODAL SA jest w a cicielem i operatorem trzech termi-
nali kontenerowych: Brzeg Dolny, Gliwice (terminal zlokalizowany na 
terenie l skiego Centrum Logistycznego) i Kutno (nowy terminal uru-
chomiony w 2011 roku), 

– Schavemaker Cargo jest operatorem terminala K ty Wroc awskie,
– PROKONT Sp. z o.o. jest operatorem terminala w Tychach, 
– EUROTERMINAL S awków Sp. z o.o. ma trzech udzia owców: Cen-

trala Zaopatrzenia Hutnictwa SA, PKP Cargo SA i PKP Linia Hutnicza 
Szerokotorowa Sp. z o.o. (LHS).

                                                          
14 Ibidem.
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Na szczególn  uwag  zas uguj  portowe terminale kontenerowe z uwagi 
na bardzo szeroki zakres inwestycji oraz bardzo du  dynamik  wzrostu obro-
tów kontenerowych w ostatnich latach: 

– Gda ski Terminal Kontenerowy (GTK) – potencja  prze adunkowy 
100 tys. TEU rocznie, 

– G bokowodny Terminal Kontenerowy DCT Gda sk SA (DCT) – 
potencja  prze adunkowy 1 mln TEU rocznie. Jest to jedyny terminal na 
Ba tyku, który obs uguje najwi ksze na wiecie statki kontenerowe. 
Wi kszo ciowym akcjonariuszem jest australijski fundusz Macquarie 
Global Infrastructure Fund II, 

– Ba tycki Terminal Kontenerowy (BCT – Baltic Container Terminal) 
– zdolno  prze adunkowa – 700 tys. TEU rocznie, w a ciciel – global-
ny operator ICTSI z Filipin, 

– Gdy ski Terminal Kontenerowy (GCT – Gdynia Container Terminal) 
– potencja  prze adunkowy oko o 250 tys. TEU rocznie, w a ciciel ope-
rator Hutchison Port Holding, 

– Terminal kontenerowy DB Port Szczecin – potencja  prze adunkowy 
oko o 120 tys. TEU rocznie, w a ciciel DB Schenker. 

Tabela 2 

Prze adunki kontenerów w polskich portach morskich w TEU 

Nazwa portu 2008 2009 2010 2011 2012 
Gdynia 610 769 375 369 485 204 616 439 676 264 
Gda sk 184 358 237 062 514 039 677 928 928 691 
Szczecin 63 615 52 721 56 398 54 985 52 157 
Ogó em 859 101 668 152 1 055 641 1 349 352 1 657 112 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych zamieszczanych w czasopi mie 
„Namiary na Morze i Handel”. Prezentowane dane pochodz  od specjalistycz-
nych terminali i ró ni  si  od statystyk portowych oraz od statystyk GUS, przy 
czym ró nice te nie s  zbyt du e i wynosz rednio 7–9 tys. TEU. 

W latach 2008–2012 nast pi  prawie dwukrotny wzrost obrotów kontene-
rowych w polskich portach morskich. O wzro cie obrotów kontenerowych  
w polskich portach morskich zadecydowa y nast puj ce czynniki: 

1. Rozwój polskiej gospodarki i wzrost obrotów polskiego handlu zagra-
nicznego.
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2. Prorozwojowy charakter dzia alno ci samych portów, w tym przede 
wszystkim: 
a) ogromne inwestycje, obejmuj ce: sprz t prze adunkowy, magazy-

ny i place sk adowe, modernizacj  nabrze y i terminali kolejowych 
itd.;

b) aktywny marketing ukierunkowany na pozyskiwanie adunków
oraz generowanie nowych po cze , w tym na rynku azjatyckim 
(wspó praca z najwi kszym na wiecie armatorem kontenerowym 
Maersk);

c) wdra anie innowacyjnych technologii prze adunkowych oraz no-
woczesnych systemów informatycznych; 

d) zdecydowana poprawa jako ci us ug wiadczonych przez polskie 
porty morskie. 

W ostatnich latach nast pi  znacz cy wzrost udzia u kolei w przewo- 
zach kontenerów do/z portów morskich i wyniós  w 2012 roku: 40% w BCT 
(12% w 2008 roku, co oznacza rekordowy wzrost udzia u kolei) – terminal ob-
s uguje ponad 40 poci gów kontenerowych tygodniowo, DCT – oko o 25%, 
GCT – 14% i GTK –13%.  

Moim zdaniem s  trzy podstawowe przyczyny tego zjawiska. Po pierwsze, 
tak znacz cy przyrost kontenerów prze adowywanych w portach nie mo e by
nadal obs ugiwany w przewa aj cym stopniu przez transport samochodowy  
z uwagi na ograniczon  przepustowo  sieci drogowej oraz ograniczon  zdol-
no  jednostkow  transportu samochodowego. Po drugie, w ostatnich latach 
nast pi a intensyfikacja inwestycji w infrastruktur  kolejow  (zw aszcza w por-
towych terminalach kontenerowych). I po trzecie, operatorzy i przewo nicy 
kolejowi uruchamiaj  coraz wi cej rozk adowych poci gów kontenerowych 
do/z portów przy cis ej wspó pracy z operatorami terminali portowych.  

3. Bariery, uwarunkowania i przes anki rozwoju transportu kombinowanego  
 w Polsce 

Syntetyczna ocena rynku transportu kombinowanego w Polsce 

Poni ej przedstawiam podstawowe elementy oceny rynku (prezentowane 
w moich wcze niejszych publikacjach) oraz ich weryfikacj  w kontek cie wy-
darze  z ostatnich lat.
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1. Rynek jest bardzo „p ytki” i rozproszony oraz wci  brak jest wiod cego
podmiotu transportu intermodalnego typu Kombiverkher czy Hupac. 

Ocena nieaktualna, poniewa  rynek transportu kombinowanego w Polsce 
jest od kilku lat ustabilizowany, a spó ki z grupy PKP Cargo s  wiod cymi
podmiotami na rynku.
2. Ogromne opó nienia w modernizacji linii kolejowych AGTC, w tym 
zw aszcza linii kolejowych cz cych polskie porty powoduj ce, e zmniejsza 
si  udzia  transportu kolejowego w przewozach kontenerów do i z portów mor-
skich, co oznacza, e rosn ce dynamicznie portowe obroty kontenerów s
przejmowane przez transport drogowy. 

Prawd  jest stwierdzenie o opó nieniach w modernizacji linii kolejowych,
natomiast nie w pe ni jest prawdziwe ostatnie stwierdzenie, poniewa  wzrasta  
w ostatnich latach udzia  transportu kolejowego w przewozach kontenerów do/z 
portów morskich.
3. Terminale l dowe wci  stanowi  s abe ogniwo w a cuchu kombinowa-
nym, poniewa  s  przestarza e pod wzgl dem technicznym i technologicznym.  

Ocena nie w pe ni adekwatna do obecnego stanu, poniewa  w ostatnich 
latach operatorzy terminali l dowych inwestuj  zarówno w infrastruktur  (mo-
dernizacja, rozbudowa i budowa nowych terminali), jak i suprastruktur  i sys-
temy informatyczne. Przyk ady: nowe terminale otwarte w 2011 roku: Kutno, 
Hub Pozna  w Kórniku k. G dek, punkt kontenerowy w G dkach. W trakcie 
modernizacji jest kilka terminali (np. Gliwice, Euroterminal S awków) oraz 
rozpocz to budow  terminala w Poznaniu Franowo.
4. Brak kompleksowych i spójnych systemów informatycznych obejmuj -
cych wszystkich uczestników l dowych i morsko-l dowych a cuchów trans-
portowych oraz w pe ni otwartych dla klientów. 

Ocena cz ciowo aktualna, poniewa  w ostatnich latach operatorzy  
i przewo nicy inwestuj  w nowoczesne systemy informatyczne, pozwalaj ce na 
ledzenie i monitorowane poci gów kontenerowych w czasie rzeczywistym (i ju

wdra aj  tego typu systemy). S  to jednak tzw. systemy ga ziowe, co oznacza, 
e nadal brak jest kompatybilnych rozwi za  obejmuj cych wszystkie podmioty 

w a cuchach transportowych. Nale y jednak zaznaczy , e równie  w wielu 
krajach – i to o znacznie bardziej rozwini tym rynku przewozów kombinowa-
nych – s  problemy z wdro eniem tego typu rozwi za .
5. Wci  wyst puje niska jako  us ug kolejowych, co oznacza, e jest to 
nadal najs absze ogniwo w systemie transportu kombinowanego. 
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Ocena cz ciowo aktualna, poniewa  tacy przewo nicy kolejowi jak PKP 
Cargo, Lotos Kolej czy CTL zdecydowanie poprawili w ostatnich latach jako
wiadczonych us ug. Natomiast nadal mo na mie  zastrze enia do jako ci us ug

kolejowych.
6. Stagnacja, a w zasadzie spadek udzia u poci gów blokowych i wahad o-
wych w przewozach ITU – dominuje tzw. ruch rozproszony. 

Ocena nieaktualna, poniewa  praktycznie wszystkie przewozy kontenerów 
do/z portów morskich s  realizowane w technologii poci gów blokowych. 
7. Brak dynamicznego marketingu u wi kszo ci operatorów, którzy zbyt 
cz sto ograniczaj  swoj  dzia alno  do organizowania przewozu mi dzy ter-
minalami, nie bior c odpowiedzialno ci za wszystkie ogniwa a cucha w uk a-
dzie logistycznym „drzwi-drzwi”. Ponadto, do rzadko ci nale y dzia alno
marketingowa prowadzona wspólnie przez g ównych uczestników a cucha
transportu kombinowanego. 

Ocena nieaktualna, poniewa  w ostatnich latach wszyscy uczestnicy a -
cuchów transportowych (zarówno l dowych, jak i morsko-l dowych) ci le ze 
sob  wspó pracuj , w wyniku czego klienci otrzymuj  kompleksow  ofert
„drzwi-drzwi”. Bez takiej wspó pracy nie by by mo liwy dynamiczny wzrost 
regularnych poci gów kontenerowych, w tym zw aszcza do i z portów morskich.

Reasumuj c, z siedmiu elementów dotychczasowej oceny rynku transpor-
tu kombinowanego w Polsce jedynie jeden, a mianowicie „opó nienia w mo-
dernizacji linii kolejowych”, jest nadal w pe ni aktualny.

Podstawowe bariery i przeszkody utrudniaj ce rozwój transportu kombinowa-
nego

Poni ej przedstawiam podstawowe bariery i przeszkody – najcz ciej wy-
mieniane we wszystkich przedmiotowych publikacjach – utrudniaj ce rozwój 
transportu kombinowanego w Polsce15 oraz ich weryfikacj  dokonan  przeze 
mnie.  
1. Z y stan infrastruktury kolejowej w Polsce, w tym przede wszystkich linii 
obj tych umow  AGTC, powoduj cy m.in.: nisk  pr dko  handlow  poci gów
kontenerowych (oko o 35 km/h), ograniczenia pr dko ci, zbyt d ugie czasy 
dostawy itd. W konsekwencji wci  zbyt niski udzia  transportu kolejowego  

                                                          
15  Zob. J. Wronka, Transport kombinowany/ intermodalny…; Analiza rynku kolejowych…
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w przewozach kontenerów do/z portów morskich oraz niska konkurencyjno
transportu kolejowego w stosunku do transportu drogowego. 

Nadal aktualna i moim zdaniem najwa niejsza bariera utrudniaj ca roz-
wój transportu kombinowanego w Polsce.
2. Niska jako  us ug kolejowych, przejawiaj ca si  przede wszystkim w: zbyt 
d ugich czasach podró y, cz stych opó nieniach w przewozach, braku mo li-
wo ci bie cego monitorowania przewozów i systemów ledzenia przesy ek
dost pnych dla klientów itd.  

Moim zdaniem, nie jest to istotna przeszkoda w rozwoju transportu kom-
binowanego w Polsce, poniewa  w ostatnich latach operatorzy i przewo nicy
kolejowi tworz  coraz bardziej niezawodn  sie  poci gów intermodalnych kur-
suj cych wg rozk adów jazdy oraz inwestuj  w nowoczesne systemy informa-
tyczne (np. system Telenor Traxion z wykorzystaniem GPS, zaawansowane pra-
ce nad wdro eniem elektronicznego listu przewozowego w ramach zintegrowa-
nej platformy systemowej CRM), które umo liwi  wdro enie w najbli szym cza-
sie systemu ledzenia i monitorowania przesy ek oraz poci gów kontenerowych. 
W zwi zku z tym nale y oczekiwa , e jako  us ug kolejowych w przewozach 
kombinowanych ulegnie znacz cej poprawie w ci gu najbli szych 2–3 lat.
3. Niekonkurencyjno  cenowa transportu kolejowego w stosunku do trans-
portu drogowego wynikaj ca m.in. ze zbyt wysokich frachtów kolejowych oraz 
cen za dost p do infrastruktury kolejowej. 

Uwa am, e zbyt wysokie frachty kolejowe nie s  przeszkod , a tym bar-
dziej barier (bo jest to w gestii podmiotów na rynku) w rozwoju transportu 
kombinowanego w Polsce, poniewa  przewo nicy kolejowi prowadz  elastycz-
n  polityk  cenow  i rabatow  w zale no ci od warunków rynkowych. Nato-
miast zbyt wysokie ceny za dost p do infrastruktury kolejowej s  moim zdaniem 
dyskusyjn  barier  w rozwoju transportu kombinowanego w Polsce. 
4. Niezadowalaj cy stan techniczny wi kszo ci l dowych terminali inter-
modalnych g ównie z powodu: niewystarczaj cych powierzchni sk adowych  
i magazynowych, braku odpowiedniego sprz tu prze adunkowego, niedosta-
tecznego stanu infrastruktury kolejowej, braku nowoczesnych systemów infor-
matycznych. Wi kszo  terminali l dowych odbiega znacz co od terminali 
europejskich pod wzgl dem parametrów i standardów technicznych oraz inno-
wacyjnych rozwi za  technicznych w zakresie prze adunków i informacji. We-
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d ug oceny UTK16 jedynie oko o 10–20% polskich terminali spe nia wysokie 
standardy europejskie. W a ciciele i operatorzy l dowych terminali nie inwestu-
j  w nowoczesne technologie prze adunkowe z uwagi na znaczne rezerwy zdol-
no ci obs ugowych (nawet do 50%) i brak w asnych rodków przy wysokich 
kosztach inwestycji. 

Moim zdaniem, nie jest to obecnie najwa niejsza przeszkoda w rozwoju 
transportu kombinowanego w Polsce, poniewa  w ostatnich latach operatorzy 
terminali l dowych inwestuj  zarówno w infrastruktur , jak i suprastruktur
terminalow  i tym samym sytuacja poprawi si  radykalnie w ci gu najbli szych
3–4 lat.
5. Wysoki poziom stawek dost pu do infrastruktury kolejowej dla poci -
gów intermodalnych jest zdaniem UTK17 g ówn  barier  rozwoju przewo-
zów intermodalnych w Polsce (w konwencji niniejszego artyku u – przewo-
zów kombinowanych). 

W pe ni podzielam opini  J. Engelhardta18, e stawki dost pu do infra-
struktury kolejowej nie s  rzeczywist  barier  rozwoju przewozów intermodal-
nych. W tym miejscu chcia bym zacytowa  stwierdzenia J. Engelhardta: „Re-
kordowa dynamika przewozów intermodalnych w Polsce od 2010 r. jest zaprze-
czeniem szeroko rozpowszechnionej tezy, e wysoki poziom stawek dost pu do 
infrastruktury jest jedn  z najwa niejszych barier dynamicznego rozwoju prze-
wozów intermodalnych”. „Gdyby stawki by y rzeczywist  barier  rozwojow , to 
wraz z ich wzrostem, zw aszcza ponad trzykrotnym pocz wszy od rozk adu jazdy 
2009/2010, wolumen przewozów intermodalnych w Polsce powinien zdecydo-
wanie si  zmniejszy . Tymczasem pocz wszy od 2010 r. wolumen przewozów 
intermodalnych w Polsce wzrasta z roku na rok w rekordowo wysokim, dwucy-
frowym tempie”. „Stawka dost pu do infrastruktury kolejowej dla poci gów
intermodalnych nie jest ani jedynym, ani najwa niejszym, lecz jednym z wielu 
czynników popytu na te przewozy intermodalne”.

Nale y przypomnie , e od rozk adu jazdy 2009/2010 obowi zuje
25-procentowa ulga od stawki podstawowej dost pu do infrastruktury dla po-

                                                          
16  Zob. Analiza rynku kolejowych…
17 Ibidem.
18  J. Engelhardt, Polityka pa stwa w zakresie transportu intermodalnego, w: Transport in-

termodalny w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju, Seminarium naukowe WZiEU US, 
Szczecin 9 listopada 2012 r., materia y seminaryjne. 
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ci gów intermodalnych, która zast pi a preferencyjn  stawk  wynosz c
10–15% rzeczywistych koszów w asnych dost pu do infrastruktury.
6. Brak wystarczaj cej liczby centrów logistycznych zlokalizowanych  
w obr bie najwi kszych o rodków aglomeracyjnych, co powoduje rozproszenie 
potoków przewozów towarów, a co za tym idzie, utrudnia uruchamianie po -
cze  ca opoci gowych w systemie transportu kombinowanego. 

Uwa am, e nie jest to obecnie bariera w rozwoju transportu kombino-
wanego w Polsce, poniewa  popyt na nowoczesne powierzchnie magazynowe  
w Polsce jest w zasadzie zaspokojony przez istniej ce monotransportowe centra 
magazynowo-dystrybucyjne. W tej sytuacji trudno oczekiwa , aby prywatni 
inwestorzy podejmowali decyzje o budowie nowych centrów logistycznych 
(obarczone du ym ryzykiem finansowym), zw aszcza w tych regionach, gdzie 
jest wystarczaj ca liczba centrów magazynowo-dystrybucyjnych oraz s  zloka-
lizowane terminale intermodalne. 

Ponadto, obecna sie  terminali intermodalnych pozwala na uruchamianie 
po cze  ca opoci gowych w systemie transportu kombinowanego – i to ma 
miejsce. Uruchamianie tego typu po cze  na pewno nie jest uwarunkowane 
istnieniem centrów logistycznych. 
7. Brak specjalistycznego taboru kolejowego do przewozu intermodalnych 
jednostek adunkowych oraz niski poziom inwestycji taborowych. 

Moim zdaniem, nie jest to ani przeszkoda, ani tym bardziej bariera (bo
jest to w gestii podmiotów na rynku) rozwoju transportu kombinowanego
w Polsce, poniewa  operatorzy i przewo nicy kolejowi inwestuj  w tabor kole-
jowy, i to przy wykorzystaniu rodków unijnych (np. uruchomiona pod koniec 
2012 roku procedura zakupu przez PKP Cargo 300 kontenerowych platform 
80-stopowych).
8. Brak odpowiedniej polityki pa stwa wspieraj cej rozwój transportu 
kombinowanego w Polsce, w tym: brak wieloletnich planów i programów 
rozwoju, brak rozwi za  wsparcia finansowego, brak kompleksowych uregulo-
wa  prawnych, niska skuteczno  dotychczasowych instrumentów promuj -
cych, które przede wszystkim nie ograniczy y barier. 

Uwa am, e nie jest to bariera rozwoju transportu kombinowanego w Pol-
sce, ale przeszkoda, poniewa  pomimo tych braków mamy do czynienia z dyna-
micznym rozwojem tego  transportu w ostatnich latach, co jest przede wszyst-
kim zas ug  podmiotów dzia aj cych na rynku transportowym. Trudno w tym 
miejscu nie zgodzi  si  z J. Engelhardtem, e „dotychczasowa polityka pa stwa
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w tej dziedzinie charakteryzowa a si  nie tyle konkretnymi dzia aniami rozwo-
jowymi i osi gni ciami, ile uprawian  retoryk  o charakterze postulatywno- 
-deklaratywnym” oraz „Dopiero wraz z pojawieniem si rodków UE dedyko-
wanych rozwojowi transportu rozpocz to polityk  wsparcia finansowego trans-
portu intermodalnego”19.

Brak wieloletnich planów i programów rozwoju jest w moim przekonaniu 
przeszkod  utrudniaj c  rozwój transportu kombinowanego w Polsce. Nato-
miast nie s dz , aby brak uregulowa  prawnych by  barier czy te przeszkod
utrudniaj c  rozwój transportu kombinowanego w Polsce.

Nie mo na mówi  o braku rozwi za  wsparcia finansowego transportu 
kombinowanego w Polsce, poniewa  s  mo liwo ci dofinansowania projektów 
inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko.
Priorytet VII. Transport Przyjazny rodowisku. Dzia anie 7.4. Rozwój transpor-
tu intermodalnego. W 2012 roku Centrum Unijnych Projektów Transportowych 
zatwierdzi o do realizacji 13 projektów inwestycyjnych dotycz cych terminali 
l dowych i portowych ( czna warto  projektów – 938,1 mln z , a kwota dofi-
nansowania ze rodków UE – 384,1 mln z , co stanowi o 40,9% warto ci wy-
datków kwalifikowanych). W styczniu 2013 roku zako czy a si  druga tura apli-
kowania o rodki do CUPT.

Trudno mówi  o niskiej skuteczno ci dotychczasowych instrumentów 
promuj cych, poniewa  praktycznie – poza mo liwo ciami wsparcia finanso-
wego oraz ulg  w stawkach dost pu do infrastruktury kolejowej – nie by o in-
nych instrumentów.
9. Niekorzystny wizerunek (image) transportu kombinowanego w Polsce,
poniewa  powszechnie postrzegany jest jako system transportu, który nie jest 
wystarczaj co elastyczny, nie jest niezawodny w sensie czasu dostawy oraz ma 
zbyt wysok  cen . Ponadto, jest trudny w ocenie (brak kompleksowych infor-
macji dla klientów o istniej cych i potencjalnych us ugach, brak porównywal-
nych danych statystycznych) oraz wci  nie jest realn  alternatyw  dla transpor-
tu drogowego. 

Moim zdaniem, mo na mówi  o zdecydowanej poprawie wizerunku 
transportu kombinowanego w Polsce w ostatnich latach, co jest przede wszyst-
kim zas ug  podmiotów na rynku, ale równie  swój udzia  w tym procesie maj
konferencje i seminaria oraz wydawnictwa transportowe (ksi ki, czasopisma), 

                                                          
19 Ibidem.
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a tak e dzia alno  ministerstwa w a ciwego ds. transportu, UTK oraz innych 
jednostek i organizacji.

Prawd  jest, e transport kombinowany nie jest wci  realn  alternatyw
dla transportu drogowego w Polsce, ale poprawa w tym zakresie jest ju  wi-
doczna. Nale y jednak podkre li , e jest to proces wieloletni i wymaga wielu 
skoordynowanych dzia a  – podejmowanych zarówno przez pa stwo, jak  
i podmioty na rynku. 

Uwarunkowania rozwoju transportu kombinowanego w Polsce
Do podstawowych uwarunkowa  rozwoju transportu kombinowanego  

w Polsce nale y zaliczy  dzia ania ukierunkowane na eliminowanie barier  
i przeszkód, po to aby zdecydowanie poprawi  jako  us ug kolejowych i tym 
samym zapewni  znacz cy wzrost konkurencyjno ci przewozów kombinowa-
nych w stosunku do transportu drogowego.  

Mo na mówi  o dwóch podstawowych grupach dzia a /przedsi wzi :
dzia ania b d ce w gestii pa stwa oraz dzia ania b d ce w gestii podmiotów
na rynku transportowym.  

Do pierwszej grupy dzia a  mo na zaliczy :
1. Modernizacj  linii kolejowych (w tym zw aszcza linii obj tych umow
AGTC) obejmuj c  zarówno polepszenie ich parametrów technicznych (w tym: 
zwi kszenie nacisków na o  oraz dostosowanie linii do pr dko ci technicznej 
80–100 km/godz., co spowoduje istotn  popraw  pr dko ci handlowej poci -
gów intermodalnych pr dko ci maksymalnych), jak i likwidacj  „w skich gar-
de ”.
2. Prowadzenie prorozwojowej polityki pa stwa w zakresie transportu kom-
binowanego. W ramach tej polityki powinny zosta  wdro one stabilne i d ugo-
falowe instrumenty (g ównie finansowe) wspieraj ce rozwój transportu kombi-
nowanego, w tym przede wszystkim: 

a) wprowadzenie jednolitego systemu przyznawania ulg w op atach za 
dost p do infrastruktury kolejowej dla poci gów intermodalnych, nie-
zale nie od rodzaju sk adu poci gu (wagony z jednostkami i wagony 
pró ne). Ceny za dost p do infrastruktury dla poci gów intermodal-
nych powinny by  stabilne i przewidywalne w d u szej perspektywie 
czasu, czyli obecna 25-procentowa ulga powinna dotyczy  równie
wagonów bez kontenerów oraz co istotne, powinna by  utrzymana 
przez co najmniej kilka najbli szych lat; 
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b) zapewnienie w kolejnej perspektywie bud etowej dofinansowania in-
westycji terminalowych (infrastruktura, urz dzenia prze adunkowe,
systemy informatyczne) oraz taborowych – powinna to by  kontynua-
cja obecnego systemu finansowania (które ko czy si  w 2013 roku), 
ale w ramach wieloletniego programu rozwoju transportu kombinowa-
nego.

Moim zdaniem, w pe ni zasadne i celowe s  opracowanie i realizacja perspek-
tywicznego Programu Rozwoju Transportu Kombinowanego do roku 2020.
W moim przekonaniu jest to warunek sine qua non dla prowadzenia stabilnej  
i rzeczywi cie prorozwojowej polityki pa stwa w sferze transportu kombino-
wanego. Inicjatorem opracowania takiego programu powinno by  ministerstwo 
w a ciwe ds. transportu, pe ni c równocze nie funkcj  monitoringu realizacji 
zada  okre lonych w Programie. 

Program, którego celem powinno by  stworzenie warunków dla dyna-
micznego rozwoju transportu kombinowanego, powinien zawiera  m.in.: 

a) inwentaryzacj  najwa niejszych i najpilniejszych do rozwi zania prob-
lemów; 

b) okre lenie mo liwo ci poprawy systemu transportu kombinowanego  
w ramach istniej cych i przewidywanych uwarunkowa  prawnofinan-
sowych; 

c) identyfikacj  priorytetowych przedsi wzi  rozwojowych wraz z za-
pewnieniem róde  i sposobów ich finansowania; 

d) szczegó owy harmonogram wdra ania i monitorowania przedsi wzi
rozwojowych do roku 2020. 

W ramach drugiej grupy dzia a podmioty na rynku transportu kombinowa-
nego powinni skoncentrowa  dzia ania na uatrakcyjnianiu oferty us ug,
w tym m.in. poprzez: 

a) dalsz  modernizacj  i rozbudow  terminali intermodalnych oraz wdra-
anie innowacyjnych technologii prze adunkowych w terminalach in-

termodalnych; 
b) wdra anie systemów informatycznych w l dowych i l dowo-morskich 

a cuchach transportowych, monitorowanie po cze  i zapewnienie 
klientom informacji o przesy kach;

c) zapewnienie przejazdu regularnych poci gów z intermodalnymi jed-
nostkami zgodnie z rozk adem jazdy i w czasie konkurencyjnym do 
transportu samochodowego; 
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d) rozwijanie sieci sta ych po cze  w l dowych (w tym zw aszcza na 
kierunku wschodnim) i l dowo-morskich a cuchach transportowych; 

e) skracanie czasu obs ugi jednostek intermodalnych na terminalach; 
f) prowadzenie efektywnego marketingu i promocji us ug transportu 

kombinowanego; 
g) prowadzenie wspó pracy z w adzami lokalnymi i regionalnymi w za-

kresie kszta towania infrastruktury towarzysz cej terminalom inter-
modalnym i centrów logistycznych. 

Nale y podkre li , e rozwój transportu kombinowanego b dzie w du ej
mierze uzale niony od skorelowania polityki transportowej pa stwa z dzia a-
niami podejmowanymi przez podmioty dzia aj ce na rynku. Przewo nicy i ope-
ratorzy uzale niaj  swoje strategie rozwojowe i plany inwestycyjne nie tylko od 
warunków rynkowych, ale równie  od stabilnej polityki transportowej pa stwa,
w tym zw aszcza instrumentów wsparcia finansowego, co ma szczególnie istot-
ne znaczenie dla rozwijania tak wra liwego segmentu rynku transportowego, 
jakim jest transport kombinowany. Dlatego istotne znaczenie dla strategicznych 
dzia a  podmiotów na rynku transportowym w Polsce ma polityka pa stwa
ukierunkowana na wspieranie rozwoju transportu kombinowanego i to w per-
spektywie do roku 2020. 

Przes anki rozwoju transportu kombinowanego w Polsce 
Do g ównych przes anek rozwoju transportu kombinowanego w Polsce 

mo na zaliczy :
a) spadek popytu na przewozy masowe na korzy  towarów wysoko 

przetworzonych o wysokiej podatno ci na technologie transportu 
kombinowanego; 

b) wzrost wymiany mi dzynarodowej, generuj cy zwi kszenie popytu na 
mi dzynarodowe przewozy adunków wysoko przetworzonych w kon-
tenerach;

c) dynamiczny rozwój obrotów kontenerowych w polskich portach mor-
skich i obiecuj ce prognozy do 2015 roku, zgodnie z którymi do 2020 
roku nast pi dwukrotny wzrost wymiany handlowej towarów skonte-
neryzowanych mi dzy krajami skandynawskimi a krajami Europy 

rodkowo-Wschodniej i Po udniowej, co mo e stanowi  znacz cy po-
tencjalny rynek dla polskich portów;  
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d) rozwini ta sie  kolejowa w Polsce (dobre po czenia kolejowe o rod-
ków przemys owych i portów morskich) oraz znaczne rezerwy zdolno-
ci przewozowej transportu kolejowego, co oznacza du e mo liwo ci

przej cia przez kolej cz ci przewozów z transportu drogowego w sys-
temie transportu kombinowanego; 

e) dzi ki liberalizacji rynku kolejowych przewozów towarowych ceny 
us ug kolejowych staj  si  bardziej konkurencyjne w stosunku do cen 
przewo ników drogowych; 

f) czas przewozu kontenerów w zwartych poci gach na dalsze odleg o ci
przewozu jest ju  obecnie konkurencyjny w stosunku do czasu prze-
wozu kontenerów transportem drogowym; 

g) mo liwo  przewozu jednostek adunkowych transportem kolejowym 
na kierunku wschodnim bez konieczno ci prze adunku – wykorzysta-
nie linii szerokotorowej; 

h) stosunkowo du a liczba terminali intermodalnych, zarówno l dowych, 
jak i portowych; 

i) inwestycje taborowe – nast puje systematyczna odnowa taboru kole-
jowego;

j) inwestycje terminalowe – modernizacja l dowych i portowych termi-
nali kontenerowych oraz budowa nowych terminali; 

k) planowane wprowadzenie op at za korzystanie z infrastruktury drogo-
wej (dla wszystkich kategorii dróg); 

l) jednym ze strategicznych celów nowej polityki transportowej UE do 
2030 roku jest przeniesienie oko o 30% drogowego transportu towa-
rów na odleg o ciach wi kszych ni  300 km na inne ga zie transportu 
(bardziej przyjazne dla rodowiska oraz ycia i zdrowia cz owieka),
tzn. na kolej i transport wodny, za  do 2050 roku powinno to by  po-
nad 50% tego typu przewozów20; powy sza zmiana struktury ga zio-
wej na towarowym rynku transportowym w Europie stworzy rzeczy-
wiste warunki dla rozwoju transportu kolejowego i kombinowanego 
jako proekologicznych alternatyw dla transportu drogowego. 

                                                          
20 Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu…
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Nale y wyodr bni  dwie – moim zdaniem, bardzo wa ne – przes anki dla roz-
woju transportu kombinowanego w Polsce: 

1. Utrzymanie w d u szej perspektywie czasu aktualnie obowi zuj cych 
jednolitych preferencji w postaci ulgi 25-procentowej w stawkach za 
dost p do infrastruktury kolejowej dla poci gów kontenerowych oraz 
obj cie t  ulg  równie  pró nych platform (przewo onych bez konte-
nerów).

2. Systemowe dofinansowanie projektów inwestycyjnych w obszarze 
transportu kombinowanego ze rodków unijnych w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko. Priorytet VII. Transport 
Przyjazny rodowisku. Dzia anie 7.4. Rozwój transportu intermodal-
nego. Z bardzo du ym prawdopodobie stwem nale y przyj , e ten 
systemowy instrument wsparcia finansowego b dzie kontynuowany  
w perspektywie bud etowej na lata 2014–2020.

Z analizy powy szych przes anek wynika, e segment przewozów kombi-
nowanych jest rynkiem transportowym o du ych mo liwo ciach rozwojowych, 
przy czym w du ej mierze od polityki transportowej pa stwa oraz gotowo ci do 
wspó pracy ze strony zainteresowanych podmiotów zale y, czy b dzie to roz-
wój ywio owy, czy te  rozwój uporz dkowany i rozs dnie sterowany.  

Na podstawie informacji i danych przedstawionych w drugiej cz ci arty-
ku u oraz uwzgl dniaj c post p w eliminowaniu barier i przeszkód, a tak e
pozytywne przes anki rozwojowe, mo na stwierdzi , e mamy faktycznie do 
czynienia z nowym etapem rozwoju transportu kombinowanego w Polsce.

W dotychczasowych publikacjach, w tym i mojego autorstwa, formu owa-
ne by y równie  inne przes anki, a w zasadzie propozycje rozwi za  (w wi k-
szo ci adresowane do ministerstwa w a ciwego ds. transportu), które mog yby 
si  przyczyni  do rozwoju transportu kombinowanego w Polsce. Chcia bym  
w tym miejscu wymieni  najwa niejsze z nich wraz z autorsk  ocen  ich aktu-
alno ci i znaczenia. 
1. Opracowanie projektu ustawy o transporcie kombinowanym, która regu-
lowa by w sposób kompleksowy podstawowe zagadnienia dotycz ce tego sys-
temu transportu w Polsce. 

Uwa am, e nie ma potrzeby podejmowania tej inicjatywy. Wystarczy 
wprowadzi  bardziej szczegó owe i zaktualizowane zapisy dotycz ce transportu 
kombinowanego do istniej cych ustaw transportowych. 
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2. Utworzenie Rady ds. Transportu Kombinowanego przy ministrze w a ci-
wym ds. transportu.  

Postulat, który zg asza em od kilkunastu lat, z szerokim uzasadnieniem  
i opisem zada  w ksi ce z 2002 roku21, zosta  wreszcie zrealizowany – w grud-
niu 2012 roku na mocy Rozporz dzenia Ministra Transportu, Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej powo ano Rad  ds. Transportu Intermodalnego22. Ce-
lem prac Rady jest wypracowanie kierunków dzia a  dla poprawy funkcjono-
wania transportu intermodalnego w Polsce m.in. poprzez likwidacj  istniej -
cych barier. Natomiast do zada  Rady nale  m.in.: formu owanie rekomenda-
cji do przysz ych dzia a  ministerstwa, opiniowanie dzia a  podejmowanych  
i planowanych, definiowanie g ównych przeszkód w rozwoju transportu inter-
modalnego, opiniowanie projektów dokumentów, przygotowywanie propozycji 
zmian lub nowych rozwi za  w zakresie warunków ekonomicznych.
3. Opracowanie Programu Rozwoju Transportu Kombinowanego do roku 
2020.

Nadal uwa am, e opracowanie i realizacja takiego Programu jest w pe -
ni zasadna i celowa, tym bardziej e zaistnia y dwie sprzyjaj ce ku temu prze-
s anki: powo anie Rady ds. Transportu Intermodalnego oraz przyj cie Strate-
gii Rozwoju Transportu23. Strategia zawiera szereg odwo a  do transportu 
intermodalnego, w tym m.in.: „Dla dynamicznego wzrostu transportu inter-
modalnego w Polsce niezb dne jest stworzenie korzystnych warunków technicz-
nych, prawnych, organizacyjnych i ekonomiczno-finansowych”. „Podstawowym 
dzia aniem, wspieraj cym rozwój transportu intermodalnego b dzie intensywna 
modernizacja kolejowej infrastruktury liniowej i punktowej, wykorzystywanej  
w systemie tych przewozów”. „Transport kolejowy stanie si  trwa  podstaw
rozwoju przewozów intermodalnych”. „Dofinansowywanie ze rodków publicz-
nych zakupu i modernizacji taboru”. „Wdro enie wieloletniego systemu kszta -
towania op at za dost p do infrastruktury kolejowej”. „Wdra anie procesów 
ci lejszej integracji transportu kolejowego z innymi ga ziami w ramach trans-

portu intermodalnego poprzez zapewnienie zintegrowanych po cze  z trans-

                                                          
21  J. Wronka, Transport kombinowany w aspekcie wymogów zrównowa onego rozwoju,

Wydawnictwo O rodka Badawczego Ekonomiki Transportu, Warszawa–Szczecin 2002. 
22  Zarz dzenie nr 66 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  

4 grudnia 2012 roku w sprawie powo ania Rady ds. Transportu Intermodalnego. 
23 Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektyw  do 2030 roku), Ministerstwo 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Warszawa, 22 stycznia 2013 roku. 
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portem drogowym, portami morskimi, a tak e centrami logistycznymi”. „Wspie-
ranie, tworzenia platform multimodalnych, które – w ramach transportu inter-
modalnego – przyczyni  si  do powstawania spójnych i efektywnych a cuchów
dostaw poprzez opracowywanie odpowiednich planów zagospodarowania prze-
strzennego i sprzyjaj ce rozwi zania prawno-administracyjne”. „System towa-
rowych przewozów intermodalnych jest szczególnie perspektywiczny, je eli
we mie si  pod uwag  cele i zadania polityki transportowej. Wynika to przede 
wszystkim z jego proekologicznego charakteru, odci enia infrastruktury dro-
gowej i ograniczenia kosztów zewn trznych transportu”. 

Poniewa  s  to dosy  ogólne sformu owania, co w du ej mierze wynika  
z charakteru tego dokumentu, konieczne jest rozpisanie tych zapisów w formie 
szczegó owych rozwi za  dla przedsi wzi  rozwojowych z okre leniem róde
i sposobów ich finansowania wraz ze szczegó owym harmonogramem wdra a-
nia i monitorowania do roku 2020. S dz , e idealnym rozwi zaniem dla skon-
kretyzowania zapisów Strategii oraz stworzenia ram i szczegó owych warunków 
rozwoju transportu kombinowanego by oby opracowanie Programu Rozwoju 
Transportu Kombinowanego do roku 2020. Cel i zadania Programu przedsta-
wi em w formie syntetycznej przy omawianiu uwarunkowa  rozwoju transportu 
kombinowanego w Polsce.

Chcia bym podkre li , e do wiadczenia i osi gni cia innych krajów  
w rozwoju transportu kombinowanego wskazuj , e niezb dna jest konsekwent-
na polityka transportowa pa stwa i to w ramach perspektywicznych programów 
rozwoju transportu kombinowanego.
4. Utworzenie Funduszu Transportu Kombinowanego dla wspierania rozwo-
ju tego systemu transportu lub stworzenie podstaw formalno-prawnych dla wy-
korzystania rodków Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska dla wspie-
rania transportu kombinowanego.  

Uwa am, e przyj cie jednego z tych rozwi za  mo e by  dodatkowym 
wsparciem rozwoju transportu kombinowanego w Polsce, który to system jest 
przyjazny dla rodowiska naturalnego oraz zdrowia i ycia cz owieka.
5. Zainicjowanie dzia a  dla powo ania niezale nej struktury organizacyjnej
o statusie publicznym dla planowania rozwoju oraz zarz dzania sieci  terminali 
intermodalnych i centrów logistycznych.  

Moim zdaniem, jest to nadal aktualna propozycja, czego potwierdzeniem 
s  zadania sformu owane w Strategii, w tym m.in.: „Modernizacja i rozbudowa 
istniej cych terminali intermodalnych i budowa nowych oraz stworzenie regio-
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nalnych centrów logistycznych przy du ych polskich aglomeracjach miejskich”. 
„Wspieranie, wzorem niektórych krajów unijnych, tworzenia platform multi-
modalnych poprzez opracowywanie odpowiednich planów zagospodarowania 
przestrzennego i sprzyjaj ce rozwi zania prawno-administracyjne”. 
6. Wprowadzenie zakazu ruchu na drogach pojazdów i zespo ów pojazdów  
o dopuszczalnej masie ca kowitej przekraczaj cej 12 ton we wszystkie dni 
weekendowe i zwolnienie z tego zakazu pojazdów wykonuj cych przewozy 
w a cuchach transportu kombinowanego.

Uwa am, e jest to nadal aktualne rozwi zanie, które wspiera oby rozwój 
transportu kombinowanego. 

Podsumowanie

Przedstawione w artykule wydarzenia, które mia y miejsce na rynku trans-
portowym, zw aszcza w ostatnich latach, wiadcz  o tym, e faktycznie mo na
mówi  o nowym etapie rozwoju transportu kombinowanego w Polsce. Do 
tych wydarze  (zjawisk i tendencji), które mia y miejsce w latach 2010–2012, 
mo na zaliczy  m.in.: 

a) du  dynamik  wzrostu przewozów kombinowanych w Polsce, b d c
ewenementem w skali europejskiej; 

b) rosn c  konkurencj  na polskim rynku transportu kombinowanego – 
nowi operatorzy i licencjonowani przewo nicy kolejowi; 

c) znacz cy wzrost obrotów kontenerowych w polskich portach morskich 
oraz wzrost udzia u kolei w przewozach kontenerów do/z portów mor-
skich;

d) modernizacj , rozbudow  i budow  nowych terminali intermodalnych, 
zarówno l dowych (Kutno, Hub Pozna  w Kórniku k. G dek, Gliwice, 
Pozna  Franowo), jak i portowych; 

e) operatorzy i przewo nicy inwestuj  w nowoczesne systemy informa-
tyczne, pozwalaj ce na ledzenie i monitorowane poci gów kontene-
rowych w czasie rzeczywistym; 

f) zdecydowan  popraw  jako ci us ug wiadczonych przez g ównych 
przewo ników kolejowych (PKP CARGO, Lotos Kolej, CTL); 

g) wspó prac  uczestników a cuchów transportu kombinowanego (za-
równo l dowych, jak i morsko-l dowych), w wyniku czego klienci 
otrzymuj  kompleksow  ofert  „drzwi-drzwi”.  
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Do podstawowych uwarunkowa  rozwoju transportu kombinowanego  
w Polsce nale y zaliczy  dzia ania ukierunkowane na eliminowanie barier  
i przeszkód oraz wykorzystanie korzystnych przes anek rozwojowych (omó-
wionych w artykule) po to, aby zdecydowanie poprawi  jako  us ug kolejo-
wych i tym samym zapewni  znacz cy wzrost konkurencyjno ci przewozów 
kombinowanych w stosunku do transportu drogowego.  

Moim zdaniem, mo na mówi  o dwóch podstawowych dzia aniach/przed-
si wzi ciach b d cych w gestii pa stwa: modernizacji linii kolejowych
(w tym zw aszcza linii obj tych umow  AGTC) oraz prowadzeniu prorozwo-
jowej polityki pa stwa w zakresie transportu kombinowanego (w tym przede 
wszystkim: stabilne i d ugofalowe instrumenty finansowe, jednolity system ulg 
w op atach za dost p do infrastruktury kolejowej dla poci gów intermodalnych, 
zapewnienie w kolejnej perspektywie bud etowej dofinansowania inwestycji 
terminalowych oraz taborowych. Moim zdaniem, w pe ni zasadne i celowe jest 
opracowanie i realizacja perspektywicznego Programu Rozwoju Transportu 
Kombinowanego do roku 2020, co by oby znacz cym wzmocnieniem polityki 
transportowej pa stwa w sferze transportu kombinowanego.  

Nale y podkre li , e je li system transportowy w Polsce ma si  rozwija
zgodnie z zasadami zrównowa onego rozwoju i zrównowa onego przemiesz-
czania, konieczna jest eliminacja istniej cych barier i przeszkód oraz wprowa-
dzenie kompleksowych rodków wspieraj cych rozwój transportu kombinowa-
nego w Polsce – i to w ramach spójnej polityki transportowej pa stwa.
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A NEW STAGE OF DEVELOPMENT OF COMBINED TRANSPORT IN POLAND? 

Summary

The article comprises of three parts. The first part is focused on methodological 
issues concerning the basic concepts and definitions. i.e. multimodal, intermodal and 
combined transport. Author of article presents his critical opinions on evaluation of 
those concepts under UE’s documents.  



Nowy etap rozwoju transportu kombinowanego w Polsce? 53

Analysis and evaluation of combined transport market in Poland for last years are 
the main subject of the second part of article.  

In the third part of article are presented the main barriers, bottle-necks as well as 
circumstances for combined transport development in Poland.  

It should be stressed, that the perspective of combined transport development in 
Poland will depend on the undertakings to be taken both by operators and railway com-
panies as well as by ministry of transport.  

Because, promotion of combined transport is of key importance for sustainable 
development and sustainable mobility it is important to implement comprehensive in-
struments under transport policy in Poland, and then it is a main focus of the last part of 
article.

Keywords: combined transport, market of combined transport in Poland

Translated by Jerzy Wronka 
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Problematyka rozwoju transportu intermodalnego
w Polsce
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ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECI SKIEGO
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Streszczenie

Artyku  zawiera przegl d dotychczasowych koncepcji rozwoju transportu inter-
modalnego w Polsce formu owanych w strukturach rz dowych od 1990 roku. Szeroko 
zosta  omówiony obecnie obowi zuj cy dokument rz dowy pod nazw : Strategia Roz-
woju Transportu do 2020 roku (z perspektyw  do 2030 roku). Wskazano w nim per-
spektywy rozwoju transportu intermodalnego w Polsce do 2030 roku, przy czym autor 
prezentuje w asne stanowisko w zakresie podstawowych problemów rozwojowych tego 
rodzaju transportu. 

S owa kluczowe: transport intermodalny, przewozy, inwestycje, terminale, platformy 
multimodalne

Wst p
Polityka pa stwa w zakresie rozwoju transportu intermodalnego
w latach 1990–2000 

Ze wzgl du na swoje zalety, a w szczególno ci na przyjazny wzgl dem 
rodowiska naturalnego charakter (m.in. oszcz dno  energii, redukcja emisji 

                                                          
1  prof. zw. dr hab. Juliusz Engelhardt – Uniwersytet Szczeci ski, e-mail: juliusz.  

engelhardt@wzieu.pl.
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spalin, zmniejszenie zu ycia i zat oczenia dróg), transport intermodalny by , jest 
i b dzie jedn  z najbardziej popieranych form transportu adunków w progra-
mach polityki transportowej Unii Europejskiej i w narodowych koncepcjach tej 
polityki. Co wi cej, trudno by oby znale  obecnie powa ny dokument z zakre-
su polityki transportowej, który nie zawiera by cz ci po wi conej konieczno ci
rozwoju przewozów intermodalnych.  

W koncepcjach polskiej polityki transportowej po rozpocz ciu transforma-
cji systemu gospodarczego transport intermodalny jako szczególnie popierana 
forma przewozu adunków pojawia si  pod koniec 1994 roku. Gdyby na chwil
wróci  do pocz tku okresu polskiej transformacji, w szczególno ci do lat 1990–
1994, to mo na stwierdzi , e w okresie tym nie by o adnego oficjalnego przy-
j tego przez rz d dokumentu okre laj cego polityk  transportow , a w zwi zku
z tym nie by o równie  oficjalnej polityki w zakresie transportu intermodalnego. 
Dopiero w pa dzierniku 1994 roku pojawia si  dokument Polityka transporto-
wa opracowany w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej, w którym 
w odniesieniu do przewozów intermodalnych zadeklarowano: „Wa nym zada-
niem jest stworzenie sprzyjaj cych warunków do rozwoju przewozów kombi-
nowanych. Oprócz inwestowania w linie uk adu AGC/AGCT do aktywizacji 
przewozów kombinowanych mog  przyczyni  si  nast puj ce rozwi zania:

a) zwolnienie pojazdów drogowych uczestnicz cych w przewozach 
kombinowanych z obowi zku uiszczania op at za koncesje i zezwole-
nia mi dzynarodowe; 

b) ograniczenie ruchu ci kich pojazdów drogowych w soboty, niedziele 
i wi ta;

c) stosowanie ulg w podatku drogowym od naczep, wymiennych nadwo-
zi i ca ych pojazdów korzystaj cych z przewozu «piggy-back»; 

d) udzia  w adz lokalnych w finansowaniu terminali transportu kombi-
nowanego”2.

Mo na stwierdzi , e spojrzenie w adz centralnych na polityk  rozwoju trans-
portu intermodalnego na pocz tku lat dziewi dziesi tych minionego stulecia 
by o bardzo ostro ne. Z wymienionego pakietu instrumentów jedynie ograni-
czenie ruchu ci kich pojazdów drogowych zosta o wprowadzone w ycie, 

                                                          
2 Polityka transportowa. Program dzia ania w kierunku przekszta cenia transportu w sys-

tem dostosowany do wymogów gospodarki rynkowej i nowych warunków wspó pracy gospodar-
czej w Europie, Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, Warszawa, pa dziernik 1994 
roku, s. 120. 
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jakkolwiek nie jest znany stopie , w jakim ten instrument przyczyni  si  do 
rozwoju przewozów intermodalnych w Polsce. Cytowany dokument polityki 
transportowej mia  charakter resortowy i nigdy nie zosta  zatwierdzony czy 
przyj ty przez rz d, a wi kszo  deklarowanych instrumentów nie zosta a wdro-
ona w praktyce. Tak wi c polityka w zakresie rozwoju transportu intermodal-

nego okre lona w tym dokumencie to klasyczny przyk ad postulatywno-dekla-
ratywnego lub yczeniowego traktowania polityki transportowej. 

Podobny charakter mia y zapisy w kolejnym dokumencie pod nazw : Na-
rodowa Strategia Rozwoju Transportu na lata 2000–2006 ze stycznia 2000 
roku. Dodajmy, e dokument bardzo skromnie akcentowa  dzia ania w zakresie 
transportu intermodalnego. W cz ci diagnostycznej dokumentu mo na prze-
czyta : „dla osi gni cia lepszej proporcji w wykorzystaniu transportu samocho-
dowego i transportu kolejowego do obs ugi potrzeb przewozowych i zrówno-
wa enia wielko ci przewozów na korzy  kolei, niezb dna jest poprawa efek-
tywno ci w przewozach kolejowych oraz szersze wsparcie ze rodków publicz-
nych przewozów kombinowanych, realizowanych wspólnie przez te dwa rodza-
je transportu, przy wykorzystaniu aktywnej roli sektora prywatnego”3. Nato-
miast w cz ci okre laj cej strategi  dzia ania w odniesieniu do transportu in-
termodalnego stwierdzono: „dzia alno  operatorów i spedytorów na zliberali-
zowanym rynku us ug przewozowych b dzie wsparta przez pa stwo w zakresie 
przewozów kombinowanych i nowych technologii przewozowych (przewozów 
bimodalnych, eglugi bliskiego zasi gu, dzia ania wed ug zasady «from road  
to sea» itp.). Wsparcie pa stwa realizowane b dzie w powi zaniu z terminalami 
prze adunkowymi, centrami logistycznymi i restrukturyzacj  kolei oraz w ra-
mach ogólnounijnych regu , stosuj c odpowiednie mechanizmy fiskalne”4. Cy-
towany dokument mia  – tak jak poprzedni – charakter resortowy i nigdy nie 
zosta  zatwierdzony czy przyj ty przez rz d. Jest to zatem kolejny przyk ad
polityki postulatywno-deklaratywnej, w której mo na jednak doszuka  si  pew-
nej zmiany akcentów. W szczególno ci chodzi o to, e w dokumencie deklaro-
wane jest mo liwe czy nawet po dane „szersze wsparcie ze rodków publicz-
nych przewozów kombinowanych” oraz e przedmiotem tego wsparcia mog
by  terminale i centra logistyczne. 

                                                          
3 Narodowa Strategia Rozwoju Transportu na lata 2000–2006, Ministerstwo Transportu  

i Gospodarki Morskiej, Warszawa, stycze  2000 roku, s. 11. 
4 Ibidem, s. 20. 
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1. Deklaratywna polityka pa stwa w zakresie rozwoju transportu intermodalnego 
 w latach 2001–2010 

Pierwszym zatwierdzonym oficjalnie przez rz d dokumentem polityki 
transportowej okre laj cym równie  zasady tej polityki w odniesieniu do trans-
portu intermodalnego by  dokument pod nazw : Polityka transportowa pa -
stwa na lata 2001–2015 dla zrównowa onego rozwoju kraju z ko ca 2001 
roku5. Problematyce transportu intermodalnego po wi cono w cytowanym do-
kumencie do  du o miejsca – prawie 2 strony tekstu. Niestety, poszczególne 
zapisy tej cz ci dokumentu to typowe pustos owie i nic nieznacz ce deklaracje, 
a tak e b dna identyfikacja niektórych kierunków dzia a .

W zakresie deklaracji ogólnych o charakterze deklaratywnym stwierdzono, 
e rozwój transportu kombinowanego prowadzi do przeniesienia cz ci adun-

ków z transportu samochodowego na kolejowy lub wodny, co jest korzystne dla 
rodowiska i ycia ludzi6. Ogólnie autorzy dokumentu za o yli, e najwa niej-

szym celem dzia ania polskiej polityki transportowej w zakresie transportu in-
termodalnego jest „zwi kszenie udzia u przewozów kombinowanych w prze-
wozach adunków ogó em do 2%”, nie podaj c przy tym, czy chodzi o tona
adunków, czy te  o prac  przewozow , a je eli chodzi o termin osi gni cia

celu, to czytelnik musi domy lnie przyj , e jest to 2015 rok7.
W cytowanym dokumencie nie przewidywano zbyt rozbudowanych narz dzi

wsparcia finansowego systemu przewozów intermodalnych z bud etu pa stwa,
deklaruj c jedynie, e „inwestycje w zakresie infrastruktury punktowej (terminale, 
centra logistyczne) finansowane b d  ze rodków pozabud etowych, tj. m.in. 
przez operatorów transportu kombinowanego, przewo ników, samorz dy i kapita
lokalny. Pomoc pa stwa przewiduje si  w dotowaniu zakupów wyposa enia
sprz towego terminali oraz w postaci gwarancji na kredyty i niskooprocento-
wanych kredytów, po yczek itp.”8.

Warto wskaza  dwa b dne lub kontrowersyjne zapisy w cytowanym do-
kumencie. Pierwszy to stwierdzenie: „Organizacja przewozów kombinowanych 

                                                          
5 Polityka transportowa pa stwa na lata 2001–2015 dla zrównowa onego rozwoju kraju,

Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, Warszawa, pa dziernik 2001 roku. 
6 Ibidem, s. 134. 
7 Ibidem, s. 135. 
8 Ibidem, s. 136. 
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b dzie ukierunkowana na przewozy naczep i nadwozi wymiennych kolej  lub 
drog  wodn ”9. Niestety, nie wiadomo, z jakich przes anek wyp yn o to stwier-
dzenie, poniewa  dotychczasowa organizacja przewozów kombinowanych  
w Polsce jest ukierunkowana na przewozy kontenerów i w znacznie mniejszym 
stopniu na naczepy oraz nadwozia wymienne i nic nie wskazuje na to, by istnie-
j ce proporcje uleg y w najbli szych latach istotnym zmianom, a przypomnij-
my, e od formalnego przyj cia omawianego dokumentu min o ju  ponad  
10 lat. Drugi kontrowersyjny zapis to deklaracja istotnego ograniczenia zezwo-
le  na przejazdy tranzytowe przez Polsk  dla przewo ników samochodowych  
z Litwy, otwy i Estonii w celu zahamowania wysokiej dynamiki tych przewo-
zów i przesuni cia masy towarowej na kolej10. Kontrowersyjno  tego typu 
deklaracji w oficjalnym dokumencie rz dowym polega a na tym, e pod koniec 
2001 roku, kiedy rz d przyjmowa  dokument, by o wiadomo, i  wymienione 
trzy kraje wraz z Polsk  wchodz  do Unii Europejskiej, gdzie takich „dedyko-
wanych” celowych ogranicze  si  nie stosuje. 

Drugim zatwierdzonym oficjalnie przez rz d dokumentem polityki trans-
portowej okre laj cym równie  zasady tej polityki w odniesieniu do transportu 
intermodalnego by  dokument pod nazw : Polityka Transportowa Pa stwa na 
lata 2006–2025, który zosta  przyj ty przez Rad  Ministrów 29 czerwca 2005 
roku11. Z formalnego punktu widzenia jest to dokument obowi zuj cy w mo-
mencie przygotowywania niniejszego tekstu (sierpie  2012 roku), jakkolwiek 
wiadomo, e trwa procedura przyjmowania przez rz d nowego dokumentu  
w zakresie polityki transportowej, o którym b dzie mowa poni ej. Zapisy  
w dokumencie polityki transportowej z 2005 roku w zakresie transportu inter-
modalnego s  zdecydowanie lepsze w porównaniu z wcze niejszymi, jakkol-
wiek równie  i w tym przypadku nie brakuje w nich charakterystycznych dla 
tego rodzaju dokumentów „politycznych” ogólników. Autorzy dokumentu pod-
kre laj , e transport intermodalny mo e odegra  szczególnie znacz c  rol  w: 

a) obs udze obrotów handlu zagranicznego w relacjach l dowych, l do-
wo-morskich i l dowo-lotniczych; 

                                                          
9 Ibidem.
10 Ibidem.
11 Polityka Transportowa Pa stwa na lata 2006–2025, Ministerstwo Infrastruktury, War-

szawa, czerwiec 2005 roku. 
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b) obs udze przewozów tranzytowych przez terytorium Polski w rela-
cjach l dowych na kierunku wschód–zachód i pó nocny wschód 
–zachód oraz przez porty morskie na kierunku pó noc–po udnie12.

Wydaje si , e do tych kierunków nale a oby doda  wszelkie mo liwe relacje 
wewn trzkrajowe, poniewa  obs uga eksportu, importu oraz tranzytu to w wa-
runkach polskich ci gle zbyt ma y wolumen adunków, z którego tylko niewiel-
ka cz  jest przewo ona z wykorzystaniem technologii intermodalnych. Auto-
rzy polityki transportowej z 2005 roku przewiduj  kilka form wsparcia finan-
sowego przewozów intermodalnych, co nale y oceni  pozytywnie. W szczegól-
no ci przewidziano nast puj ce formy pomocy finansowej w dziedzinie prze-
wozów intermodalnych: 

– wspieranie inwestycji maj tkowych w specjalistyczny tabor, 
– wspieranie rozwoju infrastruktury terminali, cznie z terminalami por-

towymi, 
– udzielanie jednorazowej pocz tkowej pomocy przy uruchamianiu no-

wych us ug13.
Jak wida , autorzy polityki transportowej z 2005 roku przewidywali mo liwo
udzielenia wsparcia przewozom intermodalnym nie tylko w zakresie niezb d-
nych inwestycji, lecz równie  w zakresie dzia alno ci operacyjnej przewo ni-
ków czy operatorów intermodalnych, sugeruj c stworzenie mo liwo ci udziela-
nia jednorazowych subsydiów na uruchomianie po cze  intermodalnych. Do-
da  mo na, e tego rodzaju instrument wsparcia, tzn. dotacja dla operatora in-
termodalnego o charakterze jednorazowym, mo e budzi  kontrowersje, ponie-
wa  w praktyce mog oby si  okaza , e jest wielu graczy wykorzystuj cych 
tak  dotacj , a potem rezygnuj cych z dalszej dzia alno ci.

Nale y w tym miejscu podkre li , e lata 2004–2006 zaowocowa y pierw-
szym wi kszym programem wparcia finansowego polskiego transportu ze rod-
ków Unii Europejskiej w postaci Sektorowego Programu Operacyjnego Trans-
port (SPOT). W zwi zku z tym w omawianym i jeszcze obowi zuj cym doku-
mencie politycznym pojawia si  po raz pierwszy deklaracja szerszego wsparcia 
finansowego transportu intermodalnego z funduszy Unii Europejskiej14.

                                                          
12 Ibidem, s. 23. 
13 Ibidem, s. 24 
14 Ibidem, s. 25. 
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Rok 2006 by  szczególny dla systemu przewozów intermodalnych w Pol-
sce równie  i pod tym wzgl dem, e na mocy rozporz dzenia Ministra Infra-
struktury z 30 maja 2006 roku w sprawie warunków dost pu i korzystania  
z infrastruktury kolejowej wprowadzono bardzo preferencyjn  stawk  dost pu
do infrastruktury kolejowej dla poci gów intermodalnych, uwzgl dniaj c  je-
dynie jednostkowe koszty zmienne, jednostkowe koszty obs ugi kredytów oraz 
narzut naprawczo-utrzymaniowy zarz dcy infrastruktury. W rezultacie stawka 
dla poci gów intermodalnych w latach 2006–2009, czyli do momentu wycofa-
nia tego instrumentu, wynosi a realnie 10% do 15% rzeczywistych koszów w as-
nych dost pu do infrastruktury. rodowisko biznesowe zwi zane z przewozami 
intermodalnymi przyj o ten instrument entuzjastycznie, poniewa  prawie dar-
mowy przejazd poci gów intermodalnych zdecydowanie poprawia  rentowno
tych przewozów. Nale y jednak zauwa y , e wdro ony bez wi kszego namy-
s u instrument mia  dwie cechy. Po pierwsze, nie wynika  z jakiegokolwiek 
dokumentu polityki transportowej lub np. rz dowego programu rozwoju prze-
wozów intermodalnych, a po drugie, mia  ca kowicie woluntarystyczny charak-
ter. Wprowadzaj c bowiem zasad  pomijania w kalkulacji stawki dla poci gów
intermodalnych 85% do 90% kosztów w asnych zarz dcy infrastruktury kole-
jowej nie wskazano ród a sfinansowania tej ulgi. Ostatecznie na mocy rozpo-
rz dzenia Ministra Infrastruktury z 27 lutego 2009 roku w sprawie warunków 
dost pu i korzystania z infrastruktury kolejowej zniesiono od rozk adu jazdy 
2009/2010 preferencyjn  stawk  dla poci gów intermodalnych i zast piono j
adekwatn  ekonomicznie i sfinansowan  z Funduszu Kolejowego 25-pro-
centow  ulg  od stawki podstawowej. Odej cie od stawki preferencyjnej spo-
wodowa o jednak ponad trzykrotny wzrost stawek dost pu do infrastruktury 
kolejowej dla poci gów intermodalnych, pocz wszy od rozk adu jazdy 2009/ 
2010, liczony wprawdzie od relatywnie niskiej bazy, co skutkowa o fal  prote-
stów wszystkich zainteresowanych i propagowaniem wizji ca kowitego zaniku 
przewozów intermodalnych w Polsce w zwi zku z takim dzia aniem rz du.

2. Polityka pa stwa w zakresie rozwoju transportu intermodalnego
 w latach 2011–2020 

Na pocz tku 2011 roku Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospo-
darki Morskiej opublikowa o projekt nowego dokumentu okre laj cego polsk
polityk  transportow  pod nazw : Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku 
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(z perspektyw  do 2030 roku)15. W dokumencie w odniesieniu do przewozów 
intermodalnych podkre lono, e „Strategicznym celem rozwoju transportu in-
termodalnego w Polsce jest stworzenie korzystnych warunków technicznych, 
prawno-organizacyjnych i ekonomiczno-finansowych dla dynamicznego rozwo-
ju systemu przewozów intermodalnych tak, aby ich udzia  w przewozach kole-
jowych osi gn  w 2020 roku redni poziom krajów Unii Europejskiej z 2000 
roku, tj. 10–15% w uj ciu tona owym16. W Strategii stwierdzono ponadto, e
istnieje szereg powa nych barier utrudniaj cych w Polsce rozwój transportu 
intermodalnego. Nale  do nich: 

a) nieodpowiadaj cy wymogom AGTC (Umowa europejska o g ównych 
mi dzynarodowych liniach kolejowych transportu kombinowanego  
i obiektach towarzysz cych) stan techniczny polskich linii kolejo-
wych; 

b) niska jako  us ug kolejowych; 
c) niekonkurencyjno  cenowa transportu intermodalnego w stosunku do 

transportu drogowego; 
d) brak centrów logistycznych powoduj cy rozproszenie potoku adun-

ków;
e) brak jednolitego i kompleksowego systemu informacyjnego w l do-

wych i morsko-l dowych a cuchach transportu intermodalnego; 
f) brak kompleksowych uregulowa  prawnych w zakresie transportu 

kombinowanego w Polsce17.
W perspektywie lat 2020–2030 podstawowym dzia aniem wspieraj cym rozwój 
transportu intermodalnego b dzie intensywna modernizacja kolejowej infra-
struktury liniowej i punktowej, wykorzystywanej w systemie tych przewozów 
(usytuowanej na sieci AGTC). Podstawowe infrastrukturalne warunki rozwoju 
tych przewozów to: 

a) sie  w z ów prze adunkowych (terminali intermodalnych, centrów lo-
gistycznych); 

b) sie  szlaków kolejowych o podwy szonej skrajni, dostosowanych do 
nisko zawieszonych sk adów poci gowych; 

                                                          
15 Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektyw  do 2030 roku), Ministerstwo 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Warszawa, marzec 2011 roku, www.transport. 
gov.pl (9.08.2012). 

16 Ibidem.
17 Ibidem.
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c) systemy telematyczne i satelitarne, optymalizuj ce i steruj ce proce-
sami transportowymi, które przyczyniaj  si  do skrócenia czasu do-
stawy oraz eliminuj  zagro enia dla stanu przewo onych adunków;

d) dobra wspó praca przewo ników kolejowych z operatorami transportu 
kombinowanego, centrami logistycznymi, w a cicielami terminali, 
s u bami celnymi, weterynaryjnymi oraz fitosanitarnymi18.

Ponadto, autorzy omawianego dokumentu podkre laj , e istniej ce obecnie 
terminale transportu intermodalnego wymagaj  modernizacji i rozbudowy, na-
tomiast dalszy rozwój transportu kombinowanego w Polsce wymaga zwi ksze-
nia liczby terminali i stworzenia regionalnych centrów logistycznych przy 
wszystkich du ych polskich aglomeracjach miejskich19. Istotne jest zapewnienie 
neutralno ci terminali i centrów logistycznych oraz mo liwo ci ich wykorzy-
stywania przez wszystkich uczestników rynku20. Dokument prezentuje ponadto 
przewidywan  lokalizacj  platform multimodalnych (rys. 1)21.

Oprócz cz ci diagnostycznej omawiany dokument zawiera kilka tez doty-
cz cych zasad wsparcia finansowego przewozów intermodalnych w Polsce. Na 
pierwszym miejscu eksponuje si  „stworzenie w systemie prawa mo liwo ci
obni enia op at za korzystanie z infrastruktury kolejowej dla przewo ników
realizuj cych przewozy intermodalne”22. Dalej jednak nast puje sugestia, e
„Dotychczasowa niska konkurencyjno  przewozów intermodalnych w stosun-
ku do bezpo rednich przewozów samochodowych nawet na du e odleg o ci
mo e jednak ulec poprawie, nie tyle przez szukanie formalnych podstaw do 

                                                          
18 Ibidem.
19 Ibidem.
20 Ibidem.
21  Platformy multimodalne to: najwa niejsze w z y transportowe, wyposa one w co naj-

mniej jeden wyspecjalizowany, wielofunkcyjny, dost pny dla wszystkich operatorów terminal 
wiadcz cy us ugi prze adunku i magazynowania towarów transportowanych ró nymi rodkami

transportu, realizuj cy jednocze nie przesuni cie mi dzyga ziowe i tym samym stanowi cy 
integralny element a cucha logistycznego. Infrastruktura multimodalnych platform logistycz-
nych najcz ciej integruje ze sob  porty morskie z transportem l dowym, spe niaj c funkcje 
logistyczno-dystrybucyjn . Nowe wytyczne UE w sprawie Transeuropejskiej Sieci Transporto-
wej (TEN-T) z 2011 roku definiuj  multimodalne platformy logistyczne jako komponenty tej 
sieci odno nie do w z ów i/lub terminali o wolumenie prze adunku przekraczaj cym 1% masy 
ogólnokrajowego prze adunku towarów, zlokalizowane, w miar  mo liwo ci, na obszarze 
wszystkich regionów – ród o: za cznik nr 1 do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku  
(z perspektywa do 2030 roku), s ownik poj  SRT. 

22 Ibidem, s. 63. 
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udzielania finansowej pomocy publicznej dla tego systemu przewozów, ile 
przez wdro enie innowacji i sprawniejszych technologii”23.

Rys. 1. Przewidywalna lokalizacja platform multimodalnych 

ród o: Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektyw  do 2030 roku),
 Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Warszawa, 
 marzec 2011 roku, s. 63. 

Natomiast ewentualna „pomoc ze rodków publicznych w zakresie specjali-
stycznego taboru kolejowego, s u cego przewozom intermodalnym mo e do-
tyczy  wsparcia zakupów platform do kontenerów i ewentualnie wagonów kie-
szeniowych”24.

                                                          
23 Ibidem.
24 Ibidem.
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Wida  wi c, e najbardziej aktualny dokument polityki transportowej, któ-
rego przyj cie przez rz d nast pi w najbli szym czasie, w sposób bardzo ogólny 
i nader ograniczony podchodzi do problematyki finansowego wsparcia przewo-
zów intermodalnych. W cytowanych zapisach unika si  ca kowicie potwierdze-
nia polityki dalszego wsparcia rozwoju infrastruktury do przewozów intermo-
dalnych (terminale, centra logistyczne), co przecie  aktualnie ma miejsce,  
i wskazuje si  jedynie bardzo ogólnikowo na mo liwo  dofinansowania zaku-
pu specjalistycznego taboru kolejowego.  

Ponadto, za wysoce dyskusyjne nale y uzna  deklarowane w dokumencie 
poszukiwanie mo liwo ci obni enia op at za korzystanie z infrastruktury kole-
jowej dla przewo ników realizuj cych przewozy intermodalne poprzez odpo-
wiednie zmiany w prawie. Nie wnikaj c w daleko id ce szczegó y, nale y bo-
wiem wskaza , e wszyscy przewo nicy kolejowi korzystaj  w Polsce z wyso-
ko dotowanych stawek dost pu do infrastruktury kolejowej – kwota dop at
z bud etu pa stwa do kosztów zarz dcy infrastruktury wynosi w ostatnich la-
tach ponad 25% tych kosztów, co przek ada si  na realn  korzy  ka dego
przewo nika kolejowego wynosz c  ponad 4 z  za pockm, powstaj c  w wyni-
ku pomniejszenia op aty za dost p do infrastruktury kolejowej. Do tego docho-
dzi jeszcze stosowana w ostatnich latach 25-procentowa ulga w op acie podsta-
wowej za dost p do infrastruktury dla poci gów intermodalnych. Ogólnie bio-
r c, zapisy w Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektyw  do 
2030 roku) dotycz ce polityki wsparcia finansowego transportu intermodalnego 
nale y – zdaniem autora – oceni  negatywnie. 

3. Efekty polityki wsparcia transportu intermodalnego 

Dokonany przegl d ogólnych koncepcji i dokumentów polskiej polityki 
transportowej w zakresie transportu intermodalnego, pocz wszy od pierwszych 
lat transformacji systemowej 1990–1991 do lat bie cych 2012–2013, upowa -
nia do stwierdzenia, e dotychczasowa polityka pa stwa w tej dziedzinie cha-
rakteryzowa a si  nie tyle konkretnymi dzia aniami rozwojowymi i osi gni -
ciami, ile uprawian  retoryk  o charakterze postulatywno-deklaratywnym.  
W dokumentach programowych na ogó  poprawnie definiowano znaczenie 
transportu intermodalnego, trafnie te  diagnozowano jego stan i s abo ci oraz 
czynniki rozwoju. Natomiast dokumenty te zdecydowanie unika y precyzyjnego 
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okre lenia instrumentów wsparcia finansowego tego systemu przewozowego,  
a tak e okre lenia konkretnych kwot tego wsparcia.  

Dopiero wraz z pojawieniem si rodków Unii Europejskiej dedykowa-
nych rozwojowi transportu rozpocz to polityk  wsparcia finansowego transpor-
tu intermodalnego. Wed ug stanu na pocz tek maja 2012 roku w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko. Dzia anie 7.4 realizowanych 
jest 13 projektów inwestycyjnych w zakresie rozwoju infrastruktury transportu 
intermodalnego. Warto  tych projektów (wydatki kwalifikowalne) wynosi 
938,1 mln z , a kwota dofinasowania ze rodków UE – 384,1 mln z , co stanowi 
40,9% warto ci wydatków kwalifikowalnych (tabela 1). Doda  mo na, e podana 
kwota dofinansowania projektów intermodalnych potencjalnie mog aby by  wy -
sza, poniewa  na Dzia anie 7.4 przeznaczono z Funduszu Spójno ci 551,9 mln z
plus 67,8 mln z  z tzw. pozosta ej alokacji, czyli cznie 519,7 mln z 25. Kilku 
wnioskodawców wycofa o jednak swoje projekty, inne nie spe nia y wymogów 
formalnych. Brak ostrej rywalizacji o rodki Unii Europejskiej na projekty roz-
wojowe w zakresie transportu intermodalnego i rysuj ca si  mo liwo  nie-
wykorzystania wszystkich przeznaczonych na ten cel rodków wiadczy o s a-
bo ci struktury podmiotowej polskiego rynku intermodalnego.  

Trudno jest oceni , na ile stan transportu intermodalnego w Polsce  
w ostatnich latach jest wynikiem braku istotniejszego wsparcia finansowego 
przez pierwsze 15 lat okresu transformacji polskiej gospodarki, a na ile wyni-
kiem obiektywnej niemo no ci udzielenia tego wsparcia wobec ogromnych 
zaleg o ci rozwojowych polskiego transportu, np. w dziedzinie infrastruktury 
drogowej, kolejowej czy lotniczej, ale przegl d podstawowych danych staty-
stycznych z lat 2003–2011 dotycz cych transportu intermodalnego dowodzi, e
ogólna sytuacja w tej dziedzinie polskiego transportu nie jest zbyt dobra, jak-
kolwiek w latach 2010–2012 uleg a pewnej poprawie. 

                                                          
25  www.transport.gov.pl (9.08.2012). 
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Tabela 1 

Lista podstawowa projektów zatwierdzonych do dofinansowania  

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko. Dzia anie 7.4 

Dofinansowanie
UE

Lp. Tytu  projektu Beneficjent 

Wydatki 
kwalifi-
kowalne

(w mln z )
w mln z  w % 

1 2 3 4 5 6 

1. Budowa infrastruktury  
i zakup sprz tu w ramach  
II etapu budowy terminalu 
kontenerowego GCT
w Gdyni 

Gdynia Container 
Terminal SA 

64,7 24,4 37,6 

2. Budowa Terminala  
EUROPORT w Ma asze-
wiczach

Europort Sp. z o.o. 51,6 22,9 44,5 

3. Budowa Terminalu Etap 2: 
rozbudowa bocznicy, 
zakup sprz tu – DCT 
Gda sk brama do Europy 

rodkowej

DCT Gda sk SA 149,7 50,6 33,8 

4. Budowa terminalu inter-
modalnego w Kórniku
ko o Poznania 

HHLA Intermodal 
Polska Sp. z o.o. 

124,8 55,3 44,3 

5. Budowa ogólnodost pne-
go, intermodalnego Termi-
nala Kontenerowego wraz 
z infrastruktur  w K tach
Wroc awskich 

Schavemaker
Invest Sp. z o.o. 

22,5 9,8 43,7 

6. Budowa Mi dzynarodowe-
go Centrum Logistycznego 
EUROTERMINAL
w S awkowie – zadanie 3 

Euroterminal
S awków Sp. z o.o. 

50,2 22,0 43,9 

7. Modernizacja terminalu 
BCT w Gdyni dla zwi k-
szenia potencja u w zakre-
sie prze adunków intermo-
dalnych 

BCT – Ba tycki 
Terminal Kontene-
rowy Sp. z o.o. 

153,3 53,9 35,1 

8. Budowa terminalu inter-
modalnego w Brwinowie 
ko o Warszawy 

HHLA Intermodal 
Polska Sp. z o.o. 

103,2 45,3 43,9 

9. Budowa terminalu konte-
nerowego na Ostrowie 
Grabowskim w Porcie 
DB Port Szczecin Sp. z o.o. 
– etap I 

DB Port Szczecin 
Sp. z o.o. 

44,6 19,6 43,8 
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1 2 3 4 5 6 

10. Budowa terminalu inter-
modalnego w D browie
Górniczej

HHLA Intermodal 
Polska Sp. z o.o. 

24,7 11,3 45,7 

11. Budowa Intermodalnego 
Terminalu Kontenerowego 
wraz z obiektami towarzy-
sz cymi w mie cie Kutno 

PCC Intermo- 
dal SA 

72,9 32,7 44,8 

12. Budowa i wyposa enie
kolejowego terminala 
intermodalnego na stacji 
Pozna  Franowo – Etap IA 

PKP CARGO SA 31,0 14,6 47,2 

13. Budowa Intermodalnego 
Terminalu Kontenerowego 
wraz z obiektami towarzy-
sz cymi w mie cie Brzeg 
Dolny 

PCC Intermo- 
dal SA 

44,9 21,7 48,4 

OGÓ EM 938,1 384,1 40,9 

ród o: www.transport.gov.pl (9.08.2012). 

W 2010 roku udzia  przewozów intermodalnych w polskim rynku kolejo-
wym mierzony prac  przewozow  wynosi  tylko 3,9%, podczas gdy rednia
w ca ej Unii Europejskiej to 11,7%, a kraje takie, jak Francja, Niemcy, Wielka 
Brytania, Holandia, Hiszpania i Belgia mia y ten udzia  na poziomie od ponad 
25% do prawie 38% (rys. 2). Dane statystyczne z lat 2003–2011 prezentowane 
na rys. 3 wskazuj , e do 2005 roku udzia  przewozów intermodalnych w prze-
wozach kolejowych by  ni szy ni  2%. W latach 2010–2011 udzia  ten dyna-
micznie wzrasta  i osi gn  poziom 5,5%. Jednak e wolumen przewozów in-
termodalnych to tylko 5,9 mln ton (rys. 4), praca przewozowa to niespe na
2,5 mld tkm (rys. 5), a liczba TEU nie przekracza 800 tys. (rys. 6). Wielko ci te 
s  kilkakrotnie mniejsze od potencjalnych mo liwo ci realizacji przewozów 
intermodalnych w polskim systemie transportowym. 
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Rys. 2. Udzia  przewozów intermodalnych w rynku kolejowym w 2010 roku wg pracy 
 przewozowej 

ród o: Analiza rynku kolejowych przewozów intermodalnych, Urz d Transportu Kole-
 jowego, Warszawa, maj 2012 roku, www.utk.gov.pl (9.08.2012), s. 6. 

Rys. 3. Udzia  przewozów intermodalnych w polskim rynku kolejowym w latach 2003 
 – 2011 roku wg pracy przewozowej 

ród o:  Analiza rynku kolejowych przewozów intermodalnych, Urz d Transportu Kole-
 jowego, Warszawa, maj 2012 roku, www.utk.gov.pl (9.08.2012), s. 14. 
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Rys. 4. Kolejowe przewozy intermodalne w Polsce w latach 2003–2011 wed ug masy 
 towarowej w tys. ton 

ród o: Analiza rynku kolejowych przewozów intermodalnych, Urz d Transportu Kole-
 jowego, Warszawa, maj 2012 roku, www.utk.gov.pl (9.08.2012), s. 14. 

Rys. 5. Kolejowe przewozy intermodalne w Polsce w latach 2003–2011 wed ug pracy 
 przewozowej w mln tkm 

ród o: Analiza rynku kolejowych przewozów intermodalnych, Urz d Transportu Kole-
 jowego, Warszawa, maj 2012 roku, www.utk.gov.pl (9.08.2012), s. 19. 

Rys. 6. Kolejowe przewozy intermodalne w Polsce w latach 2003–2011 wed ug liczby TEU 

ród o: Analiza rynku kolejowych przewozów intermodalnych, Urz d Transportu Kole-
 jowego, Warszawa, maj 2012 roku, www.utk.gov.pl (9.08.2012), s. 19. 
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a) wg masy przewozowej b) wg liczby tkm

c) wg liczby TEU

Rys. 7. Dynamika kolejowych przewozów intermodalnych w Polsce w latach 2009–
 2011 wed ug masy przewozowej, liczby tkm i liczby TEU (rok 2009 = 100,0)  

ród o: Analiza rynku kolejowych przewozów intermodalnych, Urz d Transportu Kole-
jowego, Warszawa, maj 2012 roku, www.utk.gov.pl (9.08.2012), s. 18–19;  
obliczenia w asne.

Relatywnie ma y wolumen tona u, pracy przewozowej i liczby TEU, 
zw aszcza po kryzysowym i spektakularnym spadku w 2009 roku, spowodowa ,
e po tzw. odbiciu w 2010 roku dynamika przewozów intermodalnych w Polsce 

jest bardzo wysoka (rys. 7). W ka dej z trzech stosowanych jednostek miar 
roczne tempo wzrostu przewozów intermodalnych w latach 2010–2011 wynosi-
o ponad 30%, co jest ewenementem w skali europejskiej. W 2012 roku trend 

ten by  kontynuowany, przy czym dynamika zmian wolumenu przewozów, 
pracy przewozowej oraz liczby TEU w I i II kwartale by a wr cz rekordowa. 
Dane te daj  podstawy do sformu owania tezy, e przewozy intermodalne  
w Polsce w latach 2010–2012 charakteryzuj  si  dynamicznym trendem wzro-
stowym, który prawdopodobnie b dzie utrzymywa  si  jeszcze co najmniej 
kilka lat. Nawiasem mówi c, rekordowa dynamika przewozów intermodalnych 
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w Polsce od 2010 roku jest zaprzeczeniem szeroko rozpowszechnionej tezy, e
„wysoki poziom stawek dost pu do infrastruktury jest jedn  z najwa niejszych 
barier dynamicznego rozwoju przewozów intermodalnych pomi dzy termina-
lami kontenerowymi wewn trz kraju”26. Gdyby bowiem stawki te by y rzeczy-
wist  barier  rozwojow , to – zgodnie z t  teori  – wraz z ich wzrostem, 
zw aszcza ponad trzykrotnym, pocz wszy od rozk adu jazdy 2009/2010, wolu-
men przewozów intermodalnych w Polsce powinien si  zdecydowanie zmniej-
szy . Tymczasem katastroficzne wizje w zwi zku z wycofaniem si  rz du
z woluntarystycznego narz dzia wsparcia przewozów intermodalnych, o którym 
ju  wcze niej wspomniano, ca kowicie si  nie zi ci y i – co jest paradoksalne – 
pocz wszy od 2010 roku, a wi c od roku ponad trzykrotnego podwy szenia
stawek dost pu do infrastruktury dla poci gów intermodalnych, wolumen prze-
wozów intermodalnych w Polsce wzrasta z roku na rok w rekordowo wysokim, 
dwucyfrowym tempie27.

4. Kierunki rozwoju transportu intermodalnego w Polsce 

Krytyka ogólnych koncepcji i dokumentów polskiej polityki transportowej 
w zakresie transportu intermodalnego nie by aby pe na, je li autor niniejszego 
artyku u nie przedstawi by w asnej wizji prorozwojowej polityki w zakresie 
transportu intermodalnego w Polsce. Wizja ta wynika z dwóch dokumentów 
okre laj cych polityk  transportow  w sektorze kolejowym, które zosta y opra-
cowane w Ministerstwie Infrastruktury, a mianowicie: 

– Master Plan dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku, Mini-
sterstwo Infrastruktury, Warszawa, grudzie  2008 roku, 

– Program Dzia a  dla rozwoju transportu kolejowego do roku 2015,
Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa, listopad 2009 roku. 

                                                          
26 Analiza rynku kolejowych przewozów intermodalnych, Urz d Transportu Kolejowego, 

Warszawa, maj 2012 roku, s. 27. 
27  Dodajmy, e nie mamy tu do czynienia ani z paradoksem Giffena, polegaj cym na wzro-

cie popytu na dobra ni szego rz du po wzro cie ich ceny ani te  z paradoksem Veblena, polega-
j cym na wzro cie popytu na dobra luksusowe po wzro cie ich, cen lecz z faktem, e stawka 
dost pu do infrastruktury kolejowej dla poci gów intermodalnych nie jest ani jedynym, ani naj-
wa niejszym, lecz jednym z wielu czynników popytu na te przewozy intermodalne. Wielo  tych 
czynników, a tak e korzystny kierunek ich oddzia ywania wi kszo ci z nich doprowadzi y
w ostatnich latach do bardzo du ej dynamiki przewozów intermodalnych w Polsce pomimo 
utrzymywania si  okre lonego poziomu stawki dost pu do infrastruktury dla poci gów intermo-
dalnych.  
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Pierwszy z przywo anych wy ej dokumentów zosta  zatwierdzony uchwa
Rady Ministrów z 17 grudnia 2009 roku i z formalnego punktu widzenia ma 
charakter obowi zuj cy. Natomiast drugi dokument, opracowany pod bezpo-
rednim kierownictwem autora, w za o eniach mia  stanowi  uszczegó owiony 

program realizacyjny Master Planu, jednak nie zosta  dotychczas zatwierdzony 
przez struktury rz dowe i najprawdopodobniej zosta  zarzucony. 

W Master Planie, który jest programowym dokumentem wskazuj cym na 
kierunki rozwoju polskiego transportu kolejowego do 2030 roku, podkre lono
mi dzy innymi, e w zakresie przewozów intermodalnych najwi kszy wzrost 
przewozów b dzie dotyczy  jednostek adunkowych (kontenerów, nadwozi 
wymiennych) z towarami przetworzonymi, a ich udzia  w ca o ci przewozów 
kolejowych b dzie systematycznie wzrasta 28. Rozwój kolejowego systemu 
przewozów intermodalnych determinowany b dzie nast puj cymi podsyste-
mami: 

a) sieci  nocnych, szybkich poci gów kontenerowych cz cych polskie 
porty morskie z najwa niejszymi centrami logistycznymi i terminalami 
wewn trz kraju i za granic , obs ugiwan  poci gami wahad owymi 
kursuj cymi niezale nie od aktualnego poziomu popytu, oferuj cymi 
us ug  cechuj c  si  pewno ci , krótkim czasem realizacji, niezawod-
no ci  i kompleksow  obs ug ;

b) sieci  szybkich nocnych poci gów kontenerowych pomi dzy centrami 
logistycznymi, zlokalizowanymi w pobli u najwi kszych aglomeracji 
miejskich; 

c) sieci  mi dzynarodowych poci gów kontenerowych (w tym tranzyto-
wych), zarówno w relacjach: zachód–wschód, jak i pó noc–po udnie;

d) sieci  poci gów kontenerowych dedykowanych dla du ych koncernów 
dzia aj cych w skali globalnej29.

Zarysowany w Master Planie system przewozów intermodalnych w Polsce 
jawi si  jako system przewozu adunków wysoko przetworzonych oraz system 
przewozów tranzytowych na du e i ma e odleg o ci (tranzyt daleki i bliski),  

                                                          
28 Ibidem, s. 64. Mo na doda , e Master Plan nie przewiduje w Polsce znacz cego rozwoju 

systemu przewozowego Ro-La polegaj cego na przewozie na wagonach kieszeniowych ca ych 
zestawów drogowych (ci gnik siod owy plus naczepa) oraz jednoczesnym przewozie kierowców 
w odpowiednich wagonach sypialnych, jakkolwiek w Polsce istnieje szereg rodowisk i organi-
zacji, które w my l do  chwytliwego, ale te  i populistycznego has a „Tiry na tory” domagaj
si  w a nie szerokiego upowszechnienia tego systemu przez pa stwo.  

29 Ibidem.
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a tak e jako wewn trzkrajowy i mi dzynarodowy system przewozów just
in time ze zdecydowan  preferencj  dla przewozu tylko typowych jednostek 
adunkowych (kontenery, nadwozia wymienne) przemieszczanych g ównie na 

platformach typu L i S. Zak ada si  przy tym, e nast pi dostateczne nasycenie 
sieci kolejowej terminalami prze adunkowymi, wyposa onymi w nowoczesny  
i wydajny sprz t adunkowy oraz nowoczesne systemy zarz dzania procesami 
przewozowymi, w tym aplikacje telematyczne zapewniaj ce wymian  danych  
i informacji na styku przewo nik–zarz dca infrastruktury oraz pomi dzy prze-
wo nikami uczestnicz cymi w a cuchu transportowym, a tak e systemy le-
dzenia wagonów i jednostek adunkowych. Na rynku b dzie panowa a zasada 
„partnerstwa intermodalnego”, które b dzie si  opiera  na sieci terminali zloka-
lizowanych g ównie w portach morskich, na przej ciach granicznych oraz  
w pobli u du ych aglomeracji, ale tak e na systemach informatycznych wspie-
raj cych zarz dzanie ca ym a cuchem transportowym30. Ponadto w przysz o ci
mo liwe jest szersze rozpowszechnienie si  przewozów intermodalnych w rela-
cjach mi dzykontynentalnych Europa–Azja z wykorzystaniem polskich termi-
nali granicznych na styku torów 1435/1520, jak te  Linii Hutniczej Szeroko-
torowej (LHS), przy czym mo liwe jest równie  szersze wykorzystywanie  
w przewozach Unia Europejska–Wschód i Daleki Wschód taboru z przestaw-
nymi zestawami ko owymi, umo liwiaj cego transport z Unii Europejskiej, 
przez Federacj  Rosyjsk , do Chin (1435–1520–1435), bez prze adunków gra-
nicznych31.

Wizja rozwojowa transportu intermodalnego do 2030 roku okre lona
w Master Planie mo e by  urzeczywistniona dzi ki zastosowaniu narz dzi
wsparcia tego  rozwoju przewidzianych w Programie Dzia a  dla rozwoju 
transportu kolejowego do roku 2015, który zosta  opracowany jako dokument 
redniookresowy, uwzgl dniaj cy okresy bud etowania i wydawania rodków

Unii Europejskiej32. Program zak ada, e spo ród trzech podstawowych form 
(technologii) przewozów kolejowych, a mianowicie: przewozy wagonowe, 
przewozy ca opoci gowe oraz przewozy intermodalne, tylko te ostatnie jako 
konkurencyjna alternatywa wobec transportu drogowego, która nie wy czaj c

                                                          
30 Ibidem, s. 65. 
31 Ibidem, s. 66. 
32  Obecnie w Unii Europejskiej trwa okres bud etowania 2007–2013, ale rodki unijne be-

neficjenci wydaj  i rozliczaj  do ko ca 2015 roku. 
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tego transportu z a cucha transportowego, powoduje o ywienie innych ga zi
transportu, w tym transportu kolejowego, b d  przedmiotem szerszego wsparcia 
finansowego. System towarowych przewozów intermodalnych jest bowiem 
szczególnie perspektywiczny z punktu widzenia celów i zada  polityki trans-
portowej, poniewa  ma wyj tkowo pro rodowiskowy charakter, odci a infra-
struktur  drogow  i ogranicza tzw. koszty zewn trzne transportu. Pa stwo jest 
ywotnie zainteresowane dynamicznym rozwojem tego systemu przewozowego 

i dlatego b dzie on wspierany ze rodków publicznych. Wsparcie to b dzie
mia o kilka form: 

1. Dedykowane (dofinansowane) stawki dost pu do infrastruktury dla po-
ci gów intermodalnych. 

2. Dofinansowanie zakupów taboru intermodalnego. 
3. Dofinansowanie wydatków inwestycyjnych w zakresie budowy kolejo-

wych terminali intermodalnych (logistycznych). 
4. Dofinansowanie dzia alno ci operatorów przewozów intermodalnych 

lub gestorów adunków nadaj cych przesy ki transportem kombinowanym  
z Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej. 

Obecnie obowi zuj ce przepisy przewiduj  nast puj ce mo liwo ci
wsparcia przewozów intermodalnych: 

1.  Zgodnie z art. 38 ust. 7 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transpor-
cie kolejowym, ze rodków publicznych mog  by  finansowane lub 
wspó -finansowane inwestycje kolejowe wynikaj ce z programów 
rozwoju infrastruktury transportowej oraz zakup pojazdów kolejowych 
przeznaczonych do przewozu rzeczy na podstawie jednej umowy  
o przewóz przy u yciu co najmniej dwóch ró nych ga zi transportu. 

2.  Zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia  
17 marca 2009 roku w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w za-
kresie transportu multimodalnego w ramach regionalnych programów 
operacyjnych, mo liwe jest wsparcie realizacji projektów dotycz cych 
transportu multimodalnego na terenie województwa obj tego danym 
regionalnym programem operacyjnym w przypadku, gdy inwestycje 
powsta e w ramach tych projektów b d  wykorzystywane wy cznie
na potrzeby transportu multimodalnego. 

3.  Zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 wrze nia
2009 roku w sprawie pomocy na projekty w zakresie transportu inter-
modalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodo-
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wisko w latach 2007–2013, które stanowi program pomocy publicznej 
dla tego transportu, mo liwe jest dofinansowanie budowy centrów lo-
gistycznych i terminali kontenerowych na liniach kolejowych i w por-
tach morskich oraz zakup specjalistycznych urz dze  prze adunko-
wych, jak równie  intermodalnych jednostek adunkowych typu nad-
wozia wymienne, naczepy siod owe oraz lokomotyw manewrowych  
i wagonów dla transportu intermodalnego. Przepisy rozporz dzenia
obowi zywa  b d  do 31 grudnia 2015 roku. 

Przytoczone przepisy prawa z jednej strony daj  szerokie mo liwo ci wsparcia 
finansowego wszelkich inwestycji terminalowych i taborowych s u cych trans-
portowi intermodalnemu, ale z drugiej strony nie przewiduj  co do zasady bez-
po redniego wsparcia finansowego operatorów przewozów intermodalnych  
w formie udzielania dotacji przedmiotowych czy podmiotowych albo subwen-
cji, co mo e by  uznane za do  sztywne ograniczenie. Instrumenty wsparcia 
przewozów intermodalnych oznaczone powy ej na li cie punktowanej jako  
1, 2 i 3 s  obecnie szeroko stosowane.

Zakres wsparcia inwestycyjnego transportu intermodalnego w dalszych la-
tach b dzie przede wszystkim zale a  od wielko ci rodków, jakie Polska 
otrzyma na wsparcie finansowe transportu w kolejnym bud ecie Unii Europej-
skiej na lata 2014–2020 oraz od wielko ci rodków bud etowych przeznacza-
nych na ten cel. Po dane by oby mo liwie wysokie wsparcie dla inwestycji 
intermodalnych po to, by zgodnie z za o eniami Master Planu nasyci  polsk
infrastruktur  intermodaln  odpowiedni  liczb  nowoczesnych terminali, nowo-
czesnych wagonów i know-how w zakresie systemu zarz dzania.

W zakresie dofinansowania stawek dost pu do infrastruktury dla poci gów
intermodalnych mo liwe s  ró ne scenariusze. Wydaje si , e jako wariant mi-
nimalny pa stwo powinno utrzyma  stan istniej cy polegaj cy na stosowaniu 
dwóch istotnych narz dzi wsparcia przewozów:

1. Wsparcia po redniego, polegaj cego na tym, e ca y system przewo-
zów towarowych (i pasa erskich) jest wspierany przez bud et pa stwa
poprzez dofinansowanie kosztów remontów i utrzymania infrastruktu-
ry kolejowej w celu zmniejszania kosztów i wysoko ci op at za korzy-
stanie infrastruktury. W ten sposób poprzez bezpo redni wp yw na po-
ziom stawek za korzystanie infrastruktury pa stwo oddzia uje na 
zmiany struktury popytu w ca ym sektorze transportu w kierunku 
zwi kszania wzgl dnego udzia u transportu kolejowego w rynku. 
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2. Wsparcia bezpo redniego, polegaj cego na dodatkowym finansowaniu 
25-procentowej ulgi od stawki podstawowej (obliczanej przy uwzgl d-
nieniu dotacji, o której mowa w pkt 1 dla poci gów intermodalnych. 

Wariantem zawsze lepszym od minimalnego by oby pog bianie ulgi,  
o której mowa w pkt 2 pod warunkiem, e pa stwo zwi ksza oby rodki prze-
znaczone na ten cel z Funduszu Kolejowego lub bezpo rednio z bud etu.
W Programie Dzia a … przewidziano wprowadzenie zmian do ustawy o trans-
porcie kolejowym polegaj cych na umo liwieniu przyznawania przez zarz dc
infrastruktury ulg w op acie podstawowej w celu rozwijania towarowych prze-
wozów intermodalnych poprzez wprowadzenie zasady, e kontrakt pomi dzy 
ministrem w a ciwym do spraw transportu (który dysponuje okre lonymi rod-
kami publicznymi) a zarz dc  okre la w szczególno ci równie  obowi zki za-
rz dcy i wielko  dofinansowania na ulgi w op acie podstawowej w celu rozwi-
jania towarowych przewozów intermodalnych. Jak wida , w przysz o ci nie 
by oby problemu z pog bianiem ulgi dla poci gów intermodalnych, o ile taka 
by aby wola podmiotu odpowiedzialnego za polityk  transportow .

W pkt 4 podanej wcze niej listy instrumentów wsparcia finansowego 
przewozów intermodalnych wskazano na dofinansowanie dzia alno ci operato-
rów przewozów intermodalnych lub gestorów adunków nadaj cych przesy ki
transportem kombinowanym z Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej. Nale y podkre li , e tego rodzaju instrument nie by
jeszcze stosowany w Polsce. Gorzko mo na skonstatowa , e w tej sprawie,  
a wi c w sprawie finansowego wsparcia najbardziej ekologicznej formy trans-
portu, jak  jest transport intermodalny, Ministerstwo Ochrony rodowiska ofi-
cjalnie jest „za”, ale w praktyce pomimo wielkiego zaanga owania Minister-
stwa Infrastruktury w wykreowaniu nowego, prorozwojowego instrumentu 
wsparcia przewozów intermodalnych nie uda o si  jeszcze tego projektu zreali-
zowa . Zamiarem by o tu stworzenie systemu dop at z Narodowego Funduszu 
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej dla przewo ników realizuj cych 
przewozy intermodalne sk adami ca opoci gowymi oraz w grupach wagonów  
w sk adach poci gów lub (alternatywnie) dla zarz dcy infrastruktury w celu 
zmniejszenia wysoko ci op at za korzystanie z infrastruktury kolejowej dla 
poci gów towarowych w przewozach intermodalnych.  

Nieudane jak dot d próby wspó pracy pomi dzy ró nymi instytucjami 
rz dowymi maj ce na celu stworzenie systemu dop at dla operatorów inter-
modalnych, chocia by w minimalnym zakresie obejmuj cego tylko tych opera-
torów, którzy nadaj  do przewozu nadwozia wymienne (naczepy), mo na skwi-
towa  znanym sk din d powiedzeniem, e w tej sprawie wszyscy s  „za,  
a nawet przeciw”. 
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STATE POLICY IN THE FIELD OF INTERMODAL TRANSPORT IN POLAND 

Summary

This paper contains on overview of the current concept of intermodal transport 
development in Poland since 1990, formulated in government structures. It has been 
discussed currently valid government document “Strategy of Transport development to 
the year 2020 (with the prospect of 2030)”. It indicates prospects for development of 
intermodal transport in Poland until 2030. The Author presents his self point of view of 
the basic development problems of this kind of transport. 
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IZABELA KOTOWSKA1

PRZEOBRA ENIA W FUNKCJONOWANIU TERMINALI KONTENEROWYCH
W EUROPEJSKIEJ INTERMODALNEJ SIECI TRANSPORTOWEJ 

Streszczenie

Pierwotn  przyczyn  rozwoju sieci terminali kontenerowych by o upowszechnia-
nie si  w transporcie kontenera jako g ównej jednostki adunkowej do przewozu adun-
ków wysoko przetworzonych w morskich przewozach mi dzykontynentalnych. Rozwój 
konteneryzacji skutkowa  wzrostem wielko ci statków kontenerowych. Doprowadzi o
to do przej cia przez porty mog ce obs u y  du e statki linii oceanicznych i zostawie-
nia mniejszym portom obs ugi linii dowozowych. Wzrost prze adunków kontenerów 
doprowadzi  do znacznej kongestii w otoczeniu hubów kontenerowych i problemów  
z dystrybuowaniem ich na zapleczu. Na pocz tku lat dziewi dziesi tych XX wieku 
powsta y pierwsze l dowe terminale kontenerowe. Pocz tkowo pe ni y one wy cznie
funkcj  transportow . Z biegiem lat zacz y odgrywa  znacznie wi ksz  rol  w syste-
mie transportowym, oferuj c wi kszy wachlarz realizowanych us ug. W artykule przed-
stawiono przemiany w zakresie funkcjonowania europejskiej sieci l dowych i morskich 
terminali kontenerowych. 

S owa kluczowe: terminal kontenerowy, suchy port, system transportowy

                                                          
1  dr Izabela Kotowska – Akademia Morska w Szczecinie, e-mail: izabelakotowska@wp.pl. 



82 Izabela Kotowska

Wst p

Pierwotn  przyczyn  rozwoju sieci terminali kontenerowych by o upo-
wszechnianie si  w transporcie kontenera jako g ównej jednostki adunkowej do 
przewozu adunków wysoko przetworzonych w morskich przewozach mi dzy-
kontynentalnych. St d te  pierwsze terminale kontenerowe powstawa y w por-
tach morskich. Rozwój konteneryzacji skutkowa  m.in. wzrostem wielko ci
statków kontenerowych, co doprowadzi o do przej cia przez porty mog ce ob-
s u y  du e statki linii oceanicznych i zostawienia mniejszym portom obs ugi
linii dowozowych. Wspó czesna struktura sieci terminali zacz a kszta towa  si
na pocz tku lat dziewi dziesi tych XX wieku. Wzrost prze adunków kontene-
rów doprowadzi  do znacznej kongestii w otoczeniu hubów kontenerowych  
i problemów z dystrybuowaniem ich na zapleczu. Zacz y zatem powstawa
terminale l dowe po czone z portami morskimi regularnymi serwisami. Termi-
nale te pierwotnie pe ni y tylko funkcj  transportow . Wraz ze wzrostem prze-
adunków w portach kontenerowych, a co za tym idzie, wzrostem kosztów ob-

s ugi kontenerów w portach morskich, terminale l dowe zacz y odgrywa
znacznie wi ksz  rol  w systemie transportowym, oferuj c wi kszy wachlarz 
realizowanych us ug.

1. Porty kontenerowe 

Ze wzgl du na fakt, e od kilkunastu lat mi dzykontynentalny handel mor-
ski adunkami wysoko przetworzonymi zosta  zdominowany przez kontenery, 
huby kontenerowe zacz y pe ni  funkcj  bram, przez które przechodz adunki
mi dzykontynentalnego handlu morskiego. Od ich sprawnego funkcjonowania 
zale y w du ej mierze kondycja gospodarki europejskiej. Porty te mog  przyj-
mowa  statki typu post-panamax, posiadaj  kilka–kilkana cie terminali konte-
nerowych, obs uguj  nawet kilkadziesi t milionów TEU rocznie. W Europie 
funkcj  hubu pe ni zaledwie kilka portów. Porty Morza Pó nocnego obs uguj
rejon Europy Pó nocnej i rodkowej, w tym równie  rejon basenu Morza Ba -
tyckiego. S  to: Rotterdam (11,9 mln TEU w 2011 roku), Hamburg (9 mln TEU 
w 2011 roku), Antwerpia (8,7 mln TEU w 2011 roku) oraz Bremerhaven  
(5,9 mln TEU w 2011 roku). Porty Morza ródziemnego, tj. Gio Tauro czy 
Taranto, osi gn y status portów hubów dla regionu Europy Po udniowej. Ce-
ch  wyró niaj ca hub kontenerowy jest obs uga statków oceanicznych (Rotter-
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dam obs uguje oko o 50 serwisów oceanicznych) i realizacja prze adunków
w relacjach statek oceaniczny – statek dowozowy (tzw. transshipmentów). 
Transshipmenty stanowi  znaczn  cz  prze adunków hubów kontenerowych. 
Z 7,9 mln TEU prze adowanych w porcie Hamburgu w 2010 roku tylko  
5,8 mln TEU stanowi y kontenery obs u one w relacjach oceanicznych.  
1,3 mln TEU zosta o ponownie prze adowane na statki morskie obs uguj ce
serwisy dowozowe (rys. 1). 

Rys. 1. Struktura prze adunków w porcie w Hamburgu w 2010 roku 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: D. Bischof, Hamburg Port Railway „Latest 
 Developments”, Hamburg Port Authority, 2012, portintegration.eu
 (15.12.2012).

W celu utrzymania swojej pozycji porty te musz  spe nia  warunki stawia-
ne przez najwi ksze przedsi biorstwa eglugowe. Jednym z wa niejszych 
czynników decyduj cych o wyborze portu przez armatora s  warunki nawiga-
cyjne i bezpiecze stwo statku. Poniewa  budowane s  coraz wi ksze kontene-
rowce (w listopadzie 2012 roku armator CMA CGM wprowadzi  do eksploata-
cji statek Marco Polo o pojemno ci 16 tys. TEU, a wkrótce oddany b dzie sta-
tek Maerska o pojemno ci 18 tys. TEU) porty te stale musz  dostosowywa
parametry infrastruktury doj ciowej i wewn trzportowej. Naturalnym zjawi-
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skiem jest budowa portów zewn trznych (np. Maasvlakte II), trudniej natomiast 
jest pog bia  tory wej ciowe do portów zlokalizowanych w g bi l du. Pro-
blemy te dotykaj  nawet najbardziej znane huby kontenerowe. K opoty  
z utrzymaniem g boko ci wej ciowych do portu w Hamburgu sprawi y, e
armator China Shipping Container Lines, jeden z najwi kszych klientów tego 
portu, rozwa a przekierowanie niektórych swoich serwisów do portu w Rotter-
damie2.

Charakterystyczn  cech  wyst puj c  w hubach kontenerowych jest 
znaczna liczba terminali przystosowanych do pe nienia ró nych funkcji. S  to: 

– terminale g bokowodne – zlokalizowane najcz ciej u wej cia do por-
tu, obs uguj ce linie oceaniczne, 

– terminale feederowe – obs uguj ce statki dowozowe, 
– terminale barkowe – obs uguj ce regularne po czenia ródl dowe

z zapleczem, 
– terminale eglugi morskiej bliskiego zasi gu, w których w odró nieniu

od ww. obs ugiwane s adunki przewo one g ównie w relacjach kon-
tynentalnych, 

– terminale pe ni ce funkcj  depotów kontenerowych.  
W porcie w Rotterdamie funkcjonuje 26 terminali kontenerowych, z czego 

5 to terminale g bokowodne obs uguj ce linie oceaniczne, 2 terminale dedy-
kowane s  do obs ugi statków feederowych i barek, 3 – do obs ugi statków e-
glugi morskiej bliskiego zasi gu i barek. Ponadto na terenie portu w Rotterda-
mie funkcjonuje ponad 20 depotów kontenerowych. Charakterystyk  techniczn
terminali prze adunkowych w Rotterdamie przedstawia tabela 1. 

Terminale te s  rozmieszczone w ró nych rejonach portu: Eem/Waal-
haven, Botlek and Maasvlakte, a ich lokalizacja i parametry determinuj  wiel-
ko  prze adunków. Odleg o  pomi dzy Maasvlakte a Eem/Waalhaven wynosi 
oko o 40 km, jest to odleg o , któr  statek pokonuje w ci gu oko o 2,5 godz. 
To sprawia, e wielu armatorów decyduje si  na obs ug  w terminalach po o o-

                                                          
2  P. Hagen, Is Hamburg Up the Creek Without a Paddle?, http://www.lloydsloading-

list.com/freight-directory/searcharticle.htm?articleID=20018010829&highlight=true&keywords= 
hamburh+cgm+cma&phrase=#.USTIJ6VLOP4 (15.12.2012). 
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nych u wej cia do portu (udzia  Maasvlakte w obs udze kontenerów w porcie  
w Rotterdamie si ga 65%, podczas gdy udzia  rejonu Botlek jest znikomy)3.

Tabela 1 

Charakterystyka techniczna wybranych terminali kontenerowych w Rotterdamie 

Terminal Lokalizacja 
D ugo
nabrze a

G bo-
ko

Po-
wierz-
chnia
[ha] 

Liczba
suwnic

nabrze -
nych 

Zdolno
prze .
[TEU] 

G bokowodne
APM Terminals Rotterdam 1600 16,75 100,00 14,0 2 700 000 
ECT City Terminal Reeweg 1400 14,15 59,63 9,0 1 100 000 
Euromax Europaweg 1500 16,65 84,00 16,0 2 300 000 
ECT Delta Terminal Europaweg 3970 16,65 272,20 38,0 5 000 000 
Uniport Multipurpo-
se Terminal 

Zaltbommel-
straa

2400 11–14,50 54,00 10,0 1 200 000 

mbz/barkowe 
Rotterdam Container 
Terminal 

Missouriweg 400 10,00 17,00 3,0 500 000 

Barge Center Waal-
haven

Waalhaven 
Westzijde

225 9,65 6,40 2,0 200 000 

Rotterdam Shortsea 
Terminal 

Reeweg 1800 11,65 46,00 13,0 1 440 000 

feeder/barkowe 
Delta Container 
Services

Missouriweg 260 12,00 b.d. 2,5 150 000 

ECT Delta Barge 
Feeder Terminal 

Europaweg 800 11,00 7,50 3,0 330 000 

ród o: materia y informacyjne Port of Rotterdam Authority, www.portofrotterdam.nl 
 (15.12.2012). 

Du a liczba terminali w porcie wp ywa na wzrost liczby operacji prze a-
dunkowych. Nierzadko kontenery s  przewo one pomi dzy terminalami. Coraz 
cz ciej wykorzystuje si  do tego serwisy barkowe. Dodatkowo w przypadku 
kontenerów, ze wzgl du na czas obs ugi statków oceanicznych, nie stosuje si
relacji bezpo rednich. To wszystko sprawia, e w porcie kontener mo e by
kilkukrotnie prze adowywany w relacjach burtowych (rys. 2).  

                                                          
3  B.-J. Pielage, R. Konings, J. Rijsenbrij, M. van Schuylenburg, Barge Hub Terminals:  

A Perspective For More Efficient Hinterland Container Transport For The Port Rotterdam,
http://www.trforum.org/forum/downloads/2007_6B_BargeHub_paper.pdf (15.12.2012). 
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Relacja prze adunkowa:
a) statek oceaniczny – terminal – samochód/poci g, 
b) statek oceaniczny – terminal – statek dowozowy, 
c) statek oceaniczny – terminal 1 – barka – terminal 2 – samochód/poci g. 

Rys. 2. Relacje prze adunkowe w porcie 

ród o: opracowanie w asne.

To wszystko powoduje rosn c  kongesti  portow . Skutkuje to wyd u a-
niem si  czasu obs ugi statków w portach lub opó nieniem rozpocz cia prze a-
dunku. W niektórych przypadkach kongestia portowa ca kowicie dezorganizuje 
funkcjonowanie linii eglugowych. Przyk adowo w 2004 roku kongestia  
w portach Los Angeles i Long Beach sprawi a, e niektóre kontenerowce zmu-
szone by y oczekiwa  na przybicie do nabrze a i roz adunek nawet 10 dni4.
W 2010 roku problemy z obs ug  statków w terminalach portowych by y przy-
czyn  28% opó nie  statków Maerska, co stanowi o oko o 6% wszystkich za-
wini 5.

Trudno ci zwi zane z zapewnieniem terminowo ci w obs udze statku 
sprawi y, e wielkie firmy eglugowe wchodz  na rynek europejski poprzez 
dedykowane terminale zlokalizowane w wi kszych centrach prze adunkowych. 
Silne przedsi biorstwa eglugowe uruchomiaj  po czenie z nowego terminalu 

                                                          
4  T. Notteboom, The Time Factor In Liner Shipping Services, „Maritime Economics  

& Logistics” 2006, nr 8, s. 19–39. 
5 Terminal Partnering Project, TOC Asia 2011, 15 March 2011, Tjanjin P.R.C. 
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pod warunkiem zapewnienia wy czno ci, a przynajmniej pierwsze stwa obs u-
gi. W przypadku braku mo liwo ci zapewnienia takich warunków cz sto decy-
duj  si  na uruchomienie w asnych terminali (tabela 2). 

Tabela 2 

Powi zania w asno ciowe pomi dzy przedsi biorstwami eglugowymi a terminalami 

Przedsi biorstwo eglugowe Terminal (udzia y) 
APM terminals (A.P. Moller–
Maersk Group) 

APM terminal Rottedam (100%) 
North Sea Terminal Bremerhaven (50%) 
Medicenter Gioa Tauro (33,3%) 
Muelle Huan Carlos I – Algeciras (100%) 
Aarhus (100%) 
APM Constanza Terminal (100%) 
Zebruuge
Dunkirk

MSC MSC Home terminal–Antwerp (joint venture z PSA) 
Le Havre (joint venture z Terminaux de Normandie) 

Hapag–Lloyd Altenwerder Terminal – Hamburg (25,1%) 
CMA–CGM Port Synergy (joint venture z P&O Ports)  

Container Handling Zebruuge (35%) 
CMA–CGM
Cosco Pacific 
P&O Nedlloyd 

Udzia y mniejszo ciowe w Antwerp Gateway 

P&O Nedlloyd Euromax Terminal Rotterdam (joint venture z ECT) 

ród o: T. Notteboom, The Time Factor In Liner Shipping Services, „Maritime Eco-
 nomics & Logistics” 2006, nr 8. 

W 2002 roku armatorzy na swoich terminalach obs u yli odpowiednio: 
Evergreen – 5,7 mln TEU, Cosco – 4,7 mln TEU, Hanjin – 4,7 mln TEU, APL 
– 4,3 mln TEU, NYK – 2,5 mln TEU. 

2. Terminale dowozowe 

Porty o znaczeniu wiatowym obs uguj  zaplecze si gaj ce kilkuset kilo-
metrów w g b l du. Zaplecze bli sze, b d ce w obszarze bezpo redniego od-
dzia ywani portów, obs ugiwane jest przede wszystkim transportem samocho-
dowym (w Hamburgu transport drogowy obs uguje oko o 50% przewozów  
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z zaplecza/na zaplecze6, przy czym udzia  ten wynosi ponad 80% w odniesieniu 
do kontenerów znajduj cych si  w obszarze bezpo redniego oddzia ywania 
ekonomicznego portu7).

Obszary zlokalizowane w dalszej odleg o ci od hubów kontenerowych ob-
s ugiwane s  na trzy sposoby: 

a) transportem morskim poprzez dowóz statkami feedowymi do portów  
o znaczeniu lokalnym, a nast pnie na zaplecze g ównie transportem 
drogowym lub kolejowym; 

b) transportem kolejowym – zaplecze dalsze skomunikowane jest z por-
tami sieci  regularnie kursuj cych kontenerowych poci gów, w tym 
poci gów wahad owych (oko o 70% adunków transportowanych na 
zaplecze na odleg o  powy ej 150 km z portu w Hamburgu przewo-
onych jest kolej 8);

c) eglug ródl dow  (w Rotterdamie udzia  barek w obs udze zaplecza 
wynosi 33%). 

Zarówno morskie, jak i l dowe terminale kontenerowe pe ni  funkcj  ter-
minali intermodalnych, które zgodnie z definicj  WE9 powinny by  obs ugiwa-
ne przez transport drogowy na odleg o  nie wi ksz  ni  150 km – w przypadku 
terminali morskich i ródl dowych, oraz 100 km – w odniesieniu do terminali 
kolejowych. Z definicji tej wynika, e dla optymalnego rozwoju systemów in-
termodalnych terminale powinny by  zlokalizowane w odleg o ci 200–300 km 
od siebie. W praktyce terminale roz o one s  mniej równomiernie. Niektóre 
terminale zlokalizowane s  od siebie w odleg o ci nieprzekraczaj cej kilku ki-
lometrów (np. Neuss i Düsseldorf). Przyk adowo na 90-kilometrowym odcinku 
Renu pomi dzy Bonn a Duisburgiem znajduje si  a  8 terminali kontenero-
wych. W samym Duisburgu znajduje si  6 terminali, w wi kszo ci trimodal-
nych (tabela 3). 

                                                          
6  Por. P. Gaffron, J. Benecke, H. Flämig, Hinterland Traffic of the Port of Hamburg Keep-

ing the Gateway Open, Hamburg University of Technology (TUHH) – Institute for Transport 
Planning and Logistics – Association for European Transport and Contributors, Hamburg 2007. 

7  L. Källström, BMT Transport Solutions GmbH, www.mainport-hamburg.de (15.12.2012). 
8 Port of Hamburg Handbook 2010. www.hafen-hamburg.de (15.12.2012). 
9  Council Directive 92/106/EEC of 7 December 1992 on the establishment of common 

rules for certain types of combined transport of goods between Member States, OJ No L 368/38, 
17.12.1992.
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Tabela 3 

Terminale intermodalne w Duissburgu 

Terminal W a ciciel
Profil dzia alno ci

w a cicielskiej 
DeCeTE Duisburger Container 
Terminal Gesellschaft mbH 

ECT Europe Container 
Terminals 

operator terminalowy 

Hupac operator intermodalny, przed-
si biorstwo transportowe 

Duisburger Hafen AG operator terminalowy 
Contrago operator logistyczny 

DIT Duisburg Intermodal Ter-
minal GmbH 

Royal P&O Nedloyd przedsi biorstwo eglugowe
DKT Duisburg Kombiterminal 
GmbH

Bertschi Group operator logistyczny 

Alcotrans Container Line 
Duisburg

przedsi biorstwo transportowe Rhein- Ruhr Terminal Gesell-
schaft für Container- und 
Güterumschlag mbH Haniel Reederei Duisburg stocznia jachtowa 

DB Netz AG  zarz dca infrastruktury kole-
jowej

DB Mobility Logistics AG przedsi biorstwo transportowo- 
-logistyczne 

DUSS_Duisburg – Ruhrort 
Hafen PKV 

Kombiverkehr  operator intermodalny, przed-
si biorstwo transportowe 

NYK przedsi biorstwo transporto-
we/ eglugowe,

CMA CGM  przedsi biorstwo eglugowe,

Duisburg Trimodal Terminal 
GmbH

Duisport  w adze pa stwowe i municy-
palne

ród o: opracowanie w asne na podstawie bada  w asnych.

Du a liczba terminali zlokalizowanych na niewielkim obszarze to wynik 
m.in. relacji prawnych, korporacyjnych i finansowych, jakie mog  istnie  po-
mi dzy operatorem terminalu, w a cicielem terminalu, zarz dc  infrastruktury, 
przedsi biorstwem kolejowym czy operatorem intermodalnym. W dzia alno
operacyjn  terminali intermodalnych zaanga owani s :

– operatorzy intermodalni (np. Hupac Intermodal), 
– przewo nicy kolejowi (np. PKP Cargo), 
– przedsi biorstwa portowe (np. HHLA Intermodal), 
– operatorzy terminali (np. ECT), 
– zarz dcy infrastruktury kolejowej (np. DB Netz), 
– operatorzy logistyczni (np. Contrago, DB Mobility Logistics AG). 
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Tabela 4 

Powi zania w asno ciowe wybranych terminali intermodalnych 

Przedsi biorstwo
Charakter dzia alno ci

podstawowej/
powi zania w a cicielskie 

Terminale 

DUSS-Terminals  operator terminalowy – 
spó ka: DB Netz AG, 
DB Mobility Logistics AG, 
Kombiverkehr

Augsburg-Oberhausen, Basel – Weil am 
Rhein, Beiseförth, Duisburg Ruhrort 
Hafen, Erfurt-Vieselbach, Frankfurt/ 
Main-Ost, Göttingen, Großbeeren, Ham-
burg-Billwerder, Hannover-Linden, Ingol-
stadt, Karlsruhe, Köln Eifeltor, Korn-
westheim, Landshut, Leipzig-Wahren, 
Mannheim-Handelshafen, München-Riem, 
Regensburg-Ost, Stuttgart Hafen, Ulm, 
Wuppertal-Langerfeld, Multifunktions-
anlage Schweinfurt, Freiburg (RoLa) 

Hupac  operator transportu kombi-
nowanego – spó ka nale -
ca do przedsi biorstw logis-
tycznych i transportowych 

Busto Arsizio-Gallarate, Singen, Ant-
werp, Aarau, Basel, Chiasso in Switzer-
land, Desio, Sacconago, Lugano Vedeg-
gio (RoLa), Novara (RoLa) 

ECT  operator terminalowy – 
cz onek grupy Hutchison 
Port Holdings (HPH), spó -
ka: Hutchison Coopera-
tief U.A. i Stichting Werk-
nemersaandelen ECT 

ECT Delta Terminal, ECT City terminal, 
Euromax terminal, TCT Venlo, Moredjik 
Containers Terminal, TCT Belgium, 
DeCeTe Duisburg 

Polzug Operator intermodalny – 
spó ka: DB Schenker, HHLA 
Intermodal, PKP Cargo 

Terminal D browa Górnicza, Terminal 
Kontenerowy Pruszków, Terminal Kon-
tenerowy Wroc aw, hub Terminal Poz-
na

ród o: opracowanie w asne na podstawie bada  w asnych.

Wraz ze wzrostem prze adunków w hubach kontenerowych i presj  zwi -
zan  z szybko ci  obs ugi statku w tych portach cz  wykonywanych w nich 
us ug zacz y przejmowa  l dowe terminale kontenerowe, przekszta caj c si
w tzw. suche porty. Zgodnie z definicj  „suchy port to terminal intermodalny 
zlokalizowany na zapleczu jednego lub kilku portów morskich i utrzymuj cy  
z tym/tymi portami regularne po czenia kolejowe i/lub drogowe, nastawiony 
na obs ug  kontenerów i oferuj cy us ugi na rzecz przedsi biorstw spedycyj-



Przeobra enia w funkcjonowaniu terminali kontenerowych… 91

nych i przewo ników, jakie oferowane s  w portach morskich”10. Suche porty 
to przede wszystkim terminale kolejowe, ale ostatnio tym mianem okre la si
równie  porty ródl dowe, o ile oferuj  regularne po czenia kontenerowe  
z portami morskimi. 

Poj cie suchych portów obejmuje szeroki zakres terminali zlokalizowa-
nych na zapleczu portu morskiego. Nazwy tej nie nale y uto samia  tylko  
z l dowym terminalem kontenerowym po o onym w niewielkiej odleg o ci
(do 50 km) od portu. Wed ug J.P. Rodrigue’a i T. Nottebooma, suche porty 
mo na podzieli  na trzy grupy w zale no ci od lokalizacji i oferowanych us ug.
Pierwsza grupa „suchych portów” to tzw. terminale satelitarne (rys. 3), których 
g ównym zadaniem jest ograniczenie kongestii w otoczeniu portu. Terminale te 
zlokalizowane s  w pobli u morskiego terminalu kontenerowego i powi zane
z nim funkcjonalnie regularnymi po czeniami kolejowymi i/lub barkowymi. 
Wykonywane s  w nich prze adunki na rodki/ze rodków transportu drogo-
wego11.

Rys. 3. Rodzaje suchych portów 

ród o: J.P. Rodrigue, T. Notteboom, Dry Ports and the Maritime Hinterland: Gaining 
 Momentum, „Port Technology International” 2001, nr 15, s. 21. 

                                                          
10  L. Trainaviciute, K. Bentzen, M. Stie Laugesen, A. Caruso, The Dry Port – Concept and 

Perspectives, StratMoS WP C, FDT – Association of Danish Transport and Logistics Centres, 
2011, www.stratmos.com (15.12.2012), s. 25. 

11  J.P. Rodrigue, T. Notteboom, Dry Ports and the Maritime Hinterland: Gaining Momen-
tum, „Port Technology International” 2001, nr 15, s. 21. 
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Terminale te oferuj  us ugi, które sta y si  zbyt drogie w terminalu mor-
skim, takie jak d ugo- i krótkoterminowe sk adowanie czy sk adowanie pustych 
kontenerów, us ugi logistyczne, odprawy celne i graniczne itp. Przyk adem 
takiego terminalu mo e by  po o ony w Deurne, oko o 16 km od g ównych 
terminali kontenerowych w Antwerpii, Gosselin Container Terminal. W termi-
nalu tym oferowane s  m.in. us ugi: sk adowania i formowania kontenerów, 
magazynowania adunku, fumigacji kontenerów, a tak e odprawy celne12. Po-
dobn  funkcj  pe ni Trimodal Container Terminal Belgium (TCT) zlokalizowa-
ny w Willebroek i nale cy do Hutchison Port Holdings. Terminal oddalony 
jest od portu w Antwerpii o 20 km. Oferuje wi kszo  us ug logistycznych,  
tj. krótko- i d ugoterminowe sk adowanie pustych i pe nych kontenerów, trans-
port dowozowy do terminalu, fumigacj  kontenerów oraz us ugi celne13.

Drug  grup  stanowi  terminale pe ni ce funkcje centrów logistycznych. 
Terminale te s  zlokalizowane przede wszystkim w pobli u du ych aglomeracji 
miejskich, takich jak Bonn, Strassburg, Frankfurt nad Menem, Stuttgart, ale 
równie  na terenie lub w pobli u centrów logistycznych lub parków przemy-
s owych (przyk adem portu zlokalizowanego w pobli u parku przemys owego
jest Hafen Emmelsum). W centrum Zag bia Ruhry znajduje si  trimodalny 
terminal DeCeTe Duisburg. Oferuje codzienne po czenia kolejowe i barkowe  
z terminalami w Rotterdamie. Stanowi te  centrum prze adunkowe – z termina-
lu adunki mog  by  kierowane do oko o 70 miejsc w ca ej Europie. Pe ni tak e
funkcj  „zewn trznej bramy” g bokowodnego terminalu ECT w Rotterdamie, 
poniewa adunki mog  przekroczy  granic  holendersko-niemieck  bez dokumen-
tów celnych, tylko na podstawie specjalnej licencji14. W bezpo rednim otoczeniu 
terminalu zlokalizowane s  magazyny wielu przedsi biorstw logistycznych.  

Trzeci  grup  stanowi  terminale pe ni ce g ównie funkcj  prze adunko-
w . Znajduj  si  np. w du ych w z ach komunikacyjnych, gdzie nast puje prze-
formowywanie poci gów, lub w pobli u du ych miast, gdzie kontenery ado-
wane s  na dowozowe rodki transportu i dowo one bezpo rednio do klientów.

Wspóln  cech  wszystkich suchych portów jest nastawienie na obs ug
kontenerów prze adowywanych w portach morskich. Nie obs uguje si  w nich 

                                                          
12  Materia y informacyjne Gosselin Container Terminal, http://www.gctnv.be (15.12.2012). 
13  Materia y informacyjne Hutchison Port Holdings, http://www.hph.com.hk (15.12.2012). 
14 Ibidem.
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adnych innych jednostek adunkowych ani nie realizuje przewozów wewn trz-
kontynentalnych.  

W praktyce wi kszo  terminali intermodalnych w Europie pe ni funkcj
suchych portów. Mo na tak e zaryzykowa  stwierdzenie, e wszystkie termina-
le kolejowe w Polsce pe ni  funkcj  suchego portu dla jednego (np. terminale 
Polzug) lub kilku portów morskich. Cho  w wi kszo ci z nich istnieje mo li-
wo  obs ugi ró nych jednostek intermodalnych, to w praktyce prze adowuje
si  w nich tylko kontenery. Oferuj  szeroki zakres us ug, m.in. odprawy celne, 
d ugo- i krótkoterminowe sk adowanie kontenerów pe nych i pustych, czysz-
czenie i naprawy kontenerów. Obs uguj  regularne po czenia g ównie z porta-
mi morskimi bezpo rednio lub przez inne suche porty (np. Duissburg). 

Podsumowanie

Zmiany, które zachodz  w wiatowych przewozach kontenerowych istot-
nie wp ywaj  na przeobra enia zachodz ce w terminalach morskich. Obserwa-
cja zjawisk zachodz cych we flocie pozwala stwierdzi , e statki kontenerowe 
nie osi gn y jeszcze swoich wielko ci maksymalnych, jak to jest np. w przy-
padku tankowców. W nast pnych kilkunastu–kilkudziesi ciu latach b dziemy 
wiadkami nowych „rekordów” dotycz cych pojemno ci kontenerowców. Porty 

pe ni ce funkcj  hubów kontenerowych, aby utrzyma  swoj  pozycj  na rynku, 
b d  musia y nad y  za zmianami. Parametry g boko ciowe nowo budowa-
nych terminali powinny znacznie przekracza  parametry aktualnie eksploato-
wanych statków. Przyk adem nowo budowanego terminalu, w którym perspek-
tywicznie patrzy si  na rozwój floty kontenerowej, jest terminal Yang Shan  
w Szanghaju. Wybudowany na wyspie terminal i po czony z l dem 36-kilo-
metrowym mostem mo e obs u y  statki o zanurzeniu do 20 m.  

W ci gu najbli szych kilkunastu lat mo e doj  do zmian w uk adzie hu-
bów kontenerowych w Europie. Pozycj  swoj  zachowaj  tylko te, które b d
mog y dostosowa  parametry do zmieniaj cego si  zanurzenia i d ugo ci stat-
ków kontenerowych. Wzrost koncentracji prze adunków w tych portach mor-
skich b dzie sprzyja  rozwojowi terminali intermodalnych pe ni cych funkcj
suchych portów na zapleczu. Terminale te b d  przejmowa  coraz wi cej funk-
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cji portu morskiego i oferowa  us ugi uto samiane do tej pory g ównie z portem 
morskim15.
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TRANSFORMATIONS IN FUNCTIONING OF CONTAINER TERMINALS
IN THE EUROPEAN INTERMODAL TRANSPORT NETWORK 

Summary

The primary cause of container terminal development the growing popularity of 
container as the main type for cargo unit of highly processed products in intercontinen-
tal sea transport. The development of containerization resulted in increasing the size of 
container ships. Ports that could handle them, took over ocean lines, leaving smaller 
ports feeder services. The increase in volume of container in container hubs has led to 
significant congestion in the surrounding of sea ports and problems of hinterland’s 
distribution. In the early 90. the first inland container terminals were built. Originally 
they served only as transshipment terminals. Over the years they began to take over the 
functions of seaports. This paper presents the functional and ownership changes taking 
place in the European network of land and sea container terminals. 

Keywords: container terminal, dry port, transport system

Translated by Izabela Kotowska  
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ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECI SKIEGO

NR  778 PROBLEMY  TRANSPORTU I LOGISTYKI NR  22 2013 

IRENEUSZ FECHNER 
STANIS AW KRZY ANIAK1

ROLA I ZNACZENIE CENTRÓW LOGISTYCZNYCH
W ROZWOJU TRANSPORTU INTERMODALNEGO W POLSCE 

Streszczenie

Rozwój transportu intermodalnego, cho  stanowi jeden z priorytetów Komisji Eu-
ropejskiej, k ad cej nacisk na zrównowa one rozwi zania w rozwoju gospodarczym 
krajów cz onkowskich, w Polsce jest niewystarczaj cy do potrzeb i mo liwo ci. Go-
spodarcze i spo eczne efekty wynikaj ce ze zmiany struktury rodzajowej transportu na 
rzecz zwi kszenia udzia u transportu intermodalnego w przewozach towarów nie pod-
legaj  w tpliwo ci. Jednym z warunków rozwoju przewozów intermodalnych jest lep-
szy dost p do intermodalnej sieci logistycznej oferuj cej odpowiedni  infrastruktur
liniow  i punktow . Jej rozwój jest uzale niony od szeregu czynników: skutecznej 
krajowej polityki transportowej, koordynacji dzia a  i w a ciwego planowania na ró -
nych szczeblach, znajdowania odpowiednich róde  finansowania, a tak e m drego
inwestowania w badania i skutecznego wykorzystywania ich wyników. Artyku  przed-
stawia ocen  aktualnego stanu w zakresie budowy centrów logistycznych pe ni cych
funkcj  intermodalnych w z ów krajowej sieci logistycznej oraz identyfikuje g ówne
przyczyny niezadowalaj cego stanu rozwoju intermodalnej sieci logistycznej w Polsce. 
Realistyczna ocena autorów podkre la ograniczone mo liwo ci budowy kolejnych 
centrów logistycznych i wskazuje na zaprzepaszczone mo liwo ci ich budowy oraz 

                                                          
1  dr in . Ireneusz Fechner, dr in . Stanis aw Krzy aniak – Instytut Logistyki i Magazyno-

wania, e-mail: ireneusz_fechner@ilim.poznan.pl, stanislaw_krzyzaniak@ilim.poznan.pl. 



98 Ireneusz Fechner, Stanis aw Krzy aniak

omawia ich przyczyny. Autorzy przedstawiaj  mo liwe kierunki dzia a  pozwalaj cych
na korzystne zmiany w tym zakresie. 

S owa kluczowe: transport intermodalny, transport intermodalny w Polsce, centra lo-
gistyczne

Wst p

Wspó czesne systemy logistyczne powinny zapewnia  du  elastyczno
procesów logistycznych, której wymogiem jest mi dzy innymi atwo  konfigu-
racji i rekonfiguracji sieci i a cuchów dostaw oraz dost pno  ró nych rozwi -
za  transportowych bazuj cych na wieloga ziowej infrastrukturze transportu. 
Krajowy system logistyczny przy wymaganej ró norodno ci elementów linio-
wych i punktowych infrastruktury logistycznej powinien cechowa  si  wysokim 
stopniem ich standaryzacji. W przypadku elementów liniowych dotyczy to ja-
ko ci i parametrów technicznych infrastruktury transportu, sieci telekomunika-
cyjnych i informatycznych oraz stopnia nasycenia nimi regionów. Natomiast  
w przypadku elementów punktowych niezb dna jest ich dost pno , wyposa e-
nie techniczne, parametry eksploatacyjne itp. W tym kontek cie sieci logistycz-
ne powinny dysponowa  odpowiedni  liczb  w z ów, które obok obiektów 
magazynowych zawiera yby wewn trzn  wieloga ziow  infrastruktur  trans-
portu cz c  w ze  z podobn  infrastruktur  o znaczeniu krajowym oraz infra-
struktur  techniczn  umo liwiaj c  tworzenie intermodalnych rozwi za  trans-
portowych. Tego rodzaju w z y wymagaj  du ej liczby u ytkowników, którzy 
swoj  dzia alno ci  b d  kreowali wystarczaj co du y popyt na us ugi logi-
styczne, aby zapewni  im rentowno . Takimi w z ami s  centra logistyczne 
oraz porty morskie, wodne ródl dowe i lotnicze2.

Od d u szego czasu w Polsce podobnie jak w pa stwach Unii Europejskiej 
obserwowany jest ci g y wzrost przewozów towarów przy wykorzystaniu trans-
portu samochodowego. Udzia  transportu drogowego w cznych przewozach 
towarowych w 2012 roku wyniós  84,4% w tonach i 70,4% w tkm zrealizowa-

                                                          
2  I. Fechner, Centra logistyczne i ich rola w procesach przep ywu adunków w systemie lo-

gistycznym Polski, „Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Seria Transport”, z. 76, Oficyna 
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010, s. 19–32. 
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nych w Polsce, co podkre la jego dominacj 3. Postulat ograniczenia tego wzro-
stu na rzecz zwi kszenia udzia u kolei w przewozach towarów znany jest od lat. 
Szczególnie akcentuje si  potrzeb  zwi kszenia udzia u transportu intermodal-
nego w przewozach towarów4. Problem rosn cej kongestii ruchu oraz koniecz-
no  poprawy bezpiecze stwa na drogach od lat próbuje rozwi za  Komisja 
Europejska, podaj c zalecenia w dokumentach prezentuj cych strategi  rozwoju 
transportu i logistyki. Jednym z pierwszych celów, opublikowanych w Bia ej
ksi dze jest zwi kszenie udzia u alternatywnych dla przewozów drogowych 
ga zi transportu, szczególnie przewozów kolejowych. Silny nacisk zosta  tak e
po o ony na wykorzystanie przewozów intermodalnych, czyli takich, w których 
adunki w niezmiennych w czasie przewozu opakowaniach transportowych s

przemieszczane rodkami przewozowymi ró nych ga zi transportu5. Krajowe 
dzia ania w tym zakresie s  jednak niewystarczaj ce, na co wskazuj  ró ni auto-
rzy, akcentuj c brak konkretnych dzia a  ze strony rz du RP, pogarszanie si
jako ci us ug kolejowych wiadczonych w a cuchach transportu kombinowa-
nego oraz brak wspó pracy pomi dzy podmiotami transportu kombinowanego6.

Pomimo znacz cego rozwoju punktowej infrastruktury intermodalnej,  
w Polsce udzia  transportu intermodalnego w 2011 roku wynosi  oko o 1,7% 
transportowanej kolej  masy oraz oko o 3,9% wykonanej pracy przewozowej7.
Obecnie wi kszo  przewozów kontenerowych z polskich portów morskich jest 
realizowana przewozem drogowym (oko o 80%). Niemniej rynek przewozów 
intermodalnych ma du y potencja  rozwoju, a wielko  tych przewozów inter-
modalnych mo e w nieodleg ej perspektywie czasu znacz co wzrosn . Ko-

                                                          
3  L. Mindur, M. Hajdul, Metoda rozwoju i koordynacji sieci intermodalnej w Polsce, „LO-

GISTYA” 2012, nr 3, s. 1627–1636. 
4  L. Mindur, J. Wronka, I. Fechner, S. Krzy aniak, M. Hajdul, Kszta towanie sieci inter-

modalnej w oparciu o koncepcj  systemów wieloagentowych, „LOGISTYKA” 2011, nr 4,  
s. 666–677. 

5  Commission of the European Communities, COM(2006) 336 – Freight Transport Logis-
tics in Europe – the key to sustainable mobility. Communication from the Commission to the 
Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Com-
mittee of the Regions, 28.06.2006; Commission of the European Communities. COM(2006) 314 
– Keep Europe moving – Sustainable mobility for our continent. Mid-term review of the Euro-
pean Commission’s 2001 Transport White Paper. Communication from the Commission to the 
Council and the European Parliament: 4, 22.06.2006. 

6  L. Mindur, J. Wronka, Transport intermodalny w Polsce, „LogForum” 2007, nr 2,  
s. 1–12. 

7  I. Jele , M. Folty ski, B. G uszczak, Intermodalno  w a cuchach dostaw – jak prze-
zwyci y  bariery rynku, „LOGISTYKA” 2011, nr 6, s. 1451–1460. 
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nieczny jest jednak dalszy rozwój zarówno punktowej, jak i liniowej infrastruk-
tury logistycznej. Zmiany te ze wzgl du na swoje kluczowe znaczenie dla wzro-
stu przewozów intermodalnych powinny by  tak e priorytetem dla w adz za-
równo na szczeblu krajowym, regionalnym, jak i lokalnym. 

1. Aktualny stan krajowych rozwi za  w zakresie infrastruktury transportu  
 intermodalnego 

Rozwój transportu intermodalnego uwarunkowany jest g ównie dost pno-
ci  infrastruktury prze adunkowej umo liwiaj cej obs ugiwanie przewozów 

intermodalnych. Dysponuj  ni  porty morskie obs uguj ce morskie przewozy 
kontenerowe, centra logistyczne oraz samodzielne funkcjonuj ce poza nimi 
terminale kontenerowe. 

Wzorca centrum logistycznego dostarczaj  pa stwa Europy Zachodniej, 
które w okresie obejmuj cym lata 1970–2000 utworzy y krajowe intermodalne 
sieci logistyczne. Ich g ównymi w z ami po czonymi wieloga ziow  infra-
struktur  transportu s  centra logistyczne skupiaj ce budowle magazynowe oraz 
infrastruktur  umo liwiaj c  obs ug  intermodalnych jednostek adunkowych8

w zakresie ich prze adunku mi dzy ró norodnymi rodkami transportu oraz 
sk adowania kontenerów. Zgodnie z tym wzorcem centrum logistyczne definiu-
je si  jako obiekt przestrzenny z w a ciw  mu organizacj  i infrastruktur
umo liwiaj c  ró nym niezale nym przedsi biorstwom wykonywanie operacji 
na towarach w zwi zku z ich magazynowaniem i przemieszczaniem pomi dzy 
nadawc  i odbiorc , w tym obs ug  przewozów intermodalnych, oraz udost p-
niaj cy u ytkownikom ró ne us ugi dodatkowe9.

Krajowa sie  logistyczna dysponuje trzema centrami logistycznymi odpo-
wiadaj cymi jedynie w przybli eniu wzorcom europejskim ( l skie Centrum 
Logistyki SA w Gliwicach, Mi dzynarodowe Centrum Logistyczne Euro-
terminal S awków w S awkowie oraz Centrum Logistyczno-Inwestycyjne Po-
zna  (CLIP) w Swarz dzu-Jasinie k. Poznania, które w 2012 roku zako czy o
pierwsz  faz  budowy terminalu kontenerowego i rozpocz o przyjmowanie 

                                                          
8  Intermodalne jednostki adunkowe (Intermodal Transport Unit – ITU) – kontenery, nad-

wozia wymienne i naczepy w a ciwe dla transportu kombinowanego, S ownik terminologii logis-
tycznej, red. M. Fertsch, Biblioteka Logistyka, Pozna  2006. 

9 Logistyka, red. D. Kisperska-Moro , S. Krzy aniak, Biblioteka Logistyka, Pozna  2009, 
s. 287. 
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poci gów kontenerowych obs uguj cych po czenie pomi dzy Rotterdamem  
i Swarz dzem. Ponadto krajowa sie  logistyczna dysponuje jednym obiektem 
budowanym wed ug koncepcji rozproszonego centrum logistycznego, tj. Wiel-
kopolskim Centrum Logistycznym Konin-Stare Miasto SA w Modle Królew-
skiej k. Konina, które z przyczyn lokalizacyjnych nie dysponuje w asnym ter-
minalem kontenerowym, ale mo e wspó pracowa  z terminalami kontenero-
wymi funkcjonuj cymi w innych lokalizacjach. W fazie budowy znajduj  si
centra logistyczne w portach morskich w Szczecinie, Gda sku i Gdyni, które 
dysponuj  morsko-l dowymi terminalami kontenerowymi, a inwestycje dotycz
g ównie budowli magazynowych na ich zapleczu (rys. 1).  

Rys. 1. Centra logistyczne w Polsce, 2012 rok 

ród o: opracowanie w asne; mapa: ILiM do celów naukowych. 
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Jednak w przypadku Polski nie mo na mówi  o tworzeniu krajowej inter-
modalnej sieci logistycznej10 w oparciu o spójny program realizacyjny z nie-
zb dnymi narz dziami wsparcia, podobnie jak mia o to miejsce w pa stwach
Europy Zachodniej. Z o y y si  na to nast puj ce przyczyny: 

a) brak kompleksowej strategii wobec rozwoju infrastruktury logistycz-
nej uwzgl dniaj cej nie tylko potrzeby rozwoju infrastruktury drogo-
wej, ale tak e kolejowej, wodnej ródl dowej oraz intermodalnych 
w z ów logistycznych w postaci centrów logistycznych; 

b) brak programu rz dowego wspieraj cego budow  centrów logistycz-
nych i terminali kontenerowych oraz narz dzi do jego realizacji; 

c) zró nicowana dost pno  i jako  lokalnej infrastruktury transportu  
w lokalizacjach, w których ró ne rodowiska lokalne rozwa a y bu-
dow  centrum logistycznego; 

d) bariery planistyczne utrudniaj ce pozyskiwanie nieruchomo ci na cele 
logistyczne; 

e) d ugotrwa e procedury administracyjne dotycz ce prawnego przygo-
towania inwestycji budowlanych do realizacji. 

Ponadto nale y wzi  pod uwag , e budowa centrum logistycznego ze wzgl -
du na rozmiary i wieloletni cykl inwestycyjny jest obarczona szeregiem ryzyk, 
które pod wzgl dem biznesowym czyni  tego rodzaju inwestycj  nieatrakcyjn
dla inwestorów. Mo na wymieni :

a) ryzyko zmiany popytu na powierzchni  magazynow  i us ugi logi-
styczne w fazie planowania i realizacji; 

b) wyd u ony w czasie zwrot nak adów inwestycyjnych; 
c) problemy z finansowaniem inwestycji – niesprzyjaj ca zamiarom in-

westora ocena banków dotycz ca ryzyka finansowego; 
d) ryzyko zaspokojenia potrzeb u ytkowników na infrastruktur  magazy-

now  b d c  sk adnikiem infrastruktury logistycznej centrum logi-
stycznego w szybszy sposób przez dynamicznie dzia aj cych na rynku 
us ug logistycznych deweloperów przemys owych buduj cych obiekty 
magazynowe w okresie krótszym ni  jeden rok, ale najcz ciej w ode-
rwaniu od potrzeb kompleksowego rozwoju infrastruktury logistycznej 
w okre lonym regionie.  

                                                          
10  Wystarczy zauwa y , e centrów logistycznych pozbawione s  województwa mazowiec-

kie i dolno l skie, w których wielko  nowoczesnej powierzchni magazynowej wskazuje na du y
popyt na us ugi logistyczne. 
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Typowym przyk adem dzia alno ci deweloperów przemys owych jest budowa 
monotransportowych centrów magazynowych. Inwestycje deweloperskie zdo-
minowa y krajowy rynek nieruchomo ci logistycznych, poniewa  wobec braku 
programu rz dowego zmierzaj cego do tworzenia krajowej intermodalnej sieci 
logistycznej z centrami logistycznymi popyt na powierzchnie magazynowe 
zosta  przej ty przez deweloperów przemys owych, którzy kieruj c si  indywi-
dualnymi potrzebami najemców, budowali centra magazynowe obs ugiwane
wy cznie przez transport samochodowy. Inwestycje magazynowe by y i s
realizowane w sposób nieskoordynowany, a ich lokalizacje z punktu widzenia 
przysz ej intermodalnej krajowej sieci logistycznej cz sto maj  charakter przy-
padkowy.  

Brak krajowej sieci centrów logistycznych pokrywaj cych w równomierny 
sposób potrzeby logistyczne regionów spowodowa , e terminale kontenerowe 
zamiast by  ich cz ci , powstaj  w odr bnych lokalizacjach zgodnie z potrze-
bami i mo liwo ciami prywatnych inwestorów.  

Rys. 2. Lokalizacja terminali kontenerowych w Polsce 2012 

ród o: opracowanie w asne; mapa: ILiM do celów naukowych. 
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W 2012 roku funkcjonowa o w Polsce 29 terminali kontenerowych, z cze-
go 6 w portach morskich i 26 w g bi l du, przy czym ich lokalizacja znacznie 
lepiej ni  w przypadku centrów logistycznych pokrywa a potrzeby logistyczne 
regionów (rys. 2). Jednak jedynie 7 z nich swoimi g ównymi parametrami tech-
nicznymi, tj. d ugo ci  torów prze adunkowych umo liwiaj cych obs ug  ca e-
go sk adu poci gu, wielko ci  powierzchni sk adowej i zdolno ci  prze adun-
kow , odpowiada o typowym terminalom kontenerowym w Europie Zachodniej 
funkcjonuj cym w ramach struktury centrów logistycznych lub samodzielnie. 

2. Aktualne uwarunkowania budowy centrów logistycznych 

W aktualnym stanie punktowej infrastruktury logistycznej w Polsce postu-
lat budowy krajowej sieci centrów logistycznych, które by yby czynnikiem 
stymuluj cym rozwój przewozów intermodalnych, jest spó niony, poniewa
jeden z dwóch kluczowych dla istnienia centrów logistycznych element, tj. no-
woczesna powierzchnia magazynowa, utraci  znaczenie z uwagi na zaspokoje-
nie popytu na tego rodzaju powierzchni  przez deweloperskie monotransporto-
we centra magazynowe. W 2012 roku u ytkownicy dysponowali ponad  
8 mln m2 nowoczesnej powierzchni magazynowej, a jej roczny przyrost waha 
si  w granicach 3–10% w zale no ci od aktualnej koniunktury gospodarczej11.

Równie  drugi element, tj. dost pno  terminali kontenerowych niezb d-
nych do obs ugi przewozów intermodalnych, traci na znaczeniu ze wzgl du na 
du  liczb  istniej cych. Wi kszo  z nich wymaga jednak modernizacji, która 
nie w ka dym przypadku b dzie mo liwa ze wzgl du na ich ograniczenia loka-
lizacyjne. Otwarte pozostaje pytanie, czy i gdzie budowa  kolejne. Ten element 
winien by  przedmiotem bada .

Wnioski rekomenduj ce kierunki rozwoju intermodalnej sieci logistycznej 
w Polsce 

1. Przy planowaniu krajowej sieci centrów logistycznych nale y wzi  pod 
uwag  nast puj ce ograniczenia: 

                                                          
11  K. Koli ska, Powierzchnie magazynowe w Polsce – analiza stanu obecnego, „LOGI-

STYKA” 2012, nr 6, s. 34–36. 



Rola i znaczenie centrów logistycznych… 105

a) nowe centra logistyczne powinno si  planowa  jedynie w regionach,  
w których nie wyst puje poda  nowoczesnej powierzchni magazynowej 
zdolnej zaspokoi  bie ce i przysz e potrzeby; 

b) krajowa intermodalna sie  logistyczna nie b dzie si  sk ada  wy cznie
z centrów logistycznych, poniewa  popyt na powierzchni  i us ugi ma-
gazynowe jest i b dzie przejmowany przez istniej ce centra magazyno-
we, a obs ug  terminalow  przewozów kontenerowych zapewni  termi-
nale kontenerowe prywatnych inwestorów, którzy tworz  w asne sieci 
terminali; 

c) d ugi okres budowy centrów logistycznych b dzie obarczony jeszcze 
wi kszym ni  dot d ryzykiem inwestycyjnym, poniewa  bie cy popyt 
na powierzchnie magazynowe i prze adunki kontenerów b dzie zaspoka-
jany przez agresywnie dzia aj cych na rynku deweloperów i operatorów 
przewozów intermodalnych organizuj cych przewozy w oparciu o w as-
ne terminale. St d inwestycje w nowo projektowanych centrach logi-
stycznych b d  wyd u one w czasie, co z kolei utrudni mo liwo ci uzy-
skania kredytu inwestycyjnego.  

2. Realn  wizj  krajowej sieci centrów logistycznych tworzy siedem obiektów, 
z których ka dy wymaga inwestycji dostosowuj cych je do europejskiego 
wzorca:
a) wybudowanie obiektów magazynowych na zapleczu portów morskich  

w Gdyni i Gda sku w po czeniu z istniej cymi l dowo-morskimi ter-
minalami kontenerowymi zako czy proces tworzenia centrów logistycz-
nych w tych portach; 

b) zachodniopomorskie centrum logistyczne zlokalizowane w porcie  
w Szczecinie na Ostrowie Grabowskim wymaga uzupe nienia o cz
kolejow  terminalu kontenerowego oraz wybudowania obiektów maga-
zynowych; 

c) Centrum Logistyczno-Inwestycyjne Pozna  (CLIP) wymaga budowy 
pe nowymiarowego terminalu kontenerowego, poniewa  istniej cy funk-
cjonuje w warunkach ogranicze  przestrzennych. CLIP dysponuje wy-
starczaj c  wielko ci  nowoczesnej powierzchni magazynowej; 

d) centrum logistyczne Euroterminal S awków dysponuje terminalem kon-
tenerowym, natomiast jego baza powierzchni magazynowej jest ograni-
czona i wymaga rozbudowy; 
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e) Wielkopolskie Centrum Logistyczne Konin-Stare Miasto SA ma szans
sta  si  centrum logistycznym w pe nym tego s owa znaczeniu, je eli
znajdzie partnera, który wybuduje terminal kontenerowy przy stacji ko-
lejowej w Koninie; 

f) l skie Centrum Logistyki SA jest kompletne pod wzgl dem infrastruk-
tury i funkcjonalno ci, jednak jego wielko  odbiega od typowych euro-
pejskich centrów logistycznych, co w odniesieniu do potencja u gospo-
darczego l ska nie pozwoli mu odgrywa  roli dominuj cego w z a lo-
gistycznego w tym regionie. 

Je eli zapowiadana przez PCC Intermodal SA inwestycja w Zaj czkowie
Tczewskim zostanie zrealizowana w kszta cie i rozmiarach, o jakich informuje 
inwestor, to b dzie j  mo na sklasyfikowa  jako kolejne centrum logistyczne  
w Polsce. 
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THE ROLE AND IMPORTANCE OF LOGISTICS CENTRES
IN THE DEVELOPMENT OF INTERMODAL TRANSPORT IN POLAND 

Summary

Development of intermodal transport, although one of priorities of the European 
Commission, putting emphasis on sustainable solutions in the economical development, 
in Poland is not sufficient, both regarding the needs and abilities. Economical and social 
effects resulting from a change of transport modal structure focused on increase of the 
share of intermodal transport in freight transport are doubtless. One of the conditions of 
the development of intermodal transport is a better access to the intermodal logistics 
network, which offers adequate infrastructure: nodal and linear. Its development de-
pends on a number of factors: efficient national transport policy, coordination of activi-
ties and proper planning on various decision levels, identification of adequate financial 
sources, as well as reasonable investments in research and making the most of the re-
sults. The paper presents an assessment of the current state in the field of construction 
of logistics centres, playing the role of intermodal nodal points of the national logistics 
network and identifies maincauses of the poor state of the development of intermodal 
logistics network in Poland. Realistic assessment made by the authors points at limited 
abilities to construct another logistics centres, squandered opportunities for their deve-
lopment and main causes for such state. The authors point to potential directions of 
actions leading positive changes in that range. 

Keywords: intermodal transport, intermodal transport in Poland, logistics centers 
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ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECI SKIEGO

NR  778 PROBLEMY  TRANSPORTU I LOGISTYKI NR  22 2013 

DARIUSZ MILEWSKI
TOMASZ KWARCI SKI1

WIELKOGABARYTOWE ZESTAWY DROGOWE
A ROZWÓJ TRANSPORTU KOMBINOWANEGO W EUROPIE 

Streszczenie

Od lat obserwowana jest tendencja do zwi kszania gabarytów pojazdów drogo-
wych – zarówno ich d ugo ci, jak i adowno ci. W kilku krajach europejskich dopusz-
czono do ruchu w transporcie krajowym pojazdy o d ugo ci 25,25 m i adowno ci na-
wet do 60 ton. Rozpocz a si  ju  dyskusja na temat dopuszczenia tych pojazdów do 
ruchu mi dzynarodowego. Istniej  ró ne opinie na temat skutków spo ecznych i ryn-
kowych zwi kszania dopuszczalnych gabarytów. Bardzo cz sto podnoszona jest kwe-
stia mo liwego negatywnego wp ywu na rynek kolejowy dopuszczenia du ych pojaz-
dów. W artykule odniesiono si  do pogl dów zarówno zwolenników, jak i przeciwni-
ków tych pojazdów. Na podstawie analizy ró nych czynników opracowano model po-
wi za  przyczynowo-skutkowych, które mog  mie  wp yw na przesuni cia mi dzy-
ga ziowe.

S owa kluczowe: transport kombinowany, transport kombinowany w Europie, wielko-
gabarytowe zestawy drogowe

                                                          
1  dr Dariusz Milewski, dr Tomasz Kwarci ski – Uniwersytet Szczeci ski, e-mail: da-

riusz.milewski@wzieu.pl, tomasz.kwarcinski@wzieu.pl. 
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Wst p

Jednym z podstawowych celów polityki transportowej w zakresie krajo-
wym oraz europejskim jest wzrost udzia u przewozów adunków w ród ga zi
bardziej przyjaznych rodowisku naturalnemu (transport kolejowy, egluga
wodna ródl dowa, transport morski). Realizacja tak okre lonego celu s u y
zmniejszaniu negatywnego wp ywu transportu na rodowisko naturalne. Jed-
nym z narz dzi s u cych realizacji tego celu jest promowanie transportu kom-
binowanego.

Mo na jednak zauwa y  w polityce poszczególnych pa stw dysfunkcj
polegaj c  na przyk ad na podnoszeniu maksymalnych mas pojazdów samo-
chodowych, co mo e czyni  t  ga  transportu bardziej konkurencyjn , a sam 
efekt zwi kszania przewo onej masy adunków, wzgl dnie jednostek adunko-
wych, zniech caj cy do kooperowania z innymi ga ziami transportu. Celem 
artyku u jest podj cie próby okre lenia mo liwego wp ywu dalszej liberalizacji 
w zakresie dost pu dla wielkogabarytowych zestawów drogowych na rozwój 
transportu kombinowanego. 

1. Transport kombinowany w Polsce 

W literaturze przedmiotu mo na znale  szereg definicji prezentuj cych zna-
czenie poj  „transport kombinowany”, „transport intermodalny” oraz „multi-
modalny”. J. Neider zauwa a, e w literaturze przedmiotu poj cia te pojawi y
si  w latach sze dziesi tych XX wieku2 i wskazuje na podstawow  cech  proce-
su transportowego – wieloga ziowo  z wykorzystaniem jednostki adunkowej.

Szerzej analizowany w artykule transport kombinowany doczeka  si  sze-
regu definicji. Jedn  z nich jest definicja Komisji Europejskiej3. Zgodnie z ni
transport kombinowany zwi zany jest z przewozem towarów mi dzy pa stwa-
mi (cz onkowskimi) w jednostkach adunkowych z wykorzystaniem do tego 
celu na pocz tkowym oraz ko cowym odcinku transportu samochodowego. 
Zasadnicza cz  przewozu odbywa si  transportem kolejowym, wodnym ród-
l dowym b d  morskim. Nale y podkre li , ze przedstawiona definicja odnosi a

                                                          
2  Zob. J. Neider, Transport mi dzynarodowy, PWE, Warszawa 2012, s. 109. 
3  Council Directive 92/106/EEC of 7 December 1992 on the establishment of common 

rules for certain types of combined transport of goods between Member States, DzU L 368, 
17.12.1992, s. 39. 
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si  do transportu realizowanego w ramach pa stw cz onkowskich i dzi  ma ju
historyczne znaczenie, uwzgl dniaj ce w szczególno ci zmiany, które zasz y na 
rynku us ug transportowych w skali ca ej Europy. Inna definicja zosta a przed-
stawiona przez Europejsk  Komisj  Gospodarcz  ONZ4. Wed ug niej transport 
kombinowany jest odmian  transportu intermodalnego, w którym zasadnicza 
cz  podró y odbywa si  transportem kolejowym, morskim b d eglug
wodn ródl dow , a pocz tkowe i ko cowe trasy (jak najkrótsze) transportem 
samochodowym. 

W krajowej literaturze przedmiotu problematyka transportu kombinowa-
nego jest analizowana mi dzy innymi przez J. Wronk 5. Wed ug tego autora 
transport kombinowany jest form  transportu intermodalnego, w czasie którego 
za wa ny uznaje si  fakt, e g ówna cz  podró y pomi dzy terminalami od-
bywa si  transportem kolejowym, morskim, wodnym ródl dowym, a dowóz  
i odwóz odbywaj  si  transportem drogowym na ci le okre lonych odleg o-
ciach.

Problematyka transportu kombinowanego ma równie  odniesienie w ure-
gulowaniach prawnych. Przyk adem mo e by  ustawa o transporcie drogo-
wym6. Zgodnie z ni  transport kombinowany polega na przewozie rzeczy  
w jednostce adunkowej (mo e ni  by  samochód ci arowy, przyczepa, nacze-
pa, nadwozie wymienne, kontener) z wykorzystaniem transportu drogowego na 
pocz tkowym oraz ko cowym odcinku przewozu, pozosta a cz  przewozu 
odbywa si  transportem kolejowym, wodnym ródl dowym oraz morskim.  
W ustawie zaznaczono równie , e d ugo  transportu morskiego jest wi ksza
ni  100 km. 

Ogólnie mo na zauwa y , e transport kombinowany jest zwi zany  
z przemieszaniem adunków w jednostkach adunkowych z zastrze eniem wy-
konywania g ównego przewozu ga ziami transportu bardziej ekologicznymi 
(transport wodny ródl dowy, kolejowy, morski bliskiego zasi gu), natomiast 
funkcja dowozowa oraz odwozowa pe niona jest przez transport samochodowy. 

Wa ne w analizowanej problematyce s  zagadnienia zwi zane z funkcjo-
nowaniem transportu kombinowanego w Polsce, w tym z jego rozwojem. Swo-

                                                          
4  Zob. J. Neider, op.cit., s. 110. 
5  Zob. J. Wronka, Transport kombinowany/intermodalny (teoria i praktyka), Wydawnictwo 

Naukowe Uniwersytetu Szczeci skiego, Szczecin 2008. 
6  Zob. ustawa z 6 wrze nia 2001 o transporcie drogowym (rozdz. 1 art. 14.) 
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ist  miar  mog  by  analizy statystyczne prezentowane w ogólnodost pnych 
opracowaniach statystycznych, np. GUS, dotycz ce przewozów jednostek a-
dunkowych w Polsce. W tabeli 1 zaprezentowano dane statystyczne odnosz ce
si  do transportu kolejowego jako alternatywny dla przewozów transportem 
samochodowym. 

Tabela 1 

Przewozy jednostek adunkowych w Polsce transportem kolejowym (w szt.) 

Wyszczególnienie 
A – z adunkiem

B – pró ne

2004 2007 2010 

Kontenery 
A
B

110 408 
73 120 

202 890 
142 285 

225 427 
111 282 

Naczepy ci arowe
A
B

9
3

–
–

28
2

Nadwozia
samochodowe

A
B

4 245 
1 820 

3 453 
537

5 011 
2 208 

ród o: Transport. Wyniki dzia alno ci, GUS, Warszawa 2005, 2008, 2011. 

W ród jednostek adunkowych dominuj ce znaczenie w Polsce w zakresie 
przewozów realizowanych transportem kolejowym maj  kontenery. Zgodnie  
z przedstawionymi w tabeli danymi w latach 2004–2010 dynamika przewozu 
kontenerów z adunkiem transportem kolejowym wynios a oko o 100%. Warto 
jednak podkre li  ze w 2010 roku wszystkimi ga ziami transportu w kontene-
rach w Polsce przewieziono oko o 25,6 mln ton adunków, w tym transportem 
kolejowym 4,2 mln ton (16%), a samochodowym 21,4 (86%)7.

2. Wielkogabarytowe Zestawy Drogowe w UE 

W ci gu ostatnich 50 lat mo na zaobserwowa  w prawodawstwie krajo-
wym oraz wspólnotowym tendencj  do zwi kszania dopuszczalnej masy oraz 

                                                          
7  Zob. Transport. Wyniki dzia alno ci 2010, GUS, Warszawa 2011, s. 86. 
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wymiarów pojazdów samochodowych w zakresie ich d ugo ci, szeroko ci oraz 
wysoko ci. Obecnie obowi zuj cym aktem prawnym w UE odnosz cym si  do 
wymiarów oraz masy pojazdów jest dyrektywa 96/53. Przes ank  jej wprowa-
dzenia by a ch  wyrównania warunków konkurencji pomi dzy pa stwami 
cz onkowskimi w zakresie warunków technicznych pojazdów samochodowych 
(ich ci aru oraz maksymalnej d ugo ci), a tak e wymaga  zwi zanych z utrzy-
maniem infrastruktury, bezpiecze stwa drogowego, ochrony rodowiska czy te
jako ci ycia8. Warto równie  podkre li , e dyrektywa 96/53 zezwala pa -
stwom cz onkowskim na dopuszczenie do ruchu na terytorium swojego pa stwa
pojazdów przeznaczonych do transportu towarów, które maj  parametry odbie-
gaj  od wyró nionych w dyrektywie. Przyk adem takiego rozwi zania jest 
„koncepcja modu owa”, w której dopuszczony nienormatywny pojazd lub ze-
spó  pojazdów mo e by  zast piony przez nienormatywny poci g drogowy 
utworzony z pojazdów, naczep lub przyczep9.

W literaturze przedmiotu mo na zauwa y  brak jednomy lno ci w zakre-
sie nazw pojazdów przekraczaj cych dopuszczalne parametry. Najcz ciej spo-
tykane nazwy to Gigaliners, Megatrucks, Monstertrucks, Jumbotrucks, Öko- 
-Kombis, Longer and Heavier Vehicles (LHV), EuroCombi, EMS (European 
Modular System)10.

Poci gi drogowe, np. EMS, s  tworzone ze standardowych pojazdów dro-
gowych: ci gnika siod owego, naczepy siod owej od d ugo ci 13,6 m, przycze-
py/naczepy o d ugo ci 7,82 m, pojazdów ci arowych i wózków siod owych 

cz cych poszczególne pojazdy. Zasad  jest atwe formowanie i rozformowy-
wanie poci gów EMS, tak aby na terminalach i parkingach mog y by  prze-
kszta cane z d ugo ci 25,25 m na normatywne d ugo ci 18,75 m dla poci gów
drogowych i 16,50 m dla pojazdów przegubowych. 

                                                          
8  Dyrektywa 96/53 zosta a poprawiona dyrektyw  2002/7/WE. Zmiana zwi zana by a

z rozszerzeniem przepisów na przewozy pasa erskie, w tym przede wszystkim autobusy. Nale y
podkre li , i  przepisy zawarte w Dyrektywie 95/53 w odniesieniu do transportu ci arowego nie 
zmieni y si . Dyrektywa 2002/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 lutego 2002 
roku zmieniaj ca dyrektyw  Rady 96/53/WE ustanawiaj c  dla niektórych pojazdów drogowych 
poruszaj cych si  na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajo-
wym i mi dzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obci enia w ruchu mi dzynarodo-
wym, DzU L 67, 9.03.2002.

9  Dyrektywa 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 roku, art. 4. 
10  W artykule przyj to polsk  wersj : Wielkogabarytowe Zestawy Drogowe, w skrócie 

WZD. 
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Analiza rynków pa stw cz onkowskich, na których dopuszczono do ruchu 
pojazdy o wi kszej masie, wykazuje zró nicowanie w tym zakresie. W Holandii 
dopuszczono do ruchu (w 2007 roku) pojazdy o d ugo ci do 25 m i masie do  
60 t. Od tego momentu wykorzystanie LHV zwi kszy o si  dwukrotnie, a anali-
zy rynkowe wskazuj  tak e na korzy ci zwi zane z mniejsz  liczb  przejecha-
nych kilometrów oraz popraw  bezpiecze stwa dzi ki wprowadzeniu tego typu 
pojazdów. Ponadto badania wykaza y znaczne oszcz dno ci paliwa (ok. 33%), 
redukcj  CO2 oraz NOx przypadaj c  na t  sam  ilo  przewo onego adunku11.

Du o wi ksze znaczenie, mierzone np. udzia em rynkowym, maj  przewo-
zy wykonywane zestawami drogowymi w Szwecji. Ich udzia  rynkowy prze-
kracza 50%. Wynika to przede wszystkim z du ej powierzchni kraju. Innym 
pa stwem, w którym dopuszczono do ruchu poci gi drogowe, jest Dania  
(2008 rok). Ponadto ruch du ych ci arówek jest równie  mo liwy w Norwegii 
oraz Finlandii. Od 2012 roku pi cioletnie próby u ytkowania EMS trwaj
w wybranych landach niemieckich, przy zachowaniu DMC pojazdów do 44 t. 
W niektórych krajach zaplanowane próby u ytkowania EMS zosta y wstrzyma-
ne w wyniku przeprowadzonych referendów spo ecznych. Sytuacja taka mia a
miejsce we Francji, Belgii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz niektórych lan-
dach Niemiec. 

3. Problem konkurencyjno ci transportu kombinowanego i drogowego 

W ostatnich kilku latach powsta o wiele opracowa  naukowych i opinii  
w celu oceny wp ywu WZD na rynek transportowy Europy, a w tym na trans-
port kolejowy i kombinowany12. Je li chodzi o korzy ci dla przewo ników dro-
gowych, to pogl dy s  zbie ne. Do  powszechnie uwa a si , e oszcz dno ci
kosztowe wynosz  oko o 30%13. adowno  LHV jest o 40% wi ksza, co ozna-

                                                          
11 Longer and Heavier Vehicles in Practice: Economic, Logistical and Social Effects, Traf-

fic and Shipping Department, Ministry of Transport, Public Works, and Water Management, 
Hague 2011. 

12  Zob. przyk adowo: Assessing the Likely Effects of Potential Changes to European Heavy 
Vehicle Weights and Dimensions Regulations, Inception report for Project TREN/B3/110/2009, 
by I. Knight, A. Burgess, H. Maurer, B. Jacob, M. Irzik, L. Aarts, I. Vierth, Brussels 2010; 
Longer Semi-trailer Feasibility Study and Impact Assessment, Transport Research Laboratory 
(TRL), Report commissioned by Department for Transport, UK 2010; The Danish Road Direc-
torate Evaluation of Trial with Europe Modular System, Grontmij, Tetraplan 2011. 

13 Longer and Heavier Vehicles in Practice…
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cza, e oszcz dno ci kosztowe w zale no ci od rodzaju przewo onych dóbr  
i procesu logistycznego wynosz  25–38%14, w tym 17% mniejsze zu ycie pali-
wa oraz mniejsza o 15% mo e by  emisja CO2 na 1 ton 15. Dwie trzecie ankie-
towanych firm w bran y handlu detalicznego w Holandii wskazuje, e wi k-
szo  oszcz dno ci s  to koszty kierowców (65,9%). Jedna czwarta firm stwier-
dzi a, e najbardziej zaoszcz dza na paliwie (27,3%). Odpowiada to strukturze 
oszcz dno ci we wszystkich segmentach rynku obs ugiwanych przez WZD. 
Oszcz dno ci na kosztach paliwa wynikaj  oczywi cie ze zmniejszenia wielko-
ci przewozów i tutaj w a nie pojawia si  kwestia dyskusyjna – czy dopuszcze-

nie EMS skutkuje zmniejszeniem czy faktycznie zwi kszeniem wielko ci prze-
wozów w transporcie samochodowym. Mówi c inaczej, czy zwi kszenie prze-
wozów przez WZD odbywa si  kosztem innych ga zi transportu. Istnieje jesz-
cze inna opcja, e mianowicie ni sze koszty transportu samochodowego spo-
woduj  zwi kszenie popytu na us ugi transportowe. W obu tych przypadkach 
pojawi  si  mog  niekorzystne efekty o charakterze spo ecznym. St d obawy 
wyra ane nie tylko przez ekspertów, polityków, naukowców, ale równie  spo-
ecze stwo.

Na temat mo liwo ci przej cia przewozów z transportu kolejowego istnie-
j  zró nicowane pogl dy. Przyk adowo wed ug niektórych autorów nast pi by 
spadek udzia u kolei nie tylko w przewozach towarów warto ciowych, ale rów-
nie redniowarto ciowych masowych (85% tkm w Europie)16. Wed ug innych 
EMS mo e przej  od transportu kolejowego do 50% przewozów kontenerów17.
Bardzo du e przesuni cia mi dzyga ziowe s  prognozowane przez o rodki
niemieckie. Przyk adowo modele prognostyczne opracowane przez niektóre 
firmy konsultingowe wskazuj  nawet do 55% na niekorzy  kolei18.

                                                          
14 Longer and Heavier Vehicles in the Netherlands Facts, Figures and Experiences in the 

Period 1995–2010, Traffic and Shipping Department, Ministry of Transport, Public Works, and 
Water Management, Hague 2010. 

15 Long-Term Climate Impacts of the Introduction of Mega-Trucks. Study for the Commu-
nity of European Railway and Infrastructure Companies (CER), Karlsruhe, May 12 th 2009. 

16  A. Knight, W. Newton, A. McKinnon et al, Longer and/or Longer and Heavier Goods 
Vehicles (LHVs) – a Study of the Likely Effects if Permitted in the UK. Final Report, Transport 
Research Laboratory (TRL). Published Project Report PPR285, London 2008. 

17 Long-Term Climate Impacts of the Introduction of Mega-Trucks…
18 Wettbewerbswirkungen der Einführung des Gigaliners auf den kombinierten Verkehr,

TIM Consult, Frankfurt 2006; Verkehrswirtschaftliche Auswirkungen innovativer Nutzfahrzeug-
konzepte, Study commissioned by the Federal Ministry for Transport, Building and Urban Deve-
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Jednak wed ug innych autorów przewozy transportem kolejowym mog
si  zmniejszy  o 4%19. W jednym z opracowa  wykonanych na zlecenie Komi-
sji Europejskiej oszacowano, e wskutek dopuszczenia do u ytkowania EMS  
w Polsce nast pi 2-procentowy spadek przewozów kolejowych20.

Wp yw ten ma zreszt  by  zró nicowany w zale no ci od technologii 
przewozu. Przyk adowo w analizach Fraunhofer-Institute przesuni cie modal
shift w korytarzu Niemcy–Czechy mo e wynie  10–12% dla transportu kom-
binowanego i 25–30% dla przesy ek wagonowych21. Jest to bardzo interesuj ce,
poniewa  mo e wskazywa  na to, e transport kombinowany jest bardziej kon-
kurencyjny ni  zwyk y transport kolejowy, czy te , e WZD stanowi  wi ksze
zagro enie dla tradycyjnych technologii w transporcie kolejowym. Wnioski 
takie wydaj  si  mie  potwierdzenie w praktyce.  

W Holandii WZD s  wykorzystywane przede wszystkim w nast puj cych 
segmentach rynku: handel detaliczny (w sektorze WZD detali ci stanowi
40%), kontenery, ogrodnictwo ozdobne i odpady luzem. W wi kszo ci z nich 
trudno jest wyobrazi  sobie konkurowanie tych zestawów z transportem kole-
jowym, szczególnie na krótszych trasach.  

W handlu detalicznym WZD s  wykorzystywane na trzech rodzajach dróg 
(tras):

a) mi dzy producentem a jego centrum dystrybucji i/lub – w przypadku 
outsourcingu – centrum dystrybucji us ugodawcy logistycznego; 

b) mi dzy producentem i/lub centrum dystrybucji operatora a centrum 
dystrybucji detalisty; 

c) mi dzy centrum dystrybucji detalisty a jego sklepami. 
Dominacja transportu drogowego w tych sektorach wynika z wymaga

odno nie do czasu i terminowo ci dostawy, co z kolei wynika z wysokiej warto-
ci towarów. Wymogów tych transport kolejowy nie jest w stanie zapewni .

                                                          
lopment (BMVBS), Kessel und Partner, Freiburg and Studiengesellschaft für den kombinierten 
Verkehr (SGKV), Frankfurt 2007. 

19 Longer and Heavier Vehicles for Freight Transport, European Commission Joint Re-
search Centre (JRC), 2009. 

20 Effects of adapting the rules on weights and dimensions of heavy commercial vehicles as 
established within Directive 96/53/EC, Report for DG TREN, Transport & Mobility Leuven 
(TML), Brussels 2008. 

21 Study on the Effects of the Introduction of LHVs on Combined Road-Rail Transport and 
Single Wagonload Rail Freight Traffic, K + P Transport Consultants, The Fraunhofer-Institute for 
Systems and Innovation Research (ISI), Freiburg/Karlsruhe 2011. 
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Je li chodzi o przewozy kontenerów, to z kolei bardziej efektywny mo e
by  transport kombinowany. Ta forma transportu jest wykorzystywana g ównie
w relacjach z portami morskimi i w tym segmencie rynku jest z kilku powodów 
chyba najbardziej efektywna. Po pierwsze, adunki ju  s  skonteneryzowane  
z racji odbywania przez nie podró y morskiej. Po drugie, i tak musz  by  wy-
konywane co najmniej dwie operacje prze adunkowe, wi c tego rodzaju prze-
wozy kontenerowe nie s  nigdy bezpo rednie, nawet je eli jako transport zaple-
czowy wykorzystywany jest transport samochodowy. Po trzecie, obroty porto-
we generuj  du e potoki adunkowe predestynowane do obs ugi przez transport 
kolejowy. Praktyczne przyk ady potwierdzaj  te tezy. Przyk adowo w Holandii 
w przewozach do i z portów transport samochodowy nawet z wykorzystaniem 
EMS nie stanowi konkurencji dla transportu kolejowego, a nawet eglugi ród-
l dowej, a ma raczej charakter uzupe niaj cy. 

Operatorzy obs uguj cy relacje port morski – terminal l dowy wol  wyko-
rzystywa  transport kolejowy lub ródl dowy, poniewa  jest on ta szy oraz 
prostszy w organizacji procesu transportowego. Koszty transportu intermodal-
nego eglugi ródl dowej na trasie Rotterdam–Amsterdam, z 10 km pocz tko-
wym i ko cowym odcinkiem, jest o 29% ni szy ni  bezpo redni zwyk y trans-
port drogowy. S  te  inne powody. Zestaw o d ugo ci 25,25 m z dwoma konte-
nerami sk ada si  z kontenera 20’ i 40’. Dost pno  kontenerów 20’ jest ograni-
czona (20% liczby kontenerów). Niska jest te  ich adowno . Ponadto obs uga
dwóch ró nych jednostek intermodalnych mo e stanowi  utrudnienie dla opera-
torów.

Nie wszyscy wi c zgadzaj  si  z pogl dem, e dopuszczenie WZD musi 
koniecznie skutkowa  przej ciem przewozów z transportu kolejowego. Co wi -
cej, praktyka nie potwierdza istnienia takich zale no ci.

W Holandii w ramach programu testowego, który rozpocz  si  w 2007 
roku, dopuszczono do ruchu pojazdy o d ugo ci do 25 m i 60 ton. Wykorzysta-
nie LHVs zwi kszy o si  od 2006 roku dwukrotnie – do 397 przedsi biorstw
w 2010 roku22. Jak si  okaza o, zmniejszy a si  liczba kilometrów. W jednym  
z raportów, w którym przeanalizowano do wiadczenia z EMS w tym kraju, 
zawarte jest stwierdzenie: „Nie zasz y adne efekty zmiany struktury ga ziowej
i efekty takie nie b d  mia y miejsca w najbli szej przysz o ci”.

                                                          
22  B. Rakic, J. Stegeman, M. Kind, Monitoring Traffic Safety Longer and Heavier Vehicles,

Ministry of Infrastructure and Environment, Hague, July 2011. 
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Wyliczenia wynikaj ce z modeli teoretycznych wymagaj  zreszt  weryfi-
kacji równie  z innego powodu. Modele zak adaj  bowiem nie tylko przej cie
adunków od kolei, ale równie  zmniejszenie rynku przewozów realizowanych 

przez standardowego pojazdy (dmc do 40–44 ton). Do wiadczenia niemieckie  
i symulacje angielskie pokazuj , e EMS mog  przej  oko o 20% takiego ryn-
ku23. Pojawi  si  mo e w zwi zku z tym w tpliwo : skoro s  to przesuni cia
wewn trzga ziowe, sk d przypuszczenie, e wyst pi  równie  mi dzyga zio-
we? Musia oby nast pi  zwi kszenie przewozów w skali ca ego rynku transpor-
towego.

Szwecja i Finlandia ju  dawno dopu ci y WZD do ruchu drogach.  
W ostatnim czasie Finlandia nawet zwi kszy a dmc do 76 ton. W Szwecji 
udzia  WZD w transporcie drogowym jest wi kszy ni  w Holandii i przekracza 
50%, a jednak równie  tam nie zaobserwowano zjawiska przejmowania adun-
ków z transportu kolejowego24. Wyja nieniem mo e by  to, e transport kole-
jowy i transport drogowy przewo adunki o ró nej warto ci, a wi c nie kon-
kuruj  ze sob , ale raczej si  uzupe niaj .

Dania rozpocz a próby z EMS w 2008 roku25. W roku 2009 by o zareje-
strowanych 316 EMS, z czego wi kszo  przewozi produkty ywno ciowe
i adunki drobnicowe. Szczegó owo s  to materia y budowlane ( wir, kamienie, 
glina) oraz odpady, produkty rolnicze, rybne, a wi c produkty ci ce raczej do 
transportu samochodowego. W okresie od III kwarta u 2008 roku do III kwarta-
u 2009 roku ruch zmniejszy  si  o 1–2 % w stosunku do okresu poprzedniego. 

Trudno wi c równie  w tym wypadku utrzymywa , e WZD powoduj  przesu-
ni cie mi dzyga ziowe.

Mo na nawet zada  pytanie, czy w ogóle transport samochodowy i kole-
jowy s  dla siebie konkurentami? Wydaje si , e obie te ga zie zaspokajaj
potrzeby odmiennych rynków. 

Badania ankietowe przeprowadzone podczas drugiego programu pilota o-
wego w Holandii wskazuj , e wi ksza cz  przedsi biorców (90%) uwa a, e
LHV nie spowoduj  znacz cego przesuni cia mi dzyga ziowego26. Towary, 

                                                          
23 Long-Term Climate Impacts of the Introduction of Mega-Trucks…
24  KTH, Royal Institute of Technology, Stockholm TFK 2007:2E, http://www.unece. 

org/fileadmin/DAM/trans/wp24/wp24-presentations/documents/pres08-04.pdf (10.02.2013). 
25  The Danish Eco-Combi Trial Investing in Eco-Combis, http://www.trm.dk/~/media/Files/ 

Publication/English/EUprecidency%202012/Modulvogntog-til%20web.pdf (10.02.2013). 
26 Longer and Heavier Vehicles in the Netherlands…
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jakie s  zwykle transportowane transportem samochodowym, to te szybko psu-
j ce si  i drobnica. Transport wodny i kolejowy jest wykorzystywany do trans-
portu adunków ci kich, w du ych ilo ciach, na du e dystanse. Natomiast 90% 
wozokm odnosi si  do towarów i produktów gotowych przewo onych na pale-
tach i samochodach dostawczych. W tym segmencie ga zie masowe nie maj
wiele do zaoferowania. 

Z drugiej strony, uwarunkowania rynków wymienionych powy ej krajów 
europejskich nie odpowiadaj  realiom rynkowym pa stw Europy Wschodniej. 

Nale y ponadto zwróci  uwag  na jeszcze jeden istotny czynnik. Obecnie 
w Holandii LHVs pokonuje rednio 416 km dziennie i 104 000 km rocznie. 
Dystans ten odpowiada odleg o ci pokonanej przez zwyk e pojazdy. Na takich 
relacjach przewozowych transport kolejowy nie powinien by  zagro ony, po-
niewa  jego efektywno  jest wi ksza na d u szych trasach. Rozwa ane jest 
tymczasem dopuszczenie WZD do ruchu mi dzynarodowego, czym zaintere-
sowanych jest wielu przewo ników. Odno nie do mi dzynarodowego rynku 
us ug transportowych do wiadcze  praktycznych ju  nie ma, a mo na za o y ,
e efektywno  WZD na d u szych trasach b dzie wi ksza ni  w relacjach kra-

jowych. Trudno jest wi c przewidzie , jak to dopuszczenie wp ynie na uk ad si
na rynku us ug transportowych. 

Odr bnym zagadnieniem jest mo liwo  wspó pracy WZD z transportem 
kombinowanym. Uczestnicy spotkania z The Rail Freight Group (RFG) wyrazi-
li raczej negatywne opinie co do mo liwo ci zwi kszania w ten sposób efek-
tywno ci transportu intermodalnego27. Ewentualna zmiana dotyczy aby ca ego
a cucha transportowego – nie tylko sfery dowozowo-odwozowej, ale równie

transportu na linii g ównej. Wagony kolejowe oraz sprz t prze adunkowy mu-
sia yby by  przystosowane do przewozu d u szych jednostek. Z drugiej strony, 
gdyby strategia wspó pracy obu tych ga zi okaza a si  skuteczna, to szacuje 
si , e kolej mog aby pozyska  7% ton wi cej do 2025 roku. 

                                                          
27 Weight and Dimensions of Heavy Commercial Vehicles as Established by Directive 

96/53/EC and the European Modular System (EMS), Workshop on LHVs. Stefan Larsson Direc-
tor, Regulatory Projects, June 24, 2009, Brussels. 
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Dodatkowe, niewspomniane wcze niej czynniki, które powinny by
uwzgl dnione, to: 

a) wi ksze op aty drogowe dla wi kszych pojazdów; 
b) wzrost kosztów transportu drogowego (mo liwo  podwy szania norm 

socjalnych, ograniczenia w zatrudnianiu kierowców z ta szych krajów, 
rosn ce ceny energii); 

c) trudno ci w obs udze d ugich pojazdów w punktach nadania i odbioru 
adunków;

d) trudno ci w realizacji przewozów door to door (najbardziej prawdo-
podobnym wariantem jest czenie i roz czanie modu ów w punktach 
przy autostradach i drogach szybkiego ruchu). 

4. Model konkurencyjno ci transportu intermodalnego w warunkach polskich 

Transport kombinowany jest cz sto niekonkurencyjny ze wzgl du na wy -
sze koszty i/lub gorsze parametry jako ciowe w stosunku do transportu samo-
chodowego.

W przewozach szynowo-drogowych najwa niejszym czynnikiem niskiej 
konkurencyjno ci transportu kombinowanego w Polsce wydaje si  przede 
wszystkim niska efektywno  transportu kolejowego. Na efektywno  t  wp yw 
ma w du ej mierze infrastruktura – jej jako  oraz koszt dost pu.

Gorsza mo e te  by  jako  us ug oferowanych przez transport kolejowy – 
d u szy czas realizacji us ugi transportowej (niska przepustowo  infrastruktu-
ry), niebezpiecze stwo kradzie y, sposób za atwiania reklamacji. 

Niska konkurencyjno  cenowa jest widoczna chocia by w Taryfie PKP 
Cargo. Jednak pami ta  te  nale y, e duzi za adowcy mog  wspó pracowa  na 
zasadach specjalnych i uzyskiwa  bardzo du e rabaty. Ponadto kolej ma te
i zalety w porównaniu do transportu samochodowego – mo liwo  przewo enia
du ych partii towarów, transportu ci kich adunków, uproszczenia w procedu-
rach celnych. To, co odró nia polsk  kolej od przewo ników i operatorów  
europejskich, to, jak si  wydaje, wi kszy udzia adunków masowych i przesy-
ek ca opoci gowych. O ile na przyk ad w Niemczech funkcjonuje w praktyce 

koncepcja single wagon, to w Polsce przynajmniej w przypadku PKP Cargo, 
przesy ki wagonowe s  nieop acalne. Je eli wi c s uszne jest twierdzenie, e
transport kolejowy i samochodowy obs uguj  odmienne rynki, to tym bardziej 
jest to s uszne na rynku polskim.  
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Stawki w transporcie drogowym, nawet je eli by yby ni sze ni  w trans-
porcie kombinowanym, nie musz  i cz sto nie s  jedynym czynnikiem konku-
rencyjno ci. Na stawki w obu ga ziach transportu wp yw ma zreszt  wiele 
ró nych czynników. 

Z jednej strony WZD s  bardziej wydajne ni  klasyczne pojazdy drogowe, 
ale wy szy te  jest koszt ich zakupu. Faktyczna zreszt  wydajno  b dzie zale-
a a od stopnia wykorzystania, adowno ci i przebiegu.

Poza tym najprawdopodobniej szczególnie w warunkach polskich przewo-
zy z wykorzystaniem takich zestawów nie b d  bezpo rednie, ale modu y b d

czone i roz czane przy autostradach czy drogach szybkiego ruchu, a pocz t-
kowy i ko cowy etap podró y b dzie realizowany mniejszymi (dro szymi) 
zestawami. 

Na koszt ma wp yw oczywi cie wiele innych czynników, przede wszyst-
kim ceny paliw, których poziom obecnie jest trudno przewidywalny, ale rów-
nie  np. koszt osobowe. 

Stawki za us ugi transportu kombinowanego równie  wynikaj  z oddzia-
ywania ró nych czynników. Obecnie bardzo wysoki udzia  maj  koszty dost -

pu do infrastruktury kolejowej (nawet 30%). Jednak do 2008 roku transport 
kombinowany mia  w tym wzgl dzie spore preferencje i polityka wspierania 
tego transportu mo e by  znowu realizowana. 

Stawka WZD 

Cena za przewóz – 
intermodal 

Czynniki 
pozakosztowe 

„MODAL SHIFT” 

Preferencje u ytkowników 

Czynniki pozacenowe –
WZD 

Czynniki pozacenowe 
– kombinowany

Koszty: 
1. Amortyzacja 
2. Paliwo 
3. Op aty i podatki 
4. Inne 

Bezpo rednio
przewozu Produktywno

Koszty 

Stawki 
dost pu

Ceny 
paliw 

Czynniki 
pozakosztowe 

Rys. 1. Czynniki maj ce wp yw na konkurencyjno  WZD i transportu kombinowanego 

ród o: opracowanie w asne.
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Podsumowanie

Aby oceni  wp yw dopuszczenia WZD do ruchu w transporcie krajowym 
lub mi dzynarodowym na transport kolejowy i kombinowany, nale a oby 
oprze  si  na danych empirycznych, a te s  ograniczone. Nawet w krajach,  
w których do wiadczenia z takimi zestawami s  pozytywne, skutki tego do-
puszczenia s  zró nicowane, co potwierdza z o ono  oddzia ywania ró no-
rodnych czynników, przedstawion  w prezentowanym w artykule modelu.  
O ostatecznym wyborze sposobu transportu zadecyduj  u ytkownicy, którzy 
mog  podejmowa  decyzje w oparciu nie o racjonalne przes anki, a subiektyw-
ne oceny op acalno ci tych sposobów. 

Najskuteczniejszym sposobem jest do wiadczenie praktyczne, jednak 
oczywi cie wi e si  z tym ryzyko wyst pienia niekorzystnych skutków d ugo-
terminowych, których odwrócenie mo e by  bardzo trudne. Ryzyko ich wyst -
pienia wydaje si  jednak niedu e.

Co wi cej, obserwacja tendencji zwi kszania adowno ci mo e prowadzi
do wniosku, e WZD b d  pr dzej czy pó niej dopuszczone do ruchu równie
w naszym kraju, wi c by  mo e zamiast si  przed nimi broni , lepiej jest odpo-
wiednio si  przygotowa .
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LARGER AND HEAVIER VEHICLES AND THE DEVELOPMENT
OF COMBINED TRANSPORT IN EUROPE 

Summary

For years, the trend to increase the dimensions of road vehicles – both length and 
load capacity has been observed. In several European countries vehicles with a length 
of 25.25 mi payload up to 60 tons have been already allowed for national transport. The 
discussion on the admission of these vehicles for international traffic has already 
started. There are different opinions on social and market effects of increasing the per-
missible dimensions. Very often the question of the possible negative impact of the 
admission of large vehicles on the rail market are being raised. In the article references 
are made to the views of supporters and opponents of these vehicles. Based on an 
analysis of various factors, that may have an impact on intermodal shift, a cause – effect 
relationships model has been developed. 

Keywords: combined transport, combined transport in Europe, larger and heavier vehicles

Translated by Tomasz Kwarci ski and Dariusz Milewski  
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MO LIWO CI INTEGRACJI TRANSPORTU KOLEJOWEGO I LOTNICZEGO
NA PRZYK ADZIE PORTU LOTNICZEGO SZCZECIN-GOLENIÓW 

Streszczenie

Celem artyku u jest prezentacja podstawowych zagadnie  opisuj cych problema-
tyk  intermodalno ci w segmencie przewozów pasa erskich w kontek cie integracji 
us ug transportu kolejowego i lotniczego w ramach koncepcji airport rail links, jak 
równie  ocena mo liwo ci wdra ania tej koncepcji w dzia alno ci polskich portów 
lotniczych na przyk adzie Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów. 

S owa kluczowe: transport intermodalny, airport rail links, port lotniczy Szczecin- 
-Goleniów

Wst p

Dynamiczne zwi kszenie si  ruchu lotniczego na wiecie, wyprzedzaj ce
przepustowo ci portów lotniczych i korytarzy powietrznych, przyczynia si  do 
narastaj cego ich zat oczenia tak od strony powietrza (airside), jak i l du
(landside). Rosn ca kongestia w obszarze dzia alno ci portów lotniczych po-

                                                          
1  dr Marta Ma kowska, dr Tomasz Ma kowski – Uniwersytet Szczeci ski, e-mail: mar-

ta.mankowska@wzieu.pl, tomasz.mankowski@wzieu.pl.
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woduje zwi kszenie opó nie  oraz na o enie ogranicze  lotów na najbardziej 
zat oczonych lotniskach wiata, przyczyniaj c si  do wzrostu ogólnych kosztów 
dzia alno ci portów i przewo ników lotniczych, jak równie  kosztów zewn trz-
nych dzia alno ci transportowej.

W tym kontek cie jedn  z rozwijanych koncepcji w zakresie polityki mak-
symalizacji przepustowo ci portów lotniczych i przestrzeni powietrznej  
z uwzgl dnieniem zasad zrównowa onego rozwoju jest zach canie do korzy-
stania z transportu kolejowego na rednie i krótsze odleg o ci2, i tym samym 
uwolnienie zdolno ci transportu lotniczego na d u szych relacjach3. Dodatkowo 
rosn ca kongestia na drogach na skutek rozwoju motoryzacji indywidualnej 
oraz zwi zane z tym rosn ce zanieczyszczenie powietrza i zu ycie energii sk a-
niaj  do poszukiwania alternatywnych rozwi za  w zakresie zapewnienia do-
st pu do portów lotniczych od strony l du. Odpowiedzi  na te wyzwania jest 
koncepcja tworzenia systemu dowozowo-odwozowych po cze  kolejowych do 
portów lotniczych, tzw. airport rail links, jako alternatywy dla po cze  drogo-
wych. Rozwój kolejowych po cze  dowozowo-odwozowych do portów lotni-
czych daje równie  mo liwo  w czenia tych w z ów transportowych w sys-
tem transportu intermodalnego.   

Celem artyku u jest prezentacja podstawowych zagadnie  opisuj cych 
problematyk  intermodalno ci w segmencie przewozów pasa erskich w kontek-
cie integracji us ug transportu kolejowego i lotniczego w ramach koncepcji 

airport rail links, jak równie  ocena mo liwo ci wdra ania tej koncepcji  
w dzia alno ci polskich portów lotniczych na przyk adzie Portu Lotniczego 
Szczecin-Goleniów.

1. Koncepcja airport rail links
 w systemie intermodalnych przewozów pasa erskich

W ogólnym uj ciu intermodalno  w przewozach pasa erskich (passenger
intermodalism) przejawia si  w efektywnym wykorzystaniu co najmniej dwóch 
ga zi transportu w ró nych kombinacjach dla realizacji celu podró y. G ów-
nym celem promowania intermodalno ci w przewozach pasa erskich jest 

                                                          
2  A. Cokasova, Air Rail Intermodality from Passenger Perspective, http://www.traffic-

forum.ethz.ch (25.03.2013). 
3  M. Givoni, Air-Rail Intermodality from Airlines’ Perspective, „World Review of Inter-

modal Transportation Research” 2007, nr 1 (3), s. 224–238.
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zmniejszenie udzia u transportu samochodowego na rzecz bardziej ekologicz-
nych ga zi transportu, w tym w szczególno ci transportu kolejowego. Warun-
kiem rozwoju intermodalno ci w przewozach pasa erskich jest mo liwo  osi -
gania przez pasa era wymiernych korzy ci z integracji poszczególnych ga zi
transportu kreuj cej wi ksz  efektywno  (czasow  i kosztow ) realizowanej 
podró y.  

Na gruncie europejskim poj cie intermodalno ci pocz tkowo odnoszone 
by o g ównie do segmentu przewozów towarowych (Bia a ksi ga z 1992 roku). 
Szersz  dyskusj  w zakresie intermodalno ci w przewozach pasa erskich oraz 
narz dzi jej wspierania rozpocz a Bia a ksi ga z 2001 roku w obszarze „trans-
port z ludzk  twarz ” (interoperability for people). Problematyka intermodalno-
ci w przewozach pasa erskich by a nast pnie rozwijana na forum europejskim, 

m.in. w badaniu EUPI z 2003 roku (Towards Passenger Intermodality in the 
EU). Jednym z rezultatów tego badania by o w czenie problematyki intermo-
dalno ci w przewozach pasa erskich w zakres 6. Programu Ramowego (FPRD), 
w ramach którego sfinansowano dwa znacz ce projekty w tym zakresie4: pro-
jekt KITE (A Knowledge base on Intermodal Passenger Travel in Europe, 
2007–2010) skoncentrowany na zbieraniu informacji i tworzeniu bazy wiedzy 
na temat mo liwo ci organizacji podró y intermodalnych w obszarze Europy 
poprzez stworzenie internetowej platformy informacyjnej (Clearing House)5

oraz projekt LINK (European Forum on Intermodal Passenger Travel, 2007–
2010), którego celem by a identyfikacja i analiza g ównych barier uniemo li-
wiaj cych rozwój intermodalno ci w obszarze przewozów pasa erskich wraz ze 
stworzeniem szeregu zalece  dla utworzenia europejskiego programu dotacji 
dla rozwoju pasa erskiego transportu intermodalnego na bazie do wiadcze
programu Marco Polo w segmencie przewozów towarowych6.

                                                          
4  A. Aparicio, Prospects and Limits of Intermodality in Interurban Passenger Travel  

in Europe, „Paper Submitted for Presentation and Publication The 90th Annual Meeting of the 
Transportation Research Board” 2011, January. 

5  http://www.kite-project.eu/kite/cms/ (25.03.2013). 
6  W 2009 roku rozpocz to realizacj  kolejnych projektów tym zakresie: Hermes (badanie 

nowych modeli biznesowych zwi zanych z pasa erskim system przewozów intermodalnych), 
CLOSER (koncentruj cy si  na analizie po cze  na d ugich i krótkich dystansach) oraz INTER-
CONNECT (innowacyjne narz dzia dla podmiotów i decydentów do opracowania atrakcyjnych 
rozwi za  intermodalnych). 
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W ramach projektu KITE7 wypracowano definicj  poj cia „intermodalno-
ci pasa erskiej”, która w porównaniu do przyj tej przez KE ogólnej definicji 

transportu intermodalnego, poza aspektami technicznymi, wskazuje tak e na 
wa n  rol  polityki w tym zakresie i okre la zasady jej planowania. Zgodnie  
z t  definicj , intermodalno  w przewozach pasa erskich odnosi si  do polityki 
i zasad planowania, które u atwiaj  po czenie ró nych rodków transportu  
w celu umo liwienia bezproblemowej podró y8. W ramach projektu LINK9

poj cie intermodalno ci w przewozach pasa erskich rozpatrywano tak e jako 
cech  systemu transportowego, który umo liwia wykorzystanie w sposób zinte-
growany co najmniej dwóch ró nych ga zi transportu w relacji „od drzwi do 
drzwi”10. Przymiotnik „intermodalny” w tym kontek cie mo e by  tak e odno-
szony do us ug, obiektów, podró y obejmuj cej przeniesienie mi dzy ró nymi 
rodzajami transportu, które dokonuje si  w intermodalnych w z ach transpor-
towych. 

Jednym z przyk adów intermodalno ci w przewozach pasa erskich s  rela-
cje pomi dzy transportem lotniczym a kolejowym (air-rail passenger intermo-
dality), które mo na rozpatrywa  w dwóch uj ciach:

1. Kooperacji transportu kolejowego z transportem lotniczym prze-
jawiaj cej si  w budowie zintegrowanej us ugi (AirRail product) –
polega to na zach caniu do korzystania z transportu kolejowego na 
rednie i krótsze odleg o ci11 (zasadniczo powy ej 100 km), tym sa-

mym uwalniaj c zdolno ci transportu lotniczego na d u szych rela-
cjach; warunkiem realizacji tej koncepcji jest integracja us ug obu ga-

                                                          
7  KITE: a knowledge base for intermodal passenger travel in Europe. Deliverable D1: Cen-

tral Issues in Passenger Intermodality. Work Package Team: Institute for Transport Studies, 
University of Karlsruhe and STRATA GmbH, 2007, http://kite-project.eu/kite/cms/, s. 7 
(26.03.2013).

8  „Passenger intermodality is a policy and planning principle that facilitates the combina-
tion of different modes in order to enable seamless travel”, za: ibidem, s. 7. 

9 Intermodal Passenger Transport in Europe. Passenger Intermodality from A to Z. The 
European Forum on Intermodal Passenger Travel, http://www.mobiel21.be, s. 6 (26.03.2013). 

10  „Intermodality can be seen as a characteristic of a transport system, that allows at least 
two different modes to be used in an integrated manner in a door-to-door transport chain”,  
za: ibidem.

11  A. Cokasova, op.cit.
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zi w ramach jednego biletu oraz jednorazowa odprawa biletowo- 
-baga owa12.

2. Komplementarno ci us ug transportu kolejowego wzgl dem po-
dró y lotniczych (airports rail links) – w tym przypadku obie ga zie
transportu wiadcz  odr bne us ugi: transport kolejowy uzupe nia
us ug  transportu lotniczego, pe ni c funkcje dowozowo-odwozowe 
do portów lotniczych (zasadniczo do 100 km), poprawiaj c tym sa-
mym ich dost pno  transportow  od strony l du i stanowi c alterna-
tyw  dla transportu drogowego. 

Rys. 1.  Przyk ad kooperacji transportu kolejowego i lotniczego (zintegrowany produkt)   

ród o: opracowanie na podstawie: A. Cokasova, Analysis of Passenger Viewpoints 
and of the Practical Shift in Air Rail Intermodal Transport. Thesis for the de-
gree of Philosophy Doctor in Transport and Communication Technologies,
University of Zilina, http://www.dit.hcmut.edu.vn, s. 12 (25.03.2013). 

Rys. 2.  Przyk ad relacji komplementarnych pomi dzy transportem kolejowym a lotni-
 czym (dwa odr bne produkty)  

ród o:  opracowanie na podstawie: A. Cokasova, Analysis of Passenger Viewpoints 
and of the Practical Shift in Air Rail Intermodal Transport. Thesis for the de-
gree of Philosophy Doctor in Transport and Communication Technologies,
University of Zilina, http://www.dit.hcmut.edu.vn, s. 12 (25.03.2013). 

                                                          
12  Prowadzane badania w tym zakresie dowodz , e w przypadku po cze  kolej  wysokich 

pr dko ci na trasach o d ugo ci do 600 km, w przypadku których podró  nie jest d u sza  
o wi cej ni  20% w stosunku do podró y samolotem i rednia pr dko  poci gu to 250 km/h, 
kooperacja tych dwóch ga zi transportu przynosi wymierne korzy ci zarówno dla linii lotni-
czych, pasa erów, jak i dla rodowiska; za: M. Givoni, D. Banister, Airline and Railway Integra-
tion, „Transport Policy” 2006, nr 13, s. 386–397. 
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System po cze  dowozowo-odwozowych do portów lotniczych jest kon-
cepcj  szeroko rozpowszechnion  i praktykowan  w Europie i Azji, w mniej-
szym stopniu w USA13. Funkcjonuj ce bezpo rednie po czenie kolejowe na 
terminal lotniska (w odró nieniu od po cze  po rednich) przyczynia si  do 
wyra nego wzrostu udzia u kolei w jego obs udze14 kosztem transportu samo-
chodowego, przyczyniaj c si  tym samym do redukcji kosztów zewn trznych 
transportu, w tym w szczególno ci poprzez ograniczanie zjawiska kongestii 
drogowej, emisji zanieczyszcze , liczby wypadków drogowych itd. 

Udzia  kolei w obs udze po cze  dowozowo-odwozowych na lotniska za-
le y przede wszystkim od jako ci oferty przewo ników kolejowych, której 
g ównym wyznacznikiem jest spe nianie na wysokim poziomie podstawowych 
postulatów przewozowych zg aszanych przez pasa erów, a zwi zanych z cza-
sem i kosztem podró y, jak równie  komfortem podró owania oraz komplek-
sowo ci  oferty (uwzgl dniaj c  jej integracj  z systemem komunikacji miej-
skiej i regionalnej). Szacuje si , e poprawnie zorganizowane po czenie kole-
jowe z centrum miasta do portu lotniczego mo e przej  nawet 30% rynku do-
wozowego na lotnisko15.

W Europie istnieje ponad 30 po cze  typu airport rail links obs ugiwa-
nych w wi kszo ci przypadków przez przewo ników kolei miejskiej taborem  
o podwy szonym standardzie. Ponadto, du e lotniska pe ni ce rol  hubów mi -
dzynarodowych, jak Pary  CDG czy Frankfurt nad Menem, obs ugiwane s
przez koleje dalekobie ne typu TGV czy ICE. Najwy szy udzia  kolei (31%) 
wyst puje w Amsterdamie, gdzie lotnisko obs ugiwane jest przez poci gi miej-
skie, regionalne i dalekobie ne, w Monachium – 30%, w Londynie – odpo-
wiednio: port lotniczy Gatwick – 20%, Stansted – 19%, Heathrow – 16% (tak e
metro), w Pary u na lotnisko CDG – 18% oraz w Brukseli – 14%16. W Polsce 
pierwsze po czenie kolejowe na lotnisko uruchomiono w 2006 roku dla obs u-

                                                          
13  Szerzej: A.R. Goetz, T.M. Vowles, A Hierarchical Typology of Intermodal Air-Rail Con-

nections at Large Airports in the United States (final report), NCIT Reports 2011, The National 
Center for Intermodal Transportation, http://ncit.msstate.edu, s. 3–4 (15.03.2013). 

14 Ibidem, s. 4–5. 
15  A. Fularz, Airport Rail Links – koleje do portów lotniczych, https://docs.google.com 

(6.12.2012) oraz F. Nietz, Torami do lotniska, www.spedycje.pl (6.12.2012). 
16 Ibidem.
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gi PL Kraków-Balice. W pierwszym roku dzia alno ci udzia  kolei w obs udze
tego lotniska wyniós  14%, a obecnie kszta tuje si  na poziomie 20%17.

Planowanie, budowa i zarz dzanie systemem po cze  dowozowo-odwo-
zowych do portów lotniczych le y w gestii wielu podmiotów: administracji 
pa stwowej i samorz dowej, podmiotów sektora transportowego w szczególno-
ci zarz dzaj cych portami lotniczymi, liniami kolejowymi oraz operato-

rów/przewo ników kolejowych, jak równie  koncesjonariuszy sektora prywat-
nego, którzy maj  coraz wi kszy udzia  w finansowaniu, budowie oraz eksplo-
atacji systemu kolejowych po cze  dowozowo-odwozowych wielu portów 
lotniczych na ca ym wiecie18.

2. Mo liwo ci realizacji koncepcji airport rail links w obs udze portu lotniczego 
 Szczecin-Goleniów (w opinii pasa erów lotniska) 

Mi dzynarodowy regionalny Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (PL Szcze-
cin-Goleniów) nale y do podstawowej sieci lotnisk w kraju i jest g ównym por-
tem komunikacyjnym Pomorza Zachodniego. Lotnisko w Goleniowie po o one
jest oko o 45 km na pó nocny wschód od centrum Szczecina, oko o 100–120 km 
na po udniowy zachód od centrum Ko obrzegu i Koszalina, na skrzy owaniu
tranzytowych dróg krajowych nr 3 (stanowi cej cz  mi dzynarodowej trasy 
E-65) i nr 6 (Berlin–Gda sk), wchodz cego w sk ad aglomeracji szczeci skiej.

Ruch pasa erski obs ugiwany w PL Szczecin-Goleniów wykazuje syste-
matyczn  tendencj  rosn c . W 2004 roku lotnisko obs u y o ponad 90 tys. 
pasa erów, podczas gdy w 2011 roku liczba ta zwi kszy a si  do ponad 260 tys. 
pasa erów, co oznacza prawie 35-procentowy wzrost ruchu (rys. 3). W struktu-
rze tego ruchu du e znaczenie maj  czartery wykonywane w sezonie letnim.  

W latach 2010–2013 PKP PLK realizuje inwestycj  „Modernizacja regio-
nalnej linii kolejowej 402 Goleniów–Ko obrzeg wraz z budow cznicy do 
Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów”. Jednym z celów przedsi wzi cia jest 
uruchomienie po czenia kolejowego do PL Szczecin-Goleniów poprzez budo-
w cznicy do lotniska w ci gu linii kolejowej nr 402. W nawi zaniu do reali-
zowanego przedsi wzi cia w lipcu 2012 roku Zarz d Województwa Zachod-

                                                          
17  B. Ma yska, Czas airport linków, „KURIER PKP” 2009, nr 20, s. 12–13.
18  Szerzej: J. Nickel, Why Some Airport-rail Links Get Built and Others Do Not: The Role of 

Institutions, Equity and Financing, Massachusetts Institute of Technology 2011, February 2011, 
http://seari.mit.edu/documents/theses/SM_NICKEL_PS.pdf, s. 13–15 (25.03.2013). 
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niopomorskiego wyrazi  wol  powo ania w 2013 roku nowego podmiotu, któ-
rego przedmiotem dzia alno ci b dzie obs uga kolejowa po czenia na trasie 
Szczecin–Goleniów port lotniczy)19.

Rys. 3.  Wielko  ruchu pasa erskiego w PL Szczecin-Goleniów 

ród o: T. Ma kowski, E. ab cka-Wieczorek, Analiza ekonomiczno-prawna powo a-
nia spó ki samorz du województwa zachodniopomorskiego – operatora dla 
obs ugi po czenia kolejowego Szczecin-Goleniów (Port Lotniczy), materia
niepublikowany, Szczecin 2012. 

Aktualnie dost pne formy transportu w relacji Szczecin–PL Szczecin-
Goleniów obejmuj :

– komunikacj  indywidualn  (prywatne i s u bowe samochody osobowe 
i taksówki),

– komunikacj  zbiorow  (minibusy).  
W tabeli 1 przedstawiono zestawienie porównawcze czasu i kosztu transportu 
obecnie dost pnych form transferu z lotniska/na lotnisko.  

Obecnie najszybsz  form  transportu pomi dzy miejscem zamieszka-
nia/docelowym podró y a portem lotniczym jest samochód. Ten rodek trans-
portu jest równocze nie najta szym sposobem transferu na omawianej relacji. 
Podró  w asnym samochodem na lotnisko wi e si  jednak z konieczno ci
pozostawienia go na lotniskowym parkingu, co znacznie podnosi czne koszty 
podró y. Alternatywny dla transportu indywidualnego transfer minibusem jest 
ju  znacz co dro szy, a dodatkowo trwa d u ej i wymaga przemieszczenia si
do miejsca rozpocz cia podró y w Szczecinie (w przypadku minibusu LOT 
oraz cz ci po cze  Interglobus). Ostatnia z zaprezentowanych aktualnie do-

                                                          
19  Wyci g z protoko u nr 124/12 posiedzenia Zarz du Województwa Zachodniopomorskie-

go z dnia 17 lipca 2012 roku. 
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st pnych form transferu, a jednocze nie najdro sza z mo liwo ci dotarcia na 
lotnisko i z lotniska to korzystanie z us ug firm taksówkowych. Czas przejazdu 
w tym przypadku jest porównywalny z tym notowanym w odniesieniu do sa-
mochodu osobowego, jednak e koszty takiego transferu s  znacznie wy sze.

Tabela 1 

Porównanie dost pnych form transferu pomi dzy Szczecinem a PL Szczecin-Goleniów 

Forma transferu Czas transferu 
Koszt transferu
(w jedn  stron )

Samochód osobowy  
z parkingiem (1 doba) 
z parkingiem (2 doby) 
z parkingiem (7 dni) 

40–50 min. 

19,28 z 1

44,28 z
59,28 z

108,28 z
Taxi 40–50 min. 110–150 z
Minibus
 Interglobus 
 LOT 

50–60 min. 15,50 z 2 / 29 z 3

25 z
1 Przy rednim zu yciu paliwa 7 l/100 km oraz cenie paliwa 5,51 z .
2 Dla pasa erów po cze  RYANAIR i NORWEGIAN. 
3 Dla pasa erów wszystkich lotów, dotyczy transferu z i do punktu rozpocz cia podró y/ docelowego  
 (w obszarze Szczecina). 

ród o: T. Ma kowski, E. ab cka-Wieczorek, Analiza ekonomiczno-prawna powo a-
nia spó ki samorz du województwa zachodniopomorskiego – operatora dla 
obs ugi po czenia kolejowego Szczecin-Goleniów (Port Lotniczy), materia
niepublikowany, Szczecin 2012. 

W nawi zaniu do koncepcji utworzenia po czenia kolejowego do  
PL Szczecin-Goleniów na zlecenie Zarz du Województwa w okresie od 20  
do 28 listopada 2012 roku w hali odlotów PL Szczecin-Goleniów (PLSG) na 
grupie 332 podró nych20 podró uj cych na ró nych kierunkach przeprowadzo-
no badanie ankietowe. Celem badania by o zidentyfikowanie potrzeb i prefe-
rencji nabywczych pasa erów PL Szczecin-Goleniów w zakresie wyboru formy 
transferu do/z lotniska.

Bior c pod uwag  cel podró y, w grupie badanych osób najwi kszy udzia
mieli pasa erowie podró uj cy w celach biznesowych (32%), w celach zwi za-

                                                          
20  Przewa aj c  cz  respondentów (306 osób) stanowili obywatele Polski. W strukturze 

wiekowej badanych respondentów dominowa y osoby w wieku od 26 do 40 lat (144 osoby) oraz 
od 41 do 60 lat (138 osób). Dominuj c  cz  badanych osób stanowi y osoby podró uj ce sa-
motnie lub z 1 osob  towarzysz c  (90%).
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nych z odwiedzinami rodzin/znajomych (29%), jak równie  w celach zarobko-
wych (22%). W zakresie cz stotliwo ci podró owania z/do PL Szczecin-Gole-
niów, najwi ksz  grup  pasa erów stanowi y osoby podró uj ce relatywnie 
rzadko (raz do roku lub mniej – 40%) raz lub kilka razy do roku (36%). 
Uwzgl dniaj c miejscowo  pochodzenia pasa era (miejsce rozpocz cia podró-
y), najwi ksz  grup  badanych stanowi y osoby rozpoczynaj ce podró

w miejscowo ciach województwa zachodniopomorskiego, w tym wi kszo ci
w Szczecinie (48%). Jednostkowo relatywnie liczn  grup  respondentów repre-
zentowa y równie  osoby wskazuj ce jako miejsce rozpocz cia podró y miasta 
Koszalin i Ko obrzeg ( cznie 14%). 

W odniesieniu do najcz ciej wykorzystanej formy transferu do/z  
PL Szczecin-Goleniów najwi ksz  grup  pasa erów stanowi y osoby preferuj -
ce transport indywidualny w realizacji funkcji dowozowo-odwozowej do/z lot-
niska ( cznie 64%). W strukturze tej grupy podró nych przewa a y osoby prze-
mieszczaj ce si  w asnym samochodem w celu dotarcia do/z lotniska (38%)  
i korzystaj ce w zwi zku z tym z oferty parkingu lotniskowego. Liczn  grup
respondentów stanowi y tak e osoby, które by y dowo one lub odwo one na 
lotnisko przez osoby trzecie (rodzin , znajomych, wspó pracowników). Naj-
mniejsz  za  podgrup  tej kategorii podró nych stanowi y osoby korzystaj ce
z oferty taksówek (rys. 4).  

37%

27%

9%

21%

3% 3% w asny samochód (postój na
parkingu lotniskowym)

odwozi mnie i odbiera rodzina,
znajomi, kierowca z firmy

taksówka

minibus LOT

minibus/autobus innego
przewo nika

poci g  + minibus/taksówka

Rys. 4. Preferowane formy transferu z/do PL Szczecin-Goleniów w opinii badanych 
 pasa erów (odsetek wskaza )

ród o: T. Ma kowski, E. ab cka-Wieczorek, Analiza ekonomiczno-prawna powo a-
nia spó ki samorz du województwa zachodniopomorskiego – operatora dla 
obs ugi po czenia kolejowego Szczecin-Goleniów (Port Lotniczy), materia
niepublikowany, Szczecin 2012. 
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W kontek cie preferowanych form transferu z/do PL Szczecin-Goleniów 
badanych pasa erów poproszono nast pnie o subiektywn  ocen  dokonanego 
wyboru formy dotarcia na lotnisko. Wi kszo  badanych podró nych deklaro-
wa a (78%), e jest zadowolona z dokonanego wyboru, za  niewiele, ponad 
20%, badanych by o odmiennego zdania.  

Osoby, które nie by y usatysfakcjonowane dokonanym wyborem, popro-
szono o wskazanie najwa niejszych tego powodów. W ród g ównych manka-
mentów wybranej formy transferu badani respondenci (w przewa aj cej cz ci
korzystaj cy z oferty minibusów) wskazywali przede wszystkim na nietermi-
nowo  wybranej formy podró y na lotnisko. Wyra a si  ona w niedostosowa-
niu czasu przyjazdu na lotnisko i czasu wyjazdu z lotniska, co skutkuje wyd u-
eniem czasu oczekiwania na wylot lub transfer powrotny. Kolejnymi istotnymi 

problemami sygnalizowanymi przez osoby korzystaj ce z motoryzacji indywi-
dualnej oraz oferty minibusów by y tak e: wysoki koszt przejazdu (cena paliwa 
oraz cena transferu) oraz wysoki koszt parkingu na lotnisku (rys. 5).  

17%

13%

11%

7%6%1%

37%

8%

wysoki koszt  przejazdu (cena paliwa)

wysoki koszt  parkingu na lotnisku

wysokie ceny us ug transportowych
(taksówka/minibus)

komfort podró y (jako rodka
transportu)

komfort podró y (po o enie miejsca
wyjazdu minibusa/autobusu)

niski poziom bezpiecze stwa rodka
transportu

ma a elastyczno  (jestem na lotnisku za
wcze nie, za d ugo musz  oczekiwa  na
transfer powrotny)
trudno  w rezerwacji i nabyciu biletu

Rys. 5. G ówne mankamenty wybranej formy transferu z/do PL Szczecin-Goleniów  
 w opinii badanych pasa erów (odsetek wskaza )

ród o: T. Ma kowski, E. ab cka-Wieczorek, Analiza ekonomiczno-prawna powo a-
nia spó ki samorz du województwa zachodniopomorskiego – operatora dla 
obs ugi po czenia kolejowego Szczecin-Goleniów (Port Lotniczy), materia
niepublikowany, Szczecin 2012. 
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Nast pnie badanych pasa erów zapytano o potencjaln  gotowo  skorzy-
stania przez nich z oferty bezpo rednich po cze  kolejowych z/do PL Szcze-
cin-Goleniów jako alternatywy dla aktualnie dost pnych form transferu. Wi k-
szo  badanych osób (77%) pozytywnie ustosunkowa a si  do takiej mo liwo ci.    

W mniejszo ciowej grupie osób negatywnie oceniaj cych mo liwo ci sko-
rzystania z transferu poci giem do/z lotniska (23%) najwi ksza ich cz  jako 
g ówne powody takiej decyzji wskazywa a przede wszystkim zdecydowan
przewag  podró y w asnym samochodem i zwi zan  z tym wygod  oraz krótki 
czas przejazdu. Z drugiej strony, respondenci jako wa ny argument przemawia-
j cy przeciw wyborowi oferty kolei podawali tak e nisk  dost pno  i jako
po cze  kolejowych, wyra aj ce si  w braku ich dost pno ci w miejscu po-
chodzenia pasa era, zbyt du ej odleg o ci dworca kolejowego od miejsca roz-
pocz cia podró y, jak równie  nisko ocenianego komfortu podró y poci giem  
i d ugiego czasu jej trwania (rys. 6).  

67%
3%

18%

8% 4% preferuje podró  w asnym samochodem 

ma a odleg o  lotniska z miejsca
zamieszkania

niska dost pno  i jako   po cze
kolejowych*

preferuje podró  minibusem

preferuje podró  taksówk

* Brak po cze , odleg o  do dworca kolejowego, komfort i czas trwania podró y.

Rys. 6. G ówne argumenty przemawiaj ce przeciw wyborowi po cze  kolejowych 
jako formy transferu z/do PL Szczecin-Goleniów w opinii badanych pasa e-
rów (odsetek wskaza )

ród o: T. Ma kowski, E. ab cka-Wieczorek, Analiza ekonomiczno-prawna powo a-
nia spó ki samorz du województwa zachodniopomorskiego – operatora dla 
obs ugi po czenia kolejowego Szczecin-Goleniów (Port Lotniczy), materia
niepublikowany, Szczecin 2012. 

Badanych pasa erów podró uj cych z/do PL Szczecin-Goleniów sk on-
nych do skorzystania z oferty alternatywnych dowozowo-odwozowych po -
cze  kolejowych w sytuacji ich uruchomienia poproszono tak e o okre lenie
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akceptowalnego przez nich czasu przejazdu kolej  na analizowanej trasie. Pasa-
erowie podró uj cy ze Szczecina w najwi kszym stopniu byliby usatysfakcjo-

nowani podró  kolej  do/z lotniska trwaj c  nie d u ej ni  30 minut (35% ba-
danych), a cz  z nich preferowa aby czas krótszy do 20 minut (24%). Osoby 
rozpoczynaj ce podró  w Koszalinie by yby sk onne zaakceptowa  d u szy 
czas podró y, trwaj cy do 90 minut (najwi kszy odsetek badanych – 38%), 
przy czym znaczna cz  z nich (29%) preferowa aby czas podró y nieprzekra-
czaj cy 60 minut21.

Kolejnym czynnikiem uwzgl dnionym w badaniu by  akceptowany koszt 
transferu kolejowego. Uzyskane w tej kategorii odpowiedzi zestawiono z miej-
scem rozpocz cia podró y badanych osób. W przypadku pasa erów pochodz -
cych ze Szczecina najbardziej akceptowaln  kwot  za przejazd kolej  by aby 
cena biletu na poziomie 10–20 z  (53% badanych). Wi cej za przejazd byliby 
sk onni zap aci  pasa erowie pochodz cy z Koszalina i Ko obrzegu – w grani-
cach od 20 do nawet 30 z  i wi cej (56% badanych).  

Podsumowanie

W czenie portów lotniczych w system transportu intermodalnego jest 
jednym z priorytetów wspólnej polityki transportowej UE, uwzgl dniaj cej
zasady zrównowa onego rozwoju, której wytyczne i dzia ania kierunkowe po-
winny by  implementowane przez kraje cz onkowskie. W Bia ej ksi dze z 2011 
roku dla urzeczywistnienia wizji konkurencyjnego i zrównowa onego systemu 
transportu jako jedno z kluczowych dzia a  wskazuje si  na konieczno  kre-
owania efektywnej sieci multimodalnego podró owania i transportu mi dzy 
miastami. W ramach 10 celów kierunkowych na rzecz utworzenia „konkuren-
cyjnego i zasobooszcz dnego systemu transportu: poziomy odniesienia dla 
osi gni cia celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 60%”, wyró nia
si  konieczno  optymalizacji dzia ania multimodalnych a cuchów logistycz-
nych m.in. poprzez wi ksze wykorzystanie bardziej energooszcz dnych rod-
ków transportu, a w tym m.in. w perspektywie do 2050 roku po czenie wszyst-

                                                          
21  T. Ma kowski, E. ab cka-Wieczorek, Analiza ekonomiczno-prawna powo ania spó ki

samorz du województwa zachodniopomorskiego – operatora dla obs ugi po czenia kolejowego 
Szczecin-Goleniów (Port Lotniczy), materia  niepublikowany, Szczecin 2012. 
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kich lotnisk nale cych do sieci bazowej z sieci  kolejow , najlepiej z szybkimi 
kolejami22.

Do wiadczenia portów zagranicznych, w szczególno ci europejskich, do-
wodz 23, e z punktu widzenia pasa era wydajne po czenie kolejowe mo e by
najszybszym, najwygodniejszym i jednocze nie najbardziej op acalnym sposo-
bem dotarcia do i z lotniska. Rozwój kolejowych po cze  dowozowo-odwozo-
wych do portów lotniczych mo e tak e generowa  korzy ci dla osób, które 
pracuj  w portach lotniczych lub w ich pobli u. Koncepcja airport rail links
wydaje si  równie  najlepszym rozwi zaniem w zakresie minimalizacji kosztów 
zewn trznych dzia alno ci transportowej. 

W Polsce jedynie lotnisko Kraków-Balice oraz od 2012 roku równie  lot-
nisko Warszawa-Ok cie posiadaj  bezpo rednie po czenie szynowe z centrum 
miasta. W przypadku pozosta ych portów lotniczych plany budowy po czenia
kolejowego cz cego je z centrami miast trwaj  lub s  dopiero w fazie koncep-
cyjnej. Do ko ca 2015 roku planowane jest zako czenie budowy linii kolejo-
wych mi dzy portami lotniczymi a centrami miast w Warszawie, Trójmie cie,
Szczecinie, Bydgoszczy, odzi, Katowicach oraz przystosowywanych do ob-
s ugi ruchu regularnego lotnisk w Modlinie i widniku24.

Wyniki przeprowadzonych bada  ankietowych w PL Szczecin-Goleniów 
wskazuj , e ponad 70% podró nych by aby sk onna skorzysta  z alternatyw-
nych po cze  kolejowych w celu dotarcia na lotnisko. Uwzgl dniaj c dodat-
kowo charakter PL Szczecin-Goleniów (mi dzynarodowe lotnisko regionalne), 
jego po o enie geograficzne (w tym oddalenie od g ównych centrów miejskich 
województwa) oraz do wiadczenia portów europejskich i polskich (PL Kraków- 
-Balice) w zakresie funkcjonowania dowozowo-odwozowych po cze  kolejo-
wych, przy za o eniu budowy konkurencyjnej oferty przewozowej, mo na sza-
cowa , e udzia  kolei w obs udze ruchu pasa erskiego generowanego przez  

                                                          
22  Bia a ksi ga „Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – d enie do 

osi gni cia konkurencyjnego i zasobooszcz dnego systemu transportu”, Bruksela, 28.03.2011 
KOM(2011) 144 wersja ostateczna, http://eur-lex.europa.eu, s. 10 (11.12.2012). 

23  S. Huderek-Glapska, Port lotniczy w systemie transportu intermodalnego, „LogForum” 
2010, Vol. 6, issue 1, nr 5, http://www.logforum.net (10.12.2012). 

24  A. Ko lak, Perspektywy w czenia transportu kolejowego w obs ug  portów lotniczych  
w Polsce, „Logistyka – Nauka” 2011, nr 6, s. 4281–4282, www.czasopismologistyka.pl 
(20.01.2013).
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PL Szczecin-Goleniów w pierwszych latach dzia alno ci mo e osi gn  poziom 
12–18%, a docelowo nawet 25%25.

Przej cie cz ci popytu przez transport kolejowy od transportu drogowego 
b dzie wymaga o jednak zaoferowania potencjalnym pasa erom konkurencyj-
nej us ugi przewozowej (pozbawionej mankamentów aktualnie dost pnych 
form transferów), której g ównym wyznacznikiem jest spe nianie na wysokim 
poziomie podstawowych postulatów przewozowych zg aszanych przez pasa e-
rów, a zwi zanych przede wszystkim z czasem i kosztem podró y, jak równie
komfortem podró owania oraz kompleksowo ci  oferty.  

Warto równie  podkre li , e utworzenie po czenia kolejowego do  
PL Szczecin-Goleniów zwi kszy dost pno  transportow  lotniska dla miesz-
ka ców oraz turystów przybywaj cych ze wschodniej cz ci regionu (w szcze-
gólno ci aglomeracji ko obrzeskiej i koszali skiej). To z kolei mo e si  przy-
czyni  si  do wzrostu ogólnego poziomu ruchu generowanego przez lotnisko 
dzi ki zwi kszonemu obszarowi ci enia.
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OPPORTUNITIES FOR INTEGRATION OF RAIL AND AIR TRANSPORT
IN THE EXAMPLE SZCZECIN-GOLENIÓW AIRPORT

Summary

The purpose of this article is to present the basic issues of passenger intermodality 
in the context of the integration of rail and air transport services within the concept of 
airport rail links and to assess the possibility of implementing this concept in the activi-
ties of polish airports in the example of Szczecin-Goleniów Airport. 

Keywords: intermodal passenger transport, airports, airport rail links, Szczecin-Gole-
niów Airport

Translated by Tomasz Ma kowski
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ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECI SKIEGO

NR  778 PROBLEMY  TRANSPORTU I LOGISTYKI NR  22 2013 

MACIEJ MATCZAK1

ORGANIZACJA, STRUKTURY
ORAZ MODELE BIZNESOWE EUROPEJSKIEGO RYNKU INTERMODALNEGO 

Streszczenie

Rozwój transportu intermodalnego w Europie stanowi w ostatnich latach szcze-
gólnie istotny kierunek polityki transportowej Unii Europejskiej. Dzia anie to wpisuje 
si  bowiem w has o zrównowa onego rozwoju, a tak e stanowi istotny obszar dzia al-
no ci biznesowej. Transport intermodalny, b d cy jednym z rozwi za  wieloga zio-
wych, nie jest jednak poj ciem przejrzystym, a mnogo  definicji oraz podobnych sys-
temów przewozu (kombinowany, multimodalny) wprowadza pewn  trudno  w jedno-
znacznym jego zdefiniowaniu. Potocznie tego typu przewozy kojarzone s  z uk adem 
droga–szyna, gdzie jednostki adunkowe obs ugiwane s  przy wykorzystaniu taboru 
drogowego i kolejowego. Analiza nawet tak ograniczonego obszaru jest wyj tkowo 
trudna, poniewa  wyst puje tutaj du a z o ono : technologiczna, podmiotowa, prze-
strzenna i rodzajowa. Ponadto rynek przewozów intermodalnych mo e funkcjonowa
wed ug kilku podstawowych modeli biznesowych. Wskazana wy ej z o ono  proble-
mu stanowi istotny czynnik utrudniaj cy rozwój transportu intermodalnego, co szcze-
gólnie odczuwane jest w Polsce. Analiza struktury rynku intermodalnego, przeprowa-
dzona w niniejszym artykule pomo e wi c zrozumie  jego dzia anie, a tak e zidentyfi-
kowa  potencjalne obszary b d ce d wigniami jego przysz ego wzrostu.

S owa kluczowe: transport intermodalny, multimodalny, kombinowany, rynek trans-
portowy, operatorzy intermodalni

                                                          
1  dr Maciej Matczak – Akademia Morska w Gdyni, e-mail: mmatczak@am.gdynia.pl. 
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Wst p

Przewozy intermodalne zgodnie z za o eniami polityki transportowej Unii 
Europejskiej do 2020 roku2 stanowi  maj  jeden z kluczowych filarów zmian  
w systemie transportowym. Efektywne wykorzystanie tego typu rozwi za
wymaga jednak dobrej identyfikacji podstawowych elementów systemu trans-
portu intermodalnego, a w szczególno ci jego struktury rynkowej. Us ugi tego 
typu mog  bowiem ró ni  si  w znacz cy sposób pod wzgl dem technologicz-
nym, podmiotowym, przestrzennym czy rodzajowym. W niniejszym artykule 
podj to prób  wst pnej identyfikacji struktury rynku intermodalnego, odnosz c
si  do wszystkich wy ej wskazanych kwestii. Jednocze nie wskazano kluczowe 
modele, wed ug których zorganizowany jest dzisiejszy rynek intermodalny  
w Europie i Polsce.

1. Poj cie transportu intermodalnego 

Poj cie transportu intermodalnego jest w ostatnich latach tak samo cz sto
stosowane, jak i cz sto rozumiane w dowolny sposób. Potocznie jest ono koja-
rzone z przewozem kolejowym kontenerów, jednak e takie postrzeganie trans-
portu intermodalnego jest zdecydowanie zbyt w skie. Co wi cej, jednocze nie
funkcjonuj  co najmniej dwie pokrewne nazwy – przewozy kombinowane  
i multimodalne – które stosowane s  zamiennie. W zwi zku z tym na poj cia te 
mo na patrze  z ró nych perspektyw, co sprowadza si  do trzech kluczowych 
podej :

a) podej cia rynkowego (w tym przypadku istnieje pe na dowolno  sto-
sowanego nazewnictwa, dlatego te  tak d ugo jak nie ma to wp ywu na 
stron  formaln  dzia ania przedsi biorstwa, nie mo e by  uznane za 
b dne);

b) podej cia ewolucyjnego (nacisk w tym wypadku k adziony jest na 
ewolucj  systemów transportowych, gdzie kolejne typy – kombinowa-

                                                          
2 Bia a ksi ga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – d enie do 

osi gni cia konkurencyjnego i zasobooszcz dnego systemu transportowego, COM 2011/144, 
Bruksela 2011. 
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ne, intermodalne, multimodalne – stanowi  wyst puj ce po sobie fazy 
integracji procesu transportowego3);

c) podej cia definicyjnego (identyfikacja ró nic na podstawie formalnych 
definicji poszczególnych poj ).

Ostatnie z podej  wymaga szerszego komentarza, poniewa  mo na wska-
za  na ró ne ród a pojawiaj cych si  w obiegu definicji. W ród kluczowych 
kryteriów pojawiaj cych si  w definicjach wskaza  mo na cztery charaktery-
styki: liczb  wykorzystanych ga zi transportu, obs ug  jednostki adunkowej,
obszar dzia ania oraz liczb  partnerów (rys. 1).  

Rys. 1. Charakterystyka definicyjna kluczowych poj  wyst puj cych w systemach 
 wieloga ziowych 

ród o: opracowanie w asne.

Bazuj c na wskazanych kryteriach, wskaza  mo na, e najbardziej z o on
definicj  jest ta zbudowana dla transportu kombinowanego4. Warte podkre le-
nia s  w tym wypadku dwa elementy definicji. Pierwszym jest ró norodno

                                                          
3  Por. J. Kubicki, I. Urbanyi-Popio ek, J. Mikli ska, Transport mi dzynarodowy i multi-

modalne systemy transportowe, WSM, Gdynia 2002. 
4  Transport kombinowany jako przewóz rzeczy, podczas którego samochód ci arowy, 

przyczepa, naczepa z jednostk  ci gn c  lub bez jednostki ci gn cej, nadwozie wymienne lub 
kontener 20-stopowy lub wi kszy korzysta z drogi w pocz tkowym lub ko cowym odcinku 
przewozu, a na innym odcinku z us ugi kolei, eglugi ródl dowej lub transportu morskiego, przy 
czym odcinek ten (morski!) przekracza 100 km w linii prostej; odcinek przewozu pocz tkowego
lub ko cowego oznacza przewóz: pomi dzy punktem, gdzie rzeczy s  za adowane, i najbli sz
odpowiedni  kolejow  stacj  za adunkow  dla odcinka pocz tkowego oraz pomi dzy najbli sz
odpowiedni  kolejow  stacj  wy adunkow  a punktem, gdzie rzeczy s  wy adowane dla ko co-
wego odcinka, lub (!) wewn trz promienia nieprzekraczaj cego 150 km w linii prostej ze ródl -
dowego lub morskiego portu za adunku lub wy adunku (Dyrektywa 92/106/EWG, ustawa z dnia 
6 wrze nia 2001 roku o transporcie drogowym (DzU z 2012 roku, poz. 1256), S ownik poj
transportowych, MI, 30 marca 2011 roku). 
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jednostek adunkowych, które mog  by  obs ugiwane przez przewozy kombi-
nowane (samochód ci arowy, przyczepa, naczepa z jednostk  ci gn c  lub bez 
jednostki ci gn cej, nadwozie wymienne lub kontener), drugim – ró norodno
ga zi stanowi cych podstawowy odcinek transportu (kolej, transport morski, 
transport wodny ródl dowy). Mo na tak e wskaza , e to transport samocho-
dowy mo e jedynie uzupe ni  ten uk ad. W definicji transportu kombinowanego 
mo na jednocze nie spotka  si  z ograniczeniem zasi gu jego dzia ania do ob-
szaru europejskiego5. Jak mo na przypuszcza , wynika to z ch ci ograniczenia 
zasi gu tego typu definicji do obszaru Europy, co dotyczy oczywi cie transpor-
tu morskiego (po czenie transportu oceanicznego i dowozu drogowego jako 
niepodlegaj ce pod definicj ). Definicja zatem nie mówi o konieczno ci wyst -
pienia jednego partnera w ca ym procesie transportowym. Tego typu kryterium 
pojawia si  za  w definicji transportu intermodalnego6, co uzna  mo na za jej 
element specyficzny.  

Ostatnim poj ciem, do którego nale y si  odnie , jest transport multi-
modalny7. W tym przypadku pojawia si  w zasadzie jedno istotne kryterium – 
konieczno  wykorzystania co najmniej dwóch ga zi transportu. Ograniczaj c
dla potrzeb niniejszego opracowania obszar definicyjny poj cia „transport in-
termodalny”, podkre li  nale y dwie kluczowe kwestie: 

– co najmniej dwie ga zie transportu, 
– wykorzystanie jednostki transportowej. 
Jak by o ju  wskazane, uk ad ga ziowy mo e obejmowa  ró ne kombina-

cje, jednak e najcz ciej uto samiany jest z po czeniem transportu samocho-

                                                          
5  Transport kombinowany – transport intermodalny, w którym g ówna cz  europejskiej 

podró y realizowana jest przez kolej, eglug ródl dow  lub transport morski, a pocz tkowy  
i ko cowy przewóz dokonywany jest transportem samochodowym na jak najkrótszym odcinku, 
Terminology of Combined Transport, UNECE NY–Genewa 2001.

6  Transport intermodalny – jest to przewóz adunków wykorzystuj cy wi cej ni  jedn  ga-
 transportu. Najwa niejsz  regu  jest wykorzystanie tylko jednej jednostki adunkowej, np. 

kontenera lub nadwozia wymiennego, na ca ej trasie przewozów (brak prze adunku adunków).
Najwa niejsze elementy transportu intermodalnego to: konieczno  u ycia co najmniej rodków
transportu 2 ga zi, konieczno  wyst pienia tylko jednego wykonawcy odpowiedzialnego za 
przebieg dostawy towaru (przewozy mi dzynarodowe), konieczno  zjednostkowania adunku.

7  Transport multimodalny – przewóz towarów (lub osób, jednak okre lenia u ywa si  naj-
cz ciej w odniesieniu do towarów) przez wi cej ni rodek transportu jednej ga zi transporto-
wej (np. samochodowy i kolejowy lub morski, kolejowy i samochodowy) na podstawie umowy  
o przewóz multimodalny – mo liwo  zmiany jednostki adunkowej, Konwencja o mi dzynaro-
dowym transporcie multimodalnym towarów, ONZ, Genewa, 24 maja 1980 roku. 
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dowego i kolejowego8 (obszar ten b dzie analizowany w dalszej cz ci opraco-
wania). Nie wyklucza to jednak mo liwo ci budowy uk adów intermodalnych 
bazuj cych na pozosta ych ga ziach – transporcie morskim (skala europejska) 
czy transporcie wodnym ródl dowym. Przy analizach rynku intermodalnego 
nale a oby wi c precyzyjnie okre li  uk ad ga ziowy stanowi cy przedmiot 
zainteresowania.

Nawi zuj c do drugiego elementu (jednostka adunkowa), w ramach uk a-
du droga–szyna9, wskaza  mo na na kilka kluczowych technologii intermodal-
nych, gdzie podstawowym rozwi zaniem skali europejskiej (77%10) oraz krajo-
wej (98,26%11) jest transport kontenerów12. Oprócz kontenerów transport in-
termodalny mo e obs ugiwa  takie jednostki, jak: 

a) ca e zestawy samochodowe (ci gnik siod owy + naczepa) przewo one
na niskopod ogowych platformach kolejowych, tzw. system RoLa 
(Rollende Landstraße);

b) naczepy samochodowe (road-trailers) przewo one na kolejowych wa-
gonach kieszeniowych, tzw. system piggy-back;

c) nadwozia wymienne (swap-bodies) przewo one na kolejowych wago-
nach platformach kontenerowych. 

Wymienione technologie stanowi  bez w tpienia mniejsz  cz  rynku.  
W przypadku RoLa ograniczenie to ma g ównie charakter przestrzenny, ponie-
wa  w praktyce funkcjonuje w zasadnie g ównie na alpejskich po czeniach na 
terenie Austrii i Szwajcarii, obejmuj c równie  kraje s siednie. Us ugi RoLa 
wiadczone s  w Europie tylko przez siedem firm13, w ród których zdecydowa-

nym liderem jest austriacki Ökombi, posiadaj cy 43% europejskiego rynku. 
Podkre lenia wymaga jednak fakt, e tego rodzaju przewozy wymagaj  wspar-
cia finansowego ze strony publicznej, co zarówno w Austrii, jak i Szwajcarii 

                                                          
8  Potocznie uk ad ten nazywany jest „droga–szyna”. 
9  W przypadku przewozów morskich ro-ro jednostk  tak  mo e by  tak e: wagon kolejo-

wy, autokar, samochód osobowy czy te  barka wodna ródl dowa (tzw. system barkowcowy).  
10  Dane dla 2011 roku; wielko  uwzgl dnia równie  nadwozia wymienne (swap-bodies).

Statistics 2011, UIRR, Bruksela 2012. 
11  Dane dla 2011 roku. Analiza rynku kolejowych przewozów intermodalnych, UTK, War-

szawa 2012. 
12  Tzw. kontenerów typologii ISO. 
13  Ökombi, Ralpin, Adria Kombi, Hungarokombi, Alpe Adria, Hupac, Crokombi.
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jest praktykowane. Jest to równie  g ówn  przyczyn  braku tego typu rozwi -
za  w innych pa stwach Europy.  

Rys. 2. Struktura technologiczna europejskiego rynku intermodalnego droga–szyna 
 (2011 rok) 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: UIRR Statistics 2011, UIRR, Bruksela 
 2012. 

Du o bardziej popularne s  przewozy naczep i nadwozi wymiennych. Na-
czepy stanowi  10% europejskiego rynku intermodalnego. Technologia ta jest 
szczególnie wykorzystywana w po czeniach pomi dzy Europ  kontynentaln
a Skandynawi  (Szwecja, Norwegia, Dania). Przewozy te stanowi  bowiem 
cz sto przed u enie morskich serwisów promowych ro-ro.  

Ostatnia z technologii – przewozy nadwozi wymiennych – jest rozwi za-
niem pokrewnym dla przewozów kontenerowych. Kluczow  ró nic  jest sprz t
prze adunkowy wykorzystywany na terminalach intermodalnych, który w miej-
sce tradycyjnego spreadera kontenerowego wykorzystuje specjaln  konstrukcj
umo liwiaj c  chwycenie jednostki od spodu.  

W podsumowaniu wskaza  mo na, e wszystkie scharakteryzowane wy ej
technologie stanowi  element europejskiego rynku transportu intermodalnego, 
jednak e kluczowe znaczenie ma zdecydowanie ruch kontenerowy. 

2. Przewozy intermodalne w Europie z uwzgl dnieniem rynku polskiego 

Bior c pod uwag czne przewozy intermodalne zrealizowane w uk adzie
droga–szyna w 2011 roku w Europie, wskaza  mo na, e w tym systemie ob-
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s u ono 301 mln ton adunków, które przewiezione zosta y w 16,8 mln sztuk 
jednostek. Wynik ten przeliczy  mo na14 na 33 mln TEU (tabela 1)15.

Tabela 1 

Przewozy intermodalne na rynku europejskim w latach 2006–2011 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Masa (mln ton) 232,8 225,8 224,4 247,1 279,8 301,0 
Praca (mln tkm) 84 420,0 79 458,0 80 455,0 87 211,0 98 452,0 104 629,0 
Liczba (sztuk) 16 038,1 14 145,8 14 898,7 15 792,6 14 553,2 16 807,0 
TEU (przeliczeniowe) 32 076,2 28 291,6 29 797,4 31 585,2 29 106,4 33 614,0 
Dynamika TEU 29,9% –11,8% 5,3% 6,0% –7,8% 15,5% 

rednia odleg o  363 352 358 353 352 348 

ród o: opracowanie w asne na podstawie statystyk Eurostat: http://epp.eurostat.ec. 
 europa.eu/portal/page/portal/transport/data/database (20.02.2013). 

Przedstawione dane wskazuj  jednocze nie na wysok  dynamik  zmian na 
rynku, a tak e wzgl dnie sta redni  odleg o  przewozu wynosz c  oko o
350 km. Najwi kszym rynkiem intermodalnym w Europie s  Niemcy obs ugu-
j ce a  26,8% europejskich przewozów (tabela 2).  

Tabela 2 

Narodowe rynki intermodalne oraz ich struktura technologiczna w 2011 roku (sztuk) 

Pa stwo
Kontenery
+ nadwozia 

RoLa Naczepy Inne Razem 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Niemcy 4 069 957 29 422 410 077  4 509 456 
2 W ochy 1 369 425 229 687 217 055 2 079 1 818 246 
3 Austria 1 071 836 324 192 126 907  1 522 935 
4 Szwajcaria 817 411 105 313 118 029 5 109 1 045 862 
5 Belgia 862 293  15 250  877 543 
6 Wielka Brytania 798 834    798 834 
7 Francja 715 865 6 205 65 509 640 788 219 
8 Czechy 751 483  11 149  762 632 
9 Szwecja 537 152  167 201  704 353 

                                                          
14  Przyjmuj c za o enie, e 1 jednostka intermodalna to 2 TEU. W taki sposób kalkulowane 

s  wyniki bran y przez UIRR (www.uirr.com; 10.02.2013). 
15  Statystyka uwzgl dnia równie  przewozy realizowane w UE-27 oraz Turcji, Chorwacji, 

Norwegii i Szwajcarii. 
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1 2 3 4 5 6 7 

10 Holandia 568 577    568 577 
11 Turcja 502 425    502 425 
12 Polska 475 460 7 109  475 576 
13 Norwegia 339 591  111 733  451 324 
14 Hiszpania 401 604    401 604 
15 W gry 268 051 31 198 20 133  319 382 
16 S owenia 240 000 42 618  234 282 852 
17 Rumunia 259 010 763 148  259 921 
18 S owacja 211 602    211 602 
19 Portugalia 200 358    200 358 
20 otwa 79 722    79 722 
21 Litwa 71 444    71 444 
22 Finlandia 51 125 3 221 4 002  58 348 
23 Bu garia 32 724    32 724 
24 Chorwacja 31 911    31 911 
25 Estonia 21 645    21 645 
26 Irlandia 9 520    9 520 

14 759 025 772 626 1 267 302 8 062 16 807 015 

ród o: opracowanie w asne na podstawie statystyk Eurostat: http://epp.eurostat.ec. 
 europa.eu/portal/page/portal/transport/data/database (20.02.2013). 

Wi e si  to z rozwojem zapleczowych przewozów kolejowych kontenerów  
i naczep obs ugiwanych w niemieckich portach morskich (np. Hamburg, Bre-
merhaven, Lubeka, Kilonia). Kolejne pozycje zajmuj  W ochy (10,8%), Austria 
(9,1%) oraz Szwajcaria (6,2%). We wszystkich wskazanych przypadkach klu-
czowym czynnikiem rozwoju kolejowego transportu intermodalnego jest po-
trzeba pokonania Alp. Powi zanie Europy centralnej z po udniow  wymaga 
bowiem transportu przez wra liwe ekologicznie tereny górskie. Marginalnie 
przewozy takie realizowane s  równie  w Finlandii, jak i w Polsce.

W Polsce rynek kolejowych przewozów intermodalnych w 2011 roku 
oszacowany zosta  na 488,9 tys. jednostek adunkowych, w tym 480,4 tys. kon-
tenerów16. Wynik ten przeliczy  mo na na 798 905 TEU (tabela 3). Co wi cej,
widoczny jest ogromny, blisko 40-procentowy przyrost ruchu intermodalnego 
w kraju w ostatnim roku. Tym samym przewozy intermodalne stanowi y 2,37% 
pracy i 4,53% masy przewozowej w kraju realizowanej kolej . Podkre li  nale-
y, e jest to zdecydowanie niski udzia  w porównaniu do innych pa stw euro-

pejskich. W ród du ych pa stw Europy wskaza  mo na takie przyk ady, jak: 
Hiszpania (36,88%), Wielka Brytania (31,30%), Niemcy (29,00%) czy Francja 

                                                          
16  Jak wida , istnieje rozbie no  (13 333 sztuki) pomi dzy danymi publikowanymi w Eu-

rostacie a wielko ciami UTK.  
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(25,38%). Ró nica ta wynika jednak zarówno z niedorozwoju systemu inter-
modalnego, jak i wci  du ej masy adunków obs ugiwanych w Polsce kolej .
Bazuj c na jednostkach TEU, wskaza  mo na, e 80,26% przewozów to prze-
wozy mi dzynarodowe, komunikuj ce porty morskie Morza Pó nocnego (g ów-
nie Hamburg i Rotterdam) z po udniowymi obszarami Polski. 

Tabela 3 

Przewozy intermodalne w Polsce 2003–2011 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Masa (tys. ton) 3 419 4 084 4 772 3 315 4 404 5 906 
Praca (mld tkm) 1 350 1 625 2 214 1 449 1 888 2 447 
Liczba (sztuk) 266 226 342 351 423 763 226 995 344 573 488 909 
TEU (przeliczeniowe) 412 798 540 044 692 947 429 765 583 622 798 905 
Dynamika TEU 46,2% 30,8% 28,3% –38,0% 35,8% 36,9% 

rednia odleg o  395 398 464 437 429 414 

ród o:  opracowanie w asne na podstawie: Analiza rynku kolejowych przewozów  
 intermodalnych, UTK, Warszawa, maj 2012 roku. 

Z drugiej strony, patrz c na struktur  technologiczn  przewozów, potwier-
dzi  mo na dominacj  transportu kontenerów. W przypadku pozosta ych roz-
wi za  ilo ci obs ugiwanych jednostek s  niewielkie, odpowiednio dla nadwozi 
wymiennych 8387 sztuk, dla naczep 109 sztuk oraz dla systemu RoLa 7 sztuk  
w 2011 roku. 

3. Us ugodawcy rynku intermodalnego – struktura podmiotowa

Przedstawiona wy ej charakterystyka rynku intermodalnego wskazuje na 
jego du  z o ono , co wynika zarówno z charakteru dzia alno ci transporto-
wej, jak i wyst puj cej na nim wieloga ziowo ci (rys. 3). Przewozy intermo-
dalne w uk adzie droga–szyna b d  bowiem obejmowa cznie wszelkie ele-
menty zwi zane z dzia alno ci  przewozów kolejowych i drogowych, a jedno-
cze nie wymaga  koordynacji. Co wi cej, do dzia ania niezb dne b d  odpo-
wiednio przygotowane pod wzgl dem operacyjnym i technicznym punktowe 
elementy infrastruktury – terminale kontenerowe. W tym wypadku przewozy 
intermodalne wpisywa  si  b d  w kolejne ga zie – przewozy morskie oraz 
wodne ródl dowe. Tym samym niezmiernie trudno jest jednoznacznie okre li



152 Maciej Matczak

zakres oraz sposób jego funkcjonowania. Rynek transportu intermodalnego 
mo na bowiem charakteryzowa  przy wykorzystaniu kilku kryteriów, w ród
których za najwa niejsze uzna  mo na:

a) struktur  podmiotow , gdzie mówi  trzeba o przedsi biorstwach i in-
stytucjach maj cych wp yw na funkcjonowanie i rozwój rynku inter-
modalnego; 

b) struktur  przestrzenn , w ramach której wyró nia si  przewozy krajo-
we lub mi dzynarodowe; 

c) struktur  rodzajow , odnosz c  si  do typu obs ugiwanej relacji. 

Rys. 3. Podstawowe elementy sk adowe realizacji us ugi intermodalnej w uk adzie
 droga–szyna 

ród o: opracowanie w asne.

Transport intermodalny z uwagi na swoj  z o ono  anga uje szereg pod-
miotów, w gestii których le y powodzenie, a co wa niejsze, konkurencyjno
operacji transportowej (tabela 4).

Oczywi cie, podmioty dzia aj ce na rynku intermodalnym mog  wchodzi
w ró ne role, kreuj c tym samym okre lone modele biznesowe na rynku inter-
modalnym (kwestia ta omówiona jest w kolejnej cz ci opracowania). Podkre-
li  trzeba, e tylko wspó dzia anie wszystkich wymienionych podmiotów mo e

zapewni  us ug , która b dzie konkurencyjna dla transportu drogowego, za-
równo pod wzgl dem kosztowym, jak i jako ciowym (czas dostawy).  
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Tabela 4 

Podmioty dzia aj ce w obszarze kolejowego transportu intermodalnego 

Podmiot G ówne funkcje 
Zarz dcy infrastruktury kolejowej zapewnienie dost pu do tras kolejowych o od-

powiednich parametrach techniczno-eksploa-
tacyjnych 

kszta towanie cen za dost p do infrastruktury 
kolejowej

Przewo nicy kolejowi wykonywanie przewozów kolejowych (pro-
wadzenie poci gów)

dyspozycja taborem trakcyjnym 
Operatorzy transportu intermodalnego organizacja procesu transportowego 
Zarz dcy terminali intermodalnych realizacja procesów prze adunkowych i sk a-

dowych 

prowadzenie depot kontenerowych 
Klienci transportu kolejowego przewóz kontenerów innymi ga ziami trans-

portu

spedytorzy zlecaj cy us ug  intermodaln

operatorzy logistyczni wykorzystuj cy inter-
modal

Inni w a ciciele taboru przewozowego (wagonów) 
dostarczaj cy sprz t transportowy, depot kon-
tenerowe oferuj ce pud a, firmy kontrolne, 
UTK, zarz dcy infrastruktury drogowej itd. 

ród o: opracowanie w asne.

Kluczow  rol  w ród wskazanych podmiotów zajmowa  b d  trzy rodzaje 
przedsi biorstw:

– operatorzy intermodalni, 
– przewo nicy kolejowi, 
– zarz dcy terminali.  
Dlatego te  dalsza analiza rynku b dzie przeprowadzona z uwzgl dnie-

niem takiego podzia u.
Najwi kszym operatorem intermodalnym w Europie pod wzgl dem liczby 

obs u onych jednostek jest niemieckie Kombiverkher. W 2011 roku przewioz o
692,4 tys. jednostek intermodalnych. Kolejne pozycje zajmuj  belgijski IFB 
oraz szwajcarski Hupac (rys. 4).  
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Rys. 4. Najwi ksi operatorzy intermodalni w Europie 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: UIRR Statistics 2011, UIRR, Brukse- 
 la 2012. 

Z uwagi na brak kompletnych danych o poszczególnych operatorach dzia-

aj cych w Polsce ocena pozycji rynkowej mo e by  oparta na liczbie obs ugi-

wanych sta ych relacji intermodalnych, na któr  wskazuj  wykorzystywane 

stacje docelowe. Oczywi cie nie uwzgl dnia to cz stotliwo ci, z jakimi wiad-

czony jest serwis, jak i pokonywanej odleg o ci. W tabeli 5 przedstawiono po-

szczególne stacje docelowe. Zgodnie z przedstawionymi wielko ciami najbar-

dziej rozbudowan  sie  po cze  posiada Cargosped, spó ka z grupy PKP Car-

go. Przewozy firmy w 2011 roku wynios y oko o 90 tys. TEU17.

Drugim operatorem jest Polzug Intermodal, którego przewozy w 2011 ro-

ku wynios y 86 tys. TEU18. Obydwie spó ki obs ugiwane s  g ównie przez 

przewo nika PKP Cargo. Trzecim operatorem, bior c pod uwag  liczb  obs u-

giwanych stacji, na polskim rynku jest PCC Intermodal SA, który w 2011 roku 

obs u y  141 200 TEU. Oznacza to, e jest to najwi kszy polski operator inter-

modalny, bior c pod uwag  liczb  obs u onych kontenerów. 

                                                          
17  http://www.cargosped.pl/index.php/pl/wydarzenia/171-cargosped-lokomotywa-polskiego-

intermodalu (20.02.2013). 
18  http://www.polzug.de/pl/przedsiebiorstwo/liczby-dane-fakty.html (17.02.2013). 
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Tabela 5 

Stacje docelowe kolejowych serwisów kontenerowych  

obs ugiwane przez operatorów intermodalnych dzia aj cych w Polsce 

 Operator 
Liczba stacji 
docelowych 

Stacje docelowe19

1 Cargosped 15 Gda sk, Gdynia, Szczecin, Kostrzyn, Pozna ,
Kobylnica, ary, Wróblin G ogowski, ód ,
Radomsko, Gliwice, Brzesko, Lublin, Warszawa, 
Hamburg

2 Polzug Intermodal 8 Gdynia, Gda sk, Pozna , ód , Warszawa, 
Ma aszewicze, Wroc aw, Katowice, Hamburg, 
Rotterdam 

3 PCC Intermodal 5 Gda sk, Gdynia, Kutno, Brzeg Dolny, Gliwice, 
Hamburg, Bremerhaven, Rotterdam, Duisburg, 
Frankfurt/Oder, Moskwa 

4 Spedcont 4 Gdynia, Gda sk, ód , Sosnowiec 
5 Hupac Intermodal 3 S awków, Kobylnica, Warszawa 
6 Maersk Polska 3 Gda sk, K ty Wroc awskie, S awków
7 Rail Baltic 3 Gdynia, S awków, Brzesko 
8 ATC Rail 3 Gda sk, Pozna , Radomsko 
9 Erontrans 2 Gda sk, Kobylnica 
10 ERS Railway 1 Rotterdam, Pozna
11 Kombiverkehr 1 Pozna

ród o: opracowanie w asne na podstawie: Baltic Container Yearbook 2012, „Baltic
 Transport Journal. Free supplement” 2012, nr 5.

Drugim typem podmiotów, które determinuj  mo liwo ci wiadczenia
us ug, s  przewo nicy kolejowi. Przyj  mo na, e wi kszo  europejskich 
przewo ników wiadczy us ugi przewozowe dla operatorów intermodalnych, 
dlatego te  nie jest zasadne charakteryzowanie rynku na tym poziomie. Patrz c
jednak na rynek przewo ników kolejowych dzia aj cych w intermodalu w Pol-
sce, wskaza  mo na na dziewi  przedsi biorstw dzia aj cych w tym obszarze. 
W ród nich wymieni  mo na: PKP Cargo, PKP LHS, Lotos Kolej,  
CTL Express, CTL Logistics, DB Schenker Rail, STK Wroc aw, Rail Polska, 
Majko Trans. Najwi kszym przewo nikiem dzia aj cym na rynku jest  
PKP Cargo, które w 2011 roku mia o 74,28% rynku (ok. 590 tys. TEU). Jest 
ono w a cicielem spó ki Cargosped, a tak e wiadczy us ugi dla wielu innych 
operatorów (np. Polzug). Drug , siln  pozycj  zanotowa  w 2011 roku Lotos 

                                                          
19  Dla operatorów mi dzynarodowych, tylko zlokalizowane w Polsce. 
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Kolej, który wykona  21,42% pracy przewozowej (ok. 170 tys. TEU). W ród
mniejszych graczy wymieni  mo na: PKP LHS (2,2%), CTL (1,7%) oraz STK 
(1,2%). Pozostali przewo nicy maj  jedynie ladowy udzia  w przewozach in-
termodalnych w Polsce.  

Trzecim rodzajem podmiotu rynku intermodalnego s  operatorzy terminali 
intermodalnych (l dowych). W Europie, jak i w Polsce, najcz ciej s  nimi 
operatorzy transportu intermodalnego. Szacuje si , e obecnie w Europie funk-
cjonuje 860 terminali intermodalnych20, z których ponad po owa (ok. 55%) to 
terminale kolejowe21. Koncentruj c si  na krajowym rynku, wskaza  mo na na 
37 terminali intermodalnych, z czego dziesi  z nich to terminale kontenerowe 
lub promowe zlokalizowane w portach morskich. Tym samym do l dowych 
terminali kontenerowych zaliczy  mo na 27 lokalizacji (rys. 5).  

Rys. 5. L dowe terminale kontenerowe w Polsce wed ug operatorów 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: Analiza rynku kolejowych przewozów in-
 termodalnych, UTK, Warszawa, maj 2012. 

Najwi ksz  liczb  terminali dysponuje obecnie Cargosped, a dalej Sped-
cont, PCC Intermodal i Polzug. W ród zarz dców terminali znajduj  si  rów-
nie  firmy nieb d ce operatorami, w tym wypadku jednak najcz ciej dysponu-
j  one jednym obiektem. Lista zarz dców i terminali pozostaj cych w ich dys-
pozycji przedstawia si  nast puj co:

                                                          
20 Final Report on the European Network of Inland Terminals, D 6.1., Projekt BE LOGIC 

2011 roku, s. 15. 
21  Pozosta  cz  stanowi  terminale morskie i wodne ródl dowe.
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– Cargosped: Gliwice, M awa, Warszawa, Kobylnica, G dki, Braniewo, 
– Spedcont: ód  Olechów, Warszawa G ówna Towarowa, Pozna  Gar-

bary, Sosnowiec Po udniowy, 
– Polzug: D browa Górnicza, Pruszków, G dki, Wroc aw,
– PCC Intermodal SA: Brzeg Dolny, Gliwice, Kutno, 
– Prokont: Tychy, 
– Euroterminal S awków: S awków,
– CTL Logistics: Piotrków Trybunalski, 
– ATC Rail: Pozna , Radomsko, 
– Schavemaker Cargo: K ty Wroc awskie,
– CLIP Logistics: terminal Pozna .
W ród wskazanych zarz dców terminali intermodalnych sze ciu pe ni

funkcj  operatorów, pozostali za  koncentruj  si  na wiadczeniu us ugi prze a-
dunkowo-sk adowej dla innych podmiotów. 

4. Struktura przestrzenna oraz rodzajowa rynku us ug intermodalnych 

Funkcjonowanie operatorów intermodalnych analizowa  mo na równie
z punktu widzenia miejsca oraz rodzaju wiadczonych us ug. W tej dwuwymia-
rowej strukturze mówi  mo na o nast puj cych kategoriach rynku: 

– przestrzennych – rynku krajowym i mi dzynarodowym, 
– rodzajowych – rynku kontynentalnym (l dowym) i zapleczowym (mor-

sko-l dowym)22.
cz c wskazane wy ej kryteria, otrzyma  mo na cztery charakterystycz-

ne rynki intermodalne, co dotyczy zarówno Europy, jak i Polski (rys. 6).  

Rys. 6. Modelowe rynki transportu intermodalnego 

ród o: opracowanie w asne.

                                                          
22  Generowany na l dowych po czeniach do/z portów morskich. 
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Badanie przestrzennej struktury kolejowych przewozów intermodalnego 
wskazuje na dominacj  relacji krajowych, zarówno w wymiarze europejskim, 
jak i Polski (rys. 7). Szczególnie wysoki udzia  przewozów krajowych (pomija-
j c kraje wyspiarskie, jak Irlandia czy Wielka Brytania) wyst puje w krajach 
zlokalizowanych na peryferiach Europy, jak: Norwegia (89%), Portugalia 
(84%), Hiszpania (76%) oraz Szwecja (65%). Z drugiej strony s  pa stwa,
w których udzia  ten jest niewielki (np. Szwajcaria, S owacja, W gry, Litwa czy 
Estonia). Wynika to g ównie z niewielkich rozmiarów pa stw, co determinuje 
krótkie d ugo ci po cze  i w efekcie nisk  efektywno  transportu intermodal-
nego. Relacje mi dzynarodowe zajmowa y 41,5% europejskiego i 28,8% pol-
skiego rynku intermodalnego. Ostatni , wa n  relacj , która monitorowana jest 
na rynku intermodalnym, jest tranzyt (zgodnie z zaproponowanym podzia em 
b dzie to cz  rynku mi dzynarodowego – rys. 7).  

Rys. 7. Struktura przestrzenna rynku intermodalnego w Europie i w Polsce 

ród o: opracowanie w asne na podstawie statystyk Eurostat: http://epp.eurostat.ec. 
 europa.eu/portal/page/portal/transport/data/database (20.02.2013). 

Patrz c z perspektywy pa stw europejskich, relacje tranzytowe stanowi
12,2% kolejowych przewozów intermodalnych. W Polsce w tej relacji obs u o-
no 122,7 tys. jednostek, co prze o y o si  na wysoki, bo 25,8% udzia  w rynku. 
Wynika to oczywi cie z centralnego po o enia Polski. Bior c pod uwag  liczb
obs ugiwanych jednostek na po czeniach tranzytowych, szczególn  pozycj
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w Europie zajmuj  jednak (2011 rok): Szwajcaria (767 tys. jednostek przy 
udziale 73,3% w przewozach ca kowitych), Niemcy (416 tys.) oraz Austria  
(288 tys.). 

Odnosz c powy sze do rynku polskiego, wskaza  mo na na obszar dzia-
alno ci poszczególnych operatorów intermodalnych (tabela 6). 

Tabela 6 

Operatorzy kolejowych przewozów intermodalnych w Polsce 

Serwis Operator 
KRAJOWE Maersk Polska, Spedcont, ATC Rail, Erontrans 
MI DZYNARODOWE ERS Railways, Hupac Intermodal, Kombiverkehr 
KRAJOWE I MI DZYNARODOWE PCC Intermodal, Cargosped, Polzug, Intermodal, 

Baltic Rail 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: Baltic Container Yearbook 2012, „Baltic 
 Transport Journal. Free supplement” 2012, nr 5. 

W odniesieniu do struktury rodzajowej kolejowych przewozów inter-
modalnych szczególne miejsce zajmowa  b dzie ruch zapleczowy, zarówno 
mi dzynarodowy, jak i krajowy. W obydwu przypadkach w zasadzie mówi
nale y g ównie o transporcie kontenerów, które przyp yn wszy do europejskich 
portów morskich, dystrybuowane s  na zaplecze przy wykorzystaniu kolei. 
Szczególnym przypadkiem ruchu zapleczowego b dzie równie  obs uga naczep 
samochodowych i nadwozi wymiennych. Jest to obszar aktywno ci wynikaj cy 
z istotnej roli, jak  maj  przewozy ro-ro wyst puj ce np. w zachodniej cz ci
Ba tyku. Z drugiej strony, ruch kontynentalny, krajowy czy mi dzynarodowy 
ma drugoplanowe znaczenie. Odnosz c si  do jednostek intermodalnych obs u-
giwanych w uk adzie droga–szyna, wskaza  mo na na brak podstaw (technolo-
gicznych czy ekonomicznych), aby wykorzystywa  kontenery do obs ugi prze-
wozów kontynentalnych. Wynika to z du ej masy pud a, która ogranicza mo -
liwo ci przewozowe samochodów ci arowych (przy zachowaniu dopuszczal-
nych nacisków na o  pojazdu). W zwi zku z tym kontynentalne przewozy in-
termodalne b d  g ównie dotyczy  technologii RoLa (zestawy drogowe) oraz 
piggy back (naczepy). Kluczowymi determinantami w tego typu przewozach 
b d  za  odleg o  oraz wyst powanie istotnych ogranicze  w ruchu drogo-
wym. Pierwszy czynnik w sposób naturalny eliminuje przewozy krajowe  
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w wi kszo ci pa stw europejskich (zbyt ma e odleg o ci przewozu). W zwi zku
z tym intermodal kontynentalny b dzie rozwija  si  na po czeniach mi dzyna-
rodowych. Drugim wa nym obszarem rozwoju transportu intermodalnego b d
sfery, gdzie istniej  istotne ograniczenia lub niewielkie mo liwo ci obs ugi
ruchu drogowego. Jako szczególny przypadek wskaza  mo na Alpy, gdzie 
transport adunków w du ej cz ci przeniesiony zosta  na kolej.

Rys. 8. Struktura rodzajowa kolejowych przewozów intermodalnych w Europie  
 (2011 rok) 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: 2010 Report on combined transport  
 in Europe, UIC, grudzie  2010 roku. 

Analiza struktury przedsi biorstw intermodalnych dzia aj cych na euro-
pejskim rynku transportowym wskazuje, e prawie po owa firm (46%) oferuje 
zarówno przewozy zapleczowe, jak i kontynentalne (rys. 8). Kolejne 29% spe-
cjalizuje si  w obs udze relacji zapleczowych, a pozosta e tylko kontynental-
nych23. Na krajowym rynku istnieje zdecydowana dominacja przewozów zaple-
czowych, zarówno w relacjach krajowych, jak i mi dzynarodowych.  

5. Modele biznesowe na rynku intermodalnym

Pomimo wielu podmiotów zaanga owanych w wiadczenie us ug na rynku 
intermodalnym szczególn  pozycj  w wiadczeniu us ugi intermodalnej zajmuje 
tzw. operator intermodalny. W praktyce podmiot ten mo e zajmowa  odmienne 
pozycje w uk adzie podmiotowym. Badaj c wyst puj ce na rynku struktury, 

                                                          
23 2010 Report on Combined Transport in Europe, UIC, grudzie  2010 roku, s. 19. 
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wskaza  mo na na trzy podstawowe modele biznesowe24 wyst puj ce na rynku 
intermodalnym. W ród nich wymieni  mo na nast puj ce typy: 

– uniwersalny operator intermodalny, 
– przewo nik kolejowy wchodz cy w rol  operatora intermodalnego, 
– us ugodawca logistyczny/spedytor wchodz cy w rol  operatora inter-

modalnego.  
W pierwszym przypadku operator b d cy niezale nym podmiotem definiuje, 
wdra a oraz realizuje us ugi intermodalne w imieniu strony trzeciej i jej adun-
ku. Bazuj c na wymaganiach klienta, projektuje on us ug  intermodaln ,
w szczególno ci okre la: terminale nadania i odbioru, rozk ad jazdy, mas
i d ugo  poci gu, taryf  czy te  typy wykorzystywanych wagonów. Po stronie 
produkcji dokonuje on zakupu us ug na rynkach cz stkowych: 

– us ug  przewozu kolejowego (od przedsi biorstwa posiadaj cego do-
st p do kolejowego rynku przewozowego), 

– us ug  prze adunkow  (terminale intermodalne morskie i l dowe),
– us ug  transportu drogowego (tzw. odwóz). 

Najcz ciej dokonuje zakupu zblokowanych serwisów kolejowych od przewo -
ników kolejowych, przejmuj c ryzyko wype nienia sk adu, a nast pnie sprzeda-
je pojemno  sk adu klientom. Je eli robi to w formie otwartej, czyli obs uguje
wszystkich ch tnych, mówi  mo na o tzw. otwartych poci gach zblokowanych 
(open block train service), je eli za  okre lone po czenie przeznaczone jest 
tylko dla konkretnego klienta, mówi  mo na o poci gu dedykowanym (compa-
ny train). W skrajnym przypadku operator taki nie dysponuje w asnym maj t-
kiem operacyjnym, a jest jedynie koordynatorem (zarz dzaj cym) serwisu in-
termodalnego. Swoj  us ug  oferuje za  spedytorom, us ugodawcom logistycz-
nym b d  za adowcom, którzy poszukuj  mo liwo ci przewozu. Doda  równie
trzeba, e operator po rednio wchodzi tak e na rynek infrastruktury, której 
koszt stanowi element kupowanej us ugi przewozowej.

Wa nym trendem w rozwoju wspó czesnego rynku intermodalnego jest 
coraz silniej widoczny udzia  intermodalnych operatorów zapleczowych, którzy 
wyewoluowali z analizowanego wy ej modelu. Dla podniesienia swojej konku-

                                                          
24  Bazuj c na strukturze funkcjonalnej ryku intermodalnego, w której jeden podmiot mo e

realizowa  kilka zada , model biznesowy rozumiany powinien by  tutaj jako okre lenie funkcji 
stanowi cej podstawowe ród o dochodu przedsi biorstwa. Por. Koncepcje i narz dzia zarz dza-
nia strategicznego, red. M. Romanowska, P. Wachowiak, Wyd. SGH, Warszawa 2006, s. 243. 
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rencyjno ci dokonuj  oni pe nej integracji a cucha dostaw, a w zwi zku z tym 
cz st  praktyk  jest: 

– tworzenie sieci w asnych terminali intermodalnych stanowi cych szkie-
let siatki po cze  kolejowych, 

– inwestowanie we w asny tabor wagonowy, 
– oferowanie us ug przewozu drogowego, cz sto w asnym taborem, 
– wiadczenie us ug depot kontenerowego.

W pewnym zakresie mog  sta  si  tak e spedytorem, jednak e najcz ciej
o ograniczonym obszarze dzia ania, co wynika z ograniczonego rynku poten-
cjalnych zleceniodawców oraz niech ci do konkurowania z w asnymi klientami.  

Drugim z modeli biznesowych wykorzystywanych na rynku intermodal-
nym jest rozwój tego typu us ug wiadczonych przez przewo ników kolejo-
wych, co mo e by  realizowane na dwa sposoby. W pierwszym, na siatce po -
cze , jak  dysponuje „tradycyjny” przewo nik, oferowane s  przewozy jedno-
stek intermodalnych. W tym wypadku jednak nie mo na mówi  o wysokiej 
regularno ci i szybko ci dostawy (istotne kryteria decyzyjne). Intermodalny 
proces przewozowy uzale niony jest bowiem od sposobu obs ugi ca ego sk adu,

cznie z operacjami po rednimi czy innymi czynno ciami wyd u aj cymi czas 
transportu. Innym, bardziej rozwini tym wariantem omawianego modelu jest 
tworzenie przez przewo ników kolejowych w asnych serwisów intermodal-
nych, co powoduje ich wej cie w rol  operatora intermodalnego (tzw. full-
-blown intermodal operators). Us uga taka przybiera form  drzwi–drzwi (cz sto
port–drzwi), co oznacza konieczno  zapewnienia us ugi dowozowej (transport 
drogowy). Cz st  praktyk  rynkow  jest wydzielenie spó ki córki, która staje 
si  takim operatorem intermodalnym. Przyk ady operatorów reprezentuj cych 
wszystkie opisywane modele zamieszczono na rysunku 9. 

Rys. 9. Modele biznesowe na rynku intermodalnym z przyk adami 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: 2010 Report on Combined Transport  
 in Europe, UIC, grudzie  2010 roku. 
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Trzecim rozwi zaniem spotykanym na rynku jest wej cie m.in. us ugo-
dawcy logistycznego, armatora, przewo nika drogowego czy te  spedytora  
w rol  operatora intermodalnego. Us uga intermodalna staje si  wi c rozszerze-
niem dotychczasowej oferty. Najcz ciej us uga wdra ana jest dla okre lonego
du ego klienta, jednak e z biegiem czasu zaczyna by  otwierana dla zewn trz-
nych za adowców (mo liwo  zape niania sk adu, zw aszcza w relacji powrot-
nej). W tego typu przypadkach rozwój us ug bardzo cz sto odbywa si  dzi ki
procesowi integracji pionowej, w ramach której du y operator logistyczny na-
bywa mniejsze przedsi biorstwa (lub cz  udzia ów w nich) dzia aj ce ju  na 
rynku intermodalnym (przewo nicy drogowi, terminale intermodalne, operato-
rzy intermodalni). 

Oczywi cie, rynek intermodalny jest bardzo dynamiczn  struktur , dlatego 
te  wskazane wy ej modele uzna  mo na za wyj ciowe. Cz sto tworzone s
równie  spó ki, maj ce wiadczy  okre lony serwis intermodalny, których 
udzia owcami s  podmioty funkcjonuj ce ju  na rynku transportowym. Przy-
k adem mo e by  tutaj firma boxXpress, w której udzia y posiadaj :

– ERS Railways B.V. (przewo nik kolejowy), b d cy spó k  zale n
Maersk Line (morski armator kontenerowy), 

– Eurogate Intermodal GmbH, Hamburg, zale na od Eurogate Group 
(operator terminali kontenerowych), 

– TX Logistik AG, 100-procentowy w a ciciel spó ki to Trenitalia (prze-
wo nik kolejowy).  

Odnosz c powy sz  klasyfikacj  do polskiego rynku, wskaza  mo na, e
us ugi intermodalne wiadczy obecnie w Polsce dziesi  firm, z których wi k-
szo  to klasyczni uniwersalni operatorzy intermodalni (rys. 7). wiadcz  oni 
us ugi typu open block train, czyli obs uguj  wielu klientów w ramach poszcze-
gólnych serwisów intermodalnych.  

Do drugiego modelu biznesowego zaliczy  mo na operatorów Cargosped 
oraz CTL Express, którzy s  w pe ni zale nymi spó kami od przewo ników
kolejowych, odpowiednio PKP Cargo oraz CTL Logistics. W jednym przypad-
ku (ERS Railways, po czenie Rotterdam–Pozna ) serwis wiadczony jest pod 
szyldem przewo nika kolejowego.

Oprócz nich, po czenia intermodalne organizuj  tak e przedsi biorstwa
spedycyjne (w tym wypadku s  to raczej us ugi stworzone pod konkretnego 
odbiorc  dysponuj cego du  mas adunkow , tzw. company train). Serwis nie 
ma wi c charakteru sta ego (realizowany jest tak d ugo, jak firma obs uguje
dany kontrakt), cho  zapewne przy du ym zainteresowaniu innych us ugobior-
ców zostanie podtrzymany.  
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Podsumowanie

Reasumuj c przeprowadzon  wy ej analiz  struktury rynku intermodalne-
go w Europie, podkre li  nale y du  jego z o ono , zarówno pod wzgl dem 
podmiotowym, przestrzennym, jak i rodzajowym. Nie ma w tpliwo ci, e
g ównym obszarem rozwoju transportu intermodalnego jest obs uga portów 
morskich, zw aszcza adunków skonteneryzowanych. Z drugiej strony, nale y
wskaza  na konieczno  szerszego w czenia intermodalu do obs ugi europej-
skich po cze  kontynentalnych. Tylko w tym przypadku mo liwa b dzie prak-
tyczna realizacja postulatu zrównowa onego transportu. Kluczow  zalet  trans-
portu intermodalnego jest bowiem niski poziom negatywnych efektów ze-
wn trznych, który generuje. Bazuj c wi c na koncepcji kosztów spo ecznych, 
nale a oby wspiera  przewozy intermodalne, w wyniku czego poprawie ulec 
mo e ich pozycja konkurencyjna wzgl dem transportu drogowego.  

Przedstawion  wy ej analiz  traktowa  nale y jako tekst zach caj cy do 
dalszych poszerzonych i pog bionych bada . Szczególnie dotyczy to struktury 
podmiotowej (m.in. roli zarz dców infrastruktury liniowej i punktowej), jak te
powi za  mi dzyga ziowych (mechanizm transmisji efektów popytowych  
i poda owych na funkcjonowanie rynku intermodalnego).  
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ORGANIZATION, STRUCTURE AND BUSINESS MODELS
OF THE EUROPEAN INTERMODAL MARKET 

Summary

Development of intermodal transport in Europe is particularly important direction 
of EU transport policy in recent years. This action is coherent with the sustainable de-
velopment attitude, as well as an important area of business activity. Unfortunately, the 
concept of intermodal transport is not transparent enough and multitude of definitions 
of similar transport systems (combined, multimodal) introduces a difficulty in its defini-
tion. Commonly this type of transportation system are associated with road – rail solu-
tion, where the loading units are operated using road and rail means of transport. 
Analysis of even such a limited area is extremely difficult, as there is much complexity 
structure concern: technological, entity, spatial and generic scope. In addition, the in-
termodal transport market can function according to several basic business models. 
These complexity of the problem is an important factor hindering the development of 
intermodal transport, which is particularly felt in Poland. An analysis of the intermodal 
market, carried out in this article will thus understand its operation, and also to identify 
potential areas that the levers of its future growth. 

Keywords: intermodal transport, multimodal transport, combined transport; transport 
market, intermodal transport operators

Translated by Maciej Matczak
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W ODZIMIERZ RYDZKOWSKI1

KONCEPCJA POMORSKIEGO CENTRUM LOGISTYCZNEGO
JAKO CZYNNIK ROZWOJU PRZE ADUNKÓW KONTENEROWYCH

W DCT GDA SK

Streszczenie

W 2010 roku wyd u ono wiatowy serwis statków oceanicznych Maersk, dzi ki 
czemu najwi ksze kontenerowce zawijaj  bezpo rednio z Dalekiego Wschodu do 
Gda ska. Wydarzenie to zreorganizowa o a cuch dystrybucyjny kontenerów importo-
wanych z Azji do ró nych destynacji w regionie Morza Ba tyckiego. Do tego czasu 
kontenery kierowane do odbiorców w Polsce trafia y transportem drogowym, kolejo-
wym lub tzw. feederami za po rednictwem portów zachodnioeuropejskich. Obecnie 
spedytorzy mog  wybiera  nie tylko mi dzy portami w Rotterdamie, Hamburgu i Bre-
merhaven, ale mog  organizowa  proces transportowy, odbieraj c kontenery z G boko-
wodnego Terminalu Kontenerowego (DCT) w Gda sku.

Kolejnym posuni ciem zmierzaj cym do podniesienia atrakcyjno ci portu  
w Gda sku jest rozpocz cie budowy Pomorskiego Centrum Logistycznego na zapleczu 
DCT. Centrum to ma dzia a  wed ug niekonwencjonalnej i nowatorskiej idei zastoso-
wanej w Wielkiej Brytanii. Jej celem jest unikni cie dublowania podró y kontenera 
(za adowanego do centrum dystrybucji po o onego w g bi kraju i jego pró nego po-
wrotu do portu). Projekt zak ada przeniesienie roz adunku kontenerów przyby ych  
z Azji do DCT w Gda sku na bezpo rednie zaplecze portu, do Pomorskiego Centrum 

                                                          
1  mgr Maria Matusiewicz, prof. zw. dr hab. W odzimierz Rydzkowski – Uniwersytet Gda -

ski, e-mail: m.matusiewicz@ug.edu.pl, w.rydzkowski@ug.gda.pl. 
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Logistycznego, a nast pnie rozwo enie towarów z magazynów zlokalizowanych w PCL 
wprost do odbiorców. Idea przesuni cia procesów prze adunkowo-magazynowych do 
centrum logistycznego umiejscowionego na zapleczu portu ma s u y  zwi kszeniu
efektywno ci a cucha dostaw, zmniejszaniu kosztów i racjonalizacji czasu realizacji 
dostaw. Realizacja tej koncepcji wzmocni aby pozycj  Gda ska jako hubu, co jest 
ogromn  szans  rozwoju gospodarki regionu i kraju. Czy jednak rozwi zanie to sprzyja 
rozwojowi przewozów intermodalnych? Obecnie oko o 30% kontenerów ekspediowa-
nych jest z DCT kolej . W przypadku budowy i funkcjonowania PCL przewozy inter-
modalne z rejonu portu mog  ulec zmniejszeniu. Artyku  ma na celu ocen  wp ywu 
budowy i funkcjonowania PCL na przewozy intermodalne.  

S owa kluczowe: DCT, Pomorskie Centrum Logistyczne, transport intermodalny,  
polski hub 

Wst p

W po owie lat osiemdziesi tych dwa wielkie liniowce, Evergreen Marine 
Corporation i United States Lines, zainicjowa y serwis kontenerowy dooko a
wiata – round-the-world service (RTW). Koncepcja ta, wi ca g ówne trans-

oceaniczne szlaki handlowe w kompletn  globaln  sie , jest mo liwa do reali-
zowania pod warunkiem, e wielko adunków i przychody frachtowe s
zrównowa one. United States Lines zatrudni  kontenerowce do obs ugi trasy  
w jednym kierunku, podczas gdy Evergreen organizowa  cz stsze rejsy nieco 
mniejszych statków w obu kierunkach trasy RTW (wschodnim i zachodnim). 
United States Lines, niestety, nie osi ga  wystarczaj co wysokiego poziomu 
za adowania, nie uzyskiwa  te  korzy ci skali i w konsekwencji nie przetrwa .
Evergreen, podtrzymuj c wysok  jako  us ug, nie tylko przetrwa , ale z sukce-
sami kontynuuje dzia alno  do dzi 2.

W koncepcji serwisów wokó ziemskich RTW odchodzi si  od eksploatacji 
statku w relacji typu end-to-end ku linii pozbawionej portów ko cowych, na 
której poszczególne statki p ywaj  w jednym kierunku. G ówne za o enia mo-
delowe serwisów RTW to: 

a) zatrudnienie statków w relacjach wschód–zachód (lub odwrotnie,  
w jednym kierunku); 

                                                          
2  Seok-Min Lim, Round-the-world Service: The Rise of Evergreen and The Fall of U.S. 

Lines, „Maritime Policy & Management” 1996, t. 23, nr 2, s. 119–144.  
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b) liczba portów bazowych ograniczona do minimum (tworzenie centrów 
prze adunkowych); 

c) rozbudowana sie  linii dowozowych; 
d) zatrudnienie mniejszej liczby wi kszych statków – kontenerowców 

komorowych; 
e) równole nikowy uk ad g ównych linii odpowiadaj cy ci gom adun-

kowym (pokrycie szlaku transatlantyckiego, pacyficznego i daleko-
wschodniego) i skoordynowane z nim serwisy dowozowe, najcz ciej
w relacji pó noc–po udnie.

Rysunek 1 przedstawia transkontynentalny szlak liniowców firmy Maersk oraz 
trasy feederów.  

Rys. 1. Transkontynentalny szlak liniowców Maersk 

ród o: opracowanie w asne za stron  internetow  firmy Maersk, http://www.maersk. 
 com (17.12.2012).
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Najwa niejsze na wiecie porty kontenerowe na tej trasie przedstawiono  
w tabeli 1. 

Tabela 1 

20 najwi kszych portów kontenerowych na wiecie (w tys. TEU) 

PORT KRAJ 2010 

Szanghaj  Chiny  29 069 
Singapur Singapur 28 431 
Hongkong Chiny  23 699 
Shenzen Chiny  22 510 
Busan Korea Po udniowa 14 194 
Ningo-Zhoushan Chiny  13 144 
Guangzhou Chiny  12 550 
Qingdao Chiny  12 012 
Dubaj Emiraty Arabskie 11 600 
Rotterdam Holandia 11 140 
Tianhin Chiny 10 080 
Kaohsiung Tajwan 9 180 
Port Klang Malezja 8 870 
Antwerpia Belgia 8 470 
Hamburg Niemcy 7 910 
Tanjung PELEPAS Malezja 6 540 
Los Angeles Stany Zjednoczone 6 500 
Long Beach Stany Zjednoczone 6 260 
Xiamen Chiny 5 820 
New York/New Jersey Stany Zjednoczone 5 290 

ród o: opracowanie w asne na podstawie World Shipping Council,   
  http://www.worldshipping.org, za: Wikipedia (17.12.2012). 

Ostatnimi portami w Europie na trasie RTW s  porty w Antwerpii, Rotter-
damie, Bremerhaven i Hamburgu. Dalszy europejski odcinek kontenery poko-
nywa y na mniejszych statkach dowozowych, zwanych feederami. Serwisy 
feederowe na Ba tyku funkcjonuj  systematycznie i ci gle si  rozwijaj , ich 
ruch obrazuje rysunek 2. W 2006 roku na Ba tyku trasy feederowe obs ugiwa y
124 statki feederowe o cznej adowno ci 83 500 TEU, za  w 2011 roku ju
160 statków feederowych o cznej adowno ci 157 000 TEU. 
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Rys. 2.  Ruch feederowy na Ba tyku 

ród o: H. Kyster Hansen, P. Cardebring, O. Meyer-Rühle, raport Baltic Transport 
 Outlook, BTO Result, Warszawa, 2 grudnia 2011 roku. 

Sytuacja, w której liniowce oceaniczne ko czy y tras  w Hamburgu, Bre-
merhaven, Rotterdamie lub Antwerpii uleg a zmianie 4 stycznia 2010 roku, 
kiedy do DCT (Deepwater Container Terminal) w Gda sku zawin  bezpo red-
nio z Chin najwi kszy w historii polskich portów kontenerowiec oceaniczny 
Maersk Taikung, zdolny za adowa  8 400 TEU, który zainaugurowa  cotygo-
dniowy serwis pomi dzy Chinami a Polsk . Natomiast w 2011 roku najwi ksze
na wiecie kontenerowce klasy E rozpocz y regularne zawini cia do Gda ska.
Pierwszy z najwi kszych statków kontenerowych na wiecie wp yn  do DCT 
11 maja 2011 roku. Wej cie do DCT mv. Elba Maersk zapocz tkowa o praw-
dziw  rewolucj  na Ba tyku. By o to mo liwe dzi ki oddaniu do eksploatacji 
nowego g bokowodnego terminalu kontenerowego DCT w Gda sku (rys. 3), 
który posiada nast puj ce parametry: 
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– roczn  zdolno  prze adunkow  1 000 000 TEU,
– suwnice nabrze owe pozwalaj ce na obs ug  kontenerowców o pojem-

no ci nawet 6 tys. TEU, 
– bocznic  kolejow  umo liwiaj c  za adunek ca ego poci gu jedno-

cze nie,
– mo liwo  oferowania bezpo rednich zawini  dla statków oceanicznych,  
– najg bszy, niezamarzaj cy port na Ba tyku. 

Rozpocz te inwestycje infrastrukturalne przewiduj  budow  Trasy Sucharskie-
go, mostu pod Martw  Wis , Obwodnicy Po udniowej Gda ska, modernizacj
i rozbudow  po czenia kolejowego. 

Rys. 3. Terminal DCT w Gda sku

ród o: strona internetowa DCT Gda sk: http://www.dctgdansk.pl (17.12.2012). 

Gda sk sta  si  hubem maj cym obs ugiwa  nie tylko polskie zaplecze, ale 
tak e inne porty ba tyckie. Uruchomienie bezpo redniego serwisu azjatyckiego 
spowodowa o wi kszy obrót kontenerowy tak e mniejszymi statkami. Feede-
rowe po czenia do portów rosyjskich i skandynawskich obs uguj  zarówno 
kontenerowce Maerska, jak i Unifeeder. Wydarzenie, które mia o miejsce  
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11 maja 2011 roku, by o nie tylko jednym z najwa niejszych kroków w rozwo-
ju DCT Gda sk, ale tak e jednym z najwa niejszych wydarze  w polskiej go-
spodarce. Dzi ki tym zmianom rola portów polskich znacznie wzros a. Rysunek 
4 obrazuje obroty w polskich portach w latach 2008–2011, za  tabela 2 wy-
szczególnia wielko ci obrotów portów ba tyckich. W tabeli 3 przedstawiono 
prze adunki polskich portów w TEU wraz z procentow  zmian  wobec po-
przedniego roku.

Rys. 4. Obroty kontenerowe w portach polskich (TEU) 

ród o: Ocena oddzia ywania portów morskich w Gda sku i Gdyni na sytuacj  spo-
eczno-gospodarcz  w województwie pomorskim, raport Actia Forum 2011, 

http://www.ewt.pomorskie.eu (17.12.2012). 

Tabela 2 

Najwi ksze porty w Basenie Morze Ba tyckiego 

Port Kraj 
Obroty w 2011 roku  

(w TEU) 
St. Petersburg Rosja 2 365 174 
Göteborg Szwecja 913 886 
Gda sk Polska 677 928 
Gdynia Polska 616 439 
Kotka-Hamina Finlandia 612 598 
Aarhus Dania 432 000 
Helsinki Finlandia 392 342 
K ajpeda Litwa 382 185 
Kaliningrad Rosja 317 764 
Ryga otwa 302 973 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: Baltic Container
 Report 2012, Raport Actia Consulting, Gdynia 2012. 
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Tabela 3 

Prze adunki kontenerów w polskich portach w pierwszym pó roczu lat 2010–2012 

(TEU)

Porty 2010 2011 2012 Zmiana 

Gda sk 210 706 312 822 410 046 31,10% 
Gdynia  203 272 298 023 333 284 11,80% 
Szczecin- 
- winouj cie 28 273 26 733 26 346 –1,40% 
Razem  469 251 637 578 769 676 20,70* 
 48,20% 35,90% 20,70% – 

ród o:  Polskie porty morskie w 2012 roku. Perspektywy na rok 2013, Raport Actia 
 Consulting, Gdynia 2012. 

W obliczu takich zmian zasadna wydaje si  realizacja inwestycji rozpocz -
tej 1 pa dziernika 2012 roku, tj. budowa Pomorskiego Centrum Logistycznego 
(PCL) umiejscowionego na zapleczu DCT na terenie 110 ha gruntów. Rysunek 
5 przestawia jego wizualizacj .

Rys. 5. Wizualizacja Pomorskiego Centrum Logistycznego na zapleczu DCT  

ród o: Gda ska Agencja Rozwoju Gospodarczego, http://www.investgda.pl (17.12.2012). 

Przewiduje si , e na przyleg ych do DCT terenach powstanie wielofunk-
cyjny obiekt, sk adaj cy si  z magazynów i hal produkcyjnych o docelowej 

cznej powierzchni nawet do 500 tys. m2 oraz 40 tys. m2 towarzysz cego im 
zaplecza biurowo-socjalnego. Inwestor zak ada, e magazyny, o minimalnej 
powierzchni 3500 m2, powstan  na zamówienie konkretnych klientów. Cho
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b dzie to czwarte centrum logistyczne w Polsce (po S awkowie, Swarz dzu
i Gliwicach), to jako pierwsze w kraju i drugie w Europie ma dzia a  wed ug
nowatorskiej koncepcji dystrybucyjnej. Jej celem jest unikni cie dublowania 
podró y kontenera (kierowanego z adunkiem do centrum dystrybucji po o o-
nego w g bi kraju i jego pró nego powrotu do portu). Projekt zak ada przenie-
sienie roz adunku kontenerów przyby ych z Azji do DCT w Gda sku na bezpo-
rednie zaplecze portu, do Pomorskiego Centrum Logistycznego, a nast pnie

rozwo enie zdekonteneryzowanych towarów z magazynów zlokalizowanych  
w PCL wprost do odbiorców. W oczywisty sposób wi c towary nieskontenery-
zowane b d  przewo one transportem drogowym. Model zak ada zwi kszenie
efektywno ci zarz dzania a cuchem dostaw poprzez eliminacj  niepotrzebnych 
prze adunków kontenerów w g bi l du i realizacj  przemieszczania tylko sa-
mych towarów bezpo rednio do odbiorców. Jest to przeciwstawienie si  trady-
cyjnemu modelowi organizacji dystrybucji adunków skonteneryzowanych, 
zak adaj cemu przewóz kontenera z portu morskiego do centrum dystrybucji 
po o onego w g bi l du, a nast pnie towarów w nim przewo onych dalej do 
odbiorców. eby projekt zacz  funkcjonowa , nale y przenie  magazyny 
nale ce do najwi kszych importerów zlokalizowanych w g bi Polski do PCL. 
Idea przesuni cia procesów prze adunkowo-magazynowych do centrum logi-
stycznego umiejscowionego na zapleczu portu ma s u y , co prawda, zwi ksze-
niu efektywno ci a cucha dostaw, zmniejszaniu kosztów i racjonalizacji czasu 
realizacji dostaw, ale czy b dzie s u y  transportowi intermodalnemu?  

Dzi  30% kontenerów opuszcza DCT transportem kolejowym i udzia  ten 
jak dot d si  zwi ksza. Realizacja tej koncepcji wzmocni aby pozycj  Gda ska
jako hubu, co jest ogromn  szans  rozwoju gospodarki regionu i kraju. Wyj t-
kowa lokalizacja w bezpo rednim s siedztwie g bokowodnego DCT Gda sk
oraz modernizowane po czenia komunikacji drogowej i kolejowej gwarantu-
j  dynamiczny rozwój Pomorskiego Centrum Logistycznego. Poszerzenie ofer-
ty us ug logistycznych jest szczególnie istotne w celu poprawy konkurencyjno-
ci portu w Gda sku. Port funkcjonuj cy w s siedztwie centrum logistycznego 

b dzie inaczej postrzegany przez potencjalnych klientów, którzy decyzj  o por-
cie roz adunkowym podejmuj  nie tylko ze wzgl du na cen , jako  obs ugi
oraz g boko  terminalu, ale równie  ze wzgl du na mo liwo ci logistyczne. 
Wybudowanie Pomorskiego Centrum Logistycznego nie wystarczy jednak, by 
zrewolucjonizowa  logistyk  najwi kszych importerów towarów skontenery-
zowanych z Azji. Nale y ich równie  przekona  do zasadno ci i op acalno ci tej 



176 Maria Matusiewicz, W odzimierz Rydzkowski

koncepcji. W tym celu DCT Gda sk podj  wspó prac  z Instytutem Logistyki  
i Magazynowania w zakresie oceny korzy ci wynikaj cych z lokowania maga-
zynów dystrybucyjnych firm w Pomorskim Centrum Logistycznym. W ramach 
prac stworzono narz dzie s u ce do wyznaczania i porównywania kosztów 
przewozu kontenera 20’, 40’, 45’ oraz redukcji emisji dwutlenku w gla (CO2)
dla dwóch wariantów dystrybucji, czyli: 

a) bezpo redniej dostawy kontenera z terminalu DCT Gda sk transpor-
tem drogowym lub kolejowym do wskazanej lokalizacji w Polsce; 

b) rozformowania kontenera w terminalu DCT Gda sk i dalsza dystrybu-
cja adunku transportem drogowym do wskazanej lokalizacji w Polsce. 

Analizy te maj  przekona  potencjalnych inwestorów do zasadno ci loko-
wania swej dzia alno ci w PCL. To nowe rozwi zanie dystrybucyjne, zak ada-
j ce wykorzystanie g ównie transportu drogowego, na pierwszy rzut oka nie 
sprzyja rozwojowi transportu intermodalnego. Jednak szczegó owe analizy  
i studia poszczególnych przypadków z wykorzystaniem powy szego narz dzia
pozwalaj  przypuszcza , e przedsi wzi cie przeniesienia magazynów do PCL 
b dzie zasadne ekonomicznie dla firm z Polski pó nocnej, mniej za  dla tych, 
których magazyny znajduj  si  dzi  w województwach po udniowej cz ci kraju.  

Twórcy koncepcji wdra anej dotychczas jedynie w Wielkiej Brytanii  
w projekcie pod nazw  London Gateway, za o yli, e by oby efektywniej, gdy-
by centrum dystrybucji by o zintegrowane z portem morskim. Realizacja pro-
jektu oszcz dzi koszty, czas i ograniczy degraduj cy wp yw na rodowisko.
London Gateway ma sta  si  g ównym hubem i „portem wej cia” dla towarów 
przychodz cych do Wielkiej Brytanii i Europy kontynentalnej tych firm, dla 
których wa ny jest efektywny kosztowo i zrównowa ony globalny a cuch
dostaw. Podobnie DCT ma by  bram  dla adunków skierowanych do Polski, 
Europy Wschodniej i Po udniowej. Trudno wyobrazi  sobie g bokowodny 
terminal portowy bez nowoczesnego centrum logistycznego. Uwa a si , e na-
le y zwi ksza  wielko adunków wywo onych z portu kolej , by odci a
drogi i sprzyja rodowisku. Jednak puste kontenery musz  do portu wróci .
Czy wi c rzeczywi cie jest to rozwi zanie bardziej korzystne? Wywóz roz a-
dowanego towaru w Centrum Logistycznym umiejscowionym na zapleczu por-
tu transportem drogowym oznacza brak konieczno ci powrotu, wi c znaczne 
zmniejszenie emisji CO2. Rysunek 6 przedstawia tradycyjny model dystrybucji 
towarów z portu, rysunek 7 – innowacyjny, planowany do wdro enia w PCL.
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Rys. 6.  Dotychczasowy tradycyjny model dystrybuowania towarów z DCT 

ród o: M. Folty ski, I. Jele , J. Sobótka, Support in Assessment of Advantages of 
Location Companies’ Distribution Warehouses in the Pomorskie Logistics 
Centre, Instytut Logistyki i Magazynowania, Pozna  2011. 

Rys. 7. Nowatorska koncepcja dystrybucji towarów z PCL 

ród o: jak pod rys. 6. 
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Pomorskie Centrum Logistyczne, oprócz podstawowych us ug magazyno-
wania i handlingu, mo e te  s u y  reeksportowi. Obecnie wiele firm importuje 
z Azji do Polski cz ci i podzespo y do produkcji i montuje je w g bi Polski 
(np. fabryka telewizorów LG Electronics w M awie), a nast pnie transportuje je 
z powrotem do Gda ska, by kompletny towar w postaci telewizorów eksporto-
wa  feederami np. do Rosji. Tymczasem plan utworzenia w PCL Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej oraz Wolnego Obszaru Celnego pozwoli potencjalnym 
inwestorom ulokowa  produkcj  w asn  na zapleczu DCT i wyeliminowa
w ten sposób konieczno  przewozu cz ci i podzespo ów w jedn  stron  oraz 
wyrobów gotowych w odwrotnym kierunku. 

W Pomorskim Centrum Logistycznym mo na b dzie równie  prze ado-
wywa  i do adowywa  kontenery. Powierzchnie PCL przeznaczono dla du ych 
importerów bran y FMCG (dóbr szybko rotuj cych) oraz spedytorów. Realiza-
cja projektu Pomorskie Centrum Logistyczne b dzie wi c wielk  szans  dla 
dalszego rozwoju DCT i umocnienia jego pozycji konkurencyjnej wobec naj-
wi kszych portów w regionie Morza Ba tyckiego. 

Podsumowanie

Budowa Pomorskiego Centrum Logistycznego i uruchomienie przez  
Maersk po czenia transkontynentalnego z Azji do Gda ska, popularnie nazy-
wanego „rewolucj  na Ba tyku”, tworz  bez w tpienia wielk  szans  dla prze-
wozów intermodalnych. Polscy konsumenci i bud et pa stwa ju  zyskali dzi ki
strumieniowi nowych adunków z Dalekiego Wschodu skierowanego do pol-
skiego portu, a nie, jak dotychczas, do portów niemieckich, holenderskich  
i belgijskich. Dzi ki istnieniu PCL zmiany te mog yby si  pog bia . Dodatko-
wo stworzy ono nowe miejsca pracy. Emisja CO2 ju  cz ciowo zosta a zredu-
kowana, poniewa adunki transportowane dotychczas transportem drogowym 
do Polski przyp ywaj  do DCT. Istnienie DCT w po czeniu z PCL uniezale ni-
oby region od portów krajów Beneluksu i niemieckich oraz zmieni oby kieru-

nek rozwoju i przesun oby g ówne o rodki handlowo-konsumpcyjne. Polskie 
porty mog  aspirowa  do pozycji g ównych portów dla Europy rodkowo-
-Wschodniej. Wed ug danych Ocean Shipping Consultants Ltd. transport kon-
tenera z Szanghaju do Warszawy przez Gda sk kosztuje 28% mniej ni  przez 
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Rotterdam i 20% mniej ni  przez Hamburg3. Op aty celne za  to realny przy-
chód dla bud etu pa stwa. By wspiera  rozwój polskich portów i doceni  po-
tencja  regionu jest te  konieczna spójna polityka rz du i przedstawicieli bran-
y, znosz ca bariery biurokratyczne i infrastrukturalne. Z tych bowiem powo-

dów porty zagraniczne bywaj  ci gle bardziej atrakcyjne od polskich. Polska 
nie powinna by  wi c korytarzem transportowym cz cym Zachód ze Wscho-
dem, ale krajem o silnej pozycji w regionie Morza Ba tyckiego. 
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THE CONCEPT OF THE POMERANIAN LOGISTICS CENTRE
AS A FACTOR OF DEVELOPMENT OF CONTAINER HANDLING

IN DCT GDA SK

Summary

The situation in which ocean liners ended their tour in Hamburg, Bremerhaven, 
Rotterdam or Antwerp has changed in 2010, when the largest in the history of Polish 
container ports containership “Maersk Taikung” came to Deepwater Containder Termi-
nal (DCT) in Gdansk direct from China. In 2011, the world’s largest E-class container-
ships began a regular call to Gdansk.  

Gdansk has become a hub to support not only Polish but also other Baltic ports. 
The launch of the direct service from Asia resulted in a greater turnover of the smaller 
containerships – feeder connections to Russian and Scandinavian ports. So the event, 
which took place in 2010, was not only one of the most important steps in the develop-
ment of DCT Gda sk, but also one of the most important events in the Polish economy. 
With these changes, the role of the Polish ports increased significantly.

Against these changes the implementation of the construction of the Pomeranian 
Logistics Centre (PLC) seems to be justified and rational. PLC shall be positioned at the 
hinterland of the DCT. Although it will be the fourth logistics center in Poland it will be 
the first (and second in Europe) that will be functioning according to the innovative 
concept of distribution, which is described in the article. Today, 30% of the containers 
leaves the DCT on rail and this share is increasing. The implementation of the new 
concept based in PLC would strengthen the position of Gdansk as a hub, which is  
a huge opportunity for the development of the economy and the country. Extending the 
choice of logistics services is particularly important to improve the competitiveness of 
the port of Gdansk.  

To support the development of Polish ports and appreciate the potential of the re-
gion there is also a need of the consistent government policy and cooperation with the 
industry. Poland should not be only the transit country on a transport corridor connect-
ing the west and east, but a country with a strong position in the Baltic region. 

Keywords: DCT, Pomeranian logistic center, intermodal transport, polish hub

Translated by Maria Matusiewicz  



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECI SKIEGO

NR  778 PROBLEMY  TRANSPORTU I LOGISTYKI NR  22 2013 

EUGENIUSZ MAZUR1

EKOLOGICZNE ASPEKTY TRANSPORTU KOMBINOWANEGO 

Streszczenie

W artykule opisano g ówne zagro enia dla rodowiska generowane przez trans-
port drogowy (dla ziemi, gleby, powietrza, ro lin, zwierz t i dla cz owieka). Nast pnie 
scharakteryzowano przyjazne dla rodowiska ga zie transportu, które mog  sta  si
konkurencyjne dla przewozów drogowych, zw aszcza transport kolejowy i wodny. 

S owa kluczowe: transport kombinowany, zrównowa ony rozwój 

Wst p

Zewn trznym efektem funkcjonowania transportu jest jego oddzia ywanie 
na rodowisko naturalne i cz owieka. Objawia si  ono w ró nej skali degradacji 
jego poszczególnych elementów, zw aszcza ziemi (terenu), gleby, powietrza, 
wody i ro linno ci. Niemniej transport oddzia uje na wszystkie elementy ro-
dowiska; jest równie  g ównym ród em ha asu i wypadkowo ci. Dzia alno
transportowa wp ywa wi c w sposób nieunikniony i szkodliwy na rodowisko,
wprowadzaj c do niego powa ne zmiany. O szerokim zakresie tych zmian 

                                                          
1  dr hab. Eugeniusz Mazur, prof. US – Uniwersytet Szczeci ski, e-mail: euge-

niusz.mazur@wzieu.pl.



182 Eugeniusz Mazur

wiadczy fakt, e S. Leszczycki2 w swojej klasyfikacji zagro e rodowisko-
wych na 14 grup sprawców tych zagro e , a  w 11 wymienia transport lub 
dzia alno  bezpo rednio z nim zwi zan . Wynika to z bezpo redniej dzia alno-
ci transportu w rodowisku przyrodniczym. Szczególnie negatywny wp yw na 

przyrod  ma transport samochodowy, którego gwa towny rozwój w Europie 
Zachodniej datuje si  od lat pi dziesi tych ubieg ego wieku, a w Polsce  
w ostatnim dwudziestoleciu. Ostatnie dziesi ciolecia to wi c dynamiczny roz-
wój transportu drogowego przy jednoczesnym znacznym spadku liczby prze-
wozów wykonywanych ekologicznymi rodkami transportu.  

Transport samochodowy obecnie bardzo cz sto wygrywa rywalizacj  z in-
nymi rodkami przewozu, przede wszystkim z uwagi na swoj  dost pno
i elastyczno . Skutki tego odczuwane s  w postaci kongestii (zatorów) na dro-
gach, gwa townego pogarszania si  ich jako ci, degradacji rodowiska natural-
nego, zwi kszenia liczby wypadków. Pogarszaj ca si  jako rodowiska natu-
ralnego jest szczególnie dotkliwa dla ludno ci zamieszkuj cej du e aglomeracje 
miejskie oraz wzd u  przelotowych tras komunikacyjnych. St d aspekty rodo-
wiskowe i rosn ce zat oczenia na sieci dróg ko owych powoduj  potrzeb  rze-
czywistego promowania przyjaznych dla rodowiska ga zi i technologii trans-
portu, w tym przede wszystkim kolei, transportu kombinowanego i intermodal-
nego oraz wodnego. Aspekty te znalaz y swe odbicie w wielu dokumentach 
Wspólnoty Europejskiej, w tym g ównie w Bia ych i Zielonych ksi gach,
w których stwierdza si , e kierunki europejskiej polityki transportu powinny 
by  podporz dkowane zasadom zrównowa onego rozwoju i zrównowa onego
przemieszczania, zw aszcza towarów. 

W Bia ej ksi dze3 podkre lono, e intermodalno  (transport wieloga -
ziowy) ma kluczowe znaczenie dla rozwijania innych sposobów przemieszcza-
nia w odniesieniu do transportu samochodowego, które w sposób optymalny 

cz  najlepsze w asno ci poszczególnych ga zi transportu i zarazem s  bar-
dziej przyjazne dla rodowiska naturalnego. 

Promowanie tych zasad mo e przyczyni  si  w istotny sposób do rozwi -
zania obecnych i przysz ych problemów transportowych w Europie, w tym 
przede wszystkim poprzez: 

                                                          
2  S. Leszczycki, Problemy rodowiska cz owieka, „Biuletyn KPZK PAN” 1971, nr 68,  

s. 37. 
3 Bia a ksi ga. Europejska Polityka Transportowa 2010, Komisja Wspólnoty Europejskiej, 

Bruksela 2001. 
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a) odci enie nadmiernie zat oczenie sieci drogowej z cz ci przewozów 
towarowych i w konsekwencji wzrost bezpiecze stwa ruchu; 

b) zmniejszenie negatywnych dla zdrowia i ycia cz owieka oraz rodo-
wiska naturalnego skutków i kosztów zewn trznych powodowanych 
przez transport drogowy4.

Oznacza to, e transport powinien zaspokaja  potrzeby rynku przy mo liwie
najni szych kosztach, w tym rodowiskowych, z my l  o obecnych i przysz ych 
pokoleniach. Tym bardziej e istniej  w Polsce i Europie du e mo liwo ci prze-
j cia przez kolej w systemie technologii transportu kombinowanego i intermo-
dalnego5 znacznej cz ci przewozów transportu drogowego. Ekologiczny aspekt 
takiego dzia ania by by wi c nie do przecenienia. 

Jak wida , promowanie transportu kombinowanego i intermodalnego wpi-
sane jest w kluczowe priorytety polityki ekologicznej Polski6 i ca ej Unii Euro-
pejskiej. Wynikaj ce st d aspekty ekologiczne powoduj  potrzeb  rzeczywiste-
go stosowania przyjaznych dla rodowiska ga zi i technologii transportu,  
o czym w dalszej cz ci artyku u.

                                                          
4  J. Wronka, Transport kombinowany w aspekcie wymogów zrównowa onego rozwoju,

OBET P.P., Warszawa–Szczecin 2002, s. 8. Zob. równie  J. Wronka, Transport kombinowa-
ny/intermodalny. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeci skiego,
Szczecin 2009. 

5  Wed ug dokumentu Terminology on Combined Transport, Economic Commission for Eu-
rope, European Conference of Ministers of Transport, European Commission, New York–Geneva 
2001, uchwalonego przez Europejsk  Komisj  Gospodarcz  (UN/ECE), Europejsk  Konferencj
Ministrów Transportu (ECMT) oraz Komisj  Europejsk  (EC) za transport intermodalny uwa a
si  przewóz w jednej jednostce adunkowej przy u yciu nast puj cych po sobie co najmniej 
dwóch ga zi transportu, za  za transport kombinowany uwa a si  przewóz intermodalny,  
w którym g ówna cz  przewozu realizowana jest drog  kolejow , eglug ródl dow  lub 
morsk , a jedynie krótki odcinek pocz tkowy i/lub ko cowy wykonywany jest transportem sa-
mochodowym. Z kolei za transport multimodalny uwa a si  przewóz przy u yciu co najmniej 
dwóch ga zi transportu. 

6 Polityka ekologiczna pa stwa w latach 2009–2012 z perspektyw  do roku 2016, materia y
ród owe Ministerstwa Ochrony rodowiska, Warszawa 2008. W ród istotnych instrumentów tej 

polityki mo emy wymieni  zatwierdzony przez Komisj  Europejsk  7 grudnia 2007 roku Pro-
gram Operacyjny Infrastruktura i rodowisko, którego Priorytetem VII jest „najpe niejsze wyko-
rzystanie ga zi transportu przyjaznych rodowisku dla przewozu osób i adunków poprzez 
zwi kszenie udzia u w przewozie adunków i osób ga zi transportu alternatywnych w stosunku 
do transportu drogowego (transport kolejowy, morski, transport publiczny w obszarach metropo-
litalnych, intermodalny, wodny ródl dowy). Zob. B. Grad i in, Finansowanie rozwi za  ekolo-
gicznych w transporcie w perspektywie finansowej 2007–2013, „Logistyka” 2010, nr 2, s. 139. 
Realizacja tak przyj tego celu powinna doprowadzi  do zmniejszenia negatywnego oddzia ywa-
nia transportu na rodowisko oraz do znacznej redukcji zat oczenia komunikacyjnego. 



184 Eugeniusz Mazur

1. Zagro enie rodowiska ze strony transportu samochodowego 

Transport samochodowy ze wszystkich ga zi transportu stanowi najwi k-
sze zagro enie dla rodowiska przyrodniczego. Dlatego konieczne staje si  od-
ci enie rodowiska poprzez wi ksze wykorzystanie transportu kombinowane-
go, w którym g ówna cz  przewozu by aby wykonywana przez kolej lub e-
glug ródl dow , a pocz tkowy lub ko cowy odcinek by by wykonywany 
przez transport samochodowy (drogowy), tak krótko, jak to mo liwe.

Transport drogowy zu ytkowuje przede wszystkim ogromne tereny. 
Szczególnie du o powierzchni poch aniaj  autostrady, które – w zale no ci od 
liczby pasów ruchu – wymagaj  terenu szeroko ci 50–70 m (dla 6–12 pasów 
ruchu, np. w Europie) a  do 120 m (na niektórych autostradach ameryka skich,
np. w Kalifornii. Oznacza to, e ka dy kilometr autostrady zajmuje 5–12 ha 
ziemi. Ponadto bezkolizyjne skrzy owanie autostradowe zajmuje oko o 16 ha, 
za  urz dzenia pomocnicze (motele, stacje paliw i napraw itp.) powoduj  zaj -
cie dodatkowych powierzchni, zwykle kilku hektarów na 100 km autostrady. S
to wi c inwestycje ogromnie terenoch onne. Jednak aby podo a  wzrastaj cej
liczbie przewozów samochodowych w wielu krajach europejskich kontynuuje 
si  budow  autostrad. Mimo to na ró nych odcinkach europejskiej sieci auto-
strad wyst puj  zatory w ruchu drogowym, zw aszcza w okresach najwi kszego
obci enia przewozami. Fakty te przemawiaj  za szerszym wprowadzaniem 
transportu kombinowanego, zarówno w Polsce, jak i ca ej Europie. 

Podobnymi wska nikami terenoch onno ci charakteryzuj  si  inne drogi 
dwujezdniowe o parametrach autostradowych. Drogi jednojezdniowe o na-
wierzchni ulepszonej – w zale no ci od klasy technicznej – wymagaj  przewa -
nie pasa ziemi szeroko ci 18–30 m (z poboczami, skarpami, rowami i pasem 
przydrogowym), tj. 1,8–3,0 ha na 1 km drogi. Pozosta e drogi, tj. o nawierzchni 
nieulepszonej i gruntowej (drogi lokalne), charakteryzuj  si  mniejsz  szeroko-
ci  – od kilku do kilkunastu metrów. 

Jak wida , transport drogowy wymaga ogromnych area ów gruntów rol-
nych i le nych pod rozwój infrastruktury, zw aszcza liniowej. Proces ten stano-
wi powa ne zagro enie dla przestrzeni geograficznej jako sk adnika rodowiska
naturalnego, ka da bowiem taka dzia alno  przyczynia si  do graniczenia wol-
nych (niezabudowanych) terenów. Dzia alno  transportowa, g ównie w odnie-
sieniu do infrastruktury drogowej, jest zatem istotnym czynnikiem niszczenia 
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zasobów ziemi (zw aszcza gleby), przede wszystkim przez betonowanie i asfal-
towanie jej powierzchni7.

Transport samochodowy powa nie zanieczyszcza powietrze atmosferycz-
ne, a ska one spalinami powietrze zatruwa inne elementy rodowiska: gleby, 
wody, ro liny i zwierz ta. Jest te  niebezpieczne dla organizmu cz owieka.

Najgro niejsze zanieczyszczenia powietrza powoduj  spaliny samocho-
dowe, zawieraj ce w swoim sk adzie zwi zki toksyczne. Zasi g i skal  zagro-
enia atmosfery przez spaliny motoryzacyjne ilustruje fakt, e po drogach Pol-

ski porusza si  ponad 16 mln pojazdów samochodowych (2012 rok), zu ywaj -
cych na 100 km przebytej drogi od kilku do kilkudziesi ciu kilogramów paliwa. 
Z ka dego za  kilograma spalonej benzyny ulatnia si  do atmosfery 0,51 kg 
substancji truj cych. Przy zastosowaniu oleju nap dowego, na którym pracuj
silniki wysokopr ne, ilo  ta jest oko o dziesi ciokrotnie mniejsza. Szczegól-
nie niska jest w tym przypadku emisja tlenków w gla – ponad dwudziestokrot-
nie mniejsza w porównaniu z silnikami benzynowymi. Silniki wysokopr ne
emituj  jednak pi ciokrotnie wi cej sadzy, co powoduje du e zadymienie 
(zm tnienie) atmosfery. 

W ród gazowych substancji pochodz cych ze spalin motoryzacyjnych 
szczególnie niebezpieczny jest dwutlenek siarki. Gaz ten jest szkodliwy dla 
organizmów nawet w ma ych ilo ciach. Bardzo szkodliwa jest równie  w po-
wietrzu atmosferycznym obecno  w glowodorów8, zw aszcza silnie toksycz-
nego 3- i 4-benzopirenu o w a ciwo ciach rakogennych. Równie  dwutlenek 
azotu (NO2) ma dzia anie silnie toksyczne i jest jedn  z g ównych przyczyn – na 
obszarach o silnie rozwini tej motoryzacji – powstawania smogu kalifornijskie-
go9. Wp yw zwi zków azotu (g ównie NO2) jest wysoce destrukcyjny, ponie-
wa  w po czeniu z wod  (par  wodn ) daje on kwas azotowy, który dzia aj c
na przedmioty i ro liny jest dziesi ciokrotnie aktywniejszy od tlenku w gla.

                                                          
7  Wed ug oblicze  autora powierzchnia zaj ta przez infrastruktur  liniow  i punktow

transportu w Polsce w ko cu 2012 roku przekroczy a 1,1 mln ha (3,5% powierzchni kraju),  
z czego oko o 80% przypada na infrastruktur  drogow . Dla porównania, infrastruktura kolejowa 
zajmowa a oko o 95 tys. ha, co stanowi o oko o 8,6% ogólnego zagospodarowania transportowe-
go kraju. 

8  W spalinach samochodowych znajduje si  oko o 200 ró nych w glowodorów.
9  Smog kalifornijski (fotochemiczny) po raz pierwszy zauwa ono w Los Angeles (Kalifor-

nia) w 1926 roku; powstaje w po udnie gor cego, s onecznego dnia w postaci lekkiej mgie ki
jako wynik dzia ania promieni s onecznych na rozproszone w powietrzu tlenki azotu. Substancje 
te osi gaj  niebezpieczne st enie tam, gdzie obserwuje si  intensywny ruch samochodowy 
(spaliny) i silne nas onecznienie.
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Przynosi on znaczne straty ekonomiczne i spo eczne, powoduj c rozpuszczanie 
tworzyw sztucznych, korozj  budynków i wszelkich budowli kamiennych, 
zw aszcza z marmuru (obelisków, kolumnad i innych) oraz korozj  metali. Wy-
rz dza te  szkody w rolnictwie i le nictwie. Do innych bardzo toksycznych 
gazów zanieczyszczaj cych atmosfer  nale  powstaj ce przy wszystkich pro-
cesach spalania: chlor, fluor, siarkowodór i inne, chocia  wyst puj  one  
w mniejszym st eniu. Du ym post pem natomiast w ochronie atmosfery jest 
zaprzestanie stosowania zwi zków o owiu (czteroetylku o owiu) jako domieszki 
przeciwstukowej (antydetonatora) w paliwach samochodowych w celu podwy -
szenia liczby oktanowej benzyny. Obecnie wi kszo  krajów wiata odesz a od 
stosowania benzyny o owiowej na rzecz bezo owiowej.

Inny produkt spalania, dwutlenek w gla (CO2), mimo swej nietoksyczno-
ci równie  mo e si  okaza  niebezpieczny przy wy szym st eniu. Ponadto 

CO2 przyczynia si  do wzrostu temperatury na danym obszarze, dzi ki zdolno-
ci poch aniania promieni cieplnych wysy anych przez ziemi . Jego nadmiar 

wp ywa wi c na sytuacj  ekologiczn  danego obszaru. Natomiast tlenek w gla
(CO), który powstaje w czasie nieca kowitego spalania w gla i innych paliw  
(w tym motoryzacyjnych) przy ograniczonym dost pie powietrza jest jedn
z najsilniejszych trucizn. Jednak ze wzgl du na ma  g sto  (g sto  wzgl dna
0,9669) rozprzestrzenia si  szybko w powietrzu atmosferycznym. Szczególnie 
du y udzia  spalin w zanieczyszczeniu powietrza wyst puje w wielkich aglome-
racjach miejsko-przemys owych, gdzie ze wzgl du na ograniczon  przestrze ,
du e nat enie ruchu i cz ste zatrzymywanie si  pojazdów, przy s abym samo-
oczyszczaniu si  powietrza, liczba toksycznych sk adników spalin jest znacznie 
wi ksza ni  w terenie otwartym. Przy du ej wilgotno ci powietrza, zw aszcza
jesieni  i zim , rodz  w ten sposób warunki do powstania smogu siarkowego 
(londy skiego) przybieraj cego posta  g stej mg y z domieszk  gazowych od-
padów komunikacyjnych (tlenki siarki i w gla). Ponadto bardzo niebezpiecz-
nym sk adnikiem tego rodzaju smogu jest sadza pochodz ca g ównie ze spala-
nia oleju nap dowego, na którym pracuj  wszystkie silniki samochodów ci a-
rowych. Zmiana technologii przemieszczania adunków na transport kombino-
wany z zastosowaniem np. kolei, mog aby w istotny sposób pomóc unikn
tych gro nych zjawisk. Innym sposobem jest przeniesienie uci liwego ruchu 
tranzytowego na obwodnice miejskie. 
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Niszczenie gleb przez transport, zw aszcza samochodowy, post puje
w dwóch kierunkach: 

1. Poprzez zajmowanie powierzchni gleb pod budow  obiektów infra-
strukturalnych, zw aszcza dróg. Dotychczas u ytkowane rolniczo gle-
by niszczone s  w sposób mechaniczny (asfaltowanie, betonowanie), 
co powoduje wiadome kszta towanie elementów pustyni biologicznej 
na coraz wi kszych obszarach globu. Zajmowanie ziemi i pozbawianie 
gleby jej produkcyjnych funkcji jest najgro niejszym przejawem nega-
tywnego oddzia ywania transportu na rodowisko przyrodnicze. Jest to 
dzia alno  trwa a, w zwi zku z tym przebudowa, a nawet formalna li-
kwidacja drogi nie daje praktycznie mo liwo ci rekultywacji zaj tego
pasa ziemi (gruntu rolnego lub le nego). Z tego tytu u rodowisko
przyrodnicze i gospodarka rolna ponosz  najwi ksze straty. 

2. Poprzez szkodliwe przekszta canie gleb w wyniku zatruwania ich 
zwi zkami toksycznymi. Dostaj  si  one do gleby z zanieczyszczone-
go spalinami motoryzacyjnymi powietrza atmosferycznego, powodu-
j c redukcj  lub zanik jej aktywno ci biologicznej. Jest to nast pstwem 
zmiany odczynu gleby (zakwaszenie, alkalizacja), zawarto ci mikro-
elementów, pogarszania si  sk adu chemicznego, zabijania drobno-
ustrojów (mikrofauny i mikroflory) i innych dzia a  destrukcyjnych 
wywo anych substancjami truj cymi spalin. Do niedawna jeszcze 
szczególnie niebezpieczne by y zwi zki o owiu, które po dostaniu si
do gleby kumuluj  si , zachowuj c swe toksyczne dzia anie. W skraj-
nych przypadkach, po przekroczeniu progu biologicznej tolerancji, na-
st puje ca kowite zatrucie gleby spalinami i jej martwica. W ten spo-
sób mo e doj  do ca kowitej degradacji przyleg ego do jezdni pasa 
ziemi i znajduj cej si  tam ro linno ci. Rekonstrukcja takich gleb jest 
procesem d ugotrwa ym, a cz sto wr cz niemo liwym. 

W obu przypadkach gleba i ro linno  na tych powierzchniach s  bezpow-
rotnie stracone lub staj  si  mniej warto ciowe. Dla ro lin szczególnie niebez-
pieczny jest dwutlenek siarki (SO2), który przez swoj  zdolno  niszczenia 
chlorofilu zak óca proces fotosyntezy. Niebezpieczne jest równie  oddzia ywa-
nie na ro liny pozosta ych sk adników spalin. Najbardziej niekorzystne warunki 
do swego rozwoju ma ro linno  obszarów miejskich. Du e zanieczyszczenie 
powietrza i gleb spalinami, stosowanie rodków chemicznych do zimowego 
utrzymania ulic, blisko  nawierzchni drogowej oraz mechaniczne uszkodzenia 
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powoduj , e drzewa i krzewy w miastach charakteryzuj  si  mniejsz ywot-
no ci .

wiat zwierz cy jest obok ro linno ci cz ci  sk adow  przyrody o ywio-
nej. Bezpo rednie zagro enie zwierz t wynika g ównie z zabijania ich przez 
pojazdy samochodowe, nast pnie p oszenia spowodowanego wzmagaj cym si
ha asem w zwi zku z du ym nat eniem ruchu pojazdów, robotami drogowymi 
i innymi czynno ciami, a tak e rosn cym ska eniem spalinami rodowiska
przyrodniczego. Na przyk ad, nag e wyst pienie ha asu przera a zwierz ta i wy-
wo uje u nich gwa towne odruchy, co jest z kolei jest przyczyn  zabijania ich 
przez przeje d aj ce pojazdy. Najwi cej ginie zaj cy, saren, dzików i drobnej 
fauny le nej. Zdarza si , e pod ko ami gin  sztuki grube, np. jelenie i ubry. 
Znaczna jest równie  liczba psów i kotów gin cych od uderzenia przez samo-
chody na terenach wiejskich i miejskich. Po rednio zwierz ta s  zagro one spo-
ywaniem ro lin ska onych spalinami. Ogólnie, zwierz ta trudno si  przysto-

sowuj  do nowych warunków, zarówno pozostaj c w niekorzystnym dla nich 
rodowisku, jak te  przenosz c si  do innego. W ten sposób byt wielu gatunków 

zwierz t, wymagaj cych ci le okre lonych warunków naturalnych, jest zagro-
ony. 

Coraz wi ksze zagro enie dla rodowiska stanowi ha as komunikacyjny, 
zw aszcza wywo any przez motoryzacj . Jest on uci liwy, a wyeliminowanie 
go jest prawie niemo liwe. Szczególnie dotkliwy dla mieszka ców pobliskich 
domów jest ha as uliczny, cz sto przekraczaj cy – w godzinach szczytu trans-
portowego – 100 decybeli10 i towarzysz cy im przez ca  dob 11. Przyk adowo,
dopuszczalny poziom ha asu w budynkach Poznania zosta  ju  kilkana cie lat 
temu przekroczony o 75%, w Warszawie – o 70%, a w Gda sku – o 40%12.
Obecnie przy zwi kszonym tempie rozwoju motoryzacji wska niki te s  wy sze. 

Istotnym czynnikiem jest równie  wp yw transportu samochodowego na 
zdrowie i ycie cz owieka w zwi zku z zanieczyszczeniem powietrza, ha asem  
i wypadkami. Zanieczyszczenie powietrza najsilniej odczuwaj  mieszka cy 
dzielnic ródmiejskich oraz okolic przelotowych tras samochodowych. Potwier-
dzony zosta  zwi zek mi dzy zachorowaniami na niektóre choroby p uc a za-

                                                          
10  Decybel (dB) – jednostka logarytmiczna poziomu (ci nienia) akustycznego. 
11  Przyjmuje si , e ha asy powy ej 70 decybeli s  wyra nie szkodliwe dla organizmu cz o-

wieka.
12  E. Mazur, Transport a rodowisko przyrodnicze Polski, Wydawnictwo Naukowe Uniwer-

sytetu Szczeci skiego, Szczecin 2001, s. 160. 
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nieczyszczeniem powietrza w glowodorami i innymi substancjami. W glowo-
dory dzia aj  z ró n  si . Wi kszo  ich jednak ma w a ciwo ci toksyczne, 
dzia aj ce na uk ad krwiotwórczy, o rodkowy uk ad nerwowy, oddechowy  
i inne. Na przyk ad tlenek w gla (czad) przerywa proces dotleniania organizmu, 
co powoduje mier . Tlenki azotu (NO i NO2) w po czeniu z par  wodn  two-
rz  kwas azotowy, który niszczy tkank  p ucn  i wywo uje choroby chroniczne. 
Dwutlenek azotu dzia a dra ni co na b ony luzowe, oczy i p uca, powoduj c
nieodwracalne zmiany w systemie sercowo-naczyniowym. Równie  dwutlenek 
siarki dra ni b ony luzowe (oczu, nosa, gard a), ponadto wp ywa na narz dy 
krwiotwórcze oraz zaburza przemian  w glowodanów (cukrów). Niektóre  
z wymienionych substancji uwa ane s  za wyra nie rakotwórcze. Bardzo nie-
bezpieczny dla zdrowia ma smog, powstaj cy z mieszaniny spalin i mg y. 

Wysokie nat enie ha asu powoduje przeci enie narz du s uchu i o rod-
kowego uk adu nerwowego cz owieka. Narusza to stan równowagi jego organi-
zmu, doprowadzaj c do zaburze  fizycznych i psychicznych. Najcz stsze tego 
przejawy to stany nerwicowe i zaburzenia uk adu kr enia. Przyjmuje si , e
ha asy o poziomie ci nienia akustycznego do 34 decybeli s  dla ludzi nieszko-
dliwe. Ha asy od 34 do 70 decybeli utrudniaj  koncentracj  uwagi, a o wy -
szym poziomie, np. w otoczeniu ulicy lub innej drogi o du ym nat eniu ruchu 
samochodowego, s  wyra nie szkodliwe. 

Transport samochodowy jest przyczyn  tysi cy kolizji i wypadków dro-
gowych. Przyk adowo, w Polsce liczba takich zdarze  wynosi ponad 100 tys. 
rocznie, w wyniku których ginie oko o 5 tys. ludzi, a dalszych oko o 60 tys. 
osób odnosi obra enia. W skali wiata liczba ofiar miertelnych si ga miliona. 
Zastosowanie innych rodków i technologii przewozu oraz budowa obej
(obwodnic) niektórych miejscowo ci mog yby t  straszn  statystyk  znacznie 
poprawi .

2. Ga zie i technologie transportu przyjazne rodowisku

Najmniejsz  powierzchni  ziemi (terenu) w stosunku do wykonywanej 
pracy przewozowej zajmuje transport ruroci gowy, s u cy do przemieszczania 
ropy i produktów naftowych13. Nast pne pod wzgl dem oszcz dno ci terenu 
miejsce przypada egludze ródl dowej. Przyk adowo, d ugo  drogi zajmowa-

                                                          
13  R. Kr gielewski, Wp yw transportu na rodowisko, WK , Warszawa 1979, s. 78. 
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nej przez tabor mieszcz cy 1000 ton adunku wynosi w egludze ródl dowej
oko o 80 m, w transporcie kolejowym oko o 500 m, a w transporcie samocho-
dowym 2500 m14. Odpowiada to w przybli eniu stosunkowi 1:6:31. Przy tym 
zajmowanie drogi w egludze ródl dowej ma w du ym stopniu charakter natu-
ralny i nie powoduje zaboru ziemi. Droga wodna – z wyj tkiem kana ów – jest 
bowiem elementem rodowiska naturalnego, a ponadto zajmowanie jej przez 
transport nie pomniejsza innych mo liwo ci równoleg ego wykorzystania rzeki 
lub jeziora ( ród o zaopatrzenia w wod , ród o energii, rekreacja, turystyka, 
sport). Drogi kolejowe i samochodowe wraz z pasami przydro nymi eliminuj
natomiast mo liwo  wykorzystania terenów, na których s  zbudowane, do 
innych celów. Rozwój eglugi ródl dowej ograniczony jest jednak geograficz-
nym rozmieszczeniem dróg wodnych. I tak, transport ten mo e by  brany pod 
uwag  jedynie w regionach lub krajach o g stej sieci dróg wodnych (Belgia, 
Holandia, Anglia, Niemcy, pó nocno-wschodnia cz  Francji. Tylko tam mo e
by  alternatywny w stosunku do innych ga zi transportu. Z drugiej strony, 
powolno eglugi ródl dowej sk ania do równoleg ego rozwoju dróg ko o-
wych lub kolejowych. Niemniej, z powodów ekologicznych, ale równie  eko-
nomicznych i spo ecznych, powinno si  d y  do ograniczania inwestycji tereno-
ch onnych, zw aszcza tam, gdzie sie  transportowa jest dostatecznie rozwini ta,
aby nie dopu ci  do jej dublowania i tym samym marnotrawstwa ziemi. 

Transport kolejowy w stosunku do wykonywanej pracy przewozowej jest 
ga zi  o redniej terenoch onno ci15, zró nicowanej jednak zale nie od rodzaju 
trakcji i stosowanych wagonów (np. wagony o du ej adowno ci w transporcie 
towarów lub pi trowe w przewozie pasa erów wydatnie obni aj  wska niki
terenoch onno ci). Z wcze niejszego porównania wynika, e d ugo  drogi zaj-
mowanej przez tabor mieszcz cy 1000 ton adunku jest pi ciokrotnie mniejsza 
w transporcie kolejowym w porównaniu z transportem samochodowym (odpo-
wiednio 500 m i 2500 m). Wynika to z faktu, e samochody ci arowe odzna-
czaj  si  ma  pojemno ci  w stosunku do sk adu poci gu, zajmuj c równocze -
nie w ruchu drogowym du o miejsca. Sytuacja ta dobitne wiadczy o potrzebie 
stosowania transportu kombinowanego z wi kszym wykorzystaniem kolei  
i eglugi ródl dowej. Polska jest szczególnie przygotowana do znaczniejszego 

                                                          
14  W. Grzywacz, Kierunki zmian w infrastrukturze techniczno-ekonomicznej transportu,

„Przegl d Komunikacyjny” nr 12/74, s. 319. 
15  E. Mazur, Terenoch onno  transportu. Na przyk adzie wybranych krajów, Wydawnictwo 

Naukowe Uniwersytetu Szczeci skiego, Szczecin 2003, s. 51. 
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zaanga owania kolei w tej technologii transportu z racji dobrze rozwini tej sieci 
kolejowej.

Niewielkie jest – w porównaniu z transportem samochodowym – zanie-
czyszczenie atmosfery ze strony transportu kolejowego i eglugi ródl dowej.

rodki transportu nap dzane energi  elektryczn  (elektrowozy) nie zanieczysz-
czaj  powietrza w ogóle16, a lokomotywy spalinowe w przeliczeniu na ka d
ton  przemieszczonego adunku zanieczyszczaj  atmosfer  dziesi ciokrotnie
mniej w porównaniu z samochodami ci arowymi. Podobna proporcja w sto-
sunku do transportu samochodowego wynika z zastosowania barki rzecznej. 

Oddzia ywanie ha asu na otoczenie (poza obs ug  poci gów, np. dru yn 
konduktorskich czy obs uguj cych lokomotywy – zw aszcza spalinowe) jest 
niewielkie. Ha as wywo ywany przez przeje d aj ce poci gi nie jest bowiem  
w porównaniu z ha asem z innych rodków transportu bardzo uci liwy dla 
rodowiska (otoczenia), np. ha as na ruchliwych ulicach wielkomiejskich do-

chodzi nawet do 105 decybeli, za  przeje d aj cy poci g towarowy nawet  
w najbardziej niekorzystnych warunkach ( uki, zwrotnice) generuje ha as do 
poziomu 85 decybeli. Nale y zauwa y  ponadto, e ha as powodowany przez 
przeje d aj cy poci g wyst puje w zasadzie tylko przez krótki okres, natomiast 
ha as wywo ywany przez transport samochodowy podczas du ego nat enia
ruchu ma charakter trwa y, a wi c jest bardziej przykry dla cz owieka. Równie
usytuowanie linii kolejowych w terenie jest korzystniejsze dla klimatu aku-
stycznego cz owieka w porównaniu z drogami ko owymi z racji wi kszych 
odleg o ci kolei od zabudowa  ludzkich. Tak e g o no  taboru eglugi ródl -
dowej (barki) jest niewielka i niegro na dla otoczenia. 

W 2010 roku w kolejnictwie (PKP) dosz o do 449 wypadków, w których 
zgin y 283 osoby i oko o 500 osób zosta o rannych17; jest to liczba kilkakrotnie 
mniejsza w porównaniu z transportem drogowym. W poprzednich latach liczba 
wypadków i ofiar by a oko o po owy mniejsza. Najcz stsze przyczyny wypad-

                                                          
16  Trakcja elektryczna jest najmniejszym zagro eniem dla powietrza atmosferycznego. 

Elektrowozy nie s  bowiem pojazdami autonomicznymi i jako takie nie wytwarzaj  w asnych 
zanieczyszcze . Zast pienie trakcji parowej (w wielu krajach ju  nieistniej cej) i spalinowej 
nap dem elektrycznym wymaga jednak rozbudowy bazy energetycznej opieraj cej si  na elek-
trowniach cieplnych, które wydzielaj  substancje szkodliwe, ale poprzez nowoczesne stosowane 
filtry, w znikomym stopniu przedostaj  si  one do rodowiska. St d trakcj  elektryczn , po 
uwzgl dnieniu niewielkiej ilo ci zanieczyszcze  emitowanych przez elektrownie, nale y uzna
za czyst  ekologicznie. 

17 Rocznik statystyczny, GUS, Warszawa 2012. 
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ków to zderzenia i wykolejenia na torach i przejazdach. W przeliczeniu na prac
przewozow  transport kolejowy nale y do najbezpieczniejszych – w ostatnich 
latach liczba zabitych pasa erów w PKP na 100 mln paskm wynosi rednio
w roku 0,07. S  to – dla porównania – wska niki zbli one do poziomu bezpie-
cze stwa w liniach lotniczych wiata18, a wi c bardzo dobre. 

Podsumowanie

Potrzeba rozwoju transportu kombinowanego (multimodalnego) wynika – 
oprócz potrzeby oszcz dzania no ników energii, bezpiecze stwa ruchu oraz 
odci enia coraz bardziej zag szczonych dróg samochodowych – z konieczno-
ci ochrony rodowiska naturalnego. 

Transport kombinowany (intermodalny) jest jednym z priorytetów polityki 
transportowej Unii Europejskiej, której celem jest przede wszystkim ogranicze-
nie w przewozach zbyt du ego udzia u transportu drogowego. 

Stymulatorem rozwoju transportu kombinowanego (zw aszcza kolejowo- 
-samochodowego) w Polsce i Europie jest niedostateczna do potrzeb zdolno
przepustowa dróg oraz dba o  o czysto rodowiska przyrodniczego, tj. d e-
nie do zaostrzania stawianych transportowi wymaga  ekologicznych. Zatem 
zatory na drogach oraz d enie do minimalizacji szkodliwego wp ywu transpor-
tu samochodowego na rodowisko przemawiaj  za szybkim rozwojem ró nych 
form (technologii)19 przewozów kombinowanych, z wykorzystaniem przede 
wszystkim kolei20. Zwi kszenie bowiem przepustowo ci infrastruktury drogo-
wej w celu ograniczenia kongestii wymaga zainwestowania znacznych rodków
finansowych i czasu potrzebnego do ich zrealizowania. Ponadto, s  to narz dzia
koliduj ce z za o eniami zrównowa onego rozwoju. 

Obecny podzia  zada  przewozowych zdominowany jest przez transport 
drogowy (samochodowy). Im cz ciej wykorzystujemy transport kolejowy do 
przewozów adunków, tym rzadziej korzystamy z transportu samochodowego,  
a co za tym idzie, mniej zanieczyszczamy rodowisko. Jak wykazuj  badania,  
w Unii Europejskiej ska enie powietrza z tytu u transportu kolejowego to 1,3% 

                                                          
18  Wed ug ró nych róde  statystycznych. 
19  Zob. J. Stok osa, Transport intermodalny. Technologia i organizacja, Wy sza Szko a

Ekonomii i Innowacji, Lublin 2011. 
20  Zob. H. Zielaskiewicz, Transport intermodalny na rynku us ug przewozowych, PS Trade 

Trans, Warszawa 2010. 
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w odniesieniu do 98,7% ska enia przez transport drogowy, za  poziom ha asu
to 9,1% z tytu u transportu kolejowego w odniesieniu do 90,9% ha asu z tytu u
transportu drogowego. 

Wa n  przes ank  rozwoju transportu kombinowanego, zw aszcza w Pol-
sce, s  znaczne rezerwy zdolno ci przewozowej transportu kolejowego, co 
oznacza mo liwo  przej cia przez kolej sporej cz ci przewozów wykonywa-
nych obecnie przez transport samochodowy. Sprzyja  rozwojowi, g ównie
w zakresie przewozów mi dzynarodowych, mo e bardzo dobre, tranzytowe 
po o enie naszego kraju. 

Przewozy kolejowe – jak wida  ogólnie – mog  sta  si  w przewa aj cym 
stopniu konkurencyjne ekonomicznie, a zw aszcza ekologicznie w stosunku do 
przewozów drogowych. Konieczne s  wi c odpowiednie i skuteczne dzia ania
(prawno-organizacyjne oraz techniczne i technologiczne) zmierzaj ce do zwi k-
szenia atrakcyjno ci tej ga zi transportu. Jedn  jednak z wa nych barier rozwo-
ju transportu kombinowanego w Polsce jest nieodpowiedni stan techniczny 
wi kszo ci linii kolejowych, na których rednia pr dko  poci gów towaro-
wych nie dorównuje redniej pr dko ci samochodów ci arowych mimo zat o-
czenia dróg. Inn  barier  jest niska jako  us ug kolejowych, które s  trzonem 
przewozów kolejowo-drogowych, st d opó nienia w przewozach, brak mo li-
wo ci monitorowania przewozów online, a tak e brak centrów logistycznych, 
co powoduje rozproszenie potoku adunków i utrudnia uruchomienie ca opoci -
gowych po cze  intermodalnych, które s  najkorzystniejsze dla operatora kole-
jowego. Ponadto brakuje nowoczesnych terminali prze adunkowych zlokalizo-
wanych w ró nych cz ciach kraju i po czonych sieci  szybkiej kolei towaro-
wej. Znacz cym czynnikiem ograniczaj cym s  te  wysokie stawki za dost p
do infrastruktury kolejowej. Pomimo tych trudno ci transport intermodalny  
w Polsce rozwija si  dynamicznie. Przyk adowo, spó ki kolejowe przetranspor-
towa y w trzech kwarta ach 2011 roku (stycze –wrzesie ) rekordow  liczb
jednostek adunkowych, cznie 340,9 tys. sztuk (wzrost do analogicznego 
okresu 2010 roku o 31,5%). W tej liczbie 98% stanowi y kontenery g ównie 40 
i 20 stopowe21.

Ogólnie – upowszechnienie przewozów wykonywanych z udzia em trans-
portu kolejowego, a tak e wodnego ródl dowego i morskiego z zastosowaniem 

                                                          
21 Kolejowe przewozy towarowe oraz transport intermodalny III kwarta y 2011 rok, Urz d

Transportu Kolejowego, Warszawa 2011. 
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technik transportu kombinowanego/intermodalnego jest jednym z wa nych 
narz dzi zapewnienia zrównowa onego ekologicznie rozwoju systemu transpor-
towego Polski i Europy. 
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THE ECOLOGICAL ASPECTS OF COMBINED TRANSPORT 

Summary

This article describes environmental dangers from the side of road transport 
(ground, soil, air, area, plants, animals and impact on human). 

Then the ecological kinds of transport were characterized, especially rail and wa-
ter transport. They can become competitive with the road transport. 

Keywords: combined transport, sustainable development

Translated by Eugeniusz Mazur 
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ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECI SKIEGO

NR  778 PROBLEMY  TRANSPORTU I LOGISTYKI NR  22 2013 

ANDRZEJ MIELCAREK1

ZADANIA MILITARNE TRANSPORTU KOLEJOWEGO I SAMOCHODOWEGO
W POLSCE W LATACH 1945–1991 

Streszczenie

Terytorium Polski by o wa nym obszarem tranzytowym i zapleczem w planach 
wojennych ZSRR. Szczególne znaczenie zyska y równole nikowe linie kolejowe. Na 
wschodniej granicy powsta y stacje prze adunkowe mi dzy sieci  normalno- i szeroko-
torow . Brakowa o linii obwodowych du ych miast. Nie zosta y zrealizowane plany 
budowy obwodnic wi kszych miast i dróg dwupasmowych. Wobec niedostatecznej 
liczby mostów w adze wojskowe przygotowywa y tymczasowe przeprawy na rzekach. 
Nawierzchnia linii kolejowych i dróg nie by a w pe ni przystosowana do przejazdu 
ci kich transportów. Brakowa o lokomotyw spalinowych, wagonów do przewozu 
sprz tu wojskowego i samochodów ci arowych o du ym tona u.

Pomimo znaczenia dla transportu wojskowego powolnie wprowadzano nowe 
technologie transportu, pozwalaj ce na szybkie przemieszczania adunków mi dzy 
ró nymi rodkami transportu.  

Przedsi biorstwa transportowe, przede wszystkim PKP i PKS, mia y zosta  w ra-
zie potrzeby zmilitaryzowane i przygotowane do utrzymania przewozów w czasie dzia-
a  wojennych. 

Ministerstwo Obrony Narodowej i Komitet Obrony Kraju ocenia y zazwyczaj 
stopie  przygotowania transportu do wykonania zada  militarnych na 60–80%. 

S owa kluczowe: zadania militarne, transport kolejowy i samochodowy w Polsce 

                                                          
1  dr hab. Andrzej Mielcarek, prof. US – Uniwersytet Szczeci ski, e-mail: andrzej.miel-

carek@wzieu.pl.
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Wst p

W doktrynie wojennej ZSRR i Uk adu Warszawskiego terytorium Polski 
odgrywa o istotn  rol  jako bezpo rednie zaplecze frontu w konfrontacji z NA-
TO, szczególnie w przypadku gdy w konflikcie zosta aby u yta bro  j drowa.
Poniewa  wojsko wykorzystywa o w czasie pokoju i planowa o wykorzysta
w czasie wojny cywiln  infrastruktur  i rodki transportu, stopie  i kierunki ich 
rozwoju mia y istotne znaczenie dla realizacji celów militarnych.  

Odbywa o si  to w warunkach gospodarki, która mia a by  planowa,  
a dzia a a w sposób ywio owy, zanarchizowany. Sta y niedobór wymusza
inwestycje b d ce nast pnie ród em nierównowagi. Reakcj  na to by o bie ce
zarz dzanie zast puj ce, nadal formalnie obowi zuj cy, plan gospodarczy2.

Artyku  obejmuje lata 1945–1991, czyli od ko ca wojny do rozwi zania
Uk adu Warszawskiego. Przygotowanie transportu do zada  militarnych pole-
ga o na odpowiednim ukszta towaniu sieci transportowej i jej parametrów, na 
okre leniu zada  dla przedsi biorstw cywilnych w zakresie zapewnienia odpo-
wiedniego taboru, utrzymywania rezerw, przygotowania kadr, zdolno ci do 
zorganizowania przewozów wojskowych, a tak e wykonanie zada  ewakuacyj-
nych. Istotne te  znaczenie mia a struktura instytucjonalna s u ca powi zaniu
celów gospodarczych z celami militarnymi oraz ocenianiu stopnia ich realizacji. 

Literatura dotycz ca rozwoju transportu w Polsce Ludowej w niewielkim 
stopniu zajmuje si  znaczeniem czynnika militarnego. Nale y postawi  pytanie, 
w jakim stopniu transport by  w stanie zapewni  realizacj  stawianych przed 
nim zada .

1. Transport w doktrynie militarnej 
1.1.  Doktryna militarna ZSRR 

Konfrontacja mi dzy ZSRR a Zachodem po II wojnie, nazywana „zimn
wojn ”, oznacza a nasilenie zbroje  i przygotowanie do konfliktu zbrojnego, 
w tym tak e z u yciem broni j drowej. Wobec tego na pocz tku lat sze dzie-
si tych zosta a sformu owana nowa doktryna militarna ZSRR i Uk adu War-
szawskiego. Uwzgl dnia a ona ogromne przyspieszenie tempa dzia a  wojen-

                                                          
2  K. Nowakowski, Gospodarka niedoborów. Droga teorii i inercja praktyki, l sk, Kato-

wice 1993, s. 133–137. 
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nych. Oznacza o to konieczno  pe nego przygotowania do pierwszej fazy kon-
fliktu ju  w czasie pokoju3. Powinno to by  uwzgl dnione w planach gospodar-
czych i przez cywilne instytucje i przedsi biorstwa. Oznacza o to tworzenie 
rezerw taboru i paliw, materia ów do odbudowy infrastruktury transportu,  
a tak e przygotowanie kadr. Sprz t i urz dzenia cywilnego transportu powinny 
by  przygotowane do wykorzystania przez wojsko4.

Do po owy lat osiemdziesi tych wojenna doktryna radziecka by a ofen-
sywna. Zak adano przy tym, e w pierwszej fazie wojny uderzenie j drowe
z zachodu spadnie na Polsk . W ko cu lat osiemdziesi tych doktryna zosta a
zmieniona z zaczepno-obronnej na wyra nie ju  obronn 5.

Doktryna wojenna Uk adu Warszawskiego zak ada a równomierne wyko-
rzystanie wszystkich rodzajów transportu. Istotne przy tym by o zapewnienie 
mo liwo ci szybkiego przemieszczania si adunków mi dzy poszczególnymi 
rodkami transportu. Konieczne wi c by o przygotowanie sprz tu do sprawnego 

prze adunku6. Jak przewidywa  podr cznik Komunikacja wojskowa firmowany 
przez Ministerstwo Obrony Narodowej PRL, transport mia  sprosta  tempu 
operacji wynosz cym w pocz tkowym okresie 80–100 km na dob 7.

Wobec mo liwo ci nowej techniki wojennej transport kolejowy mia  jed-
nak odgrywa  mniejsz  rol  ze wzgl du na jego podatno  na zniszczenie 
i d ugi czas odbudowy wynosz cy dla torów 40–50 km na dob , dla mostów 
120–150 m na dob , pod warunkiem jednak wykorzystania gotowych elemen-
tów do monta u. Co prawda, rozbudow  sieci kolejowej uznano za niecelow ,
jednak im g stsza sie  kolejowa, tym atwiej na niej utrzyma  ruch8. ywotno
sieci kolejowej nale a o zwi kszy  przez budow  objazdów, w z ów i tuneli. 
Nale a o te  zapewni  sprawno  dzia ania kolei w miejscach styku szerokiego 
i normalnego toru. Poza tym po dane by oby wprowadzenie linii szerokotoro-

                                                          
3  Strategia wojenna, red. W.D. Soko owski, marsza ek Zwi zku Radzieckiego, Wyd. MON, 

Warszawa 1964, s. 412. 
4 Ibidem, s. 417, 426–427. 
5  R. Szeremietiew, Strategia Narodowego Bezpiecze stwa, Bellona, Warszawa 2000, s. 62–

64, 67. 
6 Strategia wojenna, s. 415, 428–429; Z. Tucholski, Polskie Koleje Pa stwowe jako rodek 

transportu wojsk Uk adu Warszawskiego. Technika w s u bie doktryny, Instytut Historii Nauki 
Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2009, s. 66. 

7  Z. Tucholski, op.cit., s. 64. 
8 Strategia wojenna, op.cit., s. 414, 417. 
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wych w g b terytoriów pa stw sojuszniczych. Kolej mia a zadanie dostarczania 
adunków z g bi kraju na obszar dzia a  wojennych9.

Wed ug twórców tej doktryny decyduj c  rol  mia  odgrywa  transport 
samochodowy. Nale a o wi c w czasie pokoju rozwija  odpowiedni  infra-
struktur , zwi kszy  liczb  samochodów o du ym tona u, przystosowanych do 
jazdy terenowej, zdolnych do samoczynnego za- i wy adunku, a tak e rozwija
dalekobie ne przewozy samochodowe10.

Jeden front wojskowy w czasie operacji zaczepnej musia  zu y  25 tys. ton 
paliw i smarów, co wymaga o przy przewozie na odleg o  300 km 10 tys. pi cio-
tonowych cystern. Mog y one zosta  zast pione przez ruroci gi polowe11.

Transport wodny mo e odgrywa  pewn  rol  tam, gdzie nie ma wra li-
wych na zniszczenie luz. Barki rzeczne musz  by  przystosowane do budowy 
mostów p ywaj cych i przepraw promowych12.

Terytorium Polski mia o istotne znaczenie dla mo liwo ci operowania 
Armii Radzieckiej jako obszar tranzytowy, miejsce stacjonowania i rozwini cia
drugiego rzutu wojsk. W NRD stacjonowa o 300 tys. o nierzy radzieckich. Na 
terytorium Polski znajdowa o si  35 garnizonów radzieckich, które mia y dba
o sprawno  tranzytu, czno ci i zajmowa  si  nadzorem nad radzieckimi zapa-
sami strategicznymi w Polsce. Garnizony te liczy y 56 tys. o nierzy i 40 tys. 
cz onków rodzin i pracowników cywilnych13. Tworzy o to znaczne potrzeby 
przewozowe na i przez terytorium Polski. 

1.2. Doktryna militarna Ludowego Wojska Polskiego w ramach Uk adu Warszawskiego 

Wyodr bni  mo na okres 1945–1949, kiedy nast pi a demobilizacja, po-
tem, w latach 1950–1954, wobec narastania zimnej wojny trwa y zbrojenia  
w okresie wojny korea skiej. Pewn  zmian  w relacjach sojuszniczych na rzecz 
samodzielno ci Polski wprowadzi o utworzenie Uk adu Warszawskiego w 1955 
roku. W latach 1955–1965 nast powa a redukcja liczebno ci armii i moderniza-
cja. Rozpocz to wprowadzanie rakiet o zasi gu operacyjnym i taktycznym. 

                                                          
9 Ibidem, s. 427–428. 
10 Ibidem, s. 429.
11 Ibidem, s. 414. 
12 Ibidem, s. 428. 
13  L. Kowalski, Komitet Obrony Kraju (MON – PZPR – MSW), Semper, Warszawa 2011,  

s. 161–162. 
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Oprócz tego zwi kszano liczb  i si  ognia czo gów, artylerii ró nego rodzaju, 
doskonalono systemy dowodzenia i zaopatrzenia14. Najwy szy stopie  nowo-
czesno ci i sprawno ci WP mia o osi gn  w latach 1965–1976.

Wojska in ynieryjno-techniczne, a wi c pu ki pontonowo-mostowe, in y-
nieryjne, bataliony in ynieryjno-budowlane, mia y za zadanie utrzymanie 
sprawnego przemieszczania wojsk na wyznaczonych drogach i przeprawach15.

WP przygotowywa o si  w latach siedemdziesi tych do utworzenia Frontu 
Nadmorskiego z zadaniem uderzenia na pa stwa NATO w kierunku pó nocno-
-zachodnim. 

Wobec problemów gospodarczych od ko ca lat siedemdziesi tych zacz y
si  zmniejsza  nak ady na wojsko. W okresie stanu wojennego wzros o znacze-
nie wojska w yciu politycznym. Jednak e kryzys gospodarczy ograniczy  wy-
datki na wojsko i wymian  uzbrojenia. Zwrócono wówczas wi cej uwagi na 
rozbudow  Wojsk Obrony Terytorialnej Kraju i Obrony Cywilnej. W 1986 roku 
doktryna wojenna pa stwa i dyrektywa operacyjna zosta y zmienione i przyj to
doktryn  obronn 16.

Si y zbrojne PRL liczy y w 1965 roku 265 tys. o nierzy, w 1970 – 296 tys., 
a wojska wewn trzne 55 tys. o nierzy. Na czas wojny MON mia  wystawi
835 tys. o nierzy. Wojska wewn trzne mia y liczy  175 tys. o nierzy. W 1989 
roku wojsko liczy o 347 tys. o nierzy. W czasie wojny liczebno  armii mia a
wynosi  700 tys. o nierzy17.

Udzia  wydatków na obron  w preliminowanych wydatkach bud etu pa -
stwa zmniejszy  si  w latach czterdziestych z 15% do 10% (zrealizowany udzia
bywa  wy szy), w latach 1952–1955 wynosi  ponad 10%, w latach sze dziesi -
tych wynosi  7–8%, a od 1969 do 1973 roku zwi kszy  si  do 9–10%. W na-
st pnych latach, do 1980 roku, zacz  si  zmniejsza  do 6–7%, a w latach 

                                                          
14  J. Babula, Za o enia operacyjne i techniczne oraz przebieg i efekty rakietyzacji wojsk l -

dowych w latach 1960–1985. Relacja, „Przegl d Historyczno-Wojskowy” 2011, T. 12 (63),  
nr 1 (234), s. 150–151. 

15  L. Kowalski, op.cit., s. 150–151. 
16  K. Komorowski, Refleksja metodologiczna do studiów na LWP, „Przegl d Historyczno- 

-Wojskowy” 2011, T. 12 (63), nr 1 (234), s. 129. 
17  L. Kowalski, op.cit., s. 155, 166. W. Markiewicz, Kilogram czo gu, czyli bud et MON,

„Polityka” 1989, nr 50 (1702), s. 3. 
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osiemdziesi tych znów wzrós  do 7–8%18. Cz  wydatków na cele obronne nie 
by a uj ta w bud ecie MON. Obci a y one resorty cywilne. 

1.3. Instytucje koordynacji zada  militarnych i gospodarki w Polsce 

Podstaw  prawn  przygotowania spo ecze stwa i gospodarki, w tym 
transportu w PRL, by y najpierw ustawa z marca 1939 roku o komunikacji  
w s u bie obrony pa stwa i powszechnym obowi zku wiadcze  rzeczowych, 
potem dekret z 1953 roku o dostarczaniu rodków transportu dla potrzeb obrony 
pa stwa. Straci y one moc po uchwaleniu ustawy w 1967 roku o powszechnym 
obowi zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej19. Postanowiono tam, e Rada 
Ministrów rozporz dzeniem ustala warunki i sposób przygotowania i ochron
poszczególnych ga zi transportu na potrzeby obronne. Ponadto w ustawie by a
mowa o przydzia ach mobilizacyjnych w jednostkach zmilitaryzowanych  
i o wiadczeniach rzeczowych instytucji, urz dów, przedsi biorstw i osób pry-
watnych, obejmuj ce tak e rodki transportu b d ce w ich posiadaniu.

Koordynacj  wykorzystania gospodarki dla celów militarnych zajmowa
si  od 1955 roku Komitet Obrony Kraju (KOK). Sk ada  si  z premiera, mini-
strów MON i MSW, szefa Sztabu Generalnego WP, cz onków KC PZPR, prze-
wodnicz cego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i wiceprezesa RM 
do spraw komunikacji i przemys u. KOK mia  swoje odpowiedniki na szczeblu 
wojewódzkim20. Dzia  komunikacji KOK obejmowa  ministerstwa komunikacji, 
eglugi, czno ci i Centralny Urz d Gospodarki Wodnej (CUGW)21 Minister-

stwo eglugi i CUGW by y m.in. zobowi zane do zorganizowania prze adowni
polowych na Wi le i przepraw promowych na Wi le i Odrze22.

Za wykonywanie zada  obronnych przez ministerstwa odpowiada y depar-
tamenty i inne jednostki w strukturach ministerstw. Podlega y one równie
KOK-owi i SG WP23.

                                                          
18  J. Pilecki, Ekonomiczno-spo eczna i porównawcza analiza wydatków na obron  narodo-

w  w Polsce w latach 1946–1980, Centralny O rodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 
Warszawa 1989, s. 76; W. Markiewicz, op.cit., s. 3. 

19  Tekst jednolity: DzU z 2004 roku, nr 241, poz. 2416. 
20  L. Kowalski, op.cit., s. 25, 39, 62. 
21 Ibidem, s. 88. 
22 Ibidem, s. 151. 
23 Ibidem, s. 228–229. 
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W przypadku konfliktu zbrojnego resorty dzia u komunikacji planowano 
ca kowicie zmilitaryzowa  i na ich bazie zorganizowa  oddzia y odbudowy  
i eksploatacji czno ci, kolei, dróg ko owych i wodnych24.

Na szczeblu SG WP realizacj  zada  transportu dla potrzeb wojskowych 
zajmowa  si  Zarz d Komunikacji Wojskowej SG. W wyniku reorganizacji 
w 1951 roku powsta a s u ba komunikacji wojskowej sk adaj ca si  z organów 
komunikacji wojskowej oraz wojsk kolejowych. S u ba komunikacji wojskowej 
posiada a struktury centralne, liniowe i polowe w czasie wojny.  

W okr gach wojskowych dzia a y Oddzia y Komunikacji Wojskowej. Do 
ich zada  nale a o posiadanie pe nych informacji o sieci kolejowej i ródl do-
wych dróg wodnych na terenie okr gu oraz mo liwo  wykorzystania ich dla 
potrzeb wojskowych, organizacja, planowanie i wykonywanie przewozów na 
obszarze okr gów. Mia y one swoje siedziby w budynkach nale cych do PKP25.

Szefostwu Przewozów Wojskowych przy DOKP podlega y Wojskowe 
Komendy Stacji Kolejowych i Komendy Odcinków Kolejowych na stacjach 
w z owych. Na granicach utworzono Wojskowe Komendy Rejonów Prze a-
dunkowych26.

W ród zada  Obrony Cywilnej znajdowa a si  tak e pomoc dla PKP  
w utrzymaniu gotowo ci linii kolejowych maj cych znaczenie militarne27.

2. Koleje w Polsce w latach 1945–1991 
2.1. PKP w latach 1945–1949 

Przywrócenie funkcjonowania transportu by o priorytetem w ko cowym 
okresie wojny i na pocz tku okresu powojennego. W planie trzyletnim wi ksze
rodki przeznaczono na transport drogowy i wodny, a tak e porty28. Odbudowa 

linii kolejowych by a przebudow  kolejowego uk adu komunikacyjnego Polski29.

                                                          
24 Ibidem, s. 89. 
25  Z. Tucholski, op.cit., s. 47. 
26  P. Piotrowski, l ski Okr g Wojskowy. Przekszta cenia organizacyjne 1945–1956, TRIO 

–Instytut Pami ci Narodowej, Warszawa 2003, s. 233. 
27  L. Kowalski, op.cit., s. 37. 
28  R. Doma ski, Transport l dowy w Polsce w latach 1944–1959, „Ruch Prawniczy i Eko-

nomiczny” 1959, R. 21, z. 3, s. 245–246. 
29  S. Zamkowska, Odbudowa i funkcjonowanie kolei polskich 1944–1949, WKi , Warsza-

wa 1984, s. 130. 
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Przewozom militarnym s u y y zbudowane przez Niemców w czasie przy-
gotowa  do ataku na ZSRR w z y kolejowe wraz ze stacjami rozrz dowymi – 
Pozna -Franowo, ód -Olechów. Wówczas zmodernizowano wi kszo  stacji 
kolejowych na kierunku zachód–wschód oraz na liniach rokadowych30.

Koleje odgrywa y dominuj c  rol  w przewozach wojskowych Armii 
Czerwonej. Jednak e nie przekuto ca ej sieci na szeroki tor, poniewa  wymaga-
oby to zbyt wiele materia ów i czasu. Ponadto zabrak oby taboru na szeroki tor. 

Ogó em po obu stronach Wis y przekuto na szeroki tor 5 tys. linii kolejowych, 
co stanowi o 38% linii uruchomionych na Ziemiach Dawnych do lipca 1945 
roku. Po zako czeniu wojny, do ko ca 1945 roku, na wi kszo ci linii przywró-
cono tor normalny, a na linii Przemy l–Kraków–Wroc aw w 1947 roku. Pozo-
stawiono te  szeroki tor na linii Mamonowo–granica pa stwa–Elbl g. Ponadto 
dla celów wojskowych wybudowano wówczas obwodnice w z ów kolejowych 
Lublina, D blina, Ma kini31.

PKP zosta y zmilitaryzowane w listopadzie 1944 roku. Mia o to ograni-
czy  konflikty mi dzy wojskowym i cywilnymi zarz dem kolei. Pracowników 
kolei poddano rygorom wojskowym. Koordynacj  pracy kolei zajmowa  si
radziecki pe nomocnik wojskowy i radzieccy komendanci wojenni32. Umowa 
mi dzy Polsk  a ZSRR z lipca 1945 roku przekazywa a zarz d kolei normalno-
torowych i szerokotorowych w adzom polskim33. Militaryzacja PKP zosta a
zniesiona w lipcu 1949 roku34.

W 1949 roku nadany zosta  PKP nowy statut. Do zakresu dzia ania dyrek-
cji okr gowych nale a o mi dzy innymi przygotowanie kolei do potrzeb obrony 
pa stwa. Koleje by y zarz dzane przez PKP b d ce organem Ministerstwa Ko-
munikacji. Upa stwowiono wszystkie koleje prywatne i samorz dowe35.

                                                          
30  Z. Tucholski, op.cit., s. 17–18. 
31  S. Zamkowska, op.cit., s. 42–43, 57; Z. Tucholski, op.cit., s. 19–21, 25, 39. 
32  S. Zamkowska, op.cit., s. 49–50. 
33 Armia Radziecka w Polsce 1944–1956. Dokumenty i materia y, oprac. M.L. Krogulski, 

Von Boroviecky, Warszawa 2003, s. 40–41. 
34  Z. Rykowski, W. W adyka, Kalendarium polskie 1944–1984, M odzie owa Agencja Wy-

dawnicza, Warszawa 1987, s. 27. 
35  S. Zamkowska, op.cit., s. 98; J. Kali ski, Komunikacja, w: Historia gospodarcza Polski 

(1939–1989), red. J. Kali ski, Szko a G ówna Handlowa, Warszawa 1996, s. 147. 
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2.2. Infrastruktura kolei w latach 1950–1991 

Udzia  komunikacji w nak adach inwestycyjnych zmniejsza  si  w kolej-
nych dziesi cioleciach. W 1946 roku wynosi  on 16,5%, w latach 1956–1958 
ok. 9%, w 1966 roku 12%, 1980 roku 9,2% i w 1989 roku 6,2%36.

W planie sze cioletnim miano zbudowa  704 km nowych linii kolejowych. 
W 1951 roku w zwi zku ze zbrojeniami plany te od o ono. Zbudowano nato-
miast 400 km linii nieuj tych w planie. Do 1960 roku zbudowano 500 km linii 
kolejowych. Doko czono budow  linii Radom–Tomaszów Mazowiecki, która 
skróci a przewozy w relacji wschód–zachód o 45 km, i lini uków
–Skierniewice, która sta a si  cz ci  obwodnicy w z a warszawskiego na kie-
runku wschód–zachód. W latach sze dziesi tych i siedemdziesi tych zbudo-
wano 380 km nowych linii i 2 tys. km drugich torów37.

W 1977 roku uko czono Centraln  Magistral  Kolejow  planowan  ju
w planie sze cioletnim. czy a l sk z centrum kraju i Warszaw . Nie dopro-
wadzano jej jednak do portów. Poza tym zbudowano po czenia Rzeszów–No-
wa D ba, Sokó ka–Kamienna Nowa, Koz ów–Koniecpol, Pyskowice–Lubli-
niec, Kraków–Nowa Huta38.

W zwi zku z budow  Huty Katowice od Hrubieszowa przez Bi goraj
–Staszów–Olkusz poprowadzono Lini  Hutnicz  Szerokotorow . Budow  roz-
pocz to w 1976 roku, a uko czono w 1979 roku. Mia a d ugo  393 km i szero-
ko  toru 1520 mm. Poza tym by o jeszcze 261 km szerokiego toru na stacjach 
prze adunkowych na granicy polsko-radzieckiej39.

Przy budowie linii kolejowych pracowali o nierze z oddzia ów Obrony 
Terytorialnej Kraju. Na przyk ad w 1979 roku zwi kszono liczb  powo anych 
na wiczenia wojskowe, aby przyspieszy  budow  wy ej wspomnianej linii40.
Jest to jeden z przyk adów uzupe niania braków si y roboczej przez wojsko. 

                                                          
36  J. Kali ski, op.cit., s. 147. 
37  R. Doma ski, op.cit., s. 253–254; A. Jezierski, C. Leszczy ska, Historia gospodarcza 

Polski, Key Text, Warszawa 2003, s. 523. 
38  J. Kali ski, op.cit., s. 148. A. Jezierski, C. Leszczy ska, op.cit., s. 524. 
39  S.M. Koziarski, Infrastruktura sieci kolejowej w Polsce (zagadnienia przestrzenne),

„Przegl d Komunikacyjny” 1988, nr 9, s. 177. 
40  L. Kowalski, op.cit., s. 339. 
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D ugo  sieci normalnotorowej i szerokotorowej wynosi a w 1950 roku 
22,5 tys. km, a w 1990 roku 24 tys. km41. Poza budow  nowych, zamykano 
linie i dlatego w 1950 roku i w 1990 roku na 100 km2 przypada o 8,4 km linii 
kolejowych42.

Mo liwo ci przewozowe powi ksza a tak e budowa drugich torów. Linie 
dwutorowe mia y pi ciokrotnie wi ksz  zdolno  przepustow  od jednotoro-
wych. Ich udzia  w d ugo ci wszystkich linii kolejowych wynosi  w 1950 roku 
23%, w 1970 roku 28%, a w 1985 roku 33%. Prawie wszystkie (92%) linie 
magistralne i 67% linii pierwszorz dnych mia y dwa tory43.

Dla celów wojskowych przygotowywano rezerwowe cznice i objazdy 
strategiczne. Przy projektowaniu przyj to zasad , e b d  si  one odga zia  od 
torów szlakowych, a nie od stacyjnych44.

W podr czniku ekonomiki transportu wojskowego stwierdzono, e w la-
tach siedemdziesi tych „ujawniaj  si  okresowe niedomagania w odniesieniu do 
wymaga  obronnych” spowodowane zró nicowan  g sto ci  sieci kolejowej, 
brakiem powi za  mi dzy regionami i z sieci  drogow 45.

O udziale linii kolejowych maj cych znaczenie militarne mówi  dane  
z 1981 roku. Wyznaczono wówczas do systemu ochrony kolei 4 linie o znacze-
niu tranzytowym i gospodarczym – 13% ogólnej d ugo ci sieci kolejowej, 
wszystkie linie o znaczeniu obronnym – 24%; dodatkowe linie o znaczeniu 
gospodarczym, w tym linia l sk–Porty i LHS – 6%. cznie wzmo on
ochron  obj to ponad 40% sieci kolejowej46.

Niedoinwestowanie kolei przejawia o si  w tym, e na liniach o znaczeniu 
militarnym jeszcze w po owie lat osiemdziesi tych by y 132 skrzy owania,
które powinny by  przebudowane na bezkolizyjne47.

Wiele do yczenia pozostawia  stan techniczny sieci kolejowej. W ko cu
lat siedemdziesi tych tylko 1,8 tys. km linii wyposa ono w szyny typu ci kie-

                                                          
41  T. Lijewski, Infrastruktura, w: Geografia gospodarcza Polski, red. I. Fierla, PWE, War-

szawa 1995, s. 240. 
42  J. Kali ski, op.cit., s. 148; A. Jezierski, C. Leszczy ska, op.cit., s. 524. 
43  S.M. Koziarski, op.cit., s. 177, 180. 
44  Z. Tucholski, op.cit., s. 71. 
45  T. Kami ski, Ekonomika transportu wojskowego, WAP Wydzia  Nauk Ekonomicznych, 

Warszawa 1979, s. 120, 125. 
46  L. Kowalski, op.cit., s. 404. 
47 Ibidem, s. 285. 
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go (S-60). Nawierzchnia na 5 tys. km najwa niejszych linii mia a ponad 40 lat. 
Nawierzchnie linii strategicznych stale wymieniano, przystosowuj c je do prze-
jazdów eszelonów o ci arze 1500–2000 ton48.

Podobnie, lecz bardziej szczegó owo, stan techniczny infrastruktury kolei 
w pierwszej po owie lat osiemdziesi tych przedstawi  Sztab Generalny WP.  
Z raportu wynika o, e 30% rozjazdów mia o ponad 25 lat, a dopuszczalna by a
granica 14 lat, 26% podk adów kolejowych mia o ponad 16 lat, co tak e prze-
kracza o norm . 36% mostów i wiaduktów o znaczeniu strategicznym i 13% 
innych wymaga o wzmocnienia, naprawy lub wymiany. Do remontu by o
7,5 tys. km torów szlakowych i ok. 3.5 tys. torów stacyjnych, co stanowi o
1/3 d ugo ci ca ej sieci kolejowej49.

Przepustowo  linii, stacji i w z ów by a ograniczona z ym stanem tech-
nicznym stacji rozrz dowych i systemów sterowania ruchem50. Dopiero w po-
owie lat osiemdziesi tych rozpocz to modernizacj  przestarza ych, pochodz -

cych jeszcze z lata 1907–1912, urz dze  sterowania ruchem. Od 1984 roku  
w urz dzenia automatyki wyposa ono stacj  Lublin-Tatary, Pozna -Franowo
i Warszawa-Praga. W latach 1984–1987 modernizowano stacje azy, Tarnów- 
-Filia, Kraków-Prokocim (kierunek wschód–zachód), aga , W gliniec i Toru
G ówny51.

Dzia  komunikacji KOK-u mia , dla utrzymania sprawno ci przewozów  
w czasie konfliktu zbrojnego, zmobilizowa rodki przedsi biorstw cywilnych. 
By  zobowi zany do przygotowania odbudowy infrastruktury drogowej i kole-
jowej52.

2.3. Przeprawy drogowe i kolejowe 

Istotne znaczenie dla funkcjonowania sieci transportowej, tak e pod 
wzgl dem militarnym, mia a liczba przepraw – mostów kolejowych i drogo-
wych, przepraw promowych.  

                                                          
48  Z. Tucholski, op.cit., s. 102. 
49  L. Kowalski, op.cit., s. 292. 
50 Raporty dla Edwarda Gierka, PWE, Warszawa 1988, s. 140. 
51  S.M. Koziarski, op.cit., s. 180. 
52  L. Kowalski, op.cit., s. 151. 
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Cz  mostów zniszczonych lub uszkodzone w czasie wojny nie zosta o
odbudowanych (np. drogowe w Kwidzynie, w Solcu nad Wis ). Maj  zosta
odbudowane w 2013 roku53. Poza odbudowanymi mostami kolejowymi w okre-
sie PRL zbudowano 4 nowe mosty kolejowe i 3 drogowe przez Wis 54. Nadal 
jednak brakowa o przepraw ko o nowych o rodków przemys owych.  

Na 270-kilometrowym odcinku górnej Wis y znajdowa o si  6 mostów sta-
ych. rednia odleg o  mi dzy nimi wynosi a 70 km55. Na Wi le rodkowej

znajdowa o si  10 mostów drogowych, 4 mosty kolejowe, w tym w Warszawie 
6 mostów drogowych i 2 mosty kolejowe. Odleg o ci mi dzy mostami waha y
si  od 1,5 do 83 km56. Z militarnego punktu widzenia bardzo niedogodne by o
takie skoncentrowanie mostów w Warszawie. Na dolnej Wi le rednia odle-
g o  mi dzy mostami drogowymi wynosi a prawie 37 km57.

Przez Odr  przechodzi o 17 linii kolejowych D ugie odst py znajdowa y
si  mi dzy Nietkowicami a S ubicami (90 km) i mi dzy Kostrzynem a Szczeci-
nem (115 km). Na Bugu redni odst p mi dzy mostami kolejowymi wynosi
98 km, na Narwi 90 km58.

Zak adano, e w przypadku wojny nieprzyjaciel zniszczy od razu mosty 
kolejowe. Wobec tego w pobli u mostów przewidywano zorganizowanie Tym-
czasowych Rejonów Prze adunkowych, gdzie mia  si  odbywa  prze adunek na 
samochody i barki59.

Ponadto przygotowano dwie rezerwowe przeprawy kolejowe w Wysokim 
Kole ko o Pu aw dla obej cia D blina i w Nowym Dworze Kwidzy skim, gdzie 
w okolicy z pozosta o ci zniszczonego i nieodbudowanego mostu miano zbu-
dowa  w czasie wojny p ywaj cy most drogowo-kolejowy. W pobli u zmaga-
zynowano elementy mostu i estakady. Druga przeprawa mia a powsta  w rejo-
nie D blina, poniewa  tam zbiega y si  linie z Ma aszewicz przez uków

                                                          
53 Polska w transie, czyli swego nie poznacie, „Gazeta Wyborcza” z 28 grudnia 2012 roku, 

s. 22. 
54  T. Lijewski, Geografia transportu Polski, PWE, Warszawa 1986, s. 54–55, 100. 
55  B. Kordas, Wis a górna, w: Wis a. Monografia rzeki, red. A. Piskozub, WKi , Warszawa 

1982, s. 300–301. 
56  J. Wierzbicki, Wis a rodkowa, w: Wis a, Monografia rzeki, red. A. Piskozub, WKi ,

Warszawa 1982, s. 316–317. 
57  M. Rusak, Wis a dolna, w: Wis a, Monografia rzeki, red. A. Piskozub, WKi , Warszawa 

1982, s. 343, 365. 
58  T. Lijewski, Geografia…, s. 54–55. 
59  Z. Tucholski, op.cit., s. 102. 
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i z Dorohuska przez Lublin. W rejon przeprawy poprowadzono dojazdy kole-
jowe. Do celów budowy przepraw przystosowano barki rzeczne BP-15060.

Obej ciem W gli ca by y dwa odcinki linii kolejowej doprowadzone od 
strony niemieckiej: Horka–Rothenburg–Steinbach, rzeka Nysa i Sanice-Prze-
wóz po stronie polskiej w rejonie, zniszczonego w czasie wojny i nieodbudo-
wanego mostu na Nysie61. Dla objazdu w z a Görlitz–Zgorzelec na brzeg Nysy 
poprowadzono tory ze stacji Charlottenburg, a po stronie polskiej bocznic
szlakow  w rejonie Lasów. Podobne bocznice zbudowano dla objazdu w z a we 
Frankfurcie nad Odr  i odcinka linii Kostrzyn–Kietz. W latach siedemdziesi -
tych uznano za konieczne przygotowanie p ywaj cego mostu kolejowo- 
-drogowego w rejonie mostu na linii kolejowej Godków–Siekierki–Wriezen62.

Mosty kolejowe, wobec niedostatecznej liczby mostów drogowych na wi k-
szych i rednich rzekach, przystosowywano do przejazdu pojazdów g sienico-
wych. Wymaga o to wzmocnienia konstrukcji i wykonania dróg dojazdowych63.

2.4. Stacje i rejony prze adunkowe

Umowy Polski z ZSRR wymaga y budowy nowych stacji granicznych. 
By y to: Ku nica, Ma aszewice, Terespol, Dorohusk, urawica i Przemy l na 
granicy wschodniej i Gumie ce, Kostrzyn, S ubice, Gubin i W gliniec na grani-
cy zachodniej64.

W pobli u stacji granicznych, cz sto ukryte w lasach, znajdowa y si  woj-
skowe rejony prze adunkowe. W 1951 roku Sztab Generalny Armii Radzieckiej 
poleci  budow  w Polsce 6 rejonów prze adunkowych, od których rozpoczyna o
si  pi  linii kolejowych biegn cych przez Polsk  do NRD65.

                                                          
60 Ibidem, s. 73–76. 
61 Ibidem, s. 81. 
62 Ibidem, s. 83–84. 
63 Ibidem, s. 86. 
64  R. Doma ski, op.cit., s. 253. 
65  Z. Tucholski, op.cit., s. 86. 
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2.5. Trakcja i tabor 

W 1955 roku zako czono produkcj  parowozów i zacz to produkowa  lo-
komotywy spalinowe i elektryczne. Jeszcze jednak w 1980 roku liczba parowo-
zów przewy sza a stan lokomotyw elektrycznych w dyspozycji PKP66.

W a ciwa elektryfikacja rozpocz a si  w 1957 roku zelektryfikowaniem 
linii Warszawa–Katowice–Gliwice z odga zieniem do odzi, a nast pnie
wszystkich wa niejszych linii. W 1971 roku zelektryfikowano lini  Skierniewi-
ce– uków. Elektryfikacj  innych linii równole nikowych o znaczeniu strate-
gicznym uko czono dopiero w po owie lat osiemdziesi tych. By y to Lublin–
Dorohusk (1984 rok), Pozna –Rzepin (1984 rok), Wroc aw–Legnica–W gli-
niec (1985 rok)67.

Do 1989 roku zelektryfikowano 11 tys. km normalnotorowej sieci kolejo-
wej. Udzia  trakcji elektrycznej w przewozach adunków osi gn  83,6%,  
a pasa erów – 72,4%68.

W 1986 roku w pracy przewozowej brutto dominuj cy udzia  mia y pojaz-
dy trakcji elektrycznej – 76%, spalinowej – 21%, a parowej – 3%. Inne nieco 
by y proporcje w przypadku liczby lokomotyw. Udzia  elektrycznych wynosi
37%, spalinowych – 45% i parowych – 18%69. Wynika o to zapewne z koniecz-
no ci utrzymania rezerw militarnych. 

Zniszczenie trakcji elektrycznej i konieczno  przeznaczenia lokomotyw 
spalinowych dla przewozów wojskowych oznacza oby mo liwo  zaspokojenia 
potrzeb gospodarki tylko w 15%. Konieczne wi c by o powi kszenie taboru  
o lokomotywy spalinowe70.

Struktura lokomotyw nie odpowiada a potrzebom gospodarki i militarnym. 
Przewa a y lokomotywy do prowadzenia lekkich poci gów. W drugiej po owie
lat siedemdziesi tych dostawy mia y by  mniejsze o 350 jednostek, ni  prze-
widywa  plan i g ównie przeznaczone dla lekkich poci gów towarowych  
(do 3000 ton)71.

                                                          
66  J. Kali ski, op.cit., s. 149, 150. 
67  S.M. Koziarski, op.cit., s. 179. 
68  J. Kali ski, op.cit., s. 148. 
69  S.M. Koziarski, op.cit., s. 179. 
70  L. Kowalski, op.cit., s. 297. 
71 Raporty…, s. 142. 
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Jak uwa ali wojskowi plani ci, wobec podatno ci na zniszczenie elek-
trycznej sieci trakcyjnej, dla zast pienia lokomotyw elektrycznych koniecznych 
by o 800 lokomotyw spalinowych. MON zarzuca o PKP, e nie utrzymuje za-
st pczych rodków trakcyjnych na liniach zelektryfikowanych. Powinno by
mo liwe zast pienie ich w 50% (ocena lat 1981–1985 ) Niepokoi o te  s abe
tempo dostaw lokomotyw spalinowych wynosz ce w latach osiemdziesi tych 
10 jednostek rocznie72.

Dlatego te , a zapewne i ze wzgl du na atwiejsze pozyskanie opa u, PKP 
utrzymywa o w strategicznej rezerwie odstawionych i w rezerwie czynnej lo-
komotywy parowe i infrastruktur  potrzebn  do ich obs ugi. Eksploatowano je 
do pocz tku lat dziewi dziesi tych, cz sto bez ekonomicznego uzasadnienia. 
Ostatni strategiczny zapas parowozów towarowych Ty51 by  zgromadzony przy 
stacji PKP Zarzeka ko o D blina. Wojsko zrezygnowa o z planów ich wykorzy-
stania na pocz tku lat dziewi dziesi tych.  

Od 1965 roku importowano z ZSRR ci kie lokomotywy spalinowe ST 44 
(2000 KM), w sumie 1,2 tys. sztuk. Utworzono z nich rezerw  strategiczn  po 
wycofaniu lokomotyw parowych73.

W grupie wagonów kolejowych dominowa y w glarki (60% taboru). Bra-
kowa o wagonów specjalistycznych. Wi cej wagonów czteroosiowych pojawi o
si  dopiero w latach osiemdziesi tych74. Dla przewozów sprz tu wojskowego 
potrzebne by y wagony cztero- i wi cej osiowe. W pierwszej po owie lat sie-
demdziesi tych wi kszo  (70%) wagonów towarowych stanowi y wagony 
dwuosiowe75. Pod koniec lat siedemdziesi tych na 300 tys. wagonów towaro-
wych 35% stanowi y wagony czteroosiowe. Cz  wagonów towarowych, oko-
o 25 tys., by a niesprawna76.

Szczególnie brakowa o platform. W pierwszej po owie lat siedemdziesi -
tych niedobór platform dwuosiowych oceniano na 19 tys. jednostek, brakowa o
700 sztuk platform cztero- i sze cioosiowych. Braki mia y by  w cz ci uzupe -
nione taborem kolei NRD i w glarkami ze zdemontowanymi burtami. Ogólnie 

                                                          
72  L. Kowalski, op.cit., s. 268, 292. 
73  Z. Tucholski, op.cit., s. 101, 102. 
74  J. Kali ski, op.cit., s. 149. 
75  T. Kami ski, op.cit., s. 136. 
76 Raporty…, op.cit., s. 141. 
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braki w taborze dla potrzeb militarnych oceniano na 30–40%. Brakowa o tak e
600 lokomotyw ci kich77.

Ewakuacja rannych mia a si  odbywa  g ównie kolej . Poci gi sanitarne 
sk ada y si  z wagonów kadrowych utrzymywanych w gotowo ci i stanowi cych 
zapas mobilizacyjny, natomiast w czasie pokoju pozostawa y one w normalnej 
eksploatacji. PKP musia a utrzymywa  w stanie gotowo ci znaczn  liczb  wago-
nów-ch odni do przewozu zw ok. Po 1989 roku skre lono je z inwentarza78.

Od lat pi dziesi tych tabor kolejowy z wyj tkiem lokomotyw parowych 
musia  by  tak skonstruowany, aby mo na go by o atwo przystosowa  do eks-
ploatacji na sieci szerokotorowej kolei radzieckich79.

3. Transport samochodowy 
3.1. Infrastruktura drogowa 

Straty transportu drogowego dotyczy y 30% nawierzchni dróg twardych, 
46% mostów, co stanowi o 20% warto ci przedwojennej. W latach 1944–1946 
odbudowywano drogi prowizorycznie. W okresie planu trzyletniego nie wyda-
no na drogi zaplanowanych rodków80.

Do ko ca lat pi dziesi tych d ugo  dróg o ulepszonej nawierzchni wy-
nosi a 31,6 tys. km. W tym do intensywnego ruchu samochodowego przysto-
sowanych by o 19,6 tys. km. D ugo  dróg twardych z nieulepszon  nawierzch-
ni  wynosi a 70,3 tys. km. rodki na utrzymanie dróg by y jednak niewystar-
czaj ce. Potrzeby w tym zakresie pokrywano jedynie w 65%81.

W latach 1960–1970 przebudowano b d  zbudowano 26 tys. km dróg,  
z czego 10 tys. km stanowi y drogi pa stwowe przystosowane do du ego ruchu 
pojazdów mechanicznych. Przebudowa obejmowa a zmian  nawierzchni, pro-
stowanie uków, budow  wiaduktów nad liniami kolejowymi, objazdów miast, 
bezkolizyjnych skrzy owa  i wielopasmowych jezdni na trasach wylotowych  
w najwi kszych miastach82.

                                                          
77  L. Kowalski, op.cit., 284–285, Z. Tucholski, op.cit., s. 116. 
78  Z. Tucholski, op.cit., s. 118–119, 193. 
79 Ibidem, s. 102. 
80  R. Doma ski, op.cit., s. 245–246, 248. 
81 Ibidem, s. 257. 
82  A. Jezierski, C. Leszczy ska, op.cit., s. 525. 
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KOK na o y  w 1968 roku na ministerstwo komunikacji, mi dzy innymi, 
obowi zek dba o ci o drogi tranzytowe ze wschodu na zachód i rokadowe po u-
dnie–pó noc wzd u  biegu Wis y. Ponadto mia y by  budowane drogi objazdo-
we, rozwijana sie  dróg lokalnych zag szczaj ca si  w pobli u miast i powi za-
na z sieci  ulic. Odcinki autostrad mia y zosta  przygotowane na prowizoryczne 
lotniska. Stacje obs ugi samochodów i zak ady naprawcze mia y zosta  przysto-
sowane dla potrzeb wojska83.

Do najwa niejszej inwestycji nale a a uko czona w 1976 roku 280-kilo-
metrowa droga szybkiego ruchu Warszawa–Katowice. Mia a ona na odcinku  
z Piotrkowa Trybunalskiego do Cz stochowy parametry autostrady. Mia a to 
by  cz  autostrady ze Skandynawii na po udnie Europy. W latach osiemdzie-
si tych w kierunku równole nikowym zbudowano jedynie odcinek autostrady  
z Wrze ni do Konina (48 km)84. Nie powsta a, na bazie przygotowanych jeszcze 
przez Niemców planów budowy, autostrada Berlin–Królewiec. Tranzytowy 
kierunek wschód–zachód by  wi c pod wzgl dem budowy dróg szybkiego ru-
chu jeszcze bardziej upo ledzony od kierunku po udnie–pó noc. Trudno ci go-
spodarcze spowodowa y, e w latach siedemdziesi tych zbudowano tylko 200 
zamiast 700 km dróg szybkiego ruchu.  

Mi dzy 1950 a 1989 rokiem d ugo  dróg publicznych o twardej na-
wierzchni wzros a o 61,4 tys. km, czyli o 63%. W 1990 roku na oko o
160 tys. km dróg o twardej nawierzchni 87,4% mia o nawierzchni  ulepszon .
Jednak e ich jako  i parametry techniczne odbiega y od wymaga  stawianych 
przez nowoczesny transport samochodowy85. Drogi g ówne by y dwupasmowe 
z dopuszczalnym obci eniem 8 ton na o . Zarz dzeniem administracyjnym 
zwi kszono dopuszczalne obci enie do 10 ton na o . Spowodowa o to szybsze 
niszczenie dróg86.

W po owie lat osiemdziesi tych zwrócono uwag  na militarne wykorzy-
stanie eglugi morskiej. W 1986 roku KOK podj  uchwa  w sprawie punktów 
prze adunkowych na wybrze u morskim, linii kolejowych i dróg dojazdowych 
do portów. Planowano zwi kszy  dost pno  kolejow  i modernizacj  dróg 

                                                          
83  L. Kowalski, op.cit., s. 274–275. 
84 Szlaki, trakty, autostrady. 190 lat centralnej administracji drogowej, red. G. Pawlak,  

A. Wójtowicz, GDDKA, Warszawa 2009, s. 121, 124. 
85  J. Kali ski, op.cit., s. 152. 
86 Raporty…, s. 140. 
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wylotowych z portów Gda ska, Gdyni i Szczecina, oraz obwodnic tych miast, 
modernizacj  drogi ko owej Szczecin– winouj cie87.

W 1973 roku d ugo  dróg o znaczeniu obronnym wynosi a 19 tys. km,  
a pod koniec lat siedemdziesi tych 23 tys. km. Stanowi o to ok. 10% d ugo ci
dróg w Polsce. Utrzymywa  je resort komunikacji. Jednak, jak oceniano w 1984 
roku, oko o po owy z nich nie mia o nawierzchni o wymaganej no no ci, a 20% 
za w skie jezdnie. Cz  mostów i wiaduktów nie mia a odpowiednich parame-
trów technicznych i mia a zmniejszon  skrajni 88. Pod koniec lat osiemdziesi -
tych tylko 70% dróg krajowych by o przystosowanych do przejazdu ci kiego
sprz tu wojskowego89. Z planowanych 26 obwodnic du ych miast zbudowano 
jedynie 10. Zrealizowano zaplanowane drogi dojazdowe do przepraw na Wi le,
Odrze i Nysie u yckiej90.

Oprócz przej  granicznych przeznaczonych dla powszechnego u ytku,  
w 1973 roku zosta a zawarta umowa mi dzy Polska a NRD o 15, z mo liwo ci
powi kszenia do 19, dodatkowych przej ciach granicznych dla ruchu ko owego
przystosowanych do pojazdów wojskowych Armii Radzieckiej. Liczba przej
kolejowych mia a wynosi  12. W 1974 podpisano umow  mi dzy Minister-
stwami eglugi PRL i Komunikacji NRD „na okres specjalny”, która dotyczy a
dróg ródl dowych i utrzymania przepraw promowych.  

Podobn  umow  zawarto z CSRS w 1976 roku. Wyznacza a ona, w tak 
zwanym okresie specjalnym, 29 przej  granicznych dla ruchu drogowego  
i 13 przej  kolejowych91.

3.2. Tabor samochodowy 

W planie sze cioletnim za o ono wzrost produkcji samochodów ci aro-
wych. Produkowano je w Lublinie (licencja radziecka dla armii) i Starachowi-
cach (polska konstrukcja). Wojsko dysponowa o baz  naukowo-techniczn  dla 
prac nad pojazdami mechanicznymi. Zajmowano si  m.in. modernizacj  samo-
chodów Star. Samochody Star 20 o adowno ci 3,5 ton zacz to produkowa

                                                          
87  L. Kowalski, op.cit., s. 293–294. 
88 Ibidem, s. 284–285. 
89 Ibidem, s. 268. 
90 Ibidem, s. 285, 292. 
91 Ibidem, s. 242. 
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w 1948 roku. Dla celów wojskowych zmodernizowano je i powsta a wersja  
Star 21 i Star 25. Przemys  motoryzacyjny dostarczy  wojsku samochody red-
niej adowno ci Star 44 i Star 66, które sta y si  od 1958 roku podstawowym 
rodkiem transportu wojskowego92. W latach pi dziesi tych rozpocz a si

produkcja samochodów osobowych. Od po owy lat pi dziesi tych zacz to
produkowa  samochody dostawcze, ma e i du e autobusy, du e samochody 
ci arowe Jelcz.

Liczba samochodów ci arowych zwi ksza a si  z 44 tys. w 1950 roku do 
274 tys. w 1970 roku, 618 tys. w 1980 roku i 1045 tys. w 1990 roku (jednak 

cznie z ci arowo-osobowymi). Mi dzy 1970 a 1990 liczba samochodów 
osobowych zwi kszy a si  z 479 tys. do 5,3 mln93.

W drugiej po owie lat pi dziesi tych w ród samochodów ci arowych 
przewa a y pojazdy o adowno ci 4 ton. Brakowa o samochodów o ma ej i du-
ej adowno ci powy ej 7 ton94. Podobnie by o w po owie lat sze dziesi tych. 

Podstawow  grup  samochodów ci arowych stanowi y samochody o adowno-
ci od 2 do 5 ton95.

W ród postulatów wobec transportu samochodowego w ko cu lat siedem-
dziesi tych jest mowa o powi kszeniu liczby samochodów o adowno ci
1–4 tony i ponad 15 ton96. Planowane zwi kszenie udzia u samochodów o du ej
adowno ci 6 ton i powy ej 12 ton, odpowiada o potrzebom militarnym97.

Za- i wy adunek samochodów by  w ma ym stopniu zmechanizowany.  
W PKS w 1977 roku tylko 5% adunków obs u ono w sposób zmechanizowa-
ny. Za konieczne uwa ano wprowadzenie taboru samowy adowczego i kontene-
ryzacj 98.

Wed ug postanowienia KOK-u z 1969 roku samochody cywilne mia y by
w sytuacji zagro enia przekazane do dyspozycji si  zbrojnych. Dotyczy o to 
50% samochodów ci arowych o redniej i du ej adowno ci. Mia y zosta
oddane do bezpo redniej dyspozycji zmilitaryzowanej Pa stwowej Komunika-

                                                          
92  K. Paj k, Powstanie i rozwój techniki wojskowej w wojskach samochodowych i pancer-

nych w Polsce w latach 1918–1995, Terra, Pozna  1999, s. 71, 73. 
93  T. Lijewski, Infrastruktura…, s. 233. 
94  R. Doma ski, op.cit., s. 270. 
95  T. Kami ski, op.cit., s. 142. 
96 Raporty…, s. 143. 
97  T. Kami ski, op.cit., s. 142, 143–144. 
98 Raporty…, s. 144. 
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cji Samochodowej99. Wed ug danych z 1973 roku Ministerstwo Komunikacji 
dysponowa o 260 tys. samochodów ci arowych, 340 tys. przyczep i 240 tys. 
ci gników. Z tej liczby 30% mia o zosta  zmobilizowane. Odpowiada o za 89 
oddzia ów transportowych powsta ych w oparciu o jednostki PKS-u. Obs ug
tego taboru mia o zapewni  21 wyznaczonych zak adów naprawczych100.

4. Przewozy kolejowe i samochodowe 
4.1. Rozwój przewozów 

Struktura gospodarcza, mobilno  spo ecze stwa, niedorozwój innych 
rodków transportu niskie taryfy spowodowa y du  dynamik  przewozów 

kolejowych. W Polsce transport kolejowy mia  udzia  w przewozie 68% adun-
ków. Podobnie by o w innych krajach komunistycznych101.

W latach pi dziesi tych ukszta towa y si  g ówne szlaki: l sk–porty 
Gdynia, Gda sk, l sk–Warszawa, Medyka–Kraków–Górny l sk–Zgorzelec.

Sta y wzrost przewozów zosta  zahamowany w latach osiemdziesi tych. 
Na kolejach normalnotorowych przewozy adunków obni y y si  mi dzy 1980 
a 1989 o 20%. 2/3 za adunków by o skoncentrowanych na po udniu kraju, co 
niekorzystnie wp yn o na wykorzystanie wagonów. 

Koleje by y przeci one, wyst powa  brak wagonów. W 1964 roku powo-
ano w RWPG wspólny park wagonów kolejowych. Razem z nieracjonalnym 

wykorzystaniem taboru w kraju spowodowa o to ci g y deficyt wagonów102.
Wynika  on z czasu zaj cia pod prze adunek wynosz cy w ko cu lat siedem-
dziesi tych 80%. W transporcie samochodowym ten czas wynosi  oko o 70%103.

Po 1959 roku transport samochodowy zacz  odci a  kolej przewo c
drobnic , g ównie na krótsze odleg o ci. Zast powa  w tym transport konny.  
W przewozach publicznych na czo o wysun o si  przedsi biorstwo PKS. 

Powa nym problemem by y anarchizacja gospodarki, tracenie kontroli 
przez Centrum nad resortami i zjednoczeniami. Brakowa o koordynacji mi dzy 
bran ami. Przyk adem tego by a gospodarka wagonami, kiedy puste jecha y

                                                          
99  L. Kowalski, op.cit., s. 277. 
100 Ibidem, s. 284. 
101   J. Kali ski, op.cit., s. 150; A. Jezierski, C. Leszczy ska, op.cit., s. 524. 
102  J. Kali ski, op.cit., s. 150. 
103 Raporty…, s. 143. 
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z portów na l sk, a w tych e portach brakowa o wagonów dla adunków ze 
statków.

Problemy transportu próbowano bezskutecznie rozwi za , tworz c sztaby 
koordynacyjne regionalne i resortowe. W 1979 roku dzia a o oko o 200 takich 
sztabów104.

4.2. Transport kombinowany 

W przewozach wojskowych podstawowym zadaniem jest dostawa adun-
ków w jak najkrótszym czasie. Transport wojskowy musia  post powa  za 
zmianami w transporcie cywilnym polegaj cymi m.in. na tworzeniu kontenero-
wego systemu transportowego.  

Pocz tki konteneryzacji i paletyzacji datuj  si  na rok 1955. W 1971 Rada 
Ministrów uchwali a program o tworzeniu systemu transportu kontenerowego, 
w tym tak e przewozów w kierunku wschód–zachód, g ównie kolej 105. Orga-
nizatorem przewozów kontenerowych w Polsce i do krajów RWPG zosta o
rozporz dzeniem z 1972 roku Przedsi biorstwo Spedycji Krajowej106. W 1978 
roku wesz a w ycie umowa o wspólnym u ytkowaniu w RWPG kontenerów 
typu 1C – 20-stopowych, w komunikacji mi dzynarodowej107.

Konteneryzacja rozwija a si  jednak powoli. W 1989 roku PKP przewioz a
w kontenerach tylko 0,6% adunków108. Znaczniejszy rozwój konteneryzacji, 
jak i rozszerzenie przewozów kombinowanych na przewóz naczep samochodo-
wych kolej  pozostawa y w sferze postulatów. Brakowa o odpowiedniej infra-
struktury technicznej i sieci stacji kontenerowych109. Oczekiwania wojska  
w tym zakresie nie zosta y wi c spe nione.

Poniewa  armia w czasie wojny musia aby korzysta  z transportu cywil-
nego, po dana by a jednolito  dzia a , tak e w zakresie konteneryzacji. Mia a

                                                          
104  B. Sza ek, Kilka refleksji prakseologicznych odno nie do rz dów ekipy Edwarda Gierka,

w: Lata 1970–1980. Nowe perspektywy a realia na Pomorzu Zachodnim, red. H. Komarnicki,  
K. Koz owski, US i Archiwum Pa stwowe, Szczecin 2001, s. 86–87. 

105  Z. Krasucki, J. Neider, Konteneryzacja w transporcie mi dzynarodowym, PWN, War-
szawa 1986, s. 43–44, 46; T. Kami ski, op.cit., s. 161, 165.

106  Z. Krasucki, op.cit., s. 118, 120. 
107 Ibidem, s. 116–117. 
108  J. Kali ski, op.cit., s. 150. 
109  B. Grzegorzewski, Kierunki restrukturyzacji transportu, „Trakcja i Wagony” 1988, nr 10 

(http//zeus.krb.com.pl, 18.01.2013). 
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ona zapewni  sprawniejsze zaopatrzenie wojska, bezpiecze stwo adunku
i utrzymywanie w gotowo ci odpowiednich zapasów, a w razie potrzeby szyb-
kie ich przemieszczanie, zwi kszenie intensywno ci wykorzystania rodków
transportu, wydajno ci prze adunków, która w systemie kontenerowym jest 
o miokrotnie wy sza ni  w systemie tradycyjnym, zmniejszenie liczby zatrud-
nionych w tym o nierzy (o 70%), a tym samym powi kszenie zdolno ci bojo-
wej armii110. S ab  stron  tego rodzaju przewozów by a jednak konieczno
zastosowania urz dze  prze adunkowych i odpowiednich samochodów111.

4.3. Zadania przewozowe w zakresie transportu militarnego 

Transport kolejowy przeznaczono do przewozów wojskowych – zwi zków
taktycznych i jednostek w pe nym sk adzie na odleg o  ponad 500 km. Krótsze 
odleg o ci mia  obs ugiwa  transport samochodowy. Wobec mechanizacji 
zwi zki taktyczne mog y przemieszcza  si  samodzielnie 200–250 km, a na 
dobrych drogach 400–500 km na dob 112. G ównym zadaniem polskich kolei  
w czasie wojny mia o by  przemieszczenie wojsk radzieckich drugiego rzutu  
i przegrupowania odwodów operacyjnych, transport sprz tu i zaopatrzenia na 
kierunku zachodnim. Mia y tak e s u y  przegrupowaniu wojsk na kierunku 
pó nocnym (Front Nadmorski)113.

Pocz tkowo decyzje w sprawie priorytetów w przewozach w czasie mobi-
lizacji podejmowano dora nie. Dopiero w 1966 roku KOK ustali , e w okresie 
podwy szonej gotowo ci pierwsze stwo mia y polskie i sojusznicze si y zbroj-
ne, a w dalszej kolejno ci przewozy zwi zane z utrzymaniem pracy energetyki, 
komunikacji i czno ci114.

W listopadzie 1945 roku uzgodniono zasady bezpo redniej komunikacji 
kolejowej mi dzy Polsk  a ZSRR. Wyznaczono cztery trasy poci gów tranzy-
towych, ustalono warunki obs ugi i p atno ci za przejazd115.

                                                          
110  T. Kami ski, op.cit., s. 175–178. 
111  E. Nowak, op.cit., s. 276. 
112  Z. Tucholski, op.cit., s. 105, 118.
113 Ibidem, s. 64. 
114  L. Kowalski, op.cit., s. 271. 
115 Armia Radziecka w Polsce 1944–1956…, s. 64, 66, 79–84. 
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Porozumienie z 1957 roku wyznaczy o przej cia graniczne mi dzy Polsk
a ZSRR i NRD s u ce wojskom radzieckim. By y to na granicy wschodniej: 
Braniewo, Skandawa, Terespol, Medyka, a na granicy zachodniej: winouj cie,
S ubice, Gubin, Tuplice i Zgorzelec. Przy Sztabie Generalnym Wojska Polskie-
go ustanowiono przedstawicielstwo komunikacji wojskowej Armii Radzieckiej 
i 8 placówek inspekcyjnych na stacjach Siedlce, Warszawa, Kutno, Pozna ,
Zb szynek, Legnica, Wroc aw i Szczecinek116.

W 1961 roku KOK okre li  zadania obronne Ministerstwa Komunikacji  
i MON. Zosta y one zobowi zane do formowania oddzia ów specjalnych, od-
budowy i eksploatacji infrastruktury kolejowej, które mia y zapewni  utrzyma-
nie sprawno ci technicznej i eksploatacyjnej sieci komunikacyjnych w okresie 
wojny. Rejony prze adunkowe powinny mie  zdolno  prze adunkow  162 po-
ci gów na dob , z jednoczesn  mo liwo ci  przepuszczenia w tym samym cza-
sie w tranzycie 196 poci gów z ZSRR. Linie tranzytowe wschód–zachód po-
winny zapewni  przelotowo  358 par poci gów na dob , a na wytyczonych 
liniach rokadowych pó noc–po udnie 106 par poci gów na dob . Ponadto przy 
jazdach jednoczesnych po liniach wschód–zachód i pó noc–po udnie na kierun-
kach rokadowych nale a o zapewni  przelotowo  75 par poci gów na dob .
Zgodnie z dodatkowymi wytycznymi SG WP minister komunikacji mia  przy-
gotowa  dla intensywnego ruchu ko owego 4 zasadnicze trasy na kierunku 
wschód–zachód i na 5 tras rokadowych pó noc–po udnie. Mosty na tych trasach 
powinny mie  no no  nie mniejsz  ni  60 ton. Powinny te  zosta  zagwaran-
towane objazdy wa niejszych miast i rejonów prze adunkowych. Nale a o tak e
przygotowa  14 ci gów zapasowych o utwardzonej nawierzchni na kierunku 
wschód–zachód, na których no no  mostów nie b dzie mniejsza ni  40 ton. 
Minister komunikacji mia  utworzy  na bazie PKS 7 batalionów samochodo-
wych po oko o 280 pojazdów i 1 kompani  cystern o stanie 90 pojazdów117.

W okresie kryzysu berli skiego w 1961 roku wojska radzieckie, które wy-
ruszy y z baz za wschodni  granic  Polski, w pierwszej fazie konfliktu korzy-
sta y g ównie z dróg ko owych, a nie z kolei. Radzieccy wojskowi s dzili, e
dobrze znaj  t  tras . Marsz ten nie zosta  odpowiednio logistycznie przygoto-
wany i odbywa  si  z wieloma trudno ciami. Chc c unikn  problemów, strona 

                                                          
116 Armia Radziecka w Polsce 1957–1993. Dokumenty i materia y, oprac. M.L. Krogulski, 

Von Boroviecky, Warszawa 2002, s. 29, 33. 
117  L. Kowalski, op.cit., s. 179. 
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polska przygotowa a na w asn  r k  warunki dla tego marszu118. Chodzi o te
o przekonanie radzieckiego dowództwa o konieczno ci ci lejszego wspó dzia-
ania z sojusznikiem. 

Wed ug informacji z drugiej po owy lat sze dziesi tych strona radziecka 
oczekiwa a zapewnienia sprawnego przemarszu przez terytorium Polski  
50 dywizji, jednostek rezerwowych i dowództw, a tak e wielu innych jedno-
stek. W sumie 3 mln o nierzy, 960 tys. – 1,1 mln ci kich pojazdów,  
3200 poci gów ze sprz tem wojskowym i adunkiem119.

Dla roz rodkowania wojskowych przewozów kolejowych stacje za adowa-
nia i wy adowania wyznaczono poza stacjami w z owymi w odleg o ci 20–30 km 
od miejsc formowania i rozwini cia jednostek wojskowych i zak adów wojsko-
wych. Wyznaczono te  zapasowe stacje za adowania i wy adowania120.

Oprócz linii przeznaczonych ju  do przewozów wojskowych, na pocz tku
lat siedemdziesi tych KOK postanowi , e resort komunikacji powinien odda
do dyspozycji dodatkowo 7 linii kolejowych na kierunku wschód–zachód  
z przepustowo ci  358 par poci gów na dob . Na granicy wschodniej linie te 
mia o obs ugiwa  9 sta ych rejonów prze adunkowych zdolnych do obs u enia
po stronie polskiej 162 poci gów na dob . Wobec mo liwo ci zniszczenia sta-
ych rejonów prze adunkowych mia y zosta  uruchomione rejony zapasowe  

o zdolno ci obs ugi 81 poci gów na dob . Nad Wis  i Odr , wobec przewidy-
wanego zniszczenia mostów kolejowych, mia o powsta  13 tymczasowych re-
jonów prze adunkowych dla przewozów kombinowanych121.

W latach osiemdziesi tych KOK ocenia , e kolej by a w stanie zabezpie-
czy  potrzeby przewozowe wojska w 66–83%122.

Po rozpocz ciu dzia a  wojennych, jak przewidywano, zadania przewo-
zowe kolei b d  wykonywane z opó nieniem 30–40 godzin, a nawet do  
2–4 dób przy wi kszych zniszczeniach. Uderzenie j drowe sparali uje transport 
na 3–4 doby. Podano tak e niezbyt jasn  informacj , e ci gi komunikacyjne 
przesta yby funkcjonowa  na 15–20 dni123.

                                                          
118 Ibidem, s. 183–184. 
119 Ibidem, s. 343. 
120  Z. Tucholski, op.cit., s. 65. 
121  L. Kowalski, op.cit., s. 284. 
122 Ibidem, s. 268. 
123 Ibidem, s. 285. 
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Na pocz tku 1987 roku z inicjatywy strony radzieckiej ustalono nowe za-
sady przerzutu wojsk radzieckich przez Polsk . Spodziewano si , e uderzenie 
j drowe podzieli sie  kolejow  na dwie cz ci – na wschód od Wis y i na za-
chód od Wis y – i dlatego mobilizacja taboru powinna by  dokonywana nieza-
le nie w ka dej cz ci kraju124. Wynika o to zapewne ze wspomnianej wy ej
zmiany doktryny wojennej. 

W czasie wojny transport mia  tak e za zadanie ewakuacj  60–70% ludno-
ci wi kszych miast, a wi c (dane z 1974 roku) 4 mln osób, w tym 2 mln za-

trudnionych w gospodarce. Ewakuowani pracownicy w liczbie 1,1 mln mieli 
doje d a  codziennie do swoich zak adów pracy w mie cie125.

W 1985 roku KOK oceni , e z 51 miast uznanych za szczególnie zagro-
one nale a oby ewakuowa  2,2 mln osób na odleg o  40–120 km, do czego 

potrzeba by by o 2458 poci gów. Cz  przewozów odbywa aby si  na trasach 
wykorzystywanych przez wojsko. Transport samochodowy, g ównie tabor PKS, 
mia  przewie  1,6 mln ton towarów i 2 mln osób126. Poza tym planowano wy-
korzysta  w tym celu eglug ródl dow  i lotnictwo cywilne. 

Podsumowanie

W. Grzywacz, pisz c o polityce transportowej w PRL, uzna , e w dla 
rozwoju transportu by y korzystne lata militaryzacji 1951–1953. Realizowane 
wówczas cele polityczno-militarne sta y si  celami polityki transportowej  
i ogólnospo ecznymi127.

Wed ug opinii Z. Tucholskiego, inwestycje realizuj ce cele militarne, do-
konywane na sieci kolejowej, „by y jednym ze znacz cych czynników zacofa-
nia technologicznego i ogranicza y racjonalne zarz dzanie w przedsi biorstwie
PKP”128. Autor nie zobrazowa  jednak negatywnego wp ywu realizacji zada
militarnych na stan sieci kolejowej. Wr cz przeciwnie, jak wynika z raportów 
KOK-u, ze strony wojskowych powtarza y si  postulaty modernizacji infra-
struktury, co mog o te  s u y  transportowi cywilnemu. Nie przeszkadza y one 

                                                          
124 Ibidem, s. 297. 
125 Ibidem, s. 322. 
126 Ibidem, s. 334. 
127  W. Grzywacz, K. Wojewódzka-Król, W. Rydzkowski, Polityka transportowa, Wydaw-

nictwo Uniwersytetu Gda skiego, Gda sk 2003, s. 27. 
128  Z. Tucholski, op.cit.
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te , post puj cej od lat sze dziesi tych, niecelowej z militarnego punktu wi-
dzenia elektryfikacji sieci kolejowej. Pewnym obci eniem dla PKP by o jed-
nak utrzymanie rezerwy militarnej taboru, w tym lokomotyw parowych. 

Pozytywny wp yw realizacji celów militarnych widzi Z. Tucholski w roz-
budowie sieci kolejowej – budowie cznic i objazdów, co zwi ksza o mo liwo-
ci wykorzystania i lepszej organizacji ruchu kolejowego. Stacje prze adunkowe

na wschodniej granicy budowane dla celów militarnych mog  by  dzisiaj wyko-
rzystane w wymianie handlowej129. Jednak e uznane wówczas za racjonalne  
z militarnego punktu widzenia przygotowanie przepraw tymczasowych zaha-
mowa o odbudow  i budow  nowych mostów kolejowych i drogowych.  

Potrzeby militarne nie wp yn y na rozwój dróg dwujezdniowych czy te
autostrad. Nie zrealizowano te  planu budowy obwodnic wi kszych miast. Na 
du ej cz ci dróg ko owych, tak e tych, które mia y s u y  celom militarnym, 
nawierzchnia, przeprawy i skrajnie nie by y przystosowane dla ci kich pojaz-
dów wojskowych.  

W strukturze parku wagonów towarowych brakowa o wagonów cztero-  
i wi cej osiowych, a tak e platform koniecznych dla transportu sprz tu woj-
skowego. Wielko  taboru samochodowego w adze wojskowe uznawa y za wy-
starczaj c , ale postulowa y zwi kszenie liczby samochodów o te kilkunasto-
tonowej adowno ci.

Z konteneryzacj  w transporcie, wprowadzan  od lat siedemdziesi tych, 
wi zano tak e nadzieje na usprawnienie przewozów wojskowych. Rozwija a si
ona jednak bardzo powoli. Ze stopnia rozwoju tych przewozów w transporcie 
cywilnym mo na wnioskowa , e do wiadczenia, jakie mia o wojsko w cze-
niu przewozów ró nymi rodkami transportu, nie by o wykorzystywane. 

Ukszta towana w warunkach PRL sie  kolejowa wraz ze stacjami prze a-
dunkowymi w nowych warunkach zosta a obj ta europejsk  umow  o transpor-
cie kombinowanym (AGTC). Sie  ta charakteryzuje si  co prawda znacznymi 
rezerwami przepustowo ci, ale te  odziedziczonym po latach osiemdziesi tych  
i dziewi dziesi tych XX wieku z ym stanem technicznym130. Jak wy ej wska-
zywano, nie zosta y w latach osiemdziesi tych spe nione postulaty w adz woj-

                                                          
129  Z. Tucholski, op.cit., s. 308. 
130  J. Wronka, Transport kombinowany/intermodalny. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Na-

ukowe Uniwersytetu Szczeci skiego, Szczecin 2009, s. 252, 254. 
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skowych dotycz ce obci e  toru wymaganych przez ci kie transporty woj-
skowe.

Niewydolno  transportu dolegliwa dla spo ecze stwa i gospodarki ozna-
cza a tak e trudno ci w realizacji celów militarnych. Obowi zki obronne sta-
nowi y obci enie dla gospodarki, jednak e gdyby by o mo liwe zrealizowanie 
zak adanych przez wojsko celów, lepsza by aby infrastruktura i funkcjonowanie 
transportu.
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THE MILITARY TASKS OF RAILWAYS AND CAR TRANSPORT IN POLAND
IN THE YEARS 1945–1991 

Summary

The territory of Poland was an important transit area and military base in the war 
plans of the Soviet Union. Latitudinal railway lines obtained particular significance. On 
the eastern border transshipment stations were built between the normal and broad – 
gauge. Large cities lacked encircling lines. 

The plans of building bypass roads of large cities and dual carriageways were not 
executed.

Because of an insufficient number of bridges the military authorities prepared 
provisional rivers crossing. 

The surface of railway lines and roads was not entirely adopted to heavy military 
transports. There were no diesel railway engines, platform trucks for military transport 
and lorries of big capacity. 

Despite the importance of military transport, the introduction of new transport 
technologies, which allowed fast movement of cargo between different means of trans-
port, was very slow.  

The transport companies, above all PKP and PKS were prepared to keep the 
transport in the war time and to be militarized if necessary. The Defense Minister and 
the Committee of Country Defense usually assessed the degree of preparation of the 
transport system for the military purposes at 60–80%. 

Keywords: the military tasks, railway and car transport in Poland

Translated by Andrzej Mielcarek  
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ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECI SKIEGO

NR  778 PROBLEMY  TRANSPORTU I LOGISTYKI NR  22 2013 

BARBARA PAW OWSKA1

ROLA INTEGRACJI MI DZYGA ZIOWEJ
W REALIZACJI KONCEPCJI ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU

TRANSPORTU PASA ERSKIEGO

Streszczenie

Idea zrównowa onego rozwoju jest wizj  post pu cz cego rozwój gospodarczy, 
ochron rodowiska i sprawiedliwo  spo eczn , w efekcie czego podnosi si  jako
ycia obecnych i przysz ych pokole . Jej realizacji powinny s u y  zarówno polityka, 

jak i praktyka wdra ania na wszystkich poziomach organizacji ludzkiej dzia alno ci.
Zastosowanie zintegrowanego podej cia do transportu stanowi jedno z fundamental-
nych za o e  Wspólnej Polityki Transportowej w XXI w. Jego wyrazem mia o by
zagwarantowanie optymalnej funkcjonalno ci wspólnego rynku transportowego po-
przez wype nianie gospodarczych i spo ecznych zada  transportu oraz zapewnienie 
u ytkownikom mo liwo ci dokonywania wolnego wyboru ga zi przy respektowaniu 
wymogów bezpiecze stwa i ochrony rodowiska.  

Celem artyku u jest pokazanie roli i znaczenia integracji wewn trzga ziowej
i mi dzyga ziowej w sektorze transportu w realizacji za o onych celów maj cych
skierowa  transport na zrównowa on cie k  rozwoju. Przeanalizowano uwarunko-
wania, koszty i korzy ci oraz bariery zastosowania w praktyce rozwi za  poprawiaj -
cych integracj  transportu. Przywo ano równie  przyk ady takich rozwi za , które ju
funkcjonuj  w Europie.  

S owa kluczowe: integracja transportu, transport intermodalny, zrównowa ony rozwój 
transportu, polityka transportowa

                                                          
1  dr Barbara Paw owska – Uniwersytet Gda ski, e-mail: bpawlowska@ug.edu.pl. 
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Wst p

Od blisko dwudziestu lat idea zintegrowanych a cuchów transportowych 
oraz ich cechy organizacyjno-techniczne, eksploatacyjne i ekonomiczne sta y
si  przedmiotem zainteresowania specjalistów zajmuj cych si  równie  prze-
wozami pasa erskimi2. Integracja mi dzyga ziowa transportu by a dotychczas 
problemem postrzeganym jako szczególnie istotny g ównie w przewozach a-
dunków. Poj cia transportu multimodalnego czy intermodalnego oraz rozwój 
logistyki sprawi y, e w ci gu ostatnich lat uda o si  zarówno wypracowa  teo-
retyczne koncepcje, jak i wdro y  praktyczne rozwi zania, które w sposób zna-
cz cy zintegrowa y, a tym samym usprawni y towarowe przewozy d ugiego
i krótkiego zasi gu ró nymi ga ziami transportu3.

Powi zania mi dzyga ziowe znajduj  odzwierciedlenie równie  w wielu 
obszarach funkcjonowania transportu pasa erskiego. Coraz cz ciej potencjalni 
u ytkownicy transportu oczekuj  oferty przewozowej umo liwiaj cej korzysta-
nie z kilku ga zi transportu w podró ach bliskiego lub dalekiego zasi gu oraz 
zarówno w przewozach obligatoryjnych, jak i fakultatywnych. Istniej ce do tej 
pory rozwi zania nie zach ca y do takich podró y. Dlatego te  pojawi  si  no-
wy postulat w tym segmencie przewozów, a mianowicie – intermodalno ci.
Wykorzystuje si  tu do wiadczenia w zakresie przewozów adunków, chocia
nale y uwzgl dni  specyfik  przewozów pasa erskich. W efekcie poprawy 
wzajemnych powi za  oczekiwa  mo na wzrostu efektywno ci przewozów 
pasa erskich. W lad za tym wyst puj  liczne pozytywne implikacje dla gospo-
darki i spo ecze stwa, w tym równie  redukcja zagro e rodowiskowych gene-
rowanych g ównie przez transport drogowy, co z kolei sprzyja realizacji celów 
zrównowa onego rozwoju transportu.

Nale y jednocze nie zauwa y , e integracja w przewozach pasa erskich
kszta towana by a dotychczas g ównie na poziomie lokalnym i regionalnym,  
a inicjowana by a przede wszystkim w wysoko rozwini tych gospodarczo aglo-
meracjach wiatowych oraz przez najwi kszych operatorów czy interesariuszy 

                                                          
2  2 grudnia 1992 roku Komisja Europejska przyj a Bia  ksi g  w sprawie przysz ego roz-

woju wspólnej polityki transportowej. G ówny nacisk zosta  w niej po o ony na otwarcie rynków 
transportowych. Bia a ksi ga wyznacza a jednocze nie punkt zwrotny na rzecz zintegrowanego 
podej cia, obejmuj cego wszystkie rodzaje transportu, opartego na modelu zrównowa onej mo-
bilno ci.

3  Patrz szerzej: J. Wronka, Transport kombinowany/intermodalny. Teoria i praktyka, Wy-
dawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeci skiego, Szczecin 2008. 



Rola integracji mi dzyga ziowej w realizacji koncepcji… 229

na rynku transportowym, w tym szczególnie przewo ników lotniczych, kolejo-
wych czy wielkie porty lotnicze. Coraz cz ciej poprawa powi za  w przewo-
zach pasa erskich jest równie  postrzegana jako istotny element zwi kszaj cy 
efektywno  transportu oraz czynnik stymuluj cy realizacj  celów polityki 
transportowej. Dowodz  tego zapisy w ostatnich dokumentach programowych 
publikowanych przez Komisj  Europejsk .

1. Wyzwania stoj ce przed przysz ymi kierunkami rozwoju europejskiego sektora 
 transportu  

Do wiadczenia zgromadzone od 1992 roku, ocena realizacji celów polityki 
transportowej z 2001 roku, jak równie  przeprowadzone analizy i prognozy 
sugeruj , e rodki przewidziane w dotychczasowych dzia aniach nie wystarcz
do zapewnienia dalszej realizacji fundamentalnych celów polityki UE w sekto-
rze transportu, w szczególno ci do opanowania negatywnych skutków rozwoju 
transportu dla rodowiska i innych obszarów przy jednoczesnym zapewnieniu 
mobilno ci jako najistotniejszego celu polityki transportowej.  

Konieczne jest podj cie wzajemnie uzupe niaj cych si  dzia a  na wszyst-
kich szczeblach administracji zarówno na poziomie UE, jak i krajowym, regio-
nalnym i lokalnym, jak równie  dzia a  ze strony samych obywateli i przemy-
s u. Europejska polityka w sprawie zrównowa onego transportu musi zatem 
bazowa  na szerszym zestawie narz dzi umo liwiaj cym przej cie na bardziej 
przyjazne dla rodowiska rodki transportu tam, gdzie jest to wskazane, czyli 
zw aszcza na d ugich dystansach, na obszarach miejskich oraz w zat oczonych 
korytarzach. Jednocze nie ka dy rodek transportu musi zosta  zoptymalizowa-
ny, by  bardziej przyjazny dla rodowiska, bezpieczny i efektywny pod k tem 
wykorzystania energii. Wreszcie intermodalno , tj. efektywne wykorzystywa-
nie ró nych rodków transportu samodzielnie i w po czeniu z innymi, mo e
doprowadzi  do optymalnego i zrównowa onego wykorzystania zasobów 
transportowych. 

Zaktualizowana w 2011 roku Bia a ksi ga transportowa podkre la ko-
nieczno  podj cia dzia a  zapewniaj cych bardziej zrównowa ony rozwój 
transportu. Nacisk powinien by  po o ony na uwzgl dnienie wszystkich aspek-
tów zrównowa onego rozwoju oraz oparciu zamierzonych do realizacji dzia a
na d ugoterminowych prognozach i scenariuszach mobilno ci osób i adunków,
zgodnej z za o eniami idei równowa enia ca ego sektora transportu.
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G ówny cel wspólnej polityki okre lono w nast puj cy sposób: „zapew-
nienie wzrostu sektora transportu i wspieranie mobilno ci przy jednoczesnym 
osi gni ciu celu obni enia emisji o 60%”4. Tak sformu owany cel stanowi wy-
zwanie odno nie do rozlu nienia zale no ci systemu transportu od ropy bez 
po wi cania jego wydajno ci i bez ryzyka dla mobilno ci. G ówne cele, które 
maj  zosta  osi gni te do 2050 roku, zosta y zaprezentowane w tabeli 1. 

Tabela 1 

G ówne priorytety opracowane wg za o e  Bia ej ksi gi UE z 2011 roku  
maj ce skierowa  transport na zrównowa on cie k  rozwoju 

Lp. Priorytetowy obszar dzia a  Cele cz stkowe
1 2 3 

1. Zmniejszenie o po ow  liczby samochodów o nap dzie
konwencjonalnym w transporcie miejskim do 2030 roku; 
eliminacja samochodów o nap dzie konwencjonalnym  
z miast do 2050 roku; oferowanie zasadniczo wolnych od 
emisji CO2 us ug logistycznych w du ych o rodkach miej-
skich do 2030 roku. 

1. 

Rozwój i wprowadzenie 
nowych paliw i systemów 
nap dowych zgodnych  
z zasad  zrównowa onego
rozwoju 2. Osi gni cie poziomu 40% wykorzystania paliwa niskoemi-

syjnego w lotnictwie oraz ograniczenie emisji z morskich pa-
liw p ynnych o 40% (a w miar  mo liwo ci o 50%) do 2050 
roku. 

3. Do 2030 roku 30% drogowego transportu adunków na 
odleg o ciach wi kszych ni  300 km nale y przenie  na in-
ne, bardziej przyjazne rodowiskowo rodki transportu, za
do 2050 roku ich udzia  powinien wynie  ponad 50%. 

4. Realizacja sieci szybkiej europejskiej kolejowej do 2050 
roku. Trzykrotny wzrost istniej cej sieci szybkich kolei do 
2030 roku oraz zachowanie g stej sieci kolejowej we 
wszystkich pa stwach cz onkowskich. Do 2050 roku wi ksza
cz  ruchu pasa erskiego na rednie odleg o ci powinna od-
bywa  si  kolej .

5. Stworzenie do 2030 roku w pe ni funkcjonalnej ogólnounij-
nej, multimodalnej sieci bazowej TEN-T, za  do 2050 roku 
osi gni cie wysokiej jako ci i przepustowo ci tej sieci, jak 
równie  stworzenie odpowiednich us ug informacyjnych. 

2. 

Optymalizacja dzia ania
multimodalnych a cuchów 
logistycznych i transporto-
wych, m.in. poprzez wi k-
sze wykorzystanie bardziej 
energooszcz dnych rod-
ków transportu 

6. Do 2050 roku po czenie wszystkich lotnisk nale cych do 
sieci bazowej z sieci  kolejow , najlepiej z szybkimi koleja-
mi; zapewnienie, aby wszystkie najwa niejsze porty morskie 
mia y dobre po czenie z kolejowym transportem towarów 
oraz, w miar  mo liwo ci, systemem wodnego transportu ród-
l dowego. 

                                                          
4 Bia a ksi ga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – d enie do 

osi gni cia konkurencyjnego i zasobooszcz dnego systemu transportu, KOM(2011) 144, wersja 
ostateczna, Bruksela 28.03.2011, s. 5. 
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1 2 3 

7. Wprowadzenie w Europie do 2020 roku zmodernizowanej 
infrastruktury zarz dzania ruchem lotniczym (SESAR)5 
oraz zako czenie prac nad Wspólnym Europejskim Obsza-
rem Lotniczym. Wprowadzenie równowa nych systemów 
zarz dzania transportem l dowym i wodnym (ERTMS, ITS, 
SSN i LRIT, RIS)6. Wprowadzenie do u ytku europejskiego 
systemu nawigacji satelitarnej (Galileo).  

8. Do 2020 roku ustanowienie ram europejskiego systemu 
informacji, zarz dzania i p atno ci w zakresie transportu multi-
modalnego. 

9. Do 2050 roku osi gni cie prawie zerowej liczby ofiar 
miertelnych w transporcie drogowym. Zgodnie z powy -

szym UE d y do zmniejszenia o po ow  ofiar wypadków 
drogowych do 2020 roku. Zagwarantowanie, aby UE by a
wiatowym liderem w zakresie bezpiecze stwa i ochrony  

w odniesieniu do wszystkich rodzajów transportu. 

3.  

Wzrost efektywno ci ko-
rzystania z transportu  
i infrastruktury dzi ki 
systemom informacji  
i zach tom rynkowym 

10. Przej cie na pe ne zastosowanie zasad „u ytkownik p aci”
i „zanieczyszczaj cy p aci” oraz zaanga owanie sektora pry-
watnego w celu eliminacji zak óce , w tym szkodliwych do-
tacji, wytworzenia przychodów i zapewnienia finansowania 
przysz ych inwestycji w dziedzinie transportu. 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: Bia a ksi ga. Plan utworzenia jednolitego 
europejskiego obszaru transportu – d enie do osi gni cia konkurencyjnego  
i zasobooszcz dnego systemu transportu, KOM(2011) 144, wersja ostateczna, 
Bruksela 28.03.2011, s. 9–10. 

Zgodnie ze strategi  „Europa 2020” oraz nowym planem na rzecz efek-
tywno ci energetycznej z 2011 roku g ównym celem europejskiej polityki 

                                                          
5  Europejski system zarz dzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR) jest techno-

logicznym filarem jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (SES). SES to ambitna inicja-
tywa zainaugurowana przez Komisj  Europejsk  w 2004 roku. Jej celem jest przeprowadzenie 
reformy zarz dzania ruchem lotniczym w Europie za pomoc  podej cia, które czy w sobie 
wszystkie elementy europejskiego systemu przewozów lotniczych. Patrz szerzej: Komunikat 
Komisji: Zarz dzanie i mechanizmy zach t w procesie wdra ania systemu SESAR – technolo-
gicznego filara jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej, KOM(2011) 923, wersja ostatecz-
na, Bruksela, 22.12.2011 oraz Flightpath 2050, Europe’s Vision for Aviation Maintaining Global 
Leadership and Serving Society’s Needs, Report of the High-Level Group on Aviation Research. 
Directorate-General for Research and Innovation and Directorate-General for Mobility and 
Transport, Luksemburg 2011, http://ec.europa.eu/research/transport/pdf/flightpath2050_final.pdf
(12.05.2012).

6  W przypadku pozosta ych ga zi patrz odpowiednio: Decyzja Komisji (2009/561/WE)  
z dnia 22 lipca 2009 r. zmieniaj ca decyzj  2006/679/WE w odniesieniu do wdra ania technicz-
nej specyfikacji dla interoperacyjno ci odnosz cej si  do podsystemu sterowania ruchem kolejo-
wym transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych, Dziennik Urz dowy L 194 z dnia 
25.07.2009; Dyrektywa 2002/59/WE ustanawiaj ca wspólnotowy system monitorowania i infor-
macji o ruchu statków (DzU L 208 z 5.08.2002); Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2010/40/UE z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie ram wdra ania inteligentnych systemów trans-
portowych w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu, 
Dziennik Urz dowy Unii Europejskiej L 207 z dnia 6.08.2010. 
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transportowej jest pomoc w ustanowieniu systemu b d cego podstaw  post pu
gospodarczego w Europie, wzmacniaj cego konkurencyjno  i oferuj cego
us ugi w zakresie mobilno ci o wysokiej jako ci przy oszcz dnym gospodaro-
waniu zasobami7. W praktyce oznacza to, e sektor transportu musi zu ywa
mniej energii w bardziej ekologiczny sposób, lepiej korzysta  z nowoczesnej 
infrastruktury i ogranicza  negatywny wp yw na rodowisko oraz najwa niejsze
zasoby rodowiskowe, takie jak wod , ziemi  i ekosystemy. Ponadto nie mo e
ograniczy  mobilno ci jako podstawowej wolno ci zagwarantowanej w Trakta-
cie. Integracja wewn trzga ziowa i mi dzyga ziowa jest jednym z kierunków 
umo liwiaj cych realizacj  wy ej nakre lonych celów polityki transportowej.  

2. Integracja transportu pasa erskiego jako cel w europejskiej polityce transportowej 

Komisja Europejska poj cie mi dzyga ziowej i wewn trzga ziowej inte-
gracji transportu przedstawi a w kilkunastu swoich dokumentach strategicz-
nych. W tabeli 2 przedstawiono przegl d dokumentów strategicznych polityki 
transportowej w zakresie integracji i równowa enia sektora transportu w okresie 
ostatnich dwudziestu lat. 

Analizuj c dokumenty zebrane w tabeli 2, mo na zauwa y , e w latach 
dziewi dziesi tych obserwuje si  stopniowy, lecz znacz cy rozwój zagadnie
wzajemnej integracji ga zi transportowych. Problematyk  t  mo na odnale
w Zielonej ksi dze w sprawie wp ywu transportu na rodowisko z 1992 roku,  
w której mocno podkre lano potrzeb  poprawy powi za  pomi dzy ró nymi 
elementami miejskiej podró y8.

Nast pnie w Zielonej ksi dze na temat sieci obywatelskiej z 1995 roku 
Komisja za g ówny cel uzna a konieczno  dzia a  na rzecz budowy bardziej 
elastycznego i lepiej dostosowanego do potrzeb pasa erów transportu publicz-
nego9.

                                                          
7  Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Eko-

nomiczno-Spo ecznego i Komitetu Regionów: Plan na rzecz efektywno ci energetycznej z 2011 
roku, KOM(2011) 109, wersja ostateczna, Bruksela, 8.03.2011. 

8 Green Paper on the Impact of Transport on the Environment – A Community Strategy for 
Sustainable Mobility, COM (92)46 final, Brussels, European Commission 1992. 

9 Green Paper The Citizen’s Network – Fulfilling the Potential of Public Passenger Trans-
port in Europe, COM(1995) 601 final, Brussels, European Commission 1995. 
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Tabela 2 

Przegl d unijnych dokumentów strategicznych  

w zakresie integracji transportu pasa erskiego i jego zrównowa onego rozwoju 

Dokument Organ wydaj cy Rok publikacji 
1 2 3 

The Green Paper on the Impact of Transport on the 
Environment

Komisja Europejska 1992 

The Green Paper on the Citizen’s Network Komisja Europejska 1995 
Interoperable electronic fee collection systems 
in Europe 

Komisja Europejska 1998 

Directive on the interoperability of the trans-Euro-
pean conventional rail system 

Parlament i Rada 
Europejska

2001

White Paper – European Transport Policy for 2010: 
Time to Decide 

Komisja Europejska 2001 

Trans-European Transport Network: TEN-T Priority 
Axes and Projects  

Komisja Europejska 2005 

U atwienie przemieszczania si  lokomotyw na obsza-
rze Wspólnoty 

Komisja Europejska 2006 

Utrzyma  Europ  w ruchu – zrównowa ona mobil-
no  dla naszego kontynentu. Przegl d redniookre-
sowy Bia ej ksi gi Komisji Europejskiej dotycz cej
transportu z 2001 roku 

Komisja Europejska 2006 

Rozporz dzenie dotycz ce praw i obowi zków pasa-
erów w ruchu kolejowym 

Parlament i Rada 
Europejska

2007

Komunikat Komisji: Sieci transeuropejskie: W kie-
runku podej cia zintegrowanego 

Komisja Europejska 2007 

Zielona ksi ga: w kierunku nowej kultury mobilno ci
w mie cie

Komisja Europejska 2007 

Plan dzia ania w zakresie przepustowo ci, efektyw-
no ci i bezpiecze stwa portów lotniczych w Europie 

Komisja Europejska 2007 

Dyrektywa w sprawie interoperacyjno ci systemu 
kolei we Wspólnocie 

Parlament i Rada 
Europejska

2008

Propozycja rozporz dzenia dotycz cego praw pasa-
erów w transporcie autobusowym i autokarowym  

Komisja Europejska 2008 

TEN-T: Implementation of the Priority Projects 
Progress Report 

Komisja Europejska 2008, 2010 

Plan dzia ania na rzecz mobilno ci w miastach Komisja Europejska 2009 
Zielona ksi ga: TEN-T: Przegl d polityki w kierunku 
lepiej zintegrowanej transeuropejskiej sieci transpor-
towej w s u bie wspólnej polityki transportowej 

Komisja Europejska 2009 

Komunikat Komisji zrównowa ona przysz o  transpor-
tu: w kierunku zintegrowanego, zaawansowanego 
technologicznie i przyjaznego u ytkownikowi systemu 

Komisja Europejska 2009 
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1 2 3 

Bia a ksi ga: Plan utworzenia jednolitego europej-
skiego obszaru transportu – d enie do osi gni cia
konkurencyjnego i zasobooszcz dnego systemu 
transportu

Komisja Europejska 2011 

Uwaga: pe en opis dokumentów strategicznych zosta  umieszczony w bibliografii. 

ród o: A. Sitran, S. Maffii, C. de Stasio, Impacts of Improved Interconnectivity on  
a European Scale, Deliverable D5.1 of INTERCONNECT, Cofunded by FP7. 
TRI, Edinburgh Napier University, Edinburgh, May 2011. 

Prze om w formu owaniu priorytetów europejskiej polityki transportowej 
nast pi  w 2001 roku wraz z wydaniem dokumentu Bia a ksi ga: Europejska 
polityka transportowa do 2010: czas na decyzje. Integracja transportu i intermo-
dalno  by y postrzegane w tym dokumencie jako aspekty priorytetowe, któ-
rych implementacja mia a zapewni  popraw  warunków podró owania i u atwi
zmian rodka transportu w podró ach, wymagaj cych u ycia wi cej ni  jedne-
go rodka czy te  ró nych ga zi transportu. Ponadto, w Bia ej ksi dze stwier-
dzono równie , e braki w infrastrukturze transportowej, g ównie w punktach 
przesiadkowych, mog  powodowa  utrudnienia w podró owaniu10.

Pó niejsze dokumenty strategiczne, zarówno przegl d redniookresowy 
Bia ej ksi gi z 2006 roku oraz komunikat Zrównowa ona przysz o  transportu 
z 2009 roku podkre li y potrzeb  dalszego wspierania i koordynowania dzia a
i inwestycji infrastrukturalnych. Celem tych dzia a  by o zapewnienie komo-
dalno ci11 oraz lepszej integracji europejskiego systemu transportowego12.

Bardziej holistyczne podej cie do realizacji jednolitego, zintegrowanego  
i wydajnego systemu transportu zosta o zaprezentowane w ostatniej Bia ej ksi -
dze dotycz cej polityki transportowej opublikowanej w marcu 2011 roku.  

                                                          
10 White Paper European Transport Policy for 2010: Time to Decide, COM(2001) 370 fi-

nal, Brussels, European Commission 2001. 
11  Komodalno  jest terminem wprowadzonym do unijnej polityki transportowej w 2006 

roku dla okre lenia systemu dzia a  na rzecz wspó istnienia i wspó pracy ró nych ga zi trans-
portu w celu uzyskania optymalnego wykorzystania istniej cych zasobów infrastrukturalnych  
i wszystkich pozosta ych zasobów ca ego systemu transportowego globalizuj cej si  Europy. 
Patrz szerzej: J. acny, Komodalno  jako nowy trend w transporcie adunków, „Logistyka” 
2009, nr 2.

12  Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego: Utrzyma  Europ  w ruchu – 
zrównowa ona mobilno  dla naszego kontynentu. Przegl d redniookresowy Bia ej ksi gi Ko-
misji Europejskiej dotycz cej transportu z 2001 roku, COM(2006) 314, wersja ostateczna, Bruk-
sela, 22.06.2006. 
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W dokumencie stwierdza si , i  przysz y dobrobyt kontynentu europejskiego 
zale e  b dzie od mo liwo ci pe nej integracji jego wszystkich regionów  
w wiatowej gospodarce. Skuteczny transport jest tego niezb dnym warunkiem. 
W polityce zak ada si , e musz  powsta  nowe wzorce transportu pozwalaj ce
na transport wi kszej liczby towarów i pasa erów za pomoc  najwydajniejszych 
rodków lub kombinacji takich rodków.

Komisja Europejska w dokumencie roboczym towarzysz cym Bia ej ksi -
dze podkre li a znaczenie zagadnie  zwi zanych z integracj  ga ziow  trans-
portu. Zgodnie z tym, co zosta o tam zapisane, dobór poszczególnych rodków
i ga zi transportu musi by  dostosowany indywidualnie do ka dej podró y, 
szczególnie je li chodzi o transport pasa erski. B dzie to mo liwe tylko w sys-
temie, który jest wysoce zintegrowany i oparty na dost pie do odpowiedniej 
informacji. Zaleca si  wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycz-
nych do optymalizacji podró y13. Wszystko to ma doprowadzi  do poprawy 
dost pu do pe nej, rzetelnej informacji, zapewni  lepsze us ugi i wi ksze bez-
piecze stwo, czyli skierowa  transport na zrównowa on cie k  rozwoju. 

3. Koncepcja integracji procesów transportowych jako dzia anie na rzecz zrów-
nowa enia transportu 

Intermodalno  transportu pasa erskiego uzna  nale y za przysz o ciow ,
niezwykle istotn  cech  us ug transportowych14. Integracj  transportu rozpatry-
wa  mo na na wielu poziomach, np. w uj ciu geograficznym (regionalna, kra-
jowa, mi dzynarodowa), w zale no ci od rodzaju transportu (przewozy adun-
ków lub pasa erów) czy od ga zi transportu (np. integracja przewozów lotni-
czych). Mo na te  wskaza  na aspekt integracji mi dzyga ziowej w przewo-
zach pasa erskich. Ma on szczególne uzasadnienie w kontek cie wzrostu zna-
czenia mi dzyregionalnych podró y pasa erskich w Unii Europejskiej. Nie-
dostateczny stan powi za  mi dzy poszczególnymi ga ziami transportu oraz 

                                                          
13  Commission Staff Working Document Accompanying the White Paper – Roadmap to  

a Single European Transport Area – Towards a Competitive and Resource Efficient Transport 
System, SEC(2011) 391 final, Brussels, European Commission, Brussels, 28.03.2011. 

14  R. Janecki, Dost pno  komunikacyjna lotnisk regionalnych w Polsce. Stan istniej cy
i perspektywy do 2015–2021, „Transport Miejski i Regionalny” 2004, nr 4, s. 7. 
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sieciami transportowymi wp ywa negatywnie na realizacj  celów integracji sieci 
transeuropejskich15.

Tymczasem istnieje wysoki potencja  wzrostu efektywno ci i redukcji ne-
gatywnego wp ywu na rodowisko wywo ywanego przez przewozy pasa erskie
poprzez wsparcie integracji, intermodalno ci, wspó pracy. Równie  wspieranie 
konkurencji w zakresie wiadczenia us ug dowozowych oraz rozwoju w z ów
transportowych, tam gdzie mo e to przynie  oczekiwane skutki, jest wskazane. 
U atwianie integracji mi dzyga ziowej w transporcie ma zasadnicze znaczenie 
dla:

– lepszego wykorzystania istniej cej infrastruktury transportowej, 
– zmniejszania kongestii w transporcie, 
– poprawy relacji rodowiskowych i ogólnej jako ci transportu, zwi k-

szaj c tym samym mo liwo ci w zakresie mobilno ci spo ecze stwa
oraz oddzia ywania na wybory pasa erów16.

Mo liwo  optymalnego i zrównowa onego po czenia ró nych rodzajów 
transportu jest podstaw  poj cia komodalno ci. Z tego te  wzgl du powi zania
mi dzyga ziowe, jak równie  poj cie interoperacyjno ci, s  g ównym tematem 
w rozwoju polityki transportowej Unii Europejskiej. Wraz z takimi kategoriami, 
jak multimodalno  i zrównowa ony rozwój, powi zania mi dzyga ziowe, s
kluczowym celem w projektowaniu przysz ej polityki transportowej UE, która 
ma zapewni  w a ciwe, tj. efektywne, funkcjonowanie sektora transportu oraz 
dost pno  transportow  na ró nych poziomach, to jest nie tylko na szczeblu 
Unii Europejskiej i w poszczególnych pa stwach cz onkowskich, ale tak e na 
poziomie regionalnym i lokalnym. 

Integracja jest procesem prowadz cym do uzyskania oczekiwanych efek-
tów w ramach realizacji wy ej wymienionych celów. Do najwa niejszych ko-
rzy ci integracji transportu mo na zaliczy :

– ni sze koszty przewozów/podró y na wi ksze odleg o ci,
– krótszy czas dostawy/podró y, 
– redukcj  kongestii transportowej, 
– mniejsze zanieczyszczenie rodowiska naturalnego, 

                                                          
15  M. B k, P. Borkowski, B. Paw owska, Integracja mi dzyga ziowa transportu, „Infra-

struktura” 2011, nr 10 (45), s. 52–54. 
16  A. Sitran, S. Maffii, C. de Stasio, Impacts of Improved Interconnectivity on a European 

Scale, Deliverable D5.1 of INTERCONNECT, Cofunded by FP7. TRI, Edinburgh Napier Univer-
sity, Edinburgh, May 2011.
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– redukcj  zu ycia paliwa i wi ksz  efektywno  jego wykorzystania, 
– bezpieczniejszy transport adunków/osób17.
Obok korzy ci nie mo na zapomina  o podstawowych kosztach integracji 

transportu. Nale y tu m.in. wymieni  koszty zwi zane z: 
– planowaniem, modernizacj  i rozbudow  zintegrowanej sieci transpor-

towej,
– przygotowaniem kontraktów i porozumie  pomi dzy podmiotami zain-

teresowanymi integracj ,
– budow  systemów informacyjnych, 
– zarz dzanie mobilno ci ,
– zatrudnieniem personelu obs uguj cego klientów zintegrowanego sys-

temu (zarówno dla ruchu normalnego, jak i w przypadku zak óce )18.
Powi zania mi dzyga ziowe znajduj  odzwierciedlenie w ró nych aspek-

tach funkcjonowania transportu pasa erskiego. Szczególne znaczenie przypisa
mo na integracji przewozów d ugiego i krótkiego zasi gu. Elementem wi -
cym jest w tym przypadku aglomeracja, czyli system transportu miejskiego oraz 
w z y komunikacyjne, stacje i dworce przesiadkowe, umo liwiaj ce sprawne 
korzystanie z innych ga zi transportu – na d ugie dystanse19.

Cechy dobrze powi zanego systemu transportowego zosta y ju  okre lone
w wielu dokumentach programowych Unii Europejskiej, ale prowadzone s
równie  projekty badawcze, których celem jest zbadanie istniej cych rozwi za
i wskazanie mo liwych do wykorzystania do wiadcze  na bazie istniej cych 
uwarunkowa  politycznych, organizacyjnych, technicznych czy finansowych. 
Przyk adem takich projektów jest niedawno zako czony projekt europejski 
INTERCONNECT oraz trwaj ce ORIGAMI czy COMPASS.  

                                                          
17  D. Lowe, Intermodal Freight Transport, Elsevier Ltd., Amsterdam–London–New York 

2006, s. 3. 
18  R. Tomanek, Strategie integracji poziomej transportu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

Szczeci skiego, Problemy Transportu i Logistyki  2010, nr 12 (602), s. 276. 
19  Szerzej na temat integracji w przewozach na krótkie i d ugie odleg o ci w: P. Borkowski, 

M. B k, B. Paw owska, Solutions for Better Interconnectivity of Short and Long Distance Pas-
senger Transport, w: Contemporary Transportation Systems. Selected Theoretical and Practical 
Problems. The Transportation as the Factor of the Socio-Economic Development of the Regions,
red. R. Janecki, S. Krawiec, G. Sierpi ski, Wydawnictwo Politechniki l skiej, Gliwice 2012,   
s. 11–22. 
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4. Charakterystyka rozwi za  w zakresie integracji transportu pasa erskiego

Rozwi zania usprawniaj ce powi zania mi dzyga ziowe w transporcie 
pasa erskim sklasyfikowa  mo na w ró ny sposób. W tabeli 3 zestawiono krót-
k  charakterystyk  poszczególnych rozwi za  wed ug kategorii opracowanych 
w jednym z europejskich projektów – INTERCONNECT20. W ramach prowa-
dzonych analiz rozwi zania pojawiaj cych si  problemów integracji transportu 
d ugiego i krótkiego dystansu oraz potencjalne dzia ania skategoryzowano  
w 7 grupach: 

1. Poprawa i/lub modernizacja lokalnej infrastruktury. 
2. Poprawa jako ci us ug lokalnego transportu. 
3. Usprawnienia w punkcie przesiadkowym. 
4. Efektywna odprawa i transfer baga u.
5. Zintegrowane bilety i ni sze ceny us ug transportowych. 
6. Marketing, dost pno  informacji i formy sprzeda y us ug.
7. Rozwi zania warunkuj ce integracj .

Tabela 2 

Charakterystyka typów rozwi za  wchodz cych w zakres dzia a

na rzecz integracji transportu pasa erskiego 

Lp. Kategoria Cel Charakterystyka kategorii 
1 2 3 4 

1.

Poprawa 
i/lub moder-
nizacja lokal-
nej infra-
struktury 

rozwi zanie problemu 
braków w infrastrukturze lub 
nieodpowiedniej jako ci in-
frastruktury (np. pomi dzy 
punktem przesiadkowym 
a centrum miasta) 

Przy tych rozwi zaniach kwestia wykonal-
no ci finansowej jest bardzo wa na. Po-
cz tkowy wk ad inwestycyjny dokonany 
jest przez pa stwo lub kapita  prywatny, 
natomiast zwrot tych nak adów dokony-
wany jest przez na o enie op at na ko co-
wego u ytkownika. Ocena ogólnej wyko-
nalno ci finansowej ma za zadanie po-
twierdzi , czy w ten sposób mo liwy jest 
zwrot nak adów inwestycyjnych i pokrycie 
kosztów bie cych. 

                                                          
20  INTERCONNECT (INTERCONNECTion Between Short- and Long-Distance Transport 

Networks), Project co-funded by the European Commission within the Seventh Framework Pro-
gramme, Theme 7 Transport, Contract number 233846, www.interconnect-project.eu 
(12.02.2013).
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1 2 3 4 

2.

Poprawa 
jako ci us ug
lokalnego
transportu

poprawa organizacji trans-
portu lokalnego, który 
móg by zosta  osi gni ty 
bez wi kszych inwestycji  
w now  infrastruktur

G ównie nacisk po o ony jest w tych 
rozwi zaniach na akceptacje spo eczn
i polityczn  oraz na zagadnienia organiza-
cyjne. Korzy ci odno nie do czasu podró y
i bezpiecze stwa transportu s  równie
brane pod uwag .

3.

Usprawnie-
nia w punk-
cie przesiad-
kowym 

rozwi zywanie problemów 
pojawiaj cych si  w punkcie 
wymiany rodków transpor-
tu (np. na stacjach kolejo-
wych, w portach lotniczych 
lub portach morskich) 

Zawiera rozwi zania zmierzaj ce do po-
prawy infrastruktury w punktach przesiad-
kowych maj ce za cel skrócenie czasu 
przebywania w punkcie, usprawnienie 
poruszania si  na terenie punktu i popraw
wygody pasa era podczas przebywania  
w punkcie. 

4.
Odprawa
i transfer 
baga u

poprawa procedury check-in
i transferu baga u podró -
nego

Chocia  rozwi zania w tej kategorii pole-
gaj  na g ównie proceduralnych uspraw-
nieniach, to niezb dne s  cz sto inwestycje 
infrastrukturalne i w technologie informa-
cyjne. Cz sto te inwestycje bezpo rednio
nie przynosz  przychodów, ale generuj
dodatkowych pasa erów.

5.
Bilety i ceny 
us ug trans-
portowych 

wprowadzenie zintegrowa-
nych op at i/lub zintegrowa-
nego biletu 

Rozwi zania z tej kategorii sprawiaj , e
podró  wieloetapowa staje si atwiejsza 
do zaplanowania i wykonania oraz ni sze 
s  koszty podró y. 

6.

Marketing,
dost pno
informacji  
i formy 
sprzeda y
us ug

u atwienie podró y wielo-
etapowej dokonywanej ró -
nymi rodkami transportu 

Obejmuje popraw  dost pu do informacji  
i nowych kana ów sprzeda y biletów oraz 
tzw. planery podró y.  

7.
Rozwi zania
usprawniaj -
ce

u atwienie wprowadzenia 
innych rozwi za

Rozwi zania z tej kategorii nie zapewniaj
bezpo rednich korzy ci, ale przede wszyst-
kim umo liwiaj  wprowadzenie innych  
z wcze niejszych 6 kategorii. 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: P. Bonsall, P. Abrantes, M. Bak, C. Biele-
feldt, P. Borkowski, S. Maffii, B. Mandel, B. Matthews, B. Pawlowska,  
O. Schnell, C. de Stasio, Milestone 3.4 Draft Toolkit, WP3, INTERCON-
NECT, Cofunded by FP7. TRI, Edinburgh Napier University, Edinburgh, May 
2010.

5. Przyk ady integracji mi dzyga ziowej transportu pasa erskiego
 w krajach europejskich 

W Europie wprowadzono ju  pewne rozwi zania usprawniaj ce integracj
transportu pasa erskiego. Przyk ady zastosowanych rozwi za  pozwalaj  zba-
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da  koszty, zidentyfikowa  bariery oraz skutki ich wprowadzenia21. Obserwacje 
empiryczne pokazuj  reakcj  systemu na wprowadzenie postulowanych rozwi -
za . Przyk adowo, w zakresie narz dzi zwi zanych z rozwojem infrastruktury 
idealnym postulowanym rozwi zaniem jest szeroko zakrojony program inwe-
stycyjny – budowa nowych terminali, przej  podziemnych/nadziemnych, -
czenie ró nych ga zi transportu we wspólnych punktach przesiadkowych po-
przez doprowadzenie brakuj cej infrastruktury liniowej. W praktyce istotn
barier  ograniczaj c  wprowadzanie tych rozwi za  s  ograniczenia finansowe, 
konieczno  integracji planów rozwojowych miast/regionów i organizacja 
wspó pracy mi dzy podmiotami odpowiedzialnymi za wiadczenia us ug czy 
utrzymanie infrastruktury. 

Nale y pami ta , e warunkiem przemawiaj cym za stosowaniem po-
szczególnych narz dzi jest uzyskanie ekonomicznej i spo ecznej efektywno ci
danej inwestycji. Przyk adowo, w odniesieniu do integracji transportu lotnicze-
go i d ugodystansowego transportu kolejowego jest ona efektywna jedynie 
wówczas, gdy generowany jest wystarczaj co du y ruch. Pos uguj c si  przy-
k adem portu lotniczego we Frankfurcie, wskaza  mo na celowo czenia
lotnisk z liniami kolei du ej szybko ci22. Natomiast przyk ad Mediolanu jest 
przyk adem odwrotnym. 

Inne rozwi zania dotycz  nowych i modernizowanych po cze  lotnisk  
z centrami miast. Znacznie poprawiaj  one dost pno  transportow , ale wyma-
gaj  kompleksowego planowania z uwagi na du y stopie  urbanizacji terenu. 
Istniej ce praktyczne rozwi zania w tym zakresie mo na spotka  zarówno  
w przypadku Malpensy, jak i Barcelony. Interesuj cego przyk adu pokonywa-
nia powstaj cych barier integracji transportu kolejowego i lotniczego tam, gdzie 
koleje nie by y planowane w momencie powstawania portu lotniczego, dostar-
cza analiza planów inwestycji w Kolej Metropolitaln  w Trójmie cie23.

Kolejnym aspektem rozwoju po cze  mi dzyga ziowych w transporcie 
pasa erskim jest kwestia optymalizacji zarz dzania us ugami. Z organizacyjne-

                                                          
21  M. B k, P. Borkowski, B. Paw owska, Types of Solutions Improving Passenger Transport 

Interconnectivity, „Transport Problem” 2012, Vol. 7, issue 1, s. 27–36. 
22  O. Schnell, INTERCONNECT Case Study – Frankfurt Air Port, http://www.tri-napier. 

org/images/stories/ic_ec/INTERCONNECT_conference_cs_frankfurt_airport.pps (31.01.2013). 
23  M. B k, P. Borkowski, J. Burnewicz, B. Paw owska, INTERCONNECT Case Study – Tri-

City of Gdansk, Sopot and Gdynia, http://www.trinapier.org/images/stories/ic_ec/INTER-
CONNECT_ conference_cs_tricity_gdansk.pps (30.01.2013). 



Rola integracji mi dzyga ziowej w realizacji koncepcji… 241

go punktu widzenia powi zania mi dzyga ziowe to tak e konieczno  ustala-
nia dopasowanych rozk adów jazdy, kwestia wprowadzenia wspólnego biletu, 
zasady rozdzia u przychodów z takiego biletu. Wszystkie te operacje dotycz
cz sto wielu niezale nych podmiotów – pojawia si  wi c trudno  w przepro-
wadzeniu skutecznych negocjacji i przyj ciu sytemu rozlicze  czy rozk adu
jazdy pasuj cego wszystkim przewo nikom. Du y stopie  integracji organiza-
cyjnej systemu transportowego sprzyja jednak rozwi zywaniu tego typu prob-
lemów. Gdy nie ma jednego organizatora transportu, wskazane jest jego powo-
anie. Przyk adowo w Lizbonie, gdzie system by  bardzo rozdrobniony, powo-
ano OTLIS – nadrz dnego operatora transportu, koordynuj cego wspó prac

poszczególnych przewo ników24.
Praktyka pokazuje, i  dobrymi jako ciowo powi zaniami transportowymi 

w przewozach pasa erskich w Europie charakteryzuj  si  obecnie jedynie klu-
czowe w z y transportowe. Jednak nawet tam cz sto istniej ce rozwi zania
wymagaj  dalszych usprawnie . Efekty zastosowanych dzia a  zdecydowanie 
pozytywnie wp ywaj  na transport, przyk adowo przy za o eniu redukcji kosz-
tów przesiadek o 50%, mowa o oszcz dno ciach rz du 11 mld euro rocznie. 
Poprawa powi za  mi dzyga ziowych wp ynie pozytywnie przede wszystkim 
na zwi kszenie celów polityki spójno ci terytorialnej i spo ecznej Unii, zwi k-
szy te  dost pno  transportow , w szczególno ci w odniesieniu do regionów 
peryferyjnych. 

Podsumowanie

Sprawniejsze powi zania mi dzyga ziowe czyni  niew tpliwie europejski 
transport bardziej konkurencyjnym. Ponadto regiony europejskie mog  sta  si
atwiej dost pne dla transportu na d ugie dystanse, co z kolei wp ywa te  ko-

rzystnie na dost pno , czyli wy sz  konkurencyjno  przedsi biorstw przemy-
s owych zlokalizowanych w tych regionach. Wp yw lepszych powi za  mi -
dzyga ziowych znajduje te  odzwierciedlenie w redukcji gazów cieplarnia-
nych, czyli wp ywa na realizacj  europejskiej polityki w zakresie zmian klima-
tycznych.  

                                                          
24  G. Wilmsmeier, INTERCONNECT Case Study – Lisbon Ferry Services, http://www.tri-

napier.org/images/stories/ic_ec/INTERCONNECT_conference_cs_lisbon_ferries_v2.pps (30.01.2013). 
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Instrumenty wspierania integracji pasa erskiego transportu d ugo- i krótko-
dystansowego maj  zró nicowany charakter. Wykorzystywane s  zarówno na-
rz dzia regulacyjne, jak i ekonomiczne czy te  zmiany o charakterze organiza-
cyjnym. Wszystkie proponowane instrumenty maj  niew tpliwy pozytywny 
wp yw na integracj  transportu. Nale y jednak pami ta , i  nie tylko skutecz-
no  determinuje wykorzystanie poszczególnych opcji. Istotne s  czynniki ta-
kie, jak koszt ich wprowadzenia, akceptacja spo eczna i akceptacja polityczna. 
Cz sto rozwi zanie mo e by  s uszne, ale klienci transportu mog  obawia  si
jego skutków ubocznych (np. poprawa jako ci po cze  kosztem redukcji ich 
liczby).  

Inne instrumenty napotkaj  sprzeciw polityków, którzy nie zawsze musz
by  zainteresowani optymalizacj  sieci transportowej, bo wi e si  to nader 
cz sto z utrat  kontroli nad przewo nikami publicznymi. Wreszcie warunkiem 
koniecznym wprowadzenia danego rozwi zania jest jego efektywno  finanso-
wa. Pozytywne efekty (mierzone oszcz dno ci  czasu, popraw  bezpo rednio-
ci transportu, lepsz  jako ci  i p ynno ci  transportu itp.) musz  przewy sza

koszty wprowadzenia poszczególnych instrumentów. 
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THE ROLE OF INTERMODAL INTEGRATION IN THE CONCEPT
OF SUSTAINABLE PASSENGER TRANSPORT DEVELOPMENT 

Summary

Sustainable development is a vision of progress, connecting economic develop-
ment, environmental protection and social justice, as a result, improves overall quality 
of life, both present and future generations. Both policy and practice should be used to 
ensure its implementation at all levels of human activity. An integrated approach to 
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transport is one of the fundamental assumptions in the current Common Transport Poli-
cy in the XXI century. The main goal is to ensure optimum functionality of transport 
market by fulfilling the economic and social tasks of transport and to provide users with 
the possibility to make a free choice of the mode while respecting safety and environ-
mental protection.  

The aim of this article is to demonstrate the role and importance of intermodal in-
tegration in transport sector in achieving to direct transport to a sustainable path of 
development. The analysis of the determinants, costs and benefits and barriers to the 
practical solutions that improve transport integration are included in the article. Also the 
examples of solutions that already exist in Europe are presented. 

Keywords: integration of transport, intermodal transport, sustainable transport deve-
lopment, transport policy

Translated by Barbara Paw owska  
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ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECI SKIEGO

NR  778 PROBLEMY  TRANSPORTU I LOGISTYKI NR  22 2013 

JÓZEF PERENC1

INWESTYCJE W INFRASTRUKTUR  BAZY KONTENEROWEJ
NA OSTROWIE GRABOWSKIM JAKO SZANSA ROZWOJU

TRANSPORTU KOMBINOWANEGO W PKP CARGO 

Streszczenie

W artykule dokonano szczegó owej charakterystyki jednego z projektów inwesty-
cyjnych Zarz du Morskich Portów Szczecin i winouj cie. Celem inwestycji jest przy-
gotowanie terenu oraz budowa infrastruktury pod lokalizacj  terminala kontenerowego 
w porcie w Szczecinie. Wa n  rol  w obs udze transportowej terminalu od strony l du
mo e pe ni  transport kolejowy.  

S owa kluczowe: transport kombinowany, terminal kontenerowy, transport kolejowy 

Wst p

Celem projektu inwestycyjnego jest przygotowanie terenu oraz budowa in-
frastruktury pod lokalizacj  bazy prze adunkowo-sk adowej drobnicy zjednost-
kowanej w porcie w Szczecinie. Inwestycja ta umo liwi zlokalizowanie na 
Ostrowie Grabowskim nowoczesnego terminalu do prze adunku i sk adowania

                                                          
1  prof. zw. dr hab. Józef Perenc – Uniwersytet Szczeci ski, e-mail: jozef.perenc@wzieu.pl. 
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kontenerów i innych adunków zjednostkowanych o rocznej zdolno ci przepu-
stowej oko o 1 mln ton, w tym ok. 80 tys. TEU2. Zakres rzeczowy obejmuje: 

– budow  u ytkowych obiektów hydrotechnicznych typu: nabrze e
i rampa ro-ro, 

– roboty pog biarskie dla zapewnienia odpowiedniej g boko ci dla 
statków przy nabrze u Fi skim i podej ciu do niego, 

– przygotowanie terenu o powierzchni 15 ha i jego uzbrojenie w media, 
– budow  placu manipulacyjnego, 
– budow  dojazdu drogowego i kolejowego. 
Celem analizowanego projektu jest: 
– zwi kszenie udzia u transportu morskiego w obs udze adunków pol-

skiego handlu zagranicznego i tranzytu i zmniejszenie udzia u transpor-
tu drogowego (from road to sea),

– zwi kszenie konkurencyjno ci i atrakcyjno ci inwestycyjnej portu 
szczeci skiego, aglomeracji szczeci skiej i województwa zachodnio-
pomorskiego, 

– stworzenie warunków do zastosowania nowych technologii, 
– poprawa dost pu do portu szczeci skiego od strony wody i l du,
– zwi kszenie ró norodno ci us ug logistycznych w regionie. 
Cz  metodologiczn  analizy przygotowano w oparciu o najlepsz  do-

st pn  literatur  przedmiotu. W opracowaniu wykorzystano równie  podr cznik
analizy kosztów i korzy ci projektów inwestycyjnych dla projektów finansowa-
nych z funduszy unijnych (ERDF, Cohesion Fund, ISPA)3 oraz podr cznik dla 
beneficjentów ko cowych pt. Ogólne zasady zarz dzania funduszami struktu-
ralnymi dla Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport4.

                                                          
2  Por. Analiza ekonomiczno-finansowa projektu budowy bazy prze adunkowo-sk adowej na 

Ostrowie Grabowskim w morskim porcie Szczecin i winouj cie. Analiza, red. J. Perenc, D. Za-
rzecki, Uniwersytet Szczeci ski, Szczecin 2006, s. 1–208. 

3 Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects, http://europa.eu.int/comm/re-
gional_policy/sources/docgener/guides/cost/guide02_en.pdf (10.12.2012). Podr cznik zast pi
dotychczasowy Guide to Cost Benefit Analysis of Major Projects z 1997 roku. 

4 Ogólne zasady zarz dzania funduszami strukturalnymi dla Sektorowego Programu Ope-
racyjnego – Transport, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa, listopad 2003. 
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1. Analiza finansowa projektu 

Na potrzeby przeprowadzenia rachunku efektywno ci projektu z punktu 
widzenia inwestora (ZMPSi  SA) horyzont czasowy analizy okre lono na  
25 lat, na co sk adaj  si  3 lata inwestowania (2 lata inwestycji ZMPSi  SA 
oraz 1 rok inwestowania przez operatora bazy) i 22 lata eksploatacji. D ugo
okresu ycia projektu jest zbie na z okresem amortyzacji cz ci powsta ych  
w wyniku inwestycji budowli infrastrukturalnych, w sk ad których w aspekcie 
spe nianych przez projekt funkcji wchodz  przede wszystkim plac manipulacyj-
ny i nabrze a – eksploatacyjne i przej ciowe. W my l obowi zuj cych przepi-
sów place obj te s  4,5-procentow  stawk  amortyzacji w skali roku, co skutku-
je umorzeniem ich warto ci ksi gowej po nieco ponad dwudziestu dwóch la-
tach. Z kolei okres ywotno ci nabrze y okre lany jest na 50 lat. W niniejszej 
analizie przyj to 25-letni horyzont czasowy – zbie ny z okresem inwestowania 
i amortyzacji infrastruktury portowej dla bazy kontenerowej z wy czeniem 
nabrze y (tj. plac manipulacyjny, pole sk adowe urobku pog biarskiego, tor 
dojazdowy i grupa zdawczo-odbiorcza itd.). Zdecydowano si  tak uczyni
z dwóch powodów. Z uwagi na fakt, e projekt obejmuje powstanie infrastruk-
tury o ró nych okresach ywotno ci (23 i 50 lat), to po 25 latach od momentu 
rozpocz cia inwestycji nale a oby powtórzy  inwestycj  w infrastruktur  por-
tow  z wy czeniem nabrze a. To z kolei oznacza oby wyd u enie horyzontu 
prowadzonej analizy do prawie 50 lat (dok adnie 47 lat – 3 lata inwestowania 
plus 2 razy po 22 lata eksploatacji).  

2. Spodziewane wska niki osi gni cia celów projektu 

Planowane produkty projektu to: 
– 240 metrów nabrze a o g boko ci technicznej 10,5 m oraz 80 m na-

brze a przej ciowego (razem 320 m nabrze a),
– rampa ro-ro: 1 szt., 
– plac manipulacyjny: 23,5 tys. m2,
– droga dojazdowa: 950 m, 
– tory kolejowe 2330 – maj ce bezpo rednie po czenie ze stacj  Szcze-

cin Port Centralny. 
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Planowane rezultaty projektu: 
– podniesienie konkurencyjno ci portu poprzez utworzenie przez opera-

tora bazy kontenerowej, 
– utworzenie stanowiska statkowego, 
– poprawa wska nika powierzchni terminalu przypadaj cej na 1mb na-

brze a,
– stworzenie nowego dost pu kolejowego do portu o przepustowo ci

24 tys. wagonów rocznie – jest to wyj tkowa szansa dla PKP 
CARGO do aktywizacji transportu kombinowanego w tym zespole 
portowym Szczecin- winouj cie,

– 175 ha powierzchni terenów inwestycyjnych z u atwionym dost pem 
od strony l du.

Wska niki oddzia ywania projektu: 
– wzrost liczby obs u onych statków kontenerowych, 
– nowe miejsca pracy w trakcie realizacji i po zako czeniu inwestycji 

(oko o 30), 
– nowe miejsca pracy w strefie oddzia ywania portu, 
– wzrost zdolno ci prze adunkowych i sk adowych drobnicy w kontene-

rach i ro-ro, 
– wzrost liczby ma ych firm wiadcz cych us ugi oko oportowe i towa-

rzysz ce,
– wzrost nadania i przybycia adunków w kontenerach i wymiennych 

nadwoziach dowo onych przez przewo nika PKP CARGO. 

3. Wydatki inwestycyjne 

ZMPSi  SA na wybudowanie infrastruktury portowej dla bazy kontene-
rowej na Ostrowie Grabowskim poniesie wydatki w wysoko ci 71 196 000 z ,
roz o one na pierwsze dwa lata ycia projektu. 

3.1. Realna finansowa stopa dyskontowa 

W niniejszej analizie przyj to realn  finansow  stop  dyskontow  na po-
ziomie 6%. Przyj ty poziom stopy dyskontowej jest zgodny z wytycznymi, 
jakie w tym zakresie przedstawia podr cznik analizy kosztów i korzy ci projek-
tów inwestycyjnych dla projektów finansowanych z funduszy unijnych (ERDF, 
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Cohesion Fund, ISPA)5. Przyj cie 6-procentowej realnej finansowej stopy dys-
kontowej jest zgodne z trzecim podej ciem do jej szacowania przedstawionym 
przez autorów podr cznika, a mianowicie podej ciem maj cym na celu okre le-
nie stopy granicznej (cut-off rate)6, które generalnie wyprowadza poziom dys-
konta z konkretnej stopy procentowej lub stopy zwrotu walorów uznanych emi-
tentów i mno nika dla tak okre lonej warto ci minimalnej. Autorzy podr cznika
wskazuj , e dla projektów wspó finansowanych przez UE za ten minimalny po-
ziom – b d cy punktem odniesienia (benchmark) – mo na przyj  realn  stop
oprocentowania obligacji Europejskiego Banku Inwestycyjnego denominowanych 
w euro. W takim przypadku 6-procentowa realna finansowa stopa dyskontowa to 
niewiele ponad dwukrotno  oprocentowania tych obligacji i stanowi ona odpo-
wiedni  stop  dyskonta dla inwestycji o d ugim okresie ycia7.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych zwi zanych z projektem w naj-
wa niejszych grupach przedstawia tabela 1. 

Tabela 1 

Wydatki inwestycyjne na budow  infrastruktury portowej dla bazy kontenerowej  

na Ostrowie Grabowskim w Szczecinie 

Wyszczególnienie 2008 2009 
Przebudowa G . Stacji Zasilaj cej „Hryniewieckiego” 
z liniami kablowymi 15 kV 

938 300 

Budowa dwóch stacji transformatorowych z sieci  rozdz. 
0,4 kV 

2 391 800 

Przebudowa istniej cej linii i o wietlenia Energetyki Szcze-
ci skiej

92 300 

Tor dojazdowy i grupa zdawczo-odbiorcza 4 643 000 
Plac manipulacyjny z uzdatnieniem terenu 3 000 000 8 194 100 
Pole sk adowe urobku pog biarskiego 3 458 000 3 000 000 
Modernizacja toru wodnego na Kanale D bickim 8 863 700 
Budowa nab. Fi skiego z ramp  ro-ro i nab. Przej ciowym 11 907 000 22 529 800 
Droga na Ostrów Grabowski 2 178 000 

WYDATKI INWESTYCYJNE RAZEM 18 365 000 52 831 000 

ród o: opracowanie w asne.

                                                          
5 Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects, s. 26, 103–104. 
6 Ibidem, s. 104. 
7 Ibidem, s. 26, 104. 



252 Józef Perenc

4. Przychody i koszty operacyjne 

Projekt polega na wybudowaniu infrastruktury portowej dla bazy kontene-
rowej na Ostrowie Grabowskim w Szczecinie. Zak ada si , e projekt b dzie
dostarcza  jego w a cicielowi (ZMPSi  SA) wp ywy z tytu u dzier awy terenu 
oraz op at portowych z tytu u zawini  statków do wybudowanego nabrze a.
Z kolei wydatki w a ciciela b d  zwi zane z poniesieniem nak adów na wybu-
dowanie infrastruktury dla bazy kontenerowej (w ci gu pierwszych dwóch lat 
trwania projektu), a nast pnie utrzymaniem powsta ych obiektów. Zak ada si ,
e teren bazy zostanie wydzier awiony operatorowi, który zorganizuje na nim 

prze adunek kontenerów. 
Analiz  przeprowadzono w z  w cenach sta ych z 1 stycznia 2004 roku. 
Wysoko  op at regulowana jest rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury,  

a wp ywy z tego tytu u dla portu zale  od liczby zawini  oraz rodzaju i wielko-
ci (typu) statków. W niniejszej analizie wysoko  op at za o ono na poziomie 

obowi zuj cym w dniu sporz dzania opracowania (stycze  2004 roku), za rozpo-
rz dzeniem Ministra Infrastruktury z 8 maja 2002 roku w sprawie wysoko ci op at
portowych (DzU nr 74, poz. 678 z pó n. zm.). Zgodnie z przedmiotowym rozpo-
rz dzeniem w analizie uj to tak e obni ki op at portowych w zale no ci od liczby 
zawini  statków w tygodniu. Natomiast przyj ta w analizie prognoza ruchu stat-
ków wynika z za o onej masy prze adunków towarów w kontenerach dokonywa-
nych przy stworzonym terminalu kontenerowym oraz wielko ci statków. Za o o-
no, e prognozowana masa adunków w kontenerach stopniowo b dzie dochodzi-
a do 80% zdolno ci bazy (800 tys. ton cznie w za- i wy adunku w 2011 roku)  

i roz o y si  na 3 rodzaje statków, okre lone w tabeli 2. 

Tabela 2 

Szacunkowa wielko  statków i struktura przewozów przy terminalu kontenerowym  

na Ostrowie Grabowskim w Szczecinie 

Lp. Statek 
redni adunek

na 1 statek [tony] 
Szacunkowa wiel-
ko  statku [GT] 

Struktura
przewozów

du y 5 500 6 710 10% 

redni 4 400 5 544 20% 

ma y 2 500 3 225 70% 

ród o: opracowanie w asne.
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Nale y si  spodziewa , e do portów Szczecina i winouj cia b d  zawi-
ja  w a nie mniejsze kontenerowce, a tak e statki typu ro-ro i statki kombino-
wane, co wi e si  z przewidywan  rol  Ba tyku jako „wewn trznego morza 
UE”, do/z portów którego mniejszymi statkami b d  rozwo one adunki z/do 
relacji atlantyckich.  

Prognoz  liczby zawini  prezentuje tabela 3. 

Tabela 3 

 Prognoza ruchu statków przy nabrze u Fi skim w Szczecinie 

 2007 2008 2010 2012 2011–2028 

Liczba zawini  162 189 244 265 275 

ród o: opracowanie w asne.

Stawki op at portowych wyra one za rozporz dzeniem w euro przeliczono 
na z  wed ug redniego kursu ze stycznia 2004 roku w wysoko ci 4,7 z /euro.

5. ród a finansowania portowej bazy kontenerowej w porcie Szczecin 

ZMPSi  SA na wybudowanie infrastruktury portowej dla bazy kontene-
rowej na Ostrowie Grabowskim poniós  wydatki w wysoko ci 71 196 000 z ,
roz o one na pierwsze dwa lata ycia projektu, zgodnie z harmonogramem 
przedstawionym w punkcie 3 niniejszego opracowania. 25% tej kwoty, tj. 
17 779 000 z , w a ciciel bazy planuje pokry  ze rodków w asnych, a pozosta e
75% ze rodków ERDF. 

Struktur  finansowania przedstawia tabela 4. 

Tabela 4 

ród a finansowania inwestycji w infrastruktur  portow  dla bazy kontenerowej  

na Ostrowie Grabowskim w Szczecinie 

ród a finansowania (z ) 2010 2011 

1. Wk ad w asny (25%) 4 591 250 13 207 750 

2. Wk ad UE (75%) 13 773 750 39 623 250 
3. RÓD A FINANSOWANIA RAZEM 18 365 000 52 831 000 

ród o: opracowanie w asne.
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6. Warto  bie ca netto (FNVP/C) i finansowa wewn trzna stopa zwrotu  
 z inwestycji (FRR/C) 

Na podstawie opisanych za o e  przeprowadzono analiz  finansow  inwe-
stycji polegaj cej na budowie infrastruktury portowej dla bazy kontenerowej na 
Ostrowie Grabowskim w Szczecinie. Podstaw  oceny s  zwi zane z inwestycj
szacowane zdyskontowane przep ywy pieni ne netto w ca ym okresie ycia 
projektu. Strumienie przep ywów pieni nych netto stanowi  wycen  bezpo-
rednich korzy ci (wp ywów) z tytu u inwestycji pomniejszonych o koszty 

(wydatki) inwestycyjne i eksploatacyjne. 
Przy za o eniu, e spe ni si  scenariusz opisany przedstawionymi za o e-

niami, to efektywno  projektu mierzona finansow  wewn trzn  stop  zwrotu  
z inwestycji (FRR/C – Financial Internal Rate of Return of the Investement)
jest mniejsza od zera i wynosi minus 5,22%. Oznacza to, e realizacja projektu 
w sensie ekonomicznym jest nieop acalna, bowiem strumie  korzy ci netto nie 
przekracza w okresie ycia projektu nak adów na jego uruchomienie i inwestor 
poniesie strat . Uwzgl dniaj c w rachunku efektywno ci minimalny oczekiwa-
ny przez inwestora zwrot z inwestycji (parametr ten w metodach oceny projek-
tów inwestycyjnych spe nia funkcj  stopy dyskontowej, s u cej przeliczaniu 
warto ci przysz ych na dzisiejsze) mo emy obliczy  poziom tej straty. Naszym 
zdaniem, aczkolwiek ZMPSi  SA jest podmiotem o szczególnym znaczeniu dla 
gospodarki krajowej i spo ecze stwa, to zasadne jest oczekiwanie przez  
ZMPSi  SA wyra nie dodatnich zwrotów z inwestycji. Poziom tych zwrotów, 
który naszym zdaniem powinien satysfakcjonowa  ZMPSi  SA, nie powinien 
by  ni szy ni  6% w skali roku. Przyj cie takiego poziomu zwrotu w analizie 
efektywno ci przedmiotowej inwestycji sprawia, e strata na inwestycji wyra-
ona w warto ciach bie cych na moment podejmowania decyzji o inwestowa-

niu wyniesie 49,4 mln z  (FNPV/C@=6%). Wobec powy szego, z komercyjnego 
punktu widzenia inwestycja ta jest wysoce nieefektywna.  

Zgodnie z metodologi  rachunku efektywno ci (analiza finansowa i spo-
eczno-ekonomiczna) przyj t  w niniejszym opracowaniu za oficjalnymi wy-

tycznymi Komisji UE8 dotycz cymi oceny projektów wspó finansowanych 
przez UE, dodatkowo oblicza si  finansow  wewn trzn  stop  zwrotu z danego 
projektu, wy czaj c z nak adów inwestycyjnych cz , która ma by  sfinanso-

                                                          
8 Ibidem.
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wana przez UE w ramach konkretnych programów wsparcia. Tak obliczony 
zwrot z projektu nosi nazw  finansowej wewn trznej stopy zwrotu z kapita u
(FRR/K – Financial Internal Rate of Return of Capital)9. Obliczenia w tym 
zakresie przedstawiono w nast pnym punkcie. 

7. Warto  bie ca netto (FNVP/K) i finansowa wewn trzna stopa zwrotu
 z kapita u (FRR/K) 

Warto  wy cze  z nak adów inwestycyjnych równa wnioskowanemu 
wsparciu z UE wynosi 53 397 000 z  (75% kosztów inwestycji), zatem warto
nak adów inwestycyjnych uwzgl dnionych przy obliczaniu FRR/K kszta tuje
si  na poziomie 17 799 000 z . Stopa zwrotu FRR/K wynosi 5,31% i jest mi-
nimalnie ni sza od przyj tego do oblicze  kosztu kapita u (stopy dyskontowej) 
okre lonego na poziomie 6%. W zwi zku z powy szym warto  bie ca projek-
tu w tym wariancie FNPV/K@=6% wynosi minus 1,1 mln z .

8. Podsumowanie analizy finansowej projektu 

Z dokonanej analizy finansowej, przedstawionej w tabeli 5, wynika, e
oceniany projekt w nie spe nia kryteriów efektywno ciowych stosowanych  
w przypadku projektów komercyjnych. Ogromna skala nak adów inwestycyj-
nych, które musia  ponie  ZMPSiS, i stosunkowo niewielkie wp ywy netto  
z tytu u dzier awy terenu i op at portowych absolutnie nie uzasadnia yby podj -
cia przedmiotowego projektu przez podmiot dzia aj cy w pe ni na zasadach 
rynkowych i finansuj cy si  wy cznie kapita em w asnym i/lub po yczanym 
we w asnym imieniu kapita em obcym.  

O skali nieefektywno ci w omawianym uj ciu informuje bardzo wysoka 
ujemna warto  bie ca netto (FNPV/C), tudzie  ujemna finansowa wewn trzna
stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C). Ujemne FNPV/C oznacza, e inwestor zde-
cydowany na realizacj  rozpatrywanej inwestycji bez wyst pienia bezzwrotnej 
pomocy z funduszy UE lub innych róde  zewn trznych godzi si  dop aci
do projektu w ca ym okresie jego istnienia a  49,9 mln z  (w przeliczeniu na 
warto ci dzisiejsze). Z punktu widzenia podmiotu komercyjnego by by to pro-
jekt niemo liwy do zaakceptowania. Projekt ten charakteryzuje si  tak du

                                                          
9 Ibidem, s. 19–28. 
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nieefektywno ci , e nawet podmiot niekomercyjny, a do takich zalicza si
ZMPSi  SA, nie powinien podejmowa  si  jego realizacji bez znacz cego
wsparcia z funduszy bezzwrotnych. Ten wysi ek inwestycyjny zosta  jednak 
poniesiony przez port Szczecin- winouj cie, baza kontenerowa zosta a wybu-
dowana i oddana do u ytkowania. Takich inwestycji w naszych portach powin-
no by  jak najwi cej – tak, aby potencja  prze adunkowy w tych portach by
stale unowocze niany i aby klienci portów mieli mo liwo  korzystania z no-
woczesnych technologii transportowych. Pomoc bezzwrotna (grant UE) przy-
znawana na projekty ze swej natury niespe niaj ce kryteriów efektywno ci sto-
sowanych do przedsi wzi  komercyjnych powinna spowodowa  uzyskanie 
przez projekt efektywno ci na poziomie zapewniaj cym co najmniej pokrycie 
kosztu kapita u (czyli stopy dyskontowej). Innymi s owy, efektywno  projektu 
obliczona bez uwzgl dnienia tej cz ci nak adów, która zostanie sfinansowana 
ze rodków pomocy bezzwrotnej powinna sk ania  zainteresowany podmiot do 
jego podj cia. Miarami s u cymi do takiej oceny s  warto  bie ca netto 
(FNPV/K) i finansowa wewn trzna stopa zwrotu z kapita u (FRR/K). W rozpa-
trywanym projekcie warto  bie ca netto jest nieznacznie ujemna (–1,1 mln z ),  
a wewn trzna stopa zwrotu wynosi 5,31% i jest ni sza od kosztu kapita u rów-
nego 6%.  

Tabela 5 

Najwa niejsze miary efektowno ci finansowej inwestycji w baz  kontenerow

na Ostrowie Grabowskim w Szczecinie 

Miara efektywno ci Wyniki 

FRR/C –5,22% 

FRR/K 5,31% 

FNPV/C @ 6% –49,38 mln z

FNPV/K @ 6% –1,12 mln z

FPI/C @ 6% 22,89% 

FPI/K @ 6% 93,05% 

PI (Profitability Index – wska nik efektywno ci) – stanowi relacj  zdyskontowanych korzy-
ci netto (wp ywy minus wydatki) wynikaj cych z inwestycji do warto ci bezwzgl dnej na-

k adów pocz tkowych. W przypadku, gdy nak ady inwestycyjne roz o one s  w czasie, do 
obliczenia wska nika przyjmuje si  ich warto  zdyskontowan  na moment przeprowadza-
nia analizy. 

ród o: opracowanie w asne.
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Wska nik efektywno ci PI (Profitability Index), b d cy relacj  warto ci
bie cej PV przep ywów z inwestycji (bez nak adów) i warto ci bie cej nak a-
dów inwestycyjnych, wynosi 93,05%. Takie wyniki analizy efektywno ci
ex ante sugerowa yby rezygnacj  z projektu. Jednak ZMPSi  SA jest bardzo 
specyficznym podmiotem dzia aj cym na podstawie ustawy o portach i przysta-
niach morskich z 20 grudnia 1996 roku. Ustawa okre li a zakres dzia alno ci
spó ki ZMPSi  SA, zamykaj cy si  w szeroko rozumianym poj ciu: zarz dza-
nie portami w Szczecinie i winouj ciu i ich infrastruktur , prognozowanie oraz 
programowanie i planowanie rozwoju portu, budowa nowej i rozbudowa istnie-
j cej ju  infrastruktury portowej, a w dalszej kolejno ci tak e jej utrzymanie  
i modernizacja. Nie jest to wi c podmiot dzia aj cy na zasadach w pe ni komer-
cyjnych – przy wiecaj  mu inne cele, bli sze instytucjom u yteczno ci publicz-
nej. Mo na wi c przyj , e nieefektywno  projektu na poziomie 6,95%  
(PI – 100% = 93,05% – 100%) jest w tym przypadku wkalkulowana w filozofi
dzia ania ZMPSi  SA. Mamy bowiem do czynienia z bardzo kapiata och on-
nym, ale równocze nie niezwykle wa nym dla portu, miasta, regionu i kraju 
przedsi wzi ciem inwestycyjnym. Stworzona nowa infrastruktura przyczyni si
do znacznego zwi kszenia konkurencyjno ci zespo u portów Szczecin- 
- winouj cie i b dzie mia a bardzo pozytywny wp yw na rozwój gospodarczy  
w mie cie i regionie, m.in. poprzez bezpo redni i po redni wp yw na podmioty 
dzia aj ce w bli szym i dalszym otoczeniu przysz ej bazy kontenerowej. 

9. Oddanie inwestycji do u ytku i wybór operatora 

W ramach budowy infrastruktury dla bazy kontenerowej na Ostrowie Gra-
bowskim – inwestycji, za któr  odpowiada  ZMPSi  – powsta o nowe nabrze e
Fi skie, przebudowane zosta o s siaduj ce nabrze e Spó dzielcze, a tak e po-
wsta  plac manewrowy, dojazd drogowy i kolejowy oraz doprowadzone zosta y
media. Inwestycja, za któr  odpowiada  ZMPSi , by a wspó finansowana z fun-
duszy unijnych. W ramach umowy dla projektu przyznano dofinansowanie 
w wysoko ci 75%. 

Budowa infrastruktury dla bazy kontenerowej trwa a 2 lata. Po jej zako -
czeniu, w drodze przetargu publicznego, wy oniony zosta  operator terminalu 
kontenerowego. Jego dzia alno  kontynuuje spó ka DB Port Szczecin sp. z o.o. 

Obecnie spó ka DB Port Szczecin rozpoczyna inwestycj  dostosowuj c
przygotowan  infrastruktur  do potrzeb funkcjonowania terminalu. Inwestycja 
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ta jest realizowana wspólnie z ZMPSi  i b dzie dofinansowana z funduszy unij-
nych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko w kwocie 
16 mln z . Jako beneficjent tych funduszy spó ka DB Port Szczecin odpowiada
b dzie za roboty budowlane zwi zane z rozbudow  terminalu kontenerowego 
oraz zakupi sprz t i wyposa enie (suwnice RTG, ci gniki kontenerowe, wózki 
wid owe, d wigi samojezdne i przyczepy ro-ro) wykorzystywane na terenie 
terminalu. 

Warto  ca ego projektu to ponad 56,3 mln z . Udzia  w asny spó ki DB 
Port Szczecin to 37 mln z .

Terminal intermodalny zlokalizowany zosta  w po udniowo-zachodniej
cz ci Ostrowa Grabowskiego i umo liwi:

– prze adunki kontenerów dostarczanych do lub z kraju jako adunki
tranzytu kolejowego lub samochodowego, 

– prze adunki kontenerów na nabrze u Fi skim w systemie pionowym 
lo-lo,

– spedycj rodkami transportu l dowego (transport samochodowy i ko-
lejowy), 

– przewóz adunków mi dzy nabrze em, placami sk adowymi i termina-
lem kolejowym. 

– docelow  zdolno  prze adunkow  równ  120 tys. TEU rocznie, 
– utworzenie miejsc pracy dla 30 osób. 

I etap realizacji tej tak wa nej dla operatora portowego inwestycji obj  wyko-
nanie takich elementów, jak: place sk adowe, droga wewn trzna cz ca poza-
portowy uk ad komunikacyjny z terminalem oraz plac parkingowo-mane-
wrowy. 

Wyposa enie nabrze a Fi skiego obejmuje nast puj cy sprz t i obiekty: 
– 2 suwnice nabrze owe STS (ship to shore) o nast puj cych parame-

trach:
– plac kontenerowy o powierzchni 35 000 m2, pojemno ci 3260 TEU, na 

którym znajduj  si  4 suwnice placowe RTG o wadze 129 ton i ud wi-
gu do 40 ton. 
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10. adunki z bazy kontenerowej w Szczecinie szans  aktywizacji przewozów  
 w PKP CARGO i innych przewo ników

Transport kolejowy mo e w procesach dowozowo-odwozowych z mor-
skiego portu Szczecin- winouj cie spe nia  pozytywn  funkcj . W wielu kra-
jach Europy kolej jest wa nym ogniwem w l dowo-morskich a cuchach trans-
portowych. Przyk ady kolei w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i innych krajach 
dowodz , e koleje europejskie stworzy y dla portów, spedytorów, nadawców  
i odbiorców dobre oferty przewozowe. 

Je eli masa kierowana na ten terminal b dzie wed ug obecnie rozpoznane-
go rynku w transporcie kombinowanym kszta towa a si  na nast puj cym po-
ziomie: 

– 2012 – 800 000 ton, 
– 2015 – 875 000 ton, 
– 2020 – 950 000 ton, 
– 2025 – 1 050 000 ton, 
– 2030 – 1 200 000 ton, 

za  podzia  mi dzyga ziowy b dzie si  kszta towa  nast puj co: 70% dla trans-
portu kolejowego, za  oko o 30% dla transportu drogowego, to wida  wyra nie,
e przysz e zadania przewozowe ci ce do PKP CARGO lub innych operato-

rów zajmuj cych si  przewozem kontenerów, wymiennych nadwozi mog  temu 
przewo nikowi i innym przysporzy adunków oraz poprawi  utarg z tych 
przewozów. PKP CARGO powinno wi cej uwagi – ni  czyni to obecnie – po-
wi ci  na zwi kszenie liczby wagonów do przewozu kontenerów, wymiennych 

nadwozi i naczep, na zaoferowanie nadawcom i spedytorom szybkich (mo liwie
bezpo rednich) poci gów towarowych oraz powinno by  otwarte na negocjacje 
cenowe z najwa niejszymi klientami. 

Podsumowanie

Z rozwa a  zawartych w niniejszym opracowaniu wynikaj  nast puj ce
wnioski:

1. Zarz d Morskich Portów Szczecin- winouj cie podj  korzystn  decy-
zj  o budowie terminala prze adunkowego kontenerów na Ostrowie 
Grabowskim o zdolno ci rocznej 800 tys. ton. 
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2. Wobec braku korzystnej oferty firm krajowych wykonawc  tej wa nej
inwestycji by a firma niemiecka z Hamburga. 

3. Na sfinansowanie tej inwestycji zaanga owano cznie 71,1 mln z ,
z czego 53,3 mln z  to rodki z grantu UE, za  17,8 mln z  to rodki
ZMPSiS.

4. Inwestycja zosta a uko czona i oddana do u ytkowania w kwietniu 
2012 roku. 

5. Wybrano tak e operatora tego terminala, którym zosta  DB Port 
Szczecin. Operator ten poszukuje dodatkowych rodków w kwocie 
53,3 mln z , z tego wk ad w asny ma wynie  37 mln z  na dalsz  jego 
rozbudow  i modernizacj .
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INVESTMENT IN INFRASTRUCTURE OF CONTAINER BASE
AT THE OSTRÓW GRABOWSKI AS AN OPPORTUNITY FOR THE DEVELOPMENT

OF COMBINED TRANSPORT IN PKP CARGO 

Summary

In this article presents a detailed characterization of one of the investment projects 
of Szczecin and winouj cie Seaports Authority. The goal of the investment is the con-
structing port infrastructure for the container base in Ostrów Grabowski in Szczecin. 
An important role in the hinterland connections of this terminal can play a rail transport. 

Keywords: combined transport, container terminal, rail transport

Translated by Józef Perenc  
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ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECI SKIEGO

NR  778 PROBLEMY  TRANSPORTU I LOGISTYKI NR  22 2013 

MICHA  PLUCI SKI1

TERMINALE KONTENEROWE – LIDERZY ROZWOJU NOWOCZESNEJ
INFOSTRUKTURY W POLSKICH PORTACH MORSKICH 

Streszczenie

Przedmiotem artyku u jest analiza systemów zarz dzania ruchem adunków (Car-
go Community Systems – CCS) funkcjonuj cych w terminalach kontenerowych zloka-
lizowanych w portach morskich w Gda sku, Gdyni i Szczecinie. Terminale te s  lide-
rami we wdra aniu koncepcji teleportu w najwi kszych polskich portach morskich.  
W artykule przybli ono te  przes anki wdro enia w ycie i istot  idei Single Window 
oraz pierwsze próby jej wprowadzenia w polskich portach morskich (na przyk adzie
programu Autortore). 

S owa kluczowe: porty morskie, terminale kontenerowe, systemy informatyczne 

Wst p

Pisz c o ewolucyjnych zmianach, jakim ulegaj  funkcje gospodarcze por-
tów morskich, A. Tubielewicz i S. Szwankowski2 zauwa yli, i  tradycyjne 
us ugi portowe – takie jak prze adunek, magazynowanie i us ugi nawigacyjne – 

                                                          
1  dr Micha  Pluci ski – Uniwersytet Szczeci ski, e-mail: michal.plucinski@wzieu.pl. 
2  S. Szwankowski, A. Tubielewicz, Planowanie strategiczne w polskich portach morskich,

Wydawnictwo Instytutu Morskiego w Gda sku, Gda sk 1992, s. 33. 
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pozostaj ce podstaw  dzia alno ci portu morskiego, wspierane s  wspó cze nie
nowoczesn  organizacj  i zarz dzaniem, wysokowydajnym wyposa eniem 
technicznym oraz infostruktur  portu. Korzy ci i obawy/zagro enia zwi zane
z wdro eniem biznesu elektronicznego, w tym jego wp ywem na uzyskanie 
przewagi konkurencyjnej, stanowi y przedmiot rozwa a  równie  innych auto-
rów podejmuj cych w swoich publikacjach tematyk  funkcjonowania wspó -
czesnych portów morskich3. Znaczenie portów jako centrów informacyjnych  
w l dowo-morskich a cuchach transportowych wp yn o na powstanie kon-
cepcji teleportu (telematyka i port). Koncepcja teleportu polega na po czeniu
procesów informacyjnych z decyzyjnymi tak, aby zintegrowa  w czasie rze-
czywistym przep yw informacji mi dzy nadawc  a odbiorc 4.

Celem artyku u jest analiza rozwoju infostruktury terminali kontenero-
wych w polskich portach morskich, które jak podkre lono w tytule, s  liderami 
we wdra aniu nowoczesnych rozwi za  informacyjnych i informatycznych  
w polskich portach morskich.  

1. Infostruktura polskich portów morskich 

Po rozpocz ciu transformacji ustrojowej nie podejmowano w Polsce kom-
pleksowych bada  maj cych na celu analiz  i ocen  wykorzystania elektronicz-
nego obiegu informacji i dokumentów w obrocie portowo-morskim. Dorobek 
naukowy w tym zakresie sprowadza si  wi c do wyników bada  przeprowa-
dzonych przez poszczególne o rodki naukowe w pocz tkach XXI wieku5. Pre-

                                                          
3  P. J drzejowicz, Modele i strategie e-biznesu oraz mo liwo ci ich wykorzystania w fir-

mach obrotu portowo-morskiego, w: Materia y Konferencji Naukowej EC-EDI-Internet w spo-
eczno ci portowej, Wydawnictwo Instytutu Morskiego, Gda sk–Szczecin 2001; A. Salomon, 

EDI (Electronic Data Interchange) w polskich portach morskich, „In ynieria Morska i Geotech-
nika” 2002, nr 1; Organizacja i funkcjonowanie portów morskich, red. K. Misztal, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Gda skiego, Gda sk 2010, s. 139–152. 

4  Szerzej: L. Kondratowicz, EDI w logistyce transportu, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Gda skiego, Gda sk 1999, s. 155 i nast. 

5  Przyk ad mog  stanowi  badania wykonane przez pracowników Uniwersytetu Szczeci -
skiego w ramach projektu Polcorridor. Ocenie poddano rodzaj przesy anych/otrzymywanych 
dokumentów i informacji oraz stosowanych technologii w odniesieniu do g ównych uczestników 
obrotu portowo-morskiego (na przyk adzie portów w Szczecinie i winouj ciu). Zaliczono do 
nich: spedytorów, przedsi biorstwa armatorskie, administracj  morsk , w adze portowe (zarz d
portu), przedsi biorstwa prze adunkowo-sk adowe, podmioty realizuj ce us ugi holownicze, 
administracj  celn , s u by graniczne. Przeprowadzona analiza wykaza a, e podmioty obrotu 
portowego najcz ciej korzysta y z tradycyjnych dróg obiegu dokumentów i informacji, takich 
jak no niki papierowe, telefon czy fax, znacznie rzadziej wykorzystuj c nowoczesne narz dzia
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zentuj c wybrane wyniki swoich bada , A. Salomon6 stwierdzi , i  polskie por-
ty morskie dostrzegaj  znaczenie technologii informacyjnej w warunkach 
zwi kszonej walki konkurencyjnej i konieczno ci aktywnego kreowania w as-
nego wizerunku, chocia  do 1991 roku aden z nich nie mia  rozwini tego
kompleksowego systemu informatycznego. Nast pi a wówczas konieczno
okre lenia nie tylko „portowego systemu informatycznego”, ale równie  syste-
mu informatycznego wspomagaj cego prac  urz dów administracji pa stwowej
funkcjonuj cych na terenach portów, zarz dów portów morskich, uniwersal-
nych i specjalistycznych terminali prze adunkowych oraz portowych przedsi -
biorstw pomocniczych. Ten sam autor zauwa y , i  na pocz tku pierwszej de-
kady XXI wieku w polskich portach morskich wyst powa y wewn trzne syste-
my informatyczne7 (tzw. systemy centralne) i systemy autonomiczne. Obejmo-
wa y one ró ne sfery zarz dzania, np. marketing strategiczny, programowanie 
i planowanie rozwoju portu, zarz dzanie strategi , rozwój portu, planowanie 
i kontrol  realizacji inwestycji i remontów, zarz dzanie maj tkiem portu, zarz -
dzanie finansowe oraz statystyki portowe8. W odniesieniu do systemów ze-

                                                          
przep ywu informacji. W praktyce wi c poszczególne podmioty z jednej strony otrzymywa y
wiele zb dnych informacji zawartych w otrzymywanych dokumentach papierowych, z drugiej 
za  nie otrzymywa y niektórych przydatnych informacji. Kolejny problem stanowi  brak integra-
cji istniej cych systemów informatycznych, czego skutkiem by o wielokrotne wpisywanie tych 
samych danych i co za tym idzie – niespójno  baz danych. Ponadto przekazywanie poszczegól-
nych dokumentów niejednokrotnie nie by o skoordynowane w czasie. Wykazano, i  podmioty 
obrotu portowo-morskiego wykorzystywa y elektroniczne narz dzia przesy ania informacji 
przede wszystkim w kontaktach z kontrahentami, tj. zleceniodawcami. Poprzez witryny interne-
towe informowa y o najwa niejszych kwestiach zwi zanych z przedmiotem swojej dzia alno ci
i umo liwia y korespondencj  za pomoc  poczty elektronicznej. Natomiast z wyj tkiem systemu 
VTMS (Kapitanat Portu – Zarz d Portu) poszczególni uczestnicy obrotu portowo-morskiego 
kontaktowali si  ze sob , wy cznie wykorzystuj c tradycyjne drogi obiegu informacji. 
Projekt Europejskiej Inicjatywy EUREKA, E! 2727 POLCORRIDOR „Badanie nowego po cze-
nia dla transportu adunków pomi dzy regionem nordyckim i po udniowo-wschodni  Europ .
Rozwój intermodalnego korytarza cz cego kraje nordyckie z pó nocnymi W ochami, S owacj ,
W grami, Rumuni , Bu gari , krajami ba ka skimi i pó nocn  Grecj  w tranzycie przez Polsk ,
Czechy i Austri ”, Decyzja Przewodnicz cego Komitetu Bada  Naukowych Nr 137/E-
360/SPB/EUREKA/T-12/DZ 195/2002-2004 z dnia 10.06.2002 roku. 

6  A. Salomon, op.cit.
7  Przyk ady wewn trznych systemów informatycznych funkcjonuj cych w pocz tkach

pierwszej dekady XXI w. w porcie gda skim przedstawi  J. Sukiennik, Koncepcja portowego 
systemu informatycznego na przyk adzie portu Gda sk, [w:] Materia y Konferencji Naukowej  
EC-EDI-Internet w spo eczno ci portowej, Wydawnictwo Instytutu Morskiego, Gda sk–Szczecin 
2001, s. 29. 

8  A. Salomon, op.cit.
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wn trznych (systemów spo eczno ci portowej) badania przeprowadzone w ana-
logicznym okresie wykaza y, i 9:

a) w Polsce nie zosta  ani zdefiniowany teoretycznie, ani wypracowany 
praktycznie docelowy model systemu informatycznego spo eczno ci
portowej; porty, które zamierza y go definiowa  (i/lub wprowadza ),
zmuszone zosta y do oparcia si  na niektórych rozwi zaniach zagra-
nicznych oraz stosowania do wymaga  odpowiednich konwencji; 

b) nie by y w ówczesnym okresie ani wdro one, ani do ko ca zdefinio-
wane systemy informatyczne wspomagaj ce prac  urz dów admini-
stracji pa stwowej, cho  prace badawczo-rozwojowe trwa y; 

c) szczególnie odczuwalny w pracy polskich portów morskich by  brak 
centralnego ogólnopolskiego systemu wspomaganych komputerowo 
odpraw celnych adunków przechodz cych przez port; namiastk  tych 
systemów by y aplikacje autonomiczne awizacji elektronicznej (trans-
misja SAD) lub rejestracja danych o stanie (statusie) odprawy celnej 
konkretnego kontenera. 

Analiza infostruktury wykorzystywanej przez polskie porty morskie na 
prze omie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku wymusza przedstawienie kla-
syfikacji tych systemów z wykorzystaniem podzia u zaprezentowanego na 
przyk adzie portów zachodnioeuropejskich przez S. Szwankowskiego10. Autor 
ten w ród ró nych rozwi za  projektowych, wykorzystuj cych informatyzacj
procesów obs ugi statków morskich i adunków, wyodr bni  trzy rodzaje syste-
mów: 

– zarz dzanie ruchem adunków (Cargo Community Systems – CCS), 
– zarz dzanie ruchem w porcie morskim (Port Community Systems – PCS), 
– zarz dzanie ruchem statków (Vessels Traffic Systems – VTS). 

Przedmiotem dalszych rozwa a  autora b d  systemy zarz dzania ruchem a-
dunków na terminalach kontenerowych w najwi kszych polskich portach mor-
skich.

                                                          
9  Na podstawie: ibidem.
10  S. Szwankowski, Funkcjonowanie i rozwój portów morskich, Wydawnictwo Uniwersyte-

tu Gda skiego, Gda sk 2000, s. 98. 
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2. Systemy zarz dzania ruchem adunków

W przypadku podmiotów zwi zanych z realizacj  funkcji transportowej 
w granicach administracyjnych najwi kszych polskich portów morskich naj-
lepiej rozwini t  infostruktur  maj  terminale obs uguj ce adunki skontenery-
zowane. W Polsce morskie terminale kontenerowe zlokalizowane s  obecnie11

w nast puj cych portach morskich: 
– Gda sku (dwa terminale – g bokowodny Deepwater Container Termi-

nal Gda sk oraz zlokalizowany w porcie wewn trznym Gda ski Ter-
minal Kontenerowy), 

– Gdyni (trzy terminale – Ba tycki Terminal Kontenerowy Gdynia, Ba -
tycki Terminal Drobnicowy Gdynia oraz Gdynia Container Terminal), 

– Szczecinie (jeden terminal – DB Port Szczecin). 
Podstawow  charakterystyk  wymienionych terminali w pocz tkach 2013 

roku przedstawia tabela 1. 
Jako pierwszy w ród polskich terminali kontenerowych zewn trzny sys-

tem informatyczny COCONS uruchomi  i wdro y  w trzeciej dekadzie pa -
dziernika 1999 roku Ba tycki Terminal Kontenerowy w Gdyni. Dost p do sys-
temu mieli wszyscy agenci statków dowozowych, którzy korzystaj c z odpo-
wiednich pakietów oprogramowania, przesy ali statkowe manifesty wy adun-
kowe i listy adunkowe. Mieli oni mo liwo ledzenia drogi kontenera od mo-
mentu awizacji z o enia kontenera do momentu podj cia na wybrany rodek
transportu. Z systemu korzystali te  wszyscy wa niejsi spedytorzy, którzy 
wprowadzali dane o kontenerze i rodkach transportowych do specjalnych pa-
kietów (Customer Service Package), zintegrowanych z Urz dem Celnym. Dla 
potrzeb systemu zakupione zosta y dwa g ówne serwery w klastrze firmy IBM, 
z których jeden mia  mo liwo ci przej cia funkcji drugiego w przypadku wy-
st pienia jakiejkolwiek awarii. Dodatkowo zosta  zainstalowany serwer raportu-
j cy przebieg ka dej operacji w oparciu o platform  Windows NT na bazie da-
nych Oracle12.

                                                          
11  Stan na stycze  2013 roku. 
12  Patrz E. Bratnikow, COCONS – idea sta a si  rzeczywisto ci , „Namiary na Morze i Han-

del” 1999, nr 14–15, s. 26. 
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Tabela 1 

Wybrane elementy charakterystyki terminali kontenerowych  
w polskich portach morskich w pierwszym kwartale 2013 roku 
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BCT
800 m, g .
12,7 m 

4 750 000 20 000 31/suwnic

5 suwnic nabrze owych, w tym: 
2 suwnice postpanamax Kone – 55/60 t 
1 suwnica postpanamax Kone – 45/60, 40/55 t 
2 suwnice Freuhauf/Paceco – 35/40 t 
2 suwnice kolejowe Freuhauf – 35/40 t 
18 suwnic placowych – 2x35 t; 16x40 t 
2 d wigi samojezdne Liebherr – 100 t 
2 wozy podsi bierne Noell – 40 t 
3 R/S Kalmar – 45 t 
280 stanowisk dla kontenerów ch odniczych 
1 rampa ro-ro 

BTDG
420 m, g .
8 m 

1 25 000 688 25/suwnic

1 suwnica nabrze owa Framak – 40/45 t 
2 R/S Kalmar – 45 t 
60 stanowisk dla kontenerów ch odniczych  
3 rampy ro-ro, w tym 1 uchylna i 1 dwu-
poziomowa 

DCT

650 m, g .
16,5 m 
(na d .
412 m)  
i 13,5 m 
(na d .
265 m) 

3 1 000 000 22 500 35/suwnic

5 suwnic postpanamax – 50/60 t Liebherr 
14 suwnic placowych RTG Liebherr – 40 t 
2 suwnice placowe RTG Kalmar – 40 t 
4 R/S SMV Kone – 45 t  
2 ECH SMV Kone – 9 t 
336 stanowisk dla kontenerów ch odniczych 
1 rampa ro-ro 

DB
Port 
Szcze-
cin

675 m, g .
9,15 m 

3 120 000 5 000 23/suwnic

2 suwnice STS Koks – 45 t  
1 d wig samojezdny Gottwald – 100 t 
1 d wig samojezdny Gottwald – 50 t 
2 suwnice placowe RTG Franuzzi – 35 t 
4 suwnice RTG Sisu – 40 t 
2 R/S – 45 t 
157 stanowisk dla kontenerów ch odniczych 
2 rampy ro-ro 

GTK

367 m, g .
9,8 m (na 
d . 205 m) 
i 8,5 m 
(na d .
105 m) 

2 100 000 4 000 35/suwnic

1 suwnica nabrze owa Zhenhua – 40/60 t 
1 d wig samojezdny Liebherr – 100 t 
2 d wigi Kone – 40 t 
2 suwnice placowe Famak – 40 t 
2 R/S – 10 t, 8 t 
wóz podsi bierny – 40 t 
95 stanowisk dla kontenerów ch odniczych 

GCT
450 m, g .
11 m 

2 400 000 6 500 25/suwnic

2 suwnice nabrze owe Paceco – 43 t 
1 suwnica nabrze owa ZMPC – 50 t 
1 d wig samojezdny Gottwald 100 t 
1 uraw portowy FUD – 50 t 
7 suwnic placowych RTG – 40 t 
3 R/S Liebherr – 45 t  
1 ECH Kalmar – 8 t 
384 stanowisk dla kontenerów ch odniczych 

Ra-
zem 

3 362 m 15 2 395 000 58 688  1 312 stanowiska kontenerów ch odniczych 

ECH – Empty Container Handler; R/S Reach Stacker. 

ród o: Dodatek specjalny „Namiary na Morze i Handel” 2013, luty. 
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Wspomniany system stawia  na prze omie XX i XXI wieku port gdy ski
w ród liderów technologii informacyjnej nie tylko w Polsce, ale tak e w ród
zaawansowanych technologicznie portów Europy. Ba tycki Terminal Kontene-
rowy ustanowi  wzór dla polskich portów w dziedzinie telematyki, zarz dzania
terminalem kontenerowym i standardach oferowanych us ug. Tak skompliko-
wany system komputerowy nie by  wcze niej wdra any w adnym polskim 
porcie morskim13. Dla porównania w ramach pierwszego systemu funkcjonuj -
cego na Gda skim Terminalu Kontenerowym (systemu Putty) wszystkie zlece-
nia klienci musieli sk ada  w formie papierowej, a pracownicy spó ki Port 
Gda ski Eksploatacja wprowadzali je do programu (co pomimo sprawdzania 
wprowadzonych danych generowa o cz ste pomy ki). Na podstawie wprowa-
dzonych do systemu danych generowane by y raporty do armatorów o stanie 
ich kontenerów na GTK. Forma papierowa wymusza a tak e stosowanie papie-
rowych Deklaracji Skróconych (DSK), które przygotowywa y linie eglugowe.
Dopiero z tym dokumentem spedytor móg  dokonywa  odpraw  w Urz dzie
Celnym. W ostatnim etapie funkcjonowania programu wdro ono tzw. nak adk
internetow  dla Urz du Celnego, co pozwoli o na zast pienie DSK zwolnienia-
mi w programie14.

Poni ej zaprezentowano w sposób syntetyczny aktualne systemy informa-
tyczne funkcjonuj ce w ramach zidentyfikowanych portowych terminali konte-
nerowych15.

Ba tycki Terminal Kontenerowy Gdynia (BCT) 

Od 2007 roku w terminalu pracuje terminalowy system operacyjny Main-
sail. Zast pi  on funkcjonuj cy wcze niej system COCONS. Modu y Mainsail:  

a) Mainsail Terminal Management System (System Zarz dzania Termi-
nalem) – zapewnia zarz dzanie gospodark  magazynow  w czasie re-
alnym, elastyczne narz dzia do kontroli przep ywu towarów oraz inte-
gracj  z innymi istotnymi dla firmy systemami i u ytkownikami por-
towymi; 

                                                          
13  A. Salomon, op.cit.
14  Dane wewn trzne GTK SA. 
15  Pomini to jedynie Ba tycki Terminal Drobnicowy Gdynia z uwagi na fakt, i  kontenery 

w tradycyjnym systemie lo-lo stanowi  na nim margines (terminal obs uguje przede wszystkim 
jednostki intermodalne prze adowywane w systemie ro-ro). 
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b) Mainsail Online (Internetowy System Mainsail) – zapewnia wzboga-
con , natychmiastow  komunikacj  poprzez umo liwienie liniom e-
glugowym i partnerom BCT dost pu do wybranych danych termina-
lowych przez zrozumia y i atwy w obs udze interfejs internetowy; 

c) Spinnaker Planning Management System (System Zarz dzania Plano-
waniem Spinnaker) – stanowisko, które udost pnia operatorowi termi-
nalu w pe ni zintegrowane narz dzia planowania dzia a  na statku, 
placu, terminalu kolejowym; 

d) Traffic Control (Kontrola Ruchu) – zapewnia dynamiczn  kontrol
nad sprz tem odpowiadaj cym za prze adunek, a ponadto rezygnuje 
z instrukcji drukowanych i komunikacji radiowej z operatorami na 
rzecz precyzyjnych instrukcji wysy anych drog  elektroniczn
w czasie rzeczywistym. 

Gdynia Container Terminal (GCT) 

W lipcu 2006 roku wdro ono nowoczesny system zarz dzania operacjami 
terminalu kontenerowego o nazwie (nGen). Modu y systemu: 

a) nGen – g ówny modu  odpowiedzialny za operacje prze adunku kon-
tenerów, tj. planowanie placu i sk adowania kontenerów, kontrol
przestawie , rejestracj  kontenerów na bramach, zarz dzanie sprz tem 
prze adunkowym, wy adunku i za adunku statku oraz kolei, raporto-
wanie;

b) Guider – planowanie wy adunku i za adunku statku wraz z tworzeniem 
wirtualnych modeli statków oraz generowaniem planu pracy suwnic; 

c) OMS – monitorowanie ruchu kontenerów i sprz tu na terenie terminalu; 
d) eXpress – dost pny przez internet modu  dla u ytkowników zewn trz-

nych, umo liwiaj cy przegl danie informacji o kontenerach, genero-
wanie raportów, bukowanie, awizacj  oraz zatrzymywanie i zwalnia-
nie kontenerów przez s u by graniczne; 

e) TRACS – bezprzewodowy system czasu rzeczywistego do raportowa-
nia i kontrolowania prze adunku kontenerów przez suwnice placowe  
i nabrze owe;

f) nBIS – system automatycznego fakturowania na podstawie operacji 
prze adunkowych kontenerów i taryf; 

g) EDI – na podstawie standardu EDIFACT umo liwiaj cy klientom ter-
minalu szybki i zautomatyzowany dost p do danych i us ug.
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Deepwater Container Terminal Gda sk (DCT) 

Nowym terminalowym systemem operacyjnym wdro onym na DCT  
w 2011 roku jest SPARKS N4. SPARKS N4 dostarcza platform , która umo -
liwia DCT Gda sk zarz dzanie planowanym rozwojem terminalu. Prosta konfi-
guracja i kalibracja systemu SPARKS N4 zapewnia wzrost wydajno ci, opty-
malizacji procesów oraz zarz dzania kosztami, a tak e gwarantuje klientom 
terminalu najlepsze wiatowe standardy. System ten zast pi  wcze niejszy Jade 
Master Terminal Operating System.  

Kolejnym systemem informatycznym na DCT jest E-SMART – nowoczes-
ne narz dzie do wizualnego zarz dzania sprz tem. System E-SMART zapewnia 
natychmiastow  wizualizacj  statusu stanu technicznego posiadanego sprz tu za 
pomoc  du ych przejrzystych ikon, dzi ki czemu mo liwe jest podj cie szyb-
kich dzia a  w przypadku konieczno ci natychmiastowej naprawy sprz tu. Poza 
kontrol  stanu sprz tu system dostarcza, statystyki dotycz ce dost pno ci sprz -
tu, czasu przestoju, monitorowania powtarzaj cych si  problemów, pozwalaj c
na ich identyfikacj .

Gda ski Terminal Kontenerowy (GTK) 

Terminal posiada nowy System Operacyjny Terminalu Kontenerowego  
(w skrócie SOT-ek) od lutego 2010 roku. Wcze niej, prawie od momentu roz-
pocz cia dzia alno ci (1998 rok), terminal korzysta  z systemu PUTTy udost p-
nionego przez operatora technicznego (Port Gda ski Eksploatacja). Nowy sys-
tem zapewnia pe en dost p online wszystkim kontrahentom GTK, s u bom 
celnym, pozosta ym instytucjom pa stwowym i innym zwi zanym z obrotem 
kontenerami. Modu y SOT-ek: 

1. Terminalowy – wewn trzny do obs ugi wszystkich zlece , jakie sk a-
daj  klienci. Jest to wersja lokalna, na któr  nie wchodzi si  przez 
stron  WWW terminalu. Dla wsparcia obs ugi zlece  w zakresie ocen 
technicznych kontenerów zbudowana zosta a na terminalu sie  Wi-Fi, 
w której przy u yciu palmtopów pracownicy terminalu wpisuj  infor-
macj  o stanie technicznym oraz potwierdzaj  w czasie rzeczywistym 
fakt z o enia lub podj cia kontenera, ewentualnie zmian  lokalizacji 
po dokonanej manipulacji (dost p maj : pracownicy, g ówny dyspozy-
tor, lekarz weterynarii). 

2. Spedycyjny. 
3. Armatorski. 
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4. Liniowy – dla agentów linii feederowych. 
5. Procedura uproszczona – dla agencji celnych i firm spedycyjnych, któ-

re maj  pozwolenie na dokonanie odpraw kontenerów importowych  
w tej formule. 

6. Celny – dla urz du celnego i brygady operacyjnej. 

DB Port Szczecin (DB PS) 

G ównym instrumentem informatycznym wykorzystywanym przez DB jest 
program Autostore. Program dzia a w DB Port Szczecin od listopada 2010 roku. 
Wcze niej by o w ró nych obszarach kilka prostych, wzajemnie niepowi za-
nych systemów ewidencyjnych. Autostore sk ada si  z systemu WMS (zarz -
dzania magazynami) oraz z systemu TOS (Terminal Operating System). Do 
zalet systemu WMS nale y: nadzór nad towarem online, czytniki kodów kres-
kowych, odst pienie od papierowej formy zlece , dogodne planowanie pracy 
dla spedytorów, dogodniejsza wymiana informacji i dokumentów z urz dami, 
szybsza obs uga rodków transportu. Zadaniem systemu TOS jest przyjmowa-
nie, przechowywanie i wysy anie za pomoc  jednego lub wielu rodków trans-
portu ró nego typu i wymiarów kontenerów. 

Kolejnym systemem, który wdro ono w DB Port Szczecin, jest system 
SAP Business One. Podstawowym celem tego systemu jest rozszerzenie syste-
mu TOS w zakresie sprzeda y i controlingu kosztów. Nast pnie zostanie on 
wdro ony jako g ówny system zarz dzania firm . System b dzie wykonywa
takie dzia ania, jak planowanie oraz zarz dzanie przychodami i kosztami, 
sprawdzanie zgodno ci systemu finansowo-ksi gowego z polskim prawem  
i wymogami raportowymi grupy DB, sprawdzanie zgodno ci systemu kadrowo- 
-p acowego z istniej c  organizacj  pracy i sposobem rozliczania p ac.

W koncepcji teleportu bardzo wa n  kwesti  jest zaoferowanie przez po-
szczególne terminale kontenerowe rozwi za  informatycznych w komunikacji 
pomi dzy systemami terminali i systemami ich klientów w oparciu o mi dzy-
narodowy standard transmisji danych EDIFACT. EDI jest systemem, w którym 
komputer nadawcy t umaczy informacje ze swojej bazy danych na zakodowane 
oraz ustrukturalizowane transmisje i przesy a je poprzez sie  telekomunikacyjn
do odbiorcy. Nast pnie komputer odbiorcy przyjmuje, t umaczy i przekazuje 
tre  transmisji do w asnej bazy danych. Systemy komputerowe nadawcy i ad-
resata mog  by  pod ka dym wzgl dem odmienne; jedynym wymaganiem jest, 
aby potrafi y odczyta  i zinterpretowa  struktury wymienionych danych.  
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EDI wymaga wi c utworzenia wspólnego j zyka zrozumia ego przez wszystkie 
spi te komputery, pracuj ce w czasie rzeczywistym16. W literaturze przedmiotu 
prezentowane s  wykazy komunikatów EDIFACT u ywanych w obrocie kon-
tenerowym17. Identyfikacje komunikatów EDIFACT przesy anych/odbieranych 
przez terminale kontenerowe zlokalizowane w polskich portach morskich pre-
zentuje tabela 2. 

Tabela 2 

Wykaz komunikatów EDIFACT wykorzystywanych  

przez portowe terminale kontenerowe 

Symbol Tre  komunikatu 
CODECO informacja na temat czasu wjazdu lub wyjazdu kontenera z terminalu przez 

bramy lub kolej
COARRI informacja o dacie i czasie za adowania lub wy adowania kontenera ze statku; 

dla spedycji jest mo liwo  generowania tego komunikatu w przypadku nomi-
nowania przez armatora 

CUSRES informacja o dacie oraz numerze zwolnienia lub zatrzymania kontenera przez 
s u by celne lub inne podmioty do tego uprawnione 

BAPLIE ogólny sztauplan wy adunkowy/za adunkowy, niezawieraj cy informacji na 
temat towaru znajduj cego si  w kontenerze 

CUSCAR zawiera informacj  na temat rodzaju, typu, ilo ci, nadawców oraz odbiorców 
poszczególnych cz ci lub ca ych partii towarów znajduj cych si  w kontene-
rach (np. wy adowywanych ze statku) 

COSTCO potwierdzenie sformowania lub rozformowywania kontenera 
COSTOR zlecenie formowania lub rozformowywania kontenera 
COEDOR informacja na temat kontenerów znajduj cych si  aktualnie na terminalu 

b d cych w gestii okre lonego spedytora lub armatora 
COPRAR sztauplan wy adunkowy/za adunkowy; w porównaniu do komunikatu BAPLIE 

zawiera szczegó owe informacje na temat towaru znajduj cego si  w kontenerze 
COPINO mo liwo  automatycznego zaawizowania z o enia lub podj cia kontenera 
COPARN ogólna dyspozycja kontenera 
COREOR zlecenie zwolnienia kontenera 

ród o: materia y wewn trzne GCT SA www.gct.pl (12.07.2012) oraz L. Kondrato-
wicz, EDI w logistyce transportu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gda skiego, 
Gda sk 1999, s. 85–86. 

                                                          
16  L. Kondratowicz, op.cit., s. 32.  
17 Ibidem, s. 85–86. 
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Zakres mo liwo ci przesy ania i odbierania komunikatów w standardzie 
EDIFACT oferowany przez poszczególne portowe terminale kontenerowe 
przedstawia tabela 3. 

Tabela 3 

Wykaz komunikatów EDIFACT przesy anych/odbieranych  

przez terminale kontenerowe zlokalizowane w polskich portach morskich 

Symbol GTC
18 BCT GTK DB 

CODECO X X X X 
COARRI X X X X 
CUSRES X    
BAPLIE X X X X 
CUSCAR X    
COSTCO X    
COSTOR X    
COEDOR X    
COPRAR X X X X 
COPINO X   X 
COPARN  X*  X 
COREOR  X*  X 

* W trakcie wdra ania.
Brak danych z DCT.

ród o: opracowanie na podstawie informacji z poszczególnych terminali.  

Poza wymienionymi wy ej komunikatami systemy informatyczne funk-
cjonuj ce w ramach terminali kontenerowych w polskich portach morskich 
pozwalaj  w uzgodniony sposób informowa  klientów o pewnych operacjach.  

3. Single Window 

Prze om pierwszej i drugiej dekady XXI wieku by  dla wi kszo ci porto-
wych terminali kontenerowych okresem wdro enia ich obecnych systemów 

                                                          
18  Jak podkre la na swojej stronie WWW operator GCT, posiada on mo liwo ci uruchomie-

nie transmisji elektronicznej EDIFACT dla ka dego innego typu komunikatu, niewymienionego 
powy ej, jak równie  mo e dowolnie zmodyfikowa  struktur  i konstrukcj  ka dego komunikatu 
do specyficznych potrzeb i rozwi za  wykorzystywanych przez partnerów.  
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informatycznych (GTK, DCT, DB Port Szczecin). W przypadku ostatniego 
z wymienionych operatorów kontenerowych (obs uguj cego równie  obrót 
drobnic  konwencjonaln ) system Autostrore sta  si  platform  dla wdro enia
na grunt polski zalecanej przez EKTONZ i UE idei Single Window19.

Idea Single Window zosta a wypromowana w Rekomendacji nr 33 
UN/CEFACT. W kontek cie tej rekomendacji Jedno Okienko – Single Window 
– jest zdefiniowane jako udogodnienie, które pozwala stronom uczestnicz cym 
w handlu i transporcie umie ci  standaryzowane informacje i dokumenty w po-
jedynczym punkcie wej cia, by spe nia  wszystkie wymagania kontrolne doty-
cz ce importu, eksportu i tranzytu. Je li informacja jest elektroniczna, wtedy 
indywidualne elementy danych powinny zosta  przekazane tylko raz. Aneks 
„Wytyczne dla tworzenia Jednego Okienka (Single Window)”, wydany jako 
uzupe nienie Rekomendacji nr 33 UN/CEFACT, zgodnie z tytu em zawiera 
praktyczne wytyczne dla wdro enia idei Single Window w ycie. Przedstawia 
trzy g ówne modele dla Single Window (Jeden Organ W adzy, pojedynczy 
zautomatyzowany system dla zbioru i rozpowszechniania informacji, Zautoma-
tyzowany System Informacji Transakcji). Zawarto w nim równie  informacje 
o korzy ciach dla rz dów i handlu z tytu u wprowadzenia w ycie idei Single 
Widow oraz praktycznych do wiadczeniach zwi zanych z jej wdro eniem 
(przyk ady Mauritiusa, Szwecji, Holandii)20.

                                                          
19  W za o eniach wdro enie idei Single Window przyczyni  si  powinno do osi gni cia

wymiernych efektów, do których zalicza si  przede wszystkim: znaczne przyspieszenie procedur 
celnych, zwi kszenie ich skuteczno ci, uproszczenie formalno ci, popraw  dost pno ci i wymia-
ny informacji pomi dzy operatorem portowym, klientami a organami celnymi, znaczne zmniej-
szenie kosztów zainteresowanych podmiotów, lepsze wykorzystanie istniej cych zasobów admi-
nistracji. Koncepcja Single Window zosta a uj ta równie  w dyrektywie UE, która nak ada na 
pa stwa cz onkowskie obowi zek akceptacji dope niania formalno ci sprawozdawczych i ich 
przekazywania drog  elektroniczn  za po rednictwem pojedynczego punktu kontaktowego naj-
pó niej do 1 czerwca 2015 roku. W po owie 2012 roku MTBiGM znajdowa o si  na ko cowym 
etapie prac nad projektem rozporz dzenia, które b dzie wdra a  do polskiego porz dku prawne-
go ww. dyrektyw .
REKOMENDACJA NR 33 UN/CEFACT Ustanawiaj ca Jedno Okienko (Single Windows), aby 
poprawi  skuteczn  wymian  informacji mi dzy handlem i rz dem. Rekomendacja ta zosta a
formalnie przyj ta przez przewodnicz cych delegacji na Sesji UN/CEFACT we wrze niu 2004 
roku, po obszernym procesie recenzji ró nych organizacji przemys owych, rz dowych i mi dzy-
narodowych, http://www.rynekinfrastruktury.pl/artykul/66/1/mtbigm-walczy-z-biurokracja-w-
portach-nik-ma-odmienne-zdanie.html, artyku  z 23.05.2012 (10.07.2012). 

20  Z 12 przebadanych funkcjonuj cych Single Window, a  w 7 przypadkach agencj  wiod -
c  w ich ustanowieniu i obs udze by a administracja celna.  
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Rozporz dzenie Ministra Finansów z 22 kwietnia 2004 roku w sprawie 
prowadzenia magazynów czasowego sk adowania21 umo liwi o dostosowanie 
programu Autostore do wymaga  elektronicznej ewidencji magazynu czasowe-
go sk adowania, zatwierdzanej przez organ celny.  

Koordynatorem wdro enia Single Window w polskich realiach (podobnie 
zreszt  jak ma to miejsce w wi kszo ci o rodków portowych w Europie Za-
chodniej) jest administracja celna, która przed zg oszeniem celnym musi uzy-
ska  akceptacj  pozosta ych pa stwowych s u b kontrolnych22. Nale y podkre-
li , i  w a nie s u by celne przesz y w okresie po wej ciu Polski do UE naj-

wi ksze przekszta cenia w zakresie wykorzystania w swojej dzia alno ci nowo-
czesnych no ników przesy u informacji i dokumentacji. 90% ca o ci odpraw, 
a 70% w imporcie odbywa si  z wykorzystaniem drogi elektronicznej bez ko-
nieczno ci fizycznej obecno ci spedytora w urz dzie celnym23. Przyk adem jest 
Urz d Celny w Szczecinie, w ramach którego powo ano sekcje oceny ryzyka do 
oceny ryzyka adunków przewo onych w kontenerach w relacjach z portami 
spoza UE (poza ocen  ogóln  realizowan  w hubach zachodnioeuropejskich, 
przez które przechodzi wi kszo  obrotu kontenerowego do Polski). W momen-
cie wyj cia statku z portu za adunku (oceanicznego hubu kontenerowego) prze-
sy ana jest pe na lista za adunkowa. Zebrane informacje o kontenerach, ich za-
warto ci, planach wy adunku itp. wspieraj  proces wst pnej analizy ryzyka 
zwi zanej z obrotem kontenerowym24. Efektem wprowadzenia wymienionych 
wy ej rozwi za  by  spadek fizycznych kontroli adunków w kontenerach 
transportowanych w relacjach z krajami trzecimi (z 12% kontrolowanych kon-
tenerów w 2008 roku do 4% w roku 201125), co prze o y o si  na spadek kosz-

                                                          
21  DzU z 2004 roku, nr 89, poz. 847 § 8 ust. 5. 
22  Poza s u bami celnymi swoje zadania realizuj  jeszcze cztery s u by pa stwowe, tj. Gra-

niczny Lekarz Weterynarii, Inspekcja Jako ci Handlowej Artyku ów Rolno-Spo ywczych, Pa -
stwowa Inspekcja Sanitarna i PIORIN. 

23  Elektroniczna droga w przypadku poszczególnych rodzajów odpraw wykorzystywana jest 
przy:  

przywozie (system CELINA) od 1 maja 2004 roku wraz z drog  papierow , od 1 lipca 
  2010 roku samodzielnie, 

wywozie (system ECS) od 1 maja 2009 roku, 
tranzycie (system NCTS) – od 1 maja 2004 roku.  

Na podstawie danych Urz du Celnego w Szczecinie.  
24  R. Ho ubasz, Wdro enie instytucji „Single Window” w porcie w Szczecinie, Materia  Izby 

Celnej w Szczecinie, Szczecin, lipiec 2012. 
25  Dane Urz du Celnego w Szczecinie.  
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tów prze adunków podmiotów korzystaj cych z obs ugi portowej. Do wdro e-
nia idei Single Window w ramach programu Autostore nie dosz oby bez deter-
minacji operatora portowego DB Port Szczecin, który zakupi  aplikacje dla 
poszczególnych s u b pa stwowych realizuj cych zadania kontrole w odniesie-
niu do obrotu portowego. S u by te mog  wi c sprawdzi  w systemie, w jakich 
warunkach towar by  transportowany, wpisa  w systemie informacj  o decyzji 
dopuszczaj cej adunek skonteneryzowany do dalszego obrotu lub w przypadku 
w tpliwo ci zablokowa  kontener w celu przeprowadzenia dzia a  kontrolnych. 
Single Window pozwala te  na przesy anie informacji mi dzy poszczególnymi 
s u bami. Nie cis o ci zg oszone przez jedne s u by mog  by  wykorzystane 
jako informacja dla innych s u b o konieczno ci podj cia kontroli, nawet je eli
wcze niejsza wersyfikacja nie zako czy a si  takim wnioskiem. Kontrola jest 
przeprowadzana w systemie „one stop shop”.

Dzi ki wdro eniu w ramach Autostore idei Single Window spedytor ma 
równie  mo liwo  sprawdzenia bez konieczno ci kontaktu fizycznego z termi-
nalem, czy kontener z adunkiem zosta  ju  zwolniony i mo e zosta  przewie-
ziony na zaplecze portu. W trakcie sk adowania system Autostore zapewnia 
wi c pe en monitoring magazynu czasowego sk adowania, przez który musz
przej  wszystkie adunki skonteneryzowane, podgl d aktualnej pozycji konte-
nera na placu, elektroniczn  wymian  informacji pomi dzy operatorem, spedy-
torem a urz dem celnym (oraz innymi s u bami kontrolnymi) dotycz c  wyda-
wania zgody na manipulacj  kontenerem, polegaj cej na rozformowaniu, for-
mowaniu, kontroli26. Po nadawaniu przeznacze  celnych towarom sk adowa-
nym czasowo, zwalnianiu ich do wnioskowanej procedury oraz dokonaniu zapi-
su w ewidencji magazynu czasowego sk adowania prowadzonej w ramach sys-
temu Autostore nast puje odblokowanie kontenera w systemie, o czym infor-
macja zostaje automatycznie wygenerowana przez system dla wszystkich zain-
teresowanych podmiotów. 

Pierwsze próby realizacji idei Single Window w oparciu o systemy infor-
matyczne funkcjonuj ce w ramach portowych terminali kontenerowych podj to
te  na pocz tku drugiej dekady XXI wieku w porcie gda skim (program pilota-
owy we wspó pracy z jednym z klientów GTK).  

Docelowo w Polsce powstanie ogólnopolski Single Window na podstawie 
platformy ePUAP. Elektroniczna Platforma Us ug Administracji Publicznej to 

                                                          
26 Ibidem.
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ogólnopolska platforma teleinformatyczna s u ca do komunikacji obywateli 
z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób. 
Zbudowana zosta a w ramach projektu ePUAP-WKP (Plan Informatyzacji Pa -
stwa). Us ugodawcami s  jednostki administracji publicznej oraz instytucje 
publiczne (zw aszcza podmioty wykonuj ce zadania zlecone przez pa stwo).
25 lipca 2012 roku Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji Mi dzyinsty-
tucjonalnej powo a  do ycia Zespó  Wykonawczy do spraw Wdro enia w Pol-
sce Single Window w obrocie towarowym z zagranic . Etapowe wdra anie
Single Window w kolejnych instytucjach powinno nast pi  do ko ca 2015 ro-
ku. Równolegle trwaj  prace na forum Unii Europejskiej dotycz cego unijnego 
Single Window27.

Podsumowanie

W funkcjonowaniu wspó czesnych portów morskich jako ogniw l dowo-
-morskich a cuchów transportowych istotn  rol  odgrywaj  systemy informa-
tyczne. Znaczenie tych systemów, nazywanych równie  infostruktur  portów 
morskich, wp yn o na powstanie koncepcji teleportu. W prezentowanych w li-
teraturze przedmiotu klasyfikacjach systemów informatycznych dominuj cych 
w portach morskich ich autorzy wymieniaj  najcz ciej: systemy zarz dzania
ruchem adunków (CCS), systemy zarz dzania ruchem w porcie morskim (PCS) 
oraz systemy zarz dzania ruchem statków (VTS).  

W polskich portach morskich w pocz tkowym okresie po rozpocz ciu
transformacji dominowa y g ównie wewn trzne systemy informatyczne. W ko-
lejnych latach wyra nymi liderami we wdra aniu informatycznych systemów 
zarz dzania adunkiem sta y si  terminale kontenerowe zlokalizowane w por-
tach Gda ska, Gdyni i Szczecina. Wa ny aspekt wdra anych systemów infor-
matycznych stanowi a mo liwo  komunikacji z klientami na podstawie mi -
dzynarodowego standardu transmisji danych EDIFACT.  

Na prze omie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku w terminalu DB Port 
Szczecin (jako pierwszym z terminali w polskich portach morskich) rozpocz to
wdra anie zalecanej przez EKTONZ i UE idei Single Window. Efektem tego 
wdro enia by  spadek fizycznych kontroli adunków w kontenerach transporto-

                                                          
27 SINGLE WINDOW w obrocie towarowym z zagranic . Za o enia projektu oraz informa-

cja o aktualnym stanie prac, http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1622180/SINGLE+WIN-
DOW.pdf (15.09.2012). 
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wanych w relacjach z krajami spoza UE, a w konsekwencji spadek kosztów 
prze adunkowych klientów korzystaj cych z obs ugi portowej. Do ko ca 2015 
roku w Polsce powinien zosta  uko czony proces wdro enia ogólnopolskiego 
Single Window na podstawie platformy ePUAP. 

BIBLIOGRAFIA

Bratnikow E., COCONS – idea sta a si  rzeczywisto ci , „Namiary na Morze i Handel” 

1999, nr 14–15. 

Dodatek specjalny „Namiary na Morze i Handel” 2013, luty. 

Ho ubasz R. Wdro enie instytucji „Single Window” w porcie w Szczecinie, Materia

Izby Celnej w Szczecinie, Szczecin, lipiec 2012. 

http://www.rynekinfrastruktury.pl/artykul/66/1/mtbigm-walczy-z-biurokracja-w-por-

tach-nik-ma-odmienne-zdanie.html, artyku  z 23.05.2012 (10.07.2012). 

J drzejowicz P., Modele i strategie e-biznesu oraz mo liwo ci ich wykorzystania  
w firmach obrotu portowo-morskiego, w: Materia y Konferencji Naukowej  
EC-EDI-Internet w spo eczno ci portowej, Wydawnictwo Instytutu Morskiego, 

Gda sk–Szczecin 2001. 

Kondratowicz L., EDI w logistyce transportu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gda skie-

go, Gda sk 1999. 

Materia y wewn trzne Urz du Celnego w Szczecinie, GTK, BCT, GCT, DCT, DB PS 

(wrzesie  2012 roku). 

Organizacja i funkcjonowanie portów morskich, red. K. Misztal, Wydawnictwo Uni-

wersytetu Gda skiego, Gda sk 2010. 

Projekt Europejskiej Inicjatywy EUREKA, E! 2727 POLCORRIDOR „Badanie nowe-

go po czenia dla transportu adunków pomi dzy regionem nordyckim i po u-

dniowo-wschodni  Europ . Rozwój intermodalnego korytarza cz cego kraje 

nordyckie z pó nocnymi W ochami, S owacj , W grami, Rumuni , Bu gari , kra-

jami ba ka skimi i pó nocn  Grecj  w tranzycie przez Polsk , Czechy i Austri ”,

Decyzja Przewodnicz cego Komitetu Bada  Naukowych Nr 137/E-360/SPB/ 

EUREKA/T-12/DZ 195/2002-2004 z dnia 10.06.2002 roku. 

REKOMENDACJA NR 33 UN/CEFACT Ustanawiaj ca Jedno Okienko (Single Win-

dows), aby poprawi  skuteczn  wymian  informacji mi dzy handlem i rz dem, 

Sesja UN/CEFACT, wrzesie  2004 roku. 

Salomon A., EDI (Electronic Data Interchange) w polskich portach morskich, „In y-

nieria Morska i Geotechnika” 2002, nr 1. 



280 Micha  Pluci ski

SINGLE WINDOW w obrocie towarowym z zagranic . Za o enia projektu oraz infor-
macja o aktualnym stanie prac, http://www.mf.gov.pl/documents/764034/ 

1622180/SINGLE+WINDOW.pdf (15.09.2012). 

Sukiennik J., Koncepcja portowego systemu informatycznego na przyk adzie portu 
Gda sk, [w:] Materia y Konferencji Naukowej EC-EDI-Internet w spo eczno ci
portowej, Wydawnictwo Instytutu Morskiego, Gda sk–Szczecin 2001. 

Szwankowski S., Funkcjonowanie i rozwój portów morskich, Wydawnictwo Uniwersy-

tetu Gda skiego, Gda sk 2000. 

Szwankowski S., Tubielewicz A., Planowanie strategiczne w polskich portach mor-
skich, Wydawnictwo Instytutu Morskiego w Gda sku, Gda sk 1992. 

CONTAINER TERMINALS – LEADERS OF DEVELOPMENT OF MODERN IT SYSTEMS
IN POLISH SEA PORTS 

Summary

The subject of this article is an analysis of the management of Cargo Community 
Systems (CCS) operating in container terminals located in sea ports in Gda sk, Gdynia 
and Szczecin. Terminals have played a leading role in realising the concept of “tele-
ports” in the biggest Polish sea ports. The article also describes the implementation 
of “Single Window” idea, its concept, as well as first attempts of introducing the system 
within the Polish sea ports (based on Autortore program). 

Keywords: sea ports, container terminals, IT systems
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UWARUNKOWANIA ROZWOJU TRANSPORTU INTERMODALNEGO
W POLSCE 

Streszczenie

W artykule przedstawiono uwarunkowania rozwoju transportu intermodalnego na 
tle zmian zachodz cych w transporcie adunków w Polsce. Przedsi biorstwa transpor-
towe realizuj ce przewozy przy wykorzystaniu nowych technologii w Polsce staj  si
partnerami dla przedsi biorstw z UE, ro nie bezpiecze stwo przewo onych adunków,
ponosz  ni sze koszty z tytu u kosztów zewn trznych, s  i b d  wspomagane przez 
pa stwo w postaci ulg, preferencji itp. 

S owa kluczowe: transport adunków, transport intermodalny, rozwój 

Wst p

Pogarszaj cy si  stan rodowiska naturalnego to jeden z najwa niejszych 
problemów spo ecze stw ko ca XX wieku. Rosn ce nat enie ruchu oraz po-
jawiaj ce si  dysproporcje w rozwoju poszczególnych ga zi transportu powo-
duj , e system transportowy zarówno Polski, jak i ca ej Unii Europejskiej staje 
si  przeci ony. Istotn  wi c przes ank  rozwoju transportu s  wymagania 

                                                          
1  dr hab. Gra yna Rosa, prof. US – Uniwersytet Szczeci ski, e-mail: grazyna. 

rosa@wzieu.pl. 
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ochrony rodowiska naturalnego, które wp ywaj  na preferowanie ga zi trans-
portu i technologii przyjaznych rodowisku.

Powy sze przes anki wp yn y na wypracowanie koncepcji zrównowa o-
nego rozwoju transportu (sustainable transport development). Zrównowa ony 
rozwój polega na rozwoju transportu odpowiadaj cym na zmiany popytu, 
zharmonizowanym z potrzebami spo ecze stwa i racjonalnie wykorzystuj cym 
zasoby naturalne2. Podstaw  jego kszta towania s  zapisy w Bia ej ksi dze
z 2001 roku3 dotycz ce polityki zrównowa onego rozwoju oraz w Bia ej ksi -
dze z 2011 roku4 dotycz ce ograniczenia emisji CO2. Nowe europejskie normy 
dotycz ce emisji spalin stawiaj  trudne wyzwania przed producentami pojaz-
dów. Funkcjonowanie wspó czesnych przedsi biorstw transportowych, spedy-
cyjnych i logistycznych charakteryzuje si  przeobra eniami we wszystkich 
aspektach prowadzonej dzia alno ci. Wynika to z procesów transformacji oto-
czenia gospodarczego i spo ecznego, które wp ywaj  na hierarchi  zasobów 
decyduj cych o efektywno ci dzia ania i konkurencyjno ci przedsi biorstwa
oraz na zmian  zachowa  us ugobiorców tych przedsi biorstw. Powstaj  w tym 
zakresie nowatorskie projekty i us ugi w ramach tzw. zielonej logistyki realizo-
wane przez przedsi biorstwa sektora TSL5.

Analizuj c zmiany w poszczególnych sektorach rynku us ug transporto-
wych w Polsce, mo na zauwa y , e tendencje s  podobne jak w ca ej Unii 
Europejskiej. Dominuj  przewozy transportem samochodowym, zarówno pod 
wzgl dem liczby przewiezionych adunków, jak i pracy przewozowej, przy 
ogólnej tendencji spadkowej spowodowanej kryzysem gospodarczym i po nim 
wzgl dnej stabilizacji oraz pod wzgl dem liczby przewiezionych pasa erów
i wykonanej pracy przewozowej przy sta ej tendencji spadkowej spowodowanej 
szybkim rozwojem motoryzacji indywidualnej. Jako drugi – plasuje si  trans-

                                                          
2  B. Liberadzki, Europejska polityka transportowa, w: Uwarunkowania rozwoju systemu 

transportowego Polski, red. B. Liberadzkiego, L. Mindura, Wydawnictwo Instytutu Technologii 
Eksploatacji – PIB, Warszawa 2006, s. 23. 

3  White Paper European Transport Policy for 2010. Time to Decide. Brief Presentation, 
September 2001. 

4  White Paper. Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and 
resource efficient transport system, COM(2011) 144 final, 28.03.2011, Brussels. 

5  B. Kos, Proekologiczna dzia alno  jako element spo ecznej odpowiedzialno ci przedsi -
biorstw, w: Innowacje w transporcie, zarz dzanie, technologie, procesy. Euro-Trans 2009,
red. E. Za oga, T. Kwarci ski, E. Kuciaba, Print Group, Szczecin 2009, s. 83. 
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port kolejowy, w przewozach adunków ro nie znaczenie transportu morskiego, 
a w przewozach pasa erów wzrasta znaczenie transportu lotniczego. 

Na rynku transportowym w przewozach adunków dominuj  wi c prze-
wo nicy drogowi, zarówno w ruchu mi dzynarodowym, jak i krajowym. Do 
rosn cych dynamicznie przewozów drogowych nie s  dostosowane ani drogi 
ko owe, ani drogowe przej cia graniczne na wschodniej granicy Polski, co po-
woduje spadek bezpiecze stwa ruchu, rosn ce zu ycie infrastruktury drogowej, 
d ugi czas oczekiwania pojazdów na granicy oraz wzrost negatywnych skutków 
i kosztów zewn trznych transportu drogowego6. Je li system transportowy 
w Polsce ma si  rozwija  zgodnie z zasadami zrównowa onego rozwoju i zrów-
nowa onego przemieszczania, nale y prowadzi  dzia ania sprzyjaj ce rozwo-
jowi transportu kombinowanego (intermodalnego)7.

Celem rozwa a  zawartych w artykule jest analiza uwarunkowa  rozwoju 
transportu intermodalnego na tle zmian zachodz cych na polskim rynku us ug
transportowych. 

1. Przewozy adunków w Polsce 

Przewozy adunków w Polsce spada y po 1995 roku, a od 2000 roku wy-
kazuj  sta y przyrost. W roku 2000 przewieziono 1,27 mld ton, w roku 2005 ju
1,39 mld ton, a w roku 2010 a  1,84 mld ton. Wzrost wielko ci przewozów 
w transporcie ogó em, szczególnie w latach 2009–2010, nast pi  g ównie
w transporcie samochodowym, a w 2010–2011 równie  w transporcie kolejowym. 

                                                          
6  L. Mindur, Transport kombinowany/intermodalny w Polsce w latach 1993–2009,

w: 65-lecie Szczeci skiej Szko y Ekonomiki Transportu. Przesz o , tera niejszo , przysz o ,
red. E. Za oga, J. Stanielewicz, Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki, nr 628, 
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeci skiego, Szczecin 2010, s. 296. 

7  J. Wronka, M. Mindur, Kolejowe przewozy intermodalne Zachód–Wschód–Zachód,
w: 65-lecie Szczeci skiej Szko y Ekonomiki Transportu. Przesz o , tera niejszo , przysz o ,
red. E. Za oga, J. Stanielewicz, Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki, nr 628, 
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeci skiego, Szczecin 2010, s. 390. 
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Tabela 1 

Przewozy adunków w Polsce w 1995, 2000, 2005, 2010 roku 

Wyszczególnienie 1995 2000 2005 2010 
Przewozy adunków* w tys. ton 1 380 810 1 271 529 1 385 851 1 838 492 
 w tym:         

transport kolejowy 225 348 187 247 232 828 216 899 
transport samochodowy 1 086 762 1 006 705 1 079 761 1 551 841 
transport samochodowy zarobkowy 319 354 375 976 563 584 791 848 
transport samochodowy gospodarczy 767 408 630 729 516 177 759 993 
transport ruroci gowy 33 353 44 342 54 259 56 208 
egluga ródl dowa 9 306 10 433 9 607 5 141 
egluga morska 26 019 22 774 9 362 8 362 

* W latach 2005–2006 (licznik) cznie z przewozami manewrowymi w transporcie kolejowym. 

ród o: Transport – wyniki dzia alno ci, GUS, Warszawa 1995, 2000, 2005, 2010. 
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Rys. 1. Przewozy adunków ogó em w Polsce w latach 2000–2010 (w tys. ton) 

ród o: Transport – wyniki dzia alno ci, GUS, Warszawa 1995, 2000, 2005, 2010. 

Przewiduje si , e obserwowany trend dominacji transportu samochodo-
wego nad kolejowym utrzyma si  w kolejnych latach. Obserwowany od 2005 
roku trend wynika z nast puj cych przyczyn: 

a) tempa modernizacji dróg – infrastruktura drogowa transportu samo-
chodowego jest znacznie szybciej modernizowana w porównaniu z in-
frastruktur  transportu kolejowego; 

b) braku (lub za s abego) wsparcia kolejowych przewozów towarowych 
ze strony pa stwa;
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c) znacznie wy szego poziomu obs ugi logistycznej i spedycyjnej klien-
tów przez transport samochodowy. 

Spadek przewozów w transporcie morskim, zw aszcza w 2009 roku, wynika  ze 
wiatowej dekoniunktury spowodowanej kryzysem finansowym w sektorze 

bankowym. Szczególnie odzwierciedli o si  to w przewozach kontenerowych. 
W tabeli 2 i na rysunku 2 przedstawiono zmiany zachodz ce w pracy przewo-
zowej w przewozach adunków w Polsce do roku 2010. 

Tabela 2 

Praca przewozowa w przewozach adunków w Polsce w 1995, 2000, 2005, 2010 roku 

Wyszczególnienie 1995 2000 2005 2010 
Praca przewozowa* w mln tonokilometrów 300 807 284 740 228 023 316 951 
 w tym:         

transport kolejowy 69 116 54 448 49 779 48 707 
transport samochodowy 51 200 75 023 119 740 223 170 
transport samochodowy zarobkowy 28 178 46 892 92 866 178 657 
transport samochodowy gospodarczy 23 022 28 131 26 874 44 513 
transport ruroci gowy 13 493 20 354 25 388 24 157 
egluga ródl dowa 876 1 173 1 277 1 030 

* W latach 2005–2006 (licznik) cznie z przewozami manewrowymi w transporcie kolejowym. 

ród o: Transport – wyniki dzia alno ci, GUS, Warszawa 1995, 2000, 2005, 2010. 
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Analizuj c prac  przewozow  (w tabeli 2 i na rysunku 2), wykonan  przez 
poszczególne ga zie transportu, mo na zauwa y , e kszta tuje si  ona od-
miennie. W roku 1995 wynosi a 300 mld tkm, w 2000 spad a do 284 mld tkm, 
w 2004 wzros a do ponad 250 mld, aby w roku 2005 spa  znacznie do 228 mld 
tkm i zacz  wzrasta  do 2010 roku do 316 mld tkm. Przyczyn  wzrostu pracy 
przewozowej jest wzrost liczby przewozów transportem samochodowym – od 
2005 do 2010 roku prawie dwukrotny. O ywienie gospodarcze, budowa dróg 
i autostrad, rozwój dystrybucji obs ugiwanej przez przewo ników samochodo-
wych wp yn y na znaczn  popraw  wielko ci pracy przewozowej w transpor-
cie samochodowym, g ównie zarobkowym. W latach 2009–2011 wzrost odno-
towano te  w pracy przewozowej transportem kolejowym, po raz pierwszy od 
2007 roku. W badanym okresie, szczególnie w latach 2009–2011, wzros a wiel-
ko  pracy przewozowej wykonywana przez transport intermodalny, ale nadal 
jest to nieznaczny udzia  w przewozach UE. Wyra nie wzros a równie  praca 
przewozowa w transporcie lotniczym, cho  na tle rynku europejskiego udzia
ten jest nadal znikomy. Maleje natomiast praca przewozowa wykonana trans-
portem wodnym – zarówno morskim, jak i ródl dowym. Zarówno szlaki wod-
ne, jak i infrastruktura nie sprzyjaj  rozwojowi tych przewozów. W ka dej
z analizowanych ga zi wzros a odleg o  przewozu 1 tony adunków. Potwier-
dzeniem powy szych rozwa a  s  informacje zawarte w tabeli 3. Przedstawio-
no w niej zmiany zachodz ce w dynamice i strukturze przewozów towarów 
w Polsce w latach 2000–2010. 

Dynamika przewozów adunków ma charakter rosn cy zarówno w wolu-
menie przewozów, jak i w pracy przewozowej. Warto przyjrze  si  strukturze 
procentowej analizowanych przewozów. O ile wielko  w tonach przewiezio-
nych adunków wskazuje na sta y wzrost udzia u procentowego przewozów 
samochodowych, to mo na zaobserwowa  spadek udzia u procentowego trans-
portu morskiego, wodnego ródl dowego i ruroci gowego. Struktura pokazuje, 
e w a ciwie dwie ga zie transportu: samochodowy i kolejowy odgrywaj  klu-

czow  rol  na rynku przewozu adunków. Dzia ania podejmowane przez Polsk
w ramach zrównowa onego rozwoju s  ma o widoczne i skuteczne poprzez 
pryzmat analizy struktury procentowej wielko ci przewozów. Bior c pod uwag
struktur  procentow  pracy przewozowej, mo na doj  do takiego samego 
wniosku – mo e mniej jednoznacznie (70,4% – transport samochodowy i 15,4% 
– transport kolejowy) – 85,8% wykonanych tonokilometrów przypada na trans-
port samochodowy i kolejowy. 
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Tabela 3 

Dynamika i struktura przewozów towarów w Polsce w 2000, 2005, 2010 roku 

2000 2005 2010 2000 2005 2010 
Rodzaje transportu 

Rok poprzedni = 100 Struktura w % 
TONY

OGÓ EM 95,7 107,4 108,7 100,0 100,0 100,0 
transport kolejowy 100,2 95,3 108,0 14,7 18,9 11,8 
transport samochodowy 94,2 112,8 108,9 79,2 75,9 84,4 
transport lotniczy 96,0 117,5 111,1 0,0 0,0 0,0 
transport ruroci gowy 103,5 101,7 111,9 3,5 3,8 3,1 
egluga ródl dowa 124,5 109,8 90,9 0,8 0,7 0,3 
egluga morska 100,1 41,6 89,2 1,8 0,7 0,4 

TONOKILOMETRY
OGÓ EM 91,6 78,5 112,1 100,0 100,0 100,0 
transport kolejowy 98,2 95,5 112,1 19,1 21,9 15,4 
transport samochodowy 106,5 108,4 116,5 26,4 52,5 70,4 
transport lotniczy 92,9 114,0 134,8 0,0 0,0 0,1 
transport ruroci gowy 104,8 102,3 105,5 7,2 11,1 7,6 
egluga ródl dowa 114,1 119,7 101,0 0,4 0,6 0,3 
egluga morska 81,4 31,1 82,9 46,9 13,9 6,2 

ród o: Transport – wyniki dzia alno ci, GUS, Warszawa 2000, 2005, 2010. 

2. Transport intermodalny w Polsce  

Istotnym czynnikiem warunkuj cym sprawne funkcjonowanie przedsi -
biorstw transportowych s  stosowane technologie. Za wspieraniem rozwoju 
nowych technologii w transporcie przemawia wiele argumentów, g ównie za :
zmiana struktury przewozów adunków, wzrost transportu towarów, troska 
o rodowisko naturalne.

W literaturze przedmiotu i j zyku potocznym cz sto zamiennie stosuje si
poj cia zwi zane z nowymi technologiami: transport kombinowany, multi-
modalny i intermodalny. W opublikowanym przez Europejsk  Konferencj
Ministrów Transportu (CEMT) glosariuszu Terminologia transportu kombino-
wanego dok adnie zdefiniowano te poj cia8.

                                                          
8 Tworzenie warunków funkcjonowania i rozwoju intermodalnej sieci logistycznej w Pol-

sce. Aspekty metodyczne, red. L. Mindur, S. Krzy aniak, Instytut Logistyki i Magazynowania, 
Pozna  2011, s. 11. 
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Transport multimodalny to przewóz adunków z u yciem co najmniej 
dwóch ró nych ga zi transportu, przy czym towar mo e zmienia  jednostki 
adunkowe. W transporcie intermodalnym adunki przewozi si  z u yciem rod-

ków przewozu ró nych ga zi transportu, jednak e w tej samej jednostce adun-
kowej na ca ej trasie. Transport kombinowany zaliczany jest do transportu in-
termodalnego, w którym jednostka adunkowa na zasadniczej cz ci trasy prze-
wo ona jest mi dzy terminalami przez kolej, eglug ródl dow  lub morsk ,
a jej dowóz i odwóz odbywa si  transportem drogowym na mo liwie najkrótsze 
odleg o ci9.

Polityka transportowa zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Polsce, 
uwzgl dniaj ca rozwój ekologicznych ga zi transportu, przynosi wymierne 
efekty. W ostatnich latach znacznie wzrós  udzia  transportu intermodalnego  
w transporcie adunków, g ównie na skutek poprawy wizerunku przewozów 
kolejowych w zakresie alternatywnego dla przewozów samochodowych sposo-
bu przewozu adunków oraz liberalizacji polskiego rynku transportowego (po-
jawienie si  prywatnych przewo ników). Us ugi transportu intermodalnego 
wiadcz  w Polsce firmy transportowe, spedycyjne oraz operatorzy terminali 

kontenerowych.  
Skala przewozów intermodalnych w Polsce zosta a przedstawiona w tabeli 4. 

Tabela 4 

Przewozy intermodalne wed ug ga zi transportowych w tys. ton w latach 2007–2010 

Ga  transportu/rok 2007 2008 2009 2010 

Transport drogowy ogó em 8 492 12 055 12 250 10 726 
Transport kolejowy ogó em  4 084 4 801 3 276 4 266 
Razem 12 576 16 856 15 526 14 992 

ród o: H. Zielaskiewicz, Terminale prze adunkowe w Polsce. Problemy techniczne  
 i projektowe, cz. 1, „Infrastruktura Transportu” 2012, nr 4, s. 54. 

Wielko  przewozów intermodalnych w Polsce od pocz tku lat dziewi -
dziesi tych do roku 2010 nie przekracza 3,8% pracy przewozowej wykonywa-
nej transportem kolejowym. Dla porównania w krajach Unii Europejskiej w tym 

                                                          
9 Technologie transportowe XXI wieku, red. L. Mindur, Wydawnictwo Naukowe Instytutu 

Technologii Eksploatacji – Pa stwowy Instytut Badawczy, Warszawa–Radom 2008, s. 299. 
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samym okresie udzia  tej formy transportu wynosi 15–35% i ma tendencje sys-
tematycznego wzrostu10.

W Polsce udzia  transportu intermodalnego w transporcie kolejowym 
w 2011 roku wyniós  2,2% liczony wed ug masy towarowej i 4,4% wykonanej 
pracy przewozowej. W 2011 roku us ugi transportu intermodalnego wiadczy o
siedmiu licencjonowanych przewo ników, w tym dwóch g ównych: PKP Cargo 
(69,49% przewiezionej masy) i Lotos Kolej (22,72%)11. Udzia  przewozów 
intermodalnych dynamicznie ro nie – w 2011 roku spó ki kolejowe przetrans-
portowa y 340,9 tys. sztuk jednostek adunkowych (o 82 tys. wi cej ni  w 2010 
roku – wzrost o 31,5 % w stosunku do 2010 roku) i o 141 tys. wi cej ni
w 2009 roku (wzrost o 71%)12. G ówn  jednostk adunkow  s  kontenery 
(98%). W ostatnich latach wzros a znacznie liczba terminali kontenerowych 
z 20 w 2005 roku do 28 w 2011 roku13. Sie  terminali jest rozwijana przez  
14 podmiotów gospodarczych. Najwi cej posiada spó ka PKP Cargo SA, pozo-
sta e to: PCC Intermodal SA, Polzug Intermodal Polska Sp. z o.o. i inne.  

Za wspieraniem rozwoju przewozów intermodalnych przemawia wiele ar-
gumentów, g ównie za :

– zmiana struktury przewozów adunków,
– wzrost transportu towarów,
– troska o rodowisko naturalne,
– analiza kosztów zewn trznych transportu.  
Do g ównych barier rozwoju transportu intermodalnego w Polsce mo na

zaliczy :
a) s aby stan techniczny linii kolejowych, który nie spe nia wymogów 

AGTC;
b) nisk  jako  us ug kolejowych w zakresie realizacji podstawowych 

postulatów jako ciowych (d ugi czas podró y, opó nienia poci gów,
brak systemu tracking and trading – ledzenia przesy ki, czasoch onne
procedury na granicach); 

                                                          
10 Transport – wyniki dzia alno ci, GUS, Warszawa 2007, 2008, 2009, 2010. 
11 Kolejowe przewozy towarowe oraz transport intermodalny, III kwarta y 2011 roku, Ra-

port UTK, Warszawa, grudzie  2011. 
12 Ocena funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2010 r., Raport UTK, Warszawa, 

grudzie  2011. 
13 Logistyka w Polsce – Raport 2011, red. I. Fechner, G. Szyszka, ILiM, Pozna  2012, s. 94. 
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c) wysokie ceny transportu kombinowanego uwarunkowane wysokim 
frachtem kolejowym, cenami operacji prze adunkowych, dowozu  
i odwozu transportem drogowym; 

d) niewystarczaj ca liczba centrów logistycznych; 
e) brak kompleksowych uregulowa  prawnych, dzia a  promocyjnych, 

niekorzystny wizerunek (przewozy drogie, ma o elastyczne, nierozpo-
znane, trudne dla klienta). 

Wed ug W. Rydzkowskiego14, mo na przyj  z pewnym za o eniem, e
40% kontenerów, które trafia do polskich terminali, opuszcza je dalej do portów 
ba tyckich. Pozosta e 60% towarów zostaje w Polsce. Ale tylko nieca a po owa
z nich jest transportowana poci gami. Wi kszo  jest przewo ona samochodami 
ci arowymi. Poniewa  szacunki mówi , e obrót portów b dzie rós , na rynku 
jest obszar, który mog  przej  przewozy kolejowe.  

Najwi kszym problemem dla transportu intermodalnego jest jako  sieci ko-
lejowej jest w Polsce. Bez kosztownej modernizacji infrastruktury poci gi towa-
rowe b d  przegrywa  pod wzgl dem pr dko ci z transportem drogowym. Pr d-
ko  eksploatacyjna poci gów towarowych w Polsce to jedynie ok. 25 km/h. Sy-
tuacj  pogarszaj  trwaj ce inwestycje. Rezultaty prac modernizacyjnych mog
spowodowa , e ten tranzyt b dzie szybszy, z konkurencyjnym w stosunku do 
transportu drogowego czasem dostarczenia kontenera od punktu A do finalnego 
odbiorcy. eby by  konkurencyjna w tym aspekcie, kolej musi podnie  pr d-
ko  eksploatacyjn , co wymaga wielkich nak adów na sie 15. Obecnie ponad 
po owa kontenerów trafiaj cych do portów w Gda sku i Gdyni opuszcza je 
drogami – jest wi c pole do rozwoju dla kolei16.

Do czasu, gdy zostan  wyrównane warunki konkurencji mi dzy transpor-
tem drogowym i kolejowym, rozwój przewozów transportem intermodalnym 
jest mo liwy tylko przy wsparciu pa stwa (zw aszcza finansowym) w zakresie 
modernizacji AGTC oraz inwestycji maj tkowych w tabor specjalistyczny 
i rozwój infrastruktury terminali, jak to si  dzieje w innych pa stwach Unii 
Europejskiej. Dzia ania w tym zakresie wspiera równie  Unia Europejska. Fi-

                                                          
14  Por. W trójmiejskich portach ci arówki b d  zast powane poci gami, http://www. por-

talmorski.pl/porty-i-logistyka/porty-terminale-polskie/34311-w-trojmiejskich-portach-ciezarowki 
-beda-zastepowane-pociagami (20.03.2013). 

15  Ibidem.
16 Ibidem.
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nansowanie rozwoju przewozów intermodalnych w Polsce ze rodków unijnych 
mo na podzieli  na dwa etapy: 

1. W latach 2004–2006 odbywa o si  zgodnie z Sektorowym Programem 
Operacyjnym Transport – Gospodarka Morska (SPOT) w ramach wy-
szczególnionego obszaru dzia ania: rozwój systemów intermodalnych. 
Warunkiem stworzenia i rozwoju takich systemów jest organizacja 
centrów logistycznych pe ni cych równie  funkcj  terminali intermo-
dalnych wyposa onych w stacje prze adunkowe. W ramach tego pro-
gramu szczególn  uwag  skierowano na centra logistyczne i terminale 
kontenerowe po o one na liniach kolejowych, umo liwiaj ce zmian
ga zi transportu na kierunku wschód–zachód i pó noc–po udnie. Wy-
konanie tego zadania polega na wsparciu projektów zwi zanych z tymi 
dzia aniami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wy-
nosi o ono 21 mln euro. rodki krajowe w zakresie tego obszaru wy-
nosi y 8,9 mln euro. 

2. W latach 2007–2013 w nowej perspektywie finansowej fundusze UE 
przeznaczone na finansowanie transportu s  alokowane w Polsce 
zgodnie z Programem Operacyjnym Infrastruktura i rodowisko
(POIi ). Poniewa  Polska nie wykorzysta a rodków przeznaczonych 
w SPOT na rozwój systemów intermodalnych, w nowej perspektywie 
finansowej nie wymienia si  ju  odr bnie tego zadania. Jednym z ce-
lów uj tej w tym programie osi priorytetowej: transport przyjazny ro-
dowisku, jest wzrost udzia u transportu intermodalnego w ogólnych 
przewozach adunków.

Bardzo wa nym czynnikiem technicznym umo liwiaj cym efektywne za-
rz dzanie procesem wiadczenia us ug transportowych jest rozwini ty system 
informatyczny. Elektroniczny system wymiany danych oparty na sieci tele-
komunikacyjnej i komputerowej zapewnia nie tylko racjonalny dobór rodków
transportowych do okre lonego zadania przewozowego, ale tak e kontrol
przebiegu ca ego procesu transportowego17.

Istotnym narz dziem u atwiaj cym organizacj  procesów transportowych 
sta y si  gie dy transportowe18. Internetowe gie dy transportowe, wykorzystuj -

                                                          
17 Tworzenie warunków funkcjonowania i rozwoju intermodalnej sieci logistycznej w Pol-

sce…, s. 19. 
18  Internetowe gie dy transportowe, wykorzystuj ce technologie informatyczne, funkcjonuj

na zasadach podobnych jak sklepy internetowe czy aukcje. 
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ce technologie informatyczne, funkcjonuj  w postaci platform interaktywnych 
na rynku us ug transportowych, cz c przedsi biorstwa spedycyjne, przewo-
zowe oraz przedsi biorstwa produkcyjne i handlowe w trybie online i offline. 
Daj  one mo liwo  umieszczania szczegó owych informacji dotycz cych a-
dunków, wolnych pojazdów, które mog  by  wykorzystane do realizacji us ug
transportowych, oraz informacji o mo liwo ci kontaktu z dysponentami19. Istot
ich dzia ania jest eliminacja tradycyjnych spotka  kontrahentów, organizowanie 
spotka  wirtualnych z wykorzystaniem ró nych sposobów komunikowania si ,
mo liwie szerokiej automatyzacji komunikacji oraz kontaktowanie si  jedno-
cze nie wielu u ytkowników sieci20.

Przewozy intermodalne mog  do 2020 roku o 2,7 mld z  obni y  ponoszo-
ne przez polskie spo ecze stwo koszty generowane przez transport. Chodzi 
m.in. o redukcj  emisji spalin, poziomu ha asu czy kosztów zwi zanych 
z wypadkami. By zwi kszy  udzia  kolei w transporcie intermodalnym, po-
trzebna jest jednak modernizacja infrastruktury oraz racjonalna polityka wspie-
raj ca takie przewozy21.

Podsumowanie

Przedsi biorstwa transportowe realizuj ce przewozy przy wykorzystaniu 
nowych technologii w Polsce staj  si  partnerami dla przedsi biorstw z UE, 
ro nie bezpiecze stwo przewo onych adunków, ponosz  ni sze koszty z tytu u
kosztów zewn trznych, s  i b d  wspomagane przez pa stwo w postaci ulg, 
preferencji itp. Z tego wzgl du zaczynaj  by  bardziej konkurencyjne cenowo, 
jako ciowo, co prowadzi do ich preferowania przez us ugobiorców.

Dalszy rozwój przewozów intermodalnych jest uzale niony od skorelowa-
nia polityki transportowej Polski z dzia aniami podejmowanymi przez podmioty 
dzia aj ce na tym rynku w zakresie dalszego uatrakcyjnienia oferty przewozo-

                                                          
19  B. Kos, Internetowe gie dy transportowe w dzia alno ci przedsi biorstw TSL (Transport–

Spedycja–Logistyka), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeci skiego”, nr 661, „Ekonomiczne 
Problemy Us ug”, nr 73, Marketing przysz o ci. Trendy. Strategie. Instrumenty. Przedsi biorstwo
w ewoluuj cym otoczeniu, red. G. Rosa, A. Smalec, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
Szczeci skiego, Szczecin 2011, s. 590. 

20 Instrumenty zarz dzania a cuchem dostaw, red. M. Ciesielski, PWE, Warszawa 2009,  
s. 331–332. 

21  Transport intermodalny mo e przynie  Polakom niemal 3 mld z  oszcz dno ci,
http://www.newseria.pl/news/transport_intermodalny,p 386896867 (20.03.2013). 
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wej, podniesienia poziomu jako ci wiadczonych us ug oraz rozszerzenia zakre-
su wiadczonych us ug w intermodalnych a cuchach transportowych.  
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CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF INTERMODAL TRANSPORT IN POLAND 

Summary

This paper presents the conditions of development of intermodal transport against 
changes in the cargo transport in Poland. Transport undertakings carrying out transport 
operations with the use of new technologies in Poland are becoming business partners 
with the EU companies. The safety of freight is increasing. Transport undertakings 
record lower external costs. They will be also supported by state in the form of tax 
reductions, preferences, etc. 
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