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Szanowni Państwo, 

misją Urzędu Transportu Kolejowego jest kreowanie bezpiecznych i konkurencyjnych warunków świadczenia 
usług transportu kolejowego. Staramy się stworzyć sprzyjające warunki funkcjonowania kolei nie tylko przez 
działania nadzorcze. Przygotowujemy opracowania, takie jak to dotyczące transportu intermodalnego. 
Podpowiadamy, co można zrobić by transport i kolej rozwijała się dynamiczniej. 

Transport intermodalny łączy w zasadzie wszystkie możliwe gałęzie transportowo-komunikacyjne i jest 
z pewnością dużą szansą na rozwój, również kolei. Szansa, aby tak się stało, jest bardzo duża ponieważ intermodal 
łączy, a nie dzieli. Dlatego mówimy o współdziałaniu, a nie rywalizacji wielu rodzajów transportu. 

Nasze opracowanie odnosi się do doświadczeń innych krajów. Wskazuje, jak może się rozwijać transport 
intermodalny, jakie rozwiązania stosowane są w Europie, a jakie nie zawsze się sprawdzają. Transport kolejowy 
i drogowy powinny się wzajemnie uzupełniać, przy założeniu że pociągi wożą towary na długich dystansach, 
a ciężarówki przede wszystkim świadczą usługi „ostatniej mili”. W tym celu należy zaplanować i zrealizować spójny 
i logiczny program poprawy i dostosowania infrastruktury kolejowej do przewozu większej ilości ładunków, 
np. poprzez zwiększenie przepustowości i prędkości na liniach kolejowych, likwidację wąskich gardeł, 
umożliwienie obsługi pociągów o długości 750 m, modernizację towarowych korytarzy transportowych czy 
separację ruchu pasażerskiego od towarowego. Należy upowszechniać wykorzystanie jednostek intermodalnych, 
takich jak kontenery i nadwozia wymienne. Zachęty dla ich wykorzystania przyczynią się do wzrostu udziału tych 
jednostek w transporcie. Nie należy zapominać o działaniach, które mają na celu wyrównanie szans transportu 
drogowego i kolejowego: wprowadzenie skuteczniejszych kontroli pojazdów na drogach, rozwój ulgi 
intermodalnej itp. 

UTK proponuje również konkretne rozwiązania, takie jak transport kolejowy naczep w obrocie krajowym 
na dystansie powyżej 300 km, przewóz całych zestawów drogowych (nazywanych potocznie „tirami”) w tranzycie 
– z państw bałtyckich do Czech i Niemiec oraz ze wschodu (przez granicę z Białorusią) do Niemiec. 

Na rynek transportu intermodalnego warto patrzeć z optymizmem. Również reaktywacja Nowego Jedwabnego 
Szlaku sprzyja inwestycjom w budowę oraz modernizację linii kolejowych i terminali. Zapewnione są środki 
finansowe na wsparcie operatorów intermodalnych i spółek leasingujących tabor. W tej sytuacji Polska musi 
wykorzystać szansę, jaką dają przewozy intermodalne. Opracowanie „Zwiększenie roli kolei w równoważeniu 
transportu towarów w Polsce. Wyzwania, propozycje, dobre praktyki” pokazuje, jak można to osiągnąć.  

Jestem przekonany, że ten dokument będzie Państwu pomocny w działalności na rynku transportowym oraz przy 
podejmowaniu decyzji biznesowych.  

 

 Z wyrazami szacunku 
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Wstęp 
Dokument przygotowany przez Urząd Transportu Kolejowego stanowi propozycję uszczegółowienia 
projektu strategicznego wskazanego w „Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 

(z perspektywą do 2030 r.)” jako Rozwój transportu intermodalnego. W opracowaniu zaproponowano 

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

zakresie.  

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

doświadczenia krajów europejskich tak by zaproponować możliwe rozwiązania pozwalające 

na równoważenie transportu między kolej i drogi. 

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

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

drogowy, bo w ich opinii jest on tani i wygodny, bo towar odbierany jest i dostarczany praktycznie od drzwi 

do drzwi. Przewagą konkurencyjną transportu drogowego jest niewątpliwie cena, czas przewozu oraz 

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

Pociąg towarowy powinien być środkiem transportu towarów naturalnie wykorzystywanym 

na środkowym, najdłuższym odcinku trasy pomiędzy punktem A i B. Na początkowym i na końcowym 

odcinku (czyli na tzw. pierwszej i ostatniej mili) towar może być dostarczony i odebrany przez transport 

drogowy. Te dwa środki transportu powinny więc ze sobą współpracować, a nie konkurować. W tym celu 

zwiększony powinien zostać udział transportu intermodalnego, którego istotą jest przewożenie 

standardowej jednostki transportowej różnymi środkami transportu. 

Od lat rozważane i analizowane są pomysły na zwiększenie lub nawet odzyskanie przez kolej udziału 

w transporcie towarów. Niestety, rynek transportu towarów koleją jest trudny i wymagający. Potencjalni 

klienci zrażają się albo w ogóle nie podejmują próby współpracy. 

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

2020 (z perspektywą do 2030 r.)”. W „Strategii…” wskazano, że niepokojący jest wzrost w ostatnich latach 

udziału transportu drogowego w przewozach ładunków kosztem wszystkich pozostałych rodzajów 

transportu. Zwrócono również uwagę, że „Rosnąca rola transportu drogowego w polskim systemie 

transportowym skutkuje także zwiększoną presją na zdrowie publiczne, bezpieczeństwo ruchu 

i środowisko naturalne”. Strategia wskazuje, jakie działania powinny zostać podjęte w celu zwiększenia 

udziału transportu kolejowego w przewozie towarów. Są to (w perspektywie do 2020 r.): 

 

• Promocja transportu intermodalnego jako alternatywy względem transportu lądowego, 

• Stworzenie przewoźnikom kolejowym możliwości przygotowania atrakcyjnej oferty kolejowych 

przewozów towarowych zwiększających udział transportu kolejowego w tym segmencie usług 

(poprzez poprawę parametrów kolejowej infrastruktury liniowej, punktowej oraz wyposażenia 

wykorzystywanego w przewozach towarowych), uwzględniającej wymogi kosztowe utrzymania 

nowoczesnego parku taborowego i infrastruktury kolejowej. 
 

Natomiast w perspektywie do 2030 r. realizowany powinien być rozwój infrastruktury wspierającej 

transport intermodalny, w szczególności poprzez: 

 

• Powiązanie portów morskich oraz portów wodnych śródlądowych z lądową siecią transportową 

(drogową i kolejową), 

• Dalszy rozwój potencjału polskich centrów logistycznych – wsparcie unowocześnienia oferowanych 

usług. 
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Wskazane działania powinny być realizowane w ramach wspólnego projektu strategicznego, którym jest 

Rozwój transportu intermodalnego. Projekt powinien określić działania, w tym niezbędne inwestycje 

w infrastrukturę transportu, zapewniające zwiększenie przewozów intermodalnych. 

„Strategia” nie bez przyczyny wskazuje transport intermodalny jako kierunek, w którym powinien 

rozwijać się transport w Polsce. Przykład płynie również z krajów Europy, gdzie działania na rzecz 

wspierania rozwoju transportu intermodalnego przynoszą wymierne efekty. W Polsce wskaźniki 

kolejowych przewozów intermodalnych w ostatnich latach rosną, jednak udział tego transportu w ogóle 

pracy przewozowej wykonanej na kolei stanowił zaledwie 7,2% w 2015 r. i 8,8% w 2016 r. Dane dla innych 

krajów Europy dostępne w momencie opracowania tego dokumentu dotyczą 2015 r. i wg nich udział pracy 

przewozowej wyniósł: w Austrii 29,9%, w Niemczech 37,9%, w Szwecji 25,0%, w Wielkiej Brytanii 31,1%, 

a w Szwajcarii 50,7%. Rozwiązania wprowadzone w innych krajach powinny stanowić pewien punkt 

odniesienia dla działań w Polsce. 

 

Zrównoważenie rynku transportu towarowego w Polsce wymaga realizacji następujących wyzwań: 
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1. Analiza rynku transportu w Polsce 
 

Przy założeniu, że suma udziałów pracy przewozowej w transporcie towarów, wykonanej przez kolej 

i przez transport drogowy, wynosi 100%, od 2005 r. obserwujemy spadek udziału transportu kolejowego. 

Na początku badanego okresu udział ten wynosił 37%. W 2015 r. było to już tyko 26%. W ciągu 10 lat 

nastąpił spadek udziału kolei o 11 punktów procentowych. 

 

Rys. 1. Udział pracy przewozowej w przewozie towarów wykonanej przez kolej w Polsce w latach 2005-
2015 oraz wzrostowa linia trendu do 2030 r. konieczna do zrealizowania celów Białej Księgi 

 

 

W tym czasie udział transportu drogowego analogicznie wzrósł. Na osi poziomej zaznaczono istotne 

punkty w perspektywie najbliższych lat: 
 
 

2020 – data określona w „Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” jako termin osiągnięcia 

celu 

2023 – graniczna data perspektywy finansowej 2014-2020 

2030 – perspektywiczna data, do której odnosi się „Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” 

 

W ogólnym wolumenie pracy przewozowej wykonanej przez transport kolejowy i drogowy na terenie 

Polski w 2016 r. 25,5% stanowiła kolej, a pozostałe 74,5% transport drogowy*.1 Udział transportu 

intermodalnego w Polsce stanowi bardzo mały procent w skali całego rynku zarówno pod względem masy, 

jak i pracy przewozowej.  

  

                                                            
1 wg danych Eurostatu 
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Rys. 2. Praca przewozowa transportu samochodowego2 i kolejowego w Polsce w 2016 r. (mld t-km) 

 

Rys. 3. Typy jednostek intermodalnych przewiezionych koleją w 2016 r. – liczba sztuk i udział w rynku 

 

Transport intermodalny w Polsce opiera się przede wszystkim na przewozie kontenerów. Udział 

pozostałych typów jednostek jest bardzo mały, co oznacza, że nie jest popularny ich transport koleją. 

Należy przypomnieć, że Komisja Europejska w 2011 r. wyznaczyła cel, że do 2030 r. 30% drogowego 

transportu towarów na odległościach większych niż 300 km należy przenieść na inne środki transportu. 

Do 2050 r. powinno to być ponad 50%. 

Według danych GUS3, w 2016 r. na odległość powyżej 499 km w transporcie drogowym krajowym 

przewieziono 21 160 tys. ton, co oznacza przejazd ponad 2 415 ciężarówek każdego dnia. 

Ponad 22% krajowego transportu drogowego w 2016 r. odbyło się na odległość od 150 do 499 km. Masa 

przewieziona na takich trasach to 239 427 tys. ton.4 W przeliczeniu na pojazdy drogowe, jest to dziennie 

ponad 27 330 ciągników siodłowych z naczepą. Praca przewozowa wykonana na takie odległości 

stanowiła 58% pracy przewozowej w transporcie krajowym. 

                                                            
2 Transport samochodowy dotyczy wyłącznie polskich przewoźników. Transport międzynarodowy obejmuje również pracę wykonaną poza terytorium 
Rzeczypospolitej, dane na podstawie Transport wyniki działalności 2016 – GUS, lipiec 2017 
3 Wyniki badania reprezentacyjnego. Dane na podstawie „Transport wyniki działalności w 2016 r.”, GUS, Warszawa 2017.  
4 Ibidem 
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Z powyższych danych wynika, że przeniesienie 30% obecnego wolumenu ładunków na odległość powyżej 

300 km oznaczałoby nawet kilkanaście tysięcy ciężarówek dziennie mniej na polskich drogach.  

Statystycznie, najwięcej ładunków międzywojewódzkich nadano i przyjęto w województwach: śląskim, 

mazowieckim, wielkopolskim i łódzkim. Rozwój sieci przewozów intermodalnych powinien być zatem 

oparty na wskazanych  województwach, przy zwiększaniu roli transportu kolejowego.   

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

Włochy, Francja i Słowacja. Średnia odległość przewozu ładunków samochodami to 852 km w eksporcie 

i 879 km w imporcie. 

Główny udział w pracy przewozowej w transporcie samochodowym mają ,,ładunki na paletach” (ok. 23%) 

i ,,pozostałe ładunki” (ok. 32%). Konteneryzacja tych grup towarów, przewożenie ich przy użyciu 

wymiennych nadwozi lub naczep przystosowanych do operacji w terminalach, pozwoliłyby na efektywne 

przeniesienie ich na kolej zarówno w transporcie krajowym, jak międzynarodowym. Obecnie ładunki 

przewiezione na drogach w kontenerach stanowią ok. 1% masy i 1,2% pracy przewozowej. Przewozy 

w ramach pierwszej i ostatniej mili wykonywanej transportem drogowym mają zatem znikomy udział 

w rynku. Świadczy to o skali nierównowagi w transporcie ładunków i potrzebie zwiększania transportu 

intermodalnego.  

Należy także zauważyć, że ruch drogowy na terytorium Polski rośnie z roku na rok. W 2015 r. polskie 

i zagraniczne samochody ciężarowe z przyczepą (w tym ciągniki siodłowe) wykonały na drogach 

krajowych o 6% więcej wozokilometrów niż rok wcześniej. Podobny, 6-procentowy wzrost odnotowano 

na drogach gminnych, które nie są objęte systemem poboru opłat drogowych. Rosnący trend 

utrzymuje się od kilku lat. Z danych GUS i GDDKiA wynika, że w porównaniu do 2010 r. ruch samochodów 

ciężarowych z przyczepą w 2015 r. na drogach krajowych wzrósł o 22%, na drogach wojewódzkich 

o 10,5%, na drogach powiatowych o 3,8%, a na drogach gminnych o 11,6%.  

Rys. 4. Przewozy ładunków transportem samochodowym według stref odległości w krajowym 
transporcie drogowym w 2016 r.  

 

 
 

Rys. 5. Porównanie ruchu drogowego samochodów ciężarowych z przyczepą  w Polsce  w 2010  r. 
i 2015 r. w mln  wozo-km na wybranych kategoriach dróg 
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2. Polityka transportowa w wybranych krajach europejskich 

  
Towarowy rynek kolejowy w Polsce jest drugim największym rynkiem w UE, a udział kolei w ogólnej pracy 

przewozowej w Polsce jest na dość wysokim poziomie na tle innych krajów Europy. Jednak obserwowany 

od wielu lat trend jest niekorzystny – udział kolei spada, ponieważ niemal cały przyrost transportu 

w gospodarce konsumowany jest przez transport drogowy.  

 

Rys. 6. Praca przewozowa w transporcie drogowym i kolejowym w Polsce po wstąpieniu do UE  
(mld t-km) 

 

źródło: opracowanie UTK na podstawie danych Komisji Europejskiej 

 

Do analizy porównawczej wybrano kilka krajów Europy, w których praca przewozowa na kolei od 1990 r. 

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

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

czasu spadł o ponad 10 pkt procentowych. W tym czasie w Austrii udział kolei pozostał wysoki, natomiast 

w Szwajcarii, podobnie jak w Niemczech, Portugalii czy Włoszech udział ten wzrósł. 

 

Rys. 7. Udział kolei w całości pracy przewozowej wykonanej na rynku transportowym 
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źródło: opracowanie UTK na podstawie danych Komisji Europejskiej 
 

Wspólną cechą krajów, w których praca przewozowa na kolei rosła, jest wysoki udział przewozów 

intermodalnych w rynku kolejowym. Co więcej, w krajach, w których kolej w ostatnich latach 

z powodzeniem konkurowała z transportem drogowym, udział przewozów intermodalnych rósł od 2008 

do 2015 r.: w Szwajcarii z 40% do 50%, w Austrii z 22% do 30%, w Niemczech z 32% do 38%, w Portugalii 

z 19% do 30%. W Polsce w tym czasie udział przewozów intermodalnych także dynamicznie rósł, jednak 

kształtował się na dużo niższym poziomie.   

Rys. 8. Udział przewozów intermodalnych w pracy przewozowej wykonanej w transporcie kolejowym 

 

źródło: opracowanie UTK na podstawie danych Komisji Europejskiej 

 

Gdy weźmiemy pod uwagę także wartości bezwzględne w pracy przewozowej, widać, że rynek 

intermodalny w Polsce jest relatywnie nieduży i ma potencjał do rozwoju. Oczywiście charakter rynku 

kolejowego w Polsce sprawia, że w najbliższej przyszłości nadal jeszcze będą dominować przewozy 

towarów masowych, ale najbardziej rozwojowym segmentem są przewozy intermodalne, szczególnie 

w kontekście trendów w gospodarce światowej, tworzenia się Nowego Jedwabnego Szlaku z Chin oraz 

prognozowanego spadku udziału węgla w produkcji energii. 

Rys. 9. Praca przewozowa w transporcie intermodalnym na kolei w 2015 r. (mld tkm) 

 
źródło: opracowanie UTK na podstawie danych Komisji Europejskiej 



 

 

 

12 

Rozwiązania wprowadzone w krajach, w których pozycja kolei uległa wzmocnieniu. 
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najwyższe normy emisji Euro 6 
po  4 latach od wprowadzenia tej 
kategorii 

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

- spadek o połowę w latach 2000-

2015 liczby wypadków 
z udziałem ciężkich pojazdów 

AUSTRIA 

- subsydiowanie transportu 
intermodalnego (w tym RoLa)  
i przewozów rozproszonych 

- sektorowy zakaz przewozu 
transportem drogowym 
wybranych grup towarów 
w Tyrolu 

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

- zakazy jazdy nocą oraz w dni 
wolne (w zależności od landu) 

- zakazy jazdy dla samochodów 
z przyczepami 

- zakazy jazdy dla samochodów 
ciężarowych dopuszczonych 
do ruchu przed 1992 r. 

- limit masy ciężarówek 38 ton 

- wzrost kolejowej pracy 
przewozowej o 67%  
od 1990 r. 

- wzrost przewozów 
intermodalnych o 74%  
w latach 2004-2015 

- wzrost udziału przewozów 
intermodalnych na kolei z 22% 
do 30% w latach 2008-2015 

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

NIEMCY 

- zwiększanie przepustowości 
na liniach istotnych 
dla transportu towarowego 

- od 2004 r. fundusz na rzecz 
wspierania budowy, rozbudowy 
i ponownego uruchomienia 
prywatnych bocznic -
finansowanie do 50% kosztów 
inwestycji 

- współfinansowanie odtwarzania 
infrastruktury służącej 
przewozom towarowym 
na odległość powyżej 50 km 

- dotacje do budowy  
i rozbudowy urządzeń 
przeładunkowych 

- wprowadzenie opłaty 
autostradowej w 2005 r., plan 
rozszerzenia na wszystkie drogi 
od 2018 r. 

- wzrost kolejowej pracy 
przewozowej o 83% 
od 1993 r. 

- wzrost przewozów 
intermodalnych o 150% 
w  latach 2004-2016 

- wzrost udziału przewozów 
intermodalnych na kolei 
do 38% 

- w latach 2002-2015 praca 
przewozowa na kolei 
„wzrosła bardziej” niż 
na drogach 
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W Portugalii kolei udało się wykorzystać wzrost wymiany handlowej przez porty. Dzięki modernizacji 

połączeń kolejowych do portów nastąpił prawie 3-krotny wzrost przewozów intermodalnych od 2004 r. 

oraz wyraźny wzrost udziału kolei w konkurencji międzygałęziowej po 2009 r. 

Najbardziej aktywną politykę przenoszenia ładunków na kolej prowadzi Szwajcaria. Opłata 

za przejechanie 1 km ciężarówką klasy Euro 5 o masie 40 ton wynosi od 2017 r. prawie 1 €, co oznacza 

wzrost o ok. 18% w stosunku do 2016 r. W Polsce opłata to ok. 0,05 € za 1 km dla samochodu ciężarowego 

klasy Euro 5 o masie powyżej 12 t, a więc 20 razy mniej niż w Szwajcarii. 

Od lipca 2016 r. w Szwajcarii obowiązuje nowe prawo dające wsparcie finansowe dla budowy i rozbudowy 

urządzeń przeładunkowych w transporcie intermodalnym, a także finansowanie budowy, rozbudowy 

i modernizacji bocznic. 

Polska staje przed wyzwaniem zahamowania dalszego spadku udziału kolei i wykorzystania swojego 

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

 

Rys. 10. Natężenie ruchu kolejowego (wykonana praca eksploatacyjna w poc-km w przeliczeniu na 1 km 
sieci dziennie) w 2015 r. 

 
źródło: Raport roczny IRG-Rail za 2015 r. 

 

Praca eksploatacyjna przypadająca na 1 km sieci kolejowej dziennie jest w Polsce zdecydowanie niższa niż 

w krajach zachodnioeuropejskich o intensywnym ruchu kolejowym. Co więcej, intensywność ruchu 

kolejowego w Polsce jest prawie dwa razy niższa niż średnia dla badanych krajów IRG-Rail. Ruch 

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

znaczny potencjał jego zwiększenia, szczególnie po udrożnieniu sieci kolejowej w ramach trwającej 

perspektywy finansowej UE. 
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3. Elementy rozwoju transportu intermodalnego 

3.1 Dostosowanie infrastruktury do przejęcia towarów przez kolej 

 
 

Perspektywa finansowa UE 2014-2020 z okresem rozliczeniowym do 2023 r. stanowi szansę, 

aby przygotować infrastrukturę kolejową do zwiększenia ruchu i przejęcia części ładunków z dróg. Jest 

więc niezwykle istotne, by dokumentacje projektowe zakładały zwiększenie ruchu kolejowego, 

a skutkiem modernizacji było nie tylko zwiększenie dopuszczalnej prędkości, ale także znaczące 

zwiększenie przepustowości. Modernizacje powinny przygotowywać przepustowość linii pod kątem 

prowadzenia ruchu mieszanego, zarówno pasażersko-towarowego, jak również różnych typów ruchu 

towarowego o różnych prędkościach. W dłuższej perspektywie modernizacja istniejącej infrastruktury 
kolejowej w niektórych korytarzach będzie niewystraczająca dla dalszego rozwoju przewozów 
kolejowych, dlatego potrzebna będzie budowa nowych linii.  

Z punktu widzenia tranzytowego ruchu towarowego najważniejsze jest przygotowanie w ramach obecnej 

perspektywy następujących korytarzy transportowych: 

• pomiędzy Białorusią i Niemcami (C-E 20), 
• pomiędzy portami i granicą z Czechami i Słowacją (Bałtyk – Adriatyk), 
• pomiędzy Litwą i Polską. 

 

Rys. 11. Najważniejsze kolejowe tranzytowe korytarze transportowe w Polsce oraz wąskie gardła 
według danych zebranych przez UTK od towarowych przewoźników kolejowych  
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Korytarz Białoruś – Niemcy 

Korytarz C-E 20 stanowi część korytarza Morze Północne – Bałtyk, zarówno w zakresie Rozporządzenia 

PE i Rady UE 1315/2013 (sieć bazowa TEN-T), jak i Rozporządzenia 913/2010 (RFC). Można zakładać, 

że większość ruchu towarowego w ramach korytarza C-E 20 będzie się odbywać po liniach nr 2, 12, 11 i 3. 

Cały korytarz ma szanse i powinien zostać zmodernizowany do 2023 r.: 
 

• Linia nr 3 pomiędzy Warszawą i Poznaniem ma zostać zmodernizowana do 2020 r. i powinna 

zapewniać odpowiednią przepustowość dla ruchu mieszanego, 

• III etap prac na linii nr 2 pomiędzy Siedlcami i Terespolem uzyskał dofinansowanie z CEF. 
 

Z punktu widzenia „domknięcia” całego korytarza oraz spodziewanego rozwoju przewozów w ramach 

Nowego Jedwabnego Szlaku kluczowe jest zapewnienie modernizacji także pozostałych odcinków: 
 

• Łuków – Skierniewice, który nie otrzymał dofinansowania w III naborze CEF i jest na liście 

rezerwowej KPK (obecna prędkość to zaledwie 40-60 km/h, jeden tor częściowo nieczynny), 

• Skierniewice – Łowicz, który jest na liście rezerwowej KPK (niskie prędkości, ograniczenia), 

• Szczególną uwagę należy zwrócić na poprawę przepustowości przejścia granicznego z Białorusią 

i terminali przeładunkowych w rejonie Małaszewicz, na co strona białoruska i przewoźnicy kolejowi 

narzekają już dziś. Zwiększa to ryzyko omijania Polski, dlatego istotne jest także przygotowanie tras 

alternatywnych (np. odtworzenie zburzonego mostu granicznego koło Włodawy). 
 

Prowadzenie przelotowego ruchu towarowego po południowej obwodnicy Warszawy zapewni jego 

separację od intensywnego ruchu pasażerskiego wokół stolicy. Równie istotne jest wykonanie prac 

na obecnie towarowej obwodnicy Poznania, na której z kolei ma być prowadzony ruch mieszany (projekt 

rezerwowy w KPK). 

Aby umożliwić rozwój przewozów towarowych w tym korytarzu w przyszłości, należy rozważyć 
przygotowania do budowy linii dużych prędkości, która przejęłaby część ruchu pasażerskiego 
w relacjach Warszawa – Poznań – Berlin i zwiększyła przepustowość dla przewozów towarowych, 
jak się to działo w innych krajach, np. w Niemczech wzdłuż Renu. Linia dużych prędkości pomiędzy 
Poznaniem i Wrocławiem a Warszawą znajduje się w sieci bazowej TEN-T.  

Obecnie wzdłuż korytarza funkcjonuje kilka terminali intermodalnych. Właśnie powstał kolejny 

w Rzepinie (znajduje się w „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz w kompleksowej sieci 

TEN-T). 

Korytarz porty morskie – Śląsk – południowa granica 

Obecna perspektywa unijna stanowi szansę na stworzenie wysokiej jakości połączenia dla pociągów 

towarowych w ramach korytarza Bałtyk - Adriatyk (sieć TEN-T i RFC) pomiędzy portami morskimi 

a Śląskiem oraz Czechami i Słowacją. Oprócz tego, południowa część magistrali węglowej może służyć 

do obsługi ruchu pomiędzy krajami bałtyckimi i południem Europy. Korytarz pomiędzy Trójmiastem 

i południową granicą można podzielić na następujące odcinki: 

 

porty morskie obecnie ok. 1/3 transportu intermodalnego z udziałem kolei odbywa się 
z wykorzystaniem terminali portowych. Do 2022 r. porty morskie w Gdańsku 
i Gdyni, w tym terminale kontenerowe, zakończą inwestycje, które zwiększą 
ich możliwości przeładunkowe. Modernizacja korytarza może stymulować 
dalszy rozwój portów i zwiększyć udział kolei w transporcie kontenerów 
do i z terminali portowych (obecnie to ok. 30%). Poprawa kolejowego 
dostępu do portów ma już zapewnione współfinansowanie z CEF. 
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odcinek porty morskie 
– Maksymilianowo 

linia z Bydgoszczy do Gdańska przez Tczew charakteryzuje się dobrymi 
parametrami eksploatacyjnymi (prędkość 100 km/h). Natomiast 
zagęszczenie przewozów na północ od Tczewa stwarza wyzwanie dla 
przepustowości dla obsługi portu Gdynia – stąd przewidziane w KPK prace 
poprawiające przepustowość na linii nr 201. 

 

odcinek 
Maksymilianowo – 
Śląsk 

w KPK przewidziano prace na tym długim odcinku opiewające na kwotę 
ponad 2 mld zł. 

odcinek Śląsk – granica istotne jest wyeliminowanie wąskich gardeł w obrębie konurbacji górnośląskiej. 
Modernizacja infrastruktury do granicy z Czechami i Słowacją stwarzałaby z kolei 
możliwość większego korzystania przez odbiorców z tych krajów z polskich portów. 
Najistotniejsza wydaje się modernizacja połączenia do granicy z Czechami, wobec 
czego niepokojący jest fakt, że ciąg Katowice – Będzin – Tychy – Czechowice-
Dziedzice – Zebrzydowice uzyskał dofinansowanie z CEF na znacznie niższym niż 
pierwotnie zakładano poziomie. Biorąc pod uwagę intensywne wykorzystywanie tego 
odcinka przez pociągi pasażerskie, istotne jest planowane w KPK usprawnienie 
odcinka Bytom - Mysłowice – Oświęcim – Czechowice-Dziedzice jako 
alternatywnego ciągu łączącego Śląsk z Czechowicami-Dziedzicami. Kluczowy 
wydaje się także ciąg alternatywny od strony zachodniej, a więc linia nr 151 
Kędzierzyn-Koźle – Chałupki, szczególnie że wyremontowana linia nr 158 Rybnik – 
Chałupki jest w większości jednotorowa. Inwestycja ta byłaby komplementarna do 
planowanej modernizacji na odcinku Kędzierzyn-Koźle – Toszek Północ, jednak 
znajduje się na liście rezerwowej w KPK. W tym kontekście należy rozważyć 
możliwość stworzenia korytarza omijającego Śląsk od strony zachodniej, 
z uwzględnieniem  linii nr 152 na północ od Toszka Północ. 

 

W kontekście potencjalnego zwiększenia wykorzystania portów w Gdyni i Gdańsku przez odbiorców 

z Czech i Słowacji należałoby rozważyć modernizację linii nr 139 do przejścia granicznego w Zwardoniu. 

Poza tym, w portach w Gdyni i Gdańsku planowane jest pozyskiwanie kontrahentów w Obwodzie 

Kaliningradzkim i na Litwie, wobec czego znaczenia nabierać będzie stan połączenia z Kaliningradem (sieć 

bazowa TEN-T). 

Obecnie terminale kontenerowe w kompleksie portowym Szczecin-Świnoujście w bardzo niewielkim 

stopniu wykorzystują transport kolejowy. Należy jednak dążyć do zwiększenia tego wykorzystania, 

a biorąc pod uwagę także przewozy towarów nieskonteneryzowanych oraz rozszerzenie korytarza RFC 5 

o ten kompleks portowy, istotne jest połączenie Świnoujścia i Szczecina z Dolnym i Górnym Śląskiem oraz 

południową granicą. 

Korytarz Litwa – Polska 

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

obecnie pomiędzy granicą z Litwą a granicą z Niemcami i Czechami. W tym celu konieczne jest 

przygotowanie infrastruktury kolejowej łączącej Polskę z Litwą i Obwodem Kaliningradzkim, aby 

zwiększyć ruch towarowy i zapewnić odpowiednią przepustowość.  

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

(dalej: PKP PLK), aby planowany do ukończenia po 2023 r. odcinek Ełk – Litwa charakteryzował się 

odpowiednimi parametrami prędkości i przepustowości. Biorąc pod uwagę, że dla Unii Europejskiej jest to 

ważny odcinek korytarza Rail Baltica (E 75), który w krajach bałtyckich będzie przystosowany do dużych 

prędkości i przepustowości, konieczna wydaje się budowa nowej linii o parametrach spójnych z pozostałą 
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częścią korytarza. Jeżeli chodzi o część korytarza, która ma zapewnione dofinansowanie z CEF do 2023 r., 

dobudowanie drugiego toru powinno zapewnić odpowiednią przepustowość na odcinku Białystok – Ełk. 

Jeżeli chodzi o połączenie korytarza E 75 z korytarzem C-E 20, to optymalnym rozwiązaniem, w związku 

z intensywnym i rozwijającym się pasażerskim ruchem w obszarze metropolitalnym Warszawy, byłoby 

prowadzenie – przynajmniej docelowo – tranzytowego ruchu towarowego po wschodniej i południowej 

obwodnicy Warszawy. Łącznik pomiędzy Rail Balticą i korytarzem C-E 20 stanowi linia nr 13 na odcinku 

Krusze/Tłuszcz – Pilawa (lista rezerwowa KPK).  

Alternatywny do Rail Baltici przebieg korytarza łączącego kraje bałtyckie z Niemcami stanowi ciąg Ełk – 

Korsze – Olsztyn – Toruń – Poznań. Cały ten ciąg powinien zostać zmodernizowany do 2023 r. 

(elektryfikacja odcinka Ełk – Korsze oraz prace na odcinku Korsze – Jabłonowo Pomorskie znajdują się na 

liście podstawowej KPK). 

W przyszłości: korytarz Polska - Ukraina 

Jeżeli w przyszłości nastąpi ustabilizowanie sytuacji na Ukrainie oraz ewentualna akcesja tego kraju 

do UE, warto brać pod uwagę zwiększenie przewozów w wymianie handlowej pomiędzy Polską a Ukrainą, 

ale także wykorzystanie Ukrainy jako kraju tranzytowego w ramach południowej nitki na Nowym 

Jedwabnym Szlaku. W tym kontekście wyróżnić można dwa ciągi przewozowe: 

• C-E 30 – oprócz zakończenia modernizacji liniowych, do rozwiązania pozostaje kwestia 

przepustowości infrastruktury w rejonie przejścia granicznego w Medyce oraz przejazdu przez 

Śląsk w układzie wschód – zachód; 

• Linia Hutnicza Szerokotorowa – szansą na rozwój jest zwiększanie przepustowości istniejącej 

jednotorowej linii szerokotorowej oraz zwiększanie przewozów intermodalnych. Lepsze 

wykorzystanie położenia na Nowym Jedwabnym Szlaku może wymagać budowy nowych 

odcinków szerokiego toru na terenie Polski (np. z Białorusi). 

 

3.2 Popularyzacja wykorzystania kontenerów 

 

Tempo rozwoju konteneryzacji na świecie 

Transport ładunków w kontenerach to ogólnoświatowy, rozwijający się trend skutecznie wypierający 

transport tradycyjny. Obecnie ok. 90% drobnicy przewozi się w transporcie morskim kontenerami. 

W przypadku tego typu ładunków, rozwój portów intermodalnych przysłonił rolę portów tradycyjnych, 

bez odpowiedniego wyposażenia do obsługi ładunków intermodalnych.   
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Rosnące zainteresowanie przewozami ładunków w kontenerach w skali światowej zobrazować można na 

przykładzie maksymalnej ładowności kontenerowców wyrażonej w TEU. W 1956 r. pierwszy 

kontenerowiec Ideal X wyruszył w rejs z 58 kontenerami. Obecnie największy kontenerowiec ma 

ładowność wynoszącą ponad 21 tys. TEU, co przekłada się na 21 tys. kontenerów 20’. Rośnie 

zainteresowanie towarami importowanymi, szczególnie z Dalekiego Wschodu. Coraz większe 

kontenerowce pozwalają na zredukowanie kosztu jednostkowego transportu. 

 

Największy obecnie kontenerowiec na świecie OOCL Hong Kong (maksymalna ładowność 21 tys. TEU) wpływa do DCT 
Gdańsk, największego terminala kontenerowego w Polsce i na Morzu Bałtyckim (maksymalna pojemność 55 tys. TEU). 
Autor zdjęcia: Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl 
 

 

Rys. 12. Rozwój transportu kontenerami na przykładzie maksymalnej ładowności największych 
kontenerowców na świecie w latach 2000-2017 [tys. TEU] 

 

 

 

Aby skonfrontować dane światowe z rozwojem konteneryzacji w Polsce, warto przytoczyć dane 

dotyczące terminala kontenerowego Polsce – DCT Gdańsk, największego pod względem przeładunku 

terminala kontenerowego w Polsce oraz na Bałtyku. 
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Rys. 13. Wolumen rocznych przeładunków największego terminalu kontenerowego w Polsce, 
DCT Gdańsk w latach 2008-2016 [mln TEU] 

 

źródło : https://dctgdansk.pl, konsultacja 5 października 2017 r. 

 

Konteneryzacja ładunków staje się coraz bardziej popularna ze względu na to, że oferując ten standard 

(m.in. znormalizowane wymiary), kontenery umożliwiają szeroko pojętą intermodalność tej jednostki 

ładunkowej. Dodatkowe zalety konteneryzacji, w stosunku do transportu tradycyjnego to m.in.: 

 

• Zwiększona szybkość przewozu ładunku, na co pozwala krótki czas postoju pojazdu (np. pociągu, 

czy samochodu ciężarowego) w terminalach, 

• Obniżony koszt transportu, ze względu na uproszczenie procesów, wykorzystanie efektu skali 

oraz zmniejszoną liczbę pracowników, 

• Zwiększone bezpieczeństwo przewozu – ładunek podróżuje anonimowo, nie widać go przez 

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

zawartości, a ponadto kontener jest zaplombowany. W kontenerze jest więc trudniej uszkodzić 

czy utracić ładunek, 

• wygodny przeładunek – zestandaryzowany wygląd i wymiar gwarantuje prosty przeładunek 

za pomocą zestandaryzowanych narzędzi (np. suwnic, reachstackerów), 

• kontener sprawdza się jako miejsce czasowego magazynowania ładunku, brak jest potrzeby 

kosztownego magazynowania w oczekiwaniu na następny środek transportu, 

• ze względu na możliwość nakładania kontenerów jeden na drugi rośnie możliwość wykorzystania 

powierzchni składowej ograniczonych powierzchniowo terminali oraz możliwości transportowe 

zwłaszcza na kontenerowcach. 

 

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

jednostek kontenerowych możliwe jest ich zastosowanie przy przewozie nie tylko ładunków 

drobnicowych, lecz również masowych, płynnych czy materiałów niebezpiecznych.  
  

https://dctgdansk.pl/
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Rys. 14. Ładunek i rozładunek kontenera – towary masowe 

 

 

źródło: Frans de Jung – materiały szkoleniowe 

Rys. 15. Wybrane typy kontenerów ze względu na przeznaczenie i budowę 

 

 

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

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kontener_(transport)
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W Polsce nadal dominuje transport tradycyjny, a poziom wykorzystania kontenerów w obrocie jest niski. 

Samochody ciężarowe w większości przewożą tradycyjne ładunki głównie naczepą typu firanka. 

W krajach Europy Zachodniej proporcja, którą obserwujemy na drogach w Polsce, jest inna – przeważają 

ciężarówki z kontenerami. 
 

Może to wynikać z następujących przyczyn:  
 

• nieznajomość zalet i możliwości konteneryzacji przez rynek, 

• przywiązanie do tradycyjnego transportu drogowego, 

• prawdopodobnie większe koszty przewozu niektórych ładunków masowych kontenerem 

(np. węgla), 

• niekonkurencyjne warunki przewozu kontenerów transportem kolejowym (zbyt długi czas 

przejazdu, zbyt słaby stosunek jakości usługi do jej ceny). 
 

3.3 Przewóz naczep na odległość powyżej 300 km koleją w transporcie 
krajowym 

 

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

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

i Autostrad odnośnie komunikacji wewnątrz kraju widać, że średnio dobowy ruch samochodów 

ciężarowych na największą skalę występuje na odcinkach autostrad A1, A2 i A4, drodze ekspresowej S8 

łączącej Białystok z Warszawą oraz na dalszej części S8 łączącej Warszawę z Wrocławiem. Ponadto 

zauważalne jest też duże natężenie na poszczególnych odcinkach drogi łączącej Warszawę z Katowicami, 

tzw. ,,Gierkówce”.   
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Rys.16.  Macierz ruchu samochodów ciężarowych z przyczepą lub naczepą wewnątrz kraju 

 

źródło: Projekt badawczy „Zasady prognozowania ruchu drogowego z uwzględnieniem innych środków transportu”. 
DZP/RID-I-62 / 11 /NCBR/2016. 

 

Odległości w komunikacji wewnątrz kraju z Warszawy do miast takich jak Wrocław, Katowice czy też 

Gdańsk i Gdynia kształtują się na dystansie 300 km. Transport na takie odległości zgodnie z polityką 

opublikowaną w Białej Księdze, powinien być realizowany przez kolej.  

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

transportu. Samochody ciężarowe powinny być wykorzystywane w znacznym stopniu do transportu 

towarów na bliskie i średnie odległości. Istotne jest również dostosowanie infrastruktury przeładunkowej 

w głównych miastach Polski i zapewnienie sprawnego łańcucha dostaw. Tu kolej i droga stanowią 

uzupełnienie, a nie konkurencję. Informacje o natężeniu ruchu w kraju, jak i dane dotyczące odcinkowego 

ruchu pojazdów ciężarowych określają, gdzie w pierwszej kolejności należy rozważyć przeniesienie 

ładunków z dróg na kolej. UTK we współpracy z GDDKiA przyjrzał się relacjom w ruchu drogowym. 

Na podstawie wstępnej analizy można wskazać relacje, w których w pierwszej kolejności powinno się 

przenieść przewóz ładunków na kolej. Do relacji tych możemy zakwalifikować następujące kierunki: 

  

• Gdańsk/Gdynia-Warszawa, 

• Gdańsk/Gdynia-Łódź, 

• Warszawa-Wrocław, 

• Warszawa-Katowice. 

 

Badanie ruchu w konkretnych relacjach jest obecnie w fazie początkowej, ale prowadzone są prace nad 

wyznaczeniem dodatkowych tras, które mogłyby być przeniesione na kolej. Cztery główne trasy 

są przejazdami na dystansie ponad 300 km, które zgodnie polityką zawartą w Białej Księdze powinny być 

realizowane przez kolej. Docelowo powinno się dążyć do wskazania 20-30 tras, na których przewożone 

byłyby naczepy na platformach na dystansie powyżej 300 km. 
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Zapewnienie infrastruktury przeładunkowej dla naczep 

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

funkcjonuje wiele rozwiązań w tym zakresie. W poniższej tabeli zebrane zostały najważniejsze wymagania 

techniczne (np. dotyczące lokalizacji, zastosowanych technologii itp.), które infrastruktura 

przeładunkowa powinna spełniać. 

Główne wymagania  infrastruktury przeładunkowej dla naczep 

• lokalizacja infrastruktury w miejscach stykowych drogowo-kolejowych, 
• zapewnienie kompleksowej obsługi w terminalu – w jednym miejscu zebrani są operatorzy 

transportowi, spedytorzy, przedsiębiorstwa magazynowe, punkty utrzymania taboru kolejowego 
oraz drogowego. Realizacja funkcji kontrolnych, celnych, skarbowych, sanitarnych na nowej 
infrastrukturze przeładunkowej, 

• zapewnienie technologii informatycznych usprawniających obieg informacji o ładunku, czasie 
oczekiwania na realizację wybranych usług, dokumentacji przesyłek, 

• zapewnienie  zaplecza technicznego umożliwiającego obsługę wszystkich dostępnych  typów 
naczep, a zwłaszcza niedostosowanych do przeładunku z wykorzystaniem reachstakera 
lub suwnic (np. systemu NiKrasa), 

• zastosowanie rozwiązań umożliwiających horyzontalny załadunek naczep (takich jak 
np. Modalohr), 

• dostosowanie infrastruktury dla przewozów kolejowych w zakresie przyszłych wymagań 
technicznych – budowa torów umożliwiających obsługę składów pociągów do 750 m oraz o dużej 
masie brutto (obecnie bocznica największego terminalu morskiego DCT Gdańsk jest w stanie 
obsłużyć składy o długości do 618 m), 

• dostosowanie przestrzeni magazynowej do obsługi odpowiedniej liczby naczep, nawet  
w przypadku uruchomienia kilku pociągów w ciągu jednego dnia. 

Wykorzystanie istniejących terminali przeładunkowych i możliwe lokalizacje nowych 

W pobliżu większości miast o największym natężeniu ruchu zlokalizowane są terminale intermodalne. 

Tak jest m.in. w przypadku Gdańska, Łodzi, Poznania, Szczecina, Wrocławia czy Warszawy. Większość 

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

zwiększenie ich możliwości. 

Dodatkowo, jak wynika z analiz GDDKiA, powinna być również rozwijana infrastruktura przeładunkowa 

w Polsce wschodniej. Wpisuje się to w ,,Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, w której 

podkreślono braki infrastruktury transportowej oraz wskazano możliwe lokalizacje nowych terminali 

intermodalnych w tym regionie. 

Zapewnienie taboru do przewozu naczep 

Zwiększenie przewozu koleją naczep samochodowych wymaga zwiększenia dostępności 

specjalistycznego taboru. Specjalistyczny tabor może być kupowany bądź dzierżawiony. Wśród 

dostępnych technologii można wymienić wagony kieszeniowe (np. wagony T3000, Twin, Megafret, wagon 

typu 434S), w których umieszcza się tylko osie naczepy z kołami, a skrzynia ładunkowa oparta jest 

z przodu o wspornik. Takie rozwiązanie umożliwia tylko załadunek pionowy. Istnieją również inne 

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

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

Przedsiębiorstw Transportu Kombinowanego). 

Zarówno w kwestii budowania nowej infrastruktury jak i taboru, rozwój transportu intermodalnego 

stworzy dużą szansę dla wykorzystania potencjału polskiego przemysłu z branży kolejowej. 

Należy zaznaczyć, że czynne włączenie się państwa mogłoby znacząco wspomóc i przyspieszyć ten proces. 



 

 

 

24 

3.4 Przewóz całych zestawów samochodowych (ciągnik siodłowy + naczepa) 
koleją w tranzycie 

 

 

 

W Polsce w części północno-wschodniej jak i na głównych szlakach drogowych wschód-zachód 

odnotowujemy znaczny ruch samochodów ciężarowych. W dłuższym okresie przy obecnym poziomie 

ruchu, bez kosztownych inwestycji w rozbudowę, drogi nie będą w stanie odebrać rosnącego potoku 

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

samochodów ciężarowych w tranzycie.  

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

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

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

Na podstawie zebranych przez Urząd informacji od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 

widać, że najwyższy wskaźnik dobowego natężenia ruchu występuje na przejściach granicznych  

w Świecku, Budzisku, Cieszynie-Boguszowicach oraz w miastach ,,portowych” – Gdańsku i Gdyni. 
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Rys. 17.  Średni dobowy graniczny ruch drogowy oraz lokalizacja terminali kontenerowych 

  

 
 

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

macierzy przedstawiono dominujące kierunki w transporcie. 

Analizując strumienie ruchu w drogowych przewozach towarowych na terenie Polski, zauważyć można 
zasadność budowy nowych linii kolejowych, które w większym stopniu odpowiadałyby kierunkom 
przepływu towarów i przewożących je pojazdów. W szczególności należy rozważyć budowę nowych 
linii kolejowych prowadzących z Budziska do granicy z Niemcami.    
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Rys.18. Macierz ruchu samochodów ciężarowych z przyczepą lub naczepą w ruchu tranzytowym 

 
 

źródło: Projekt badawczy „Zasady prognozowania ruchu drogowego z uwzględnieniem innych środków transportu”. 
DZP/RID-I-62 / 11 /NCBR/2016. 

Dla właściwej realizacji projektu przewozu całych zestawów samochodowych w tranzycie konieczne jest 

również wprowadzenie systemu wskazującego kolej jako środek transportu w tych kierunkach. Ponadto 

oferta kolei powinna cechować się punktualnością przewozów, przewidywalnością oferty w dłuższej 

perspektywie czasu oraz odpowiednio skalkulowaną ceną usługi. 
 

Zapewnienie infrastruktury i taboru do przewozów w ramach „ruchomej drogi”, odpowiednik RoLa 
(Rollende Landstraße) 
 

Zastosowanie rozwiązań „ruchomej drogi” wiąże się z dużym kosztem, który w znacznym stopniu mógłby 

zostać sfinansowany ze Skarbu Państwa. Połączenia tego typu miałyby jedynie miejsce w przypadku dużej 

liczby obsłużonych pojazdów oraz na terenach, które ze względu na swoje walory powinny być chronione. 

W związku z dużymi nakładami finansowymi analiza decyzji powinna mieć charakter priorytetowy, 

a lokalizacja tras powinna odpowiadać zapotrzebowaniu. Realnym zyskiem z tego rozwiązania byłyby 

mniejsze koszty zewnętrzne. 
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Postulaty niezbędne do wdrożenia systemu „ruchomej drogi” w zakresie infrastruktury i taboru 

 
• utworzenie operatora realizującego przewozy „ruchomej drogi” przy współfinansowaniu 

Państwa, 
• opracowanie głównych tras i dostosowanie infrastruktury kolejowej i przeładunkowej – duże 

wymagania w zakresie jakości torów, stworzenie systemu informatycznego umożliwiającego 
sprawną realizację usług w zakresie nieprzerwanego transportu przez terytorium Polski, 

• partnerstwo zagraniczne w celu uruchomienia możliwych tras „ruchomej drogi” 
rozpoczynających się poza obszarem Polski (współpraca z pozostałym państwami bałtyckimi 
– wykorzystanie potencjału Rail Baltica), 

• w pierwszej kolejności wśród rozwiązań związanych z ideą „kolejowej drogi” powinny zostać 
zbadane trzy najważniejsze trasy tranzytowe: Litwa – Niemcy, Litwa – Czechy, Niemcy – 
Białoruś, 

• w przypadku  przejść granicznych na wschodzie infrastruktura przeładunkowa powinna 
zostać dostosowana do planu Nowego Jedwabnego Szlaku, obecnie przeprowadzane 
modernizacje powinny umożliwiać przewóz typu RoLa, 

• współpraca z producentami wagonów specjalistycznych umożliwiających transport tym 
systemem w zakresie zakupu przez Państwo odpowiednich wagonów, likwidacja utrudnień 
w zakresie dojazdu do infrastruktury przeładunkowej m.in. dostosowanie dróg do wymagań 
związanych z naciskiem na oś, liczbą pasów ruchu, połączeniami z głównymi szlakami 
drogowymi.   

 

 

3.5 Wyrównanie szans transportu drogowego i kolejowego 

 

Wprowadzenie równych szans działalności dla przewoźników drogowych i kolejowych jest elementem 

niezmiernie istotnym dla rozwoju transportu kolejowego. Brak równości szans widać na przykładzie opłat, 

które ponoszą przewoźnicy za dostęp do infrastruktury. W chwili obecnej przewoźnicy kolejowi ponoszą 

opłaty za każdy pociągokilometr zrealizowany na sieci zarządcy infrastruktury. Ponadto  

w kalkulacji opłat za infrastrukturę kolejową uwzględniany jest również ciężar brutto pociągu. 

W przypadku transportu drogowego przewoźnicy ponoszą natomiast opłaty jedynie za wybrane odcinki 

dróg, a ponadto stawka dla samochodów ciężarowych jest niezależna od masy całkowitej pojazdu.  

W Polsce za kontrole w transporcie drogowym odpowiada Inspekcja Transportu Drogowego, która ma 

ograniczone przepisami możliwości. ITD jest formacją cywilną, która może korzystać ze swoich szerokich 

uprawnień wyłącznie w godzinach pracy, tj. od 8:15 do 16:15. W godzinach 6:00–22:00 inspektorzy, poza 
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czasem pracy, prowadzą tylko doraźne kontrole pojazdów ciężarowych. Jak podkreślił NIK  

w raporcie za 2014 r., inspektorzy transportu drogowego w ograniczony sposób pełnią służbę w dni wolne 

od pracy oraz w porze nocnej. Wiedzą o tym dobrze kierowcy ciężarówek i starają się uniknąć kontroli. 

Konieczne są działania na szerszą skalę. Należy mieć ponadto na uwadze, że z danych Instytutu 

Badawczego Dróg i Mostów wynika, że samochód ciężarowy przeciążony od 10% do ponad 50% powoduje 

efekt niszczący nawierzchnię od 20 do 400 razy większy w porównaniu z tym o prawidłowej wadze. 

Pojazdy przeciążone to także znaczne skrócenie czasu życia całej drogi. Przy średnim przeciążeniu rzędu 

20% i założeniu, że auta takie stanowią 1/3 ogółu pojazdów ciężkich, żywotność drogi może ulec skróceniu 

od 50 do nawet 150%. W skrajnym przypadku należy taką drogę remontować, nie co 10, a co 3 lata. 

W Polsce powinno się wprowadzić pomiar masy samochodów ciężarowych na przejściach granicznych 

oraz na szerszą skalę wykorzystywać urządzenia do pomiaru wagi na autostradach, drogach 

ekspresowych i pozostałych drogach krajowych. Potrzebne jest opracowanie systemu pomiaru masy 

samochodów ciężarowych w oparciu o wagi stacjonarne jak i urządzenia mobilne. Analizując obecne 

wpływy z tytułu kar dla przeciążonych samochodów ciężarowych w Polsce widać, że nie są one w stanie 

zrekompensować strat poniesionych na remonty uszkodzonych nawierzchni. 

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

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

transportu. Rozwiązania zastosowane w tych państwach są skuteczniejsze niż w Polsce i pozwalają 

na zwiększenie dyscypliny i zapewnienie przestrzegania przepisów przez przewoźników. 

 

 
Rozwiązania z wybranych państw europejskich mające na celu ograniczenie ruchu drogowego oraz 

kontrole ruchu przez odpowiednie służby. 
 

KRAJ ROZWIĄZANIA ORGANY KONTROLUJĄCE I ICH UPRAWNIENIA 

NIEMCY 

Od 2005 r. opłaty 
za korzystanie 
ze wszystkich autostrad 
dla ciężarówek 
o dopuszczalnej masie 
co najmniej 12 ton. 
W 2015 r. limit masy 
zmniejszono do 7,5 tony 
oraz rozszerzono system 
opłat o 2,3 tys. dróg 
krajowych. 
Plan wprowadzenia 
opłat za korzystanie 
ze wszystkich dróg 
krajowych od lipca  
2018 r. 

• Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzanie 
kontroli pojazdów ciężarowych jest Bundesamt für 
Güterverkehr, w skrócie BAG, czyli Federalny Urząd ds. 
Transportu Towarów, 

• Kontrolerom BAG przysługuje szereg uprawnień 
podobnych do tych przysługujących policji, 

• Wszystkie grupy kontrolerów połączone  
są bezpośrednio z Centralą przez UMTS (Uniwersalny 
System Telekomunikacji Ruchomej), 

• Inspektorzy mogą sprawdzać kierowców i pojazdy we 
współpracy z policją, urzędem celnym oraz organem 
nadzoru nad prowadzeniem działalności gospodarczej, 

• Inspektorzy nie są zobligowani do przestrzegania 
jakichkolwiek norm dotyczących tolerancji podczas 
ważenia samochodu ciężarowego, mogą jednak dopuścić 
przekroczenie do 2%, 

• Sprawdzana jest opłata za przejazd, czas pracy kierowcy, 
wymiary pojazdu, nacisk na osie, masa całkowita oraz 
przestrzeganie dopuszczalnych norm poziomu hałasu 
i emisji zanieczyszczeń, 

• Kontrolerzy badają stan techniczny pojazdów 
i zabezpieczenie ładunku, 

• Dodatkowo sprawdzane są wymagane dokumenty  
tj. licencje, certyfikaty, dokumenty dotyczące 
przewożonego towaru, polisy OC oraz ubezpieczenia od 
szkód towarowych. 
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SZWAJ-
CARIA 

Referendum z 1994 r. 
wprowadziło zakaz 
rozbudowy autostrad 
przez Alpy. 
Zwiększono opłaty dla 
ciężarówek - opłata 
drogowa uwzględnia 
koszty zewnętrzne, masę 
pojazdu, kategorię emisji 
spalin i długość trasy. 
Wprowadzono opłaty 
za każdy km dla 
samochodów o masie 
pow. 3,5 tony oraz zakaz 
ruchu samochodów 
ciężarowych 
w godzinach nocnych, 
niedziele i święta 
państwowe. 

• Nadzór nad transportem realizowanym przez pojazdy 
ciężarowe sprawuje Wydział ds. Policji Drogowej; 

• Kontrole są skrupulatne i szczegółowe, w związku 
z czym mogą trwać nawet kilka godzin, 

• Mandaty są wystawiane w uzależnieniu od poziomu 
zarobków, płatności należy dokonać od razu. Stosuje 
się system mandatów dziennych. W ciągu dnia może 
zostać nałożona kara w wysokości 
od 1 do 60 mandatów w zależności od przewinienia 
i stopnia zamożności zatrzymanego kierowcy, 

• Pod Bernem działa Centrum Kontroli Transportu 
Drogowego, które prowadzi szczegółową kontrolę  
w zakresie uprawnień kierowców, stanu technicznego 
pojazdów, masy, zabezpieczenia ładunku oraz czasu 
pracy, jazdy i odpoczynku, 

• Policja restrykcyjnie sprawdza przestrzeganie 
obowiązku posiadania winiety. Za brak ważnej winiety 
lub niewłaściwe jej umiejscowienie grożą wysokie kary 
pieniężne, 

• Prawo jest  restrykcyjne, jeśli chodzi o przekroczenie 
dopuszczalnej masy przez pojazd ciężarowy. Istnieje 
tolerancja w wysokości 3% masy zważonego pojazdu 
wynikająca z marginesu błędu urządzenia mierzącego. 
 

AUSTRIA 

W celu ograniczenia 
ruchu drogowego  
w wielu regionach 
obowiązują ograniczenia 
dotyczące tonażu, 
wysokości i prędkości 
ciężarówek (60 km/h 
dla jazdy w nocy 
na autostradach). 
Wprowadzono zakazy 
przejazdu samochodów  
z przyczepami, zakazy 
przejazdu samochodów 
ciężarowych i ciągników 
siodłowych 
dopuszczonych do ruchu 
przed 1992 r., oraz 
zakazy jazdy nocą oraz 
w dni wolne. 

• Za kontrolę pojazdów ciężarowych odpowiedzialny 
jest Federalny Urząd Transportowy, a także 
Departament Federalnego Ministerstwa Innowacji  
w Transporcie i Technologii, 

• Podczas kontroli  pojazdy kierowane są 
na wyznaczone pasy ruchu lub też przejazd na drogach 
szybkiego ruchu odbywa się przez parkingi, na których 
każdy samochód przejeżdża przez urządzenie 
mierzące ciężar pojazdu, 

• Regulacje dotyczące masy oraz tolerancji w ważeniu 
pojazdów zawarte są w dokumencie nazwanym Motor 
Vehicle Act, 

• Nie istnieje żadna oficjalna tolerancja dotycząca 
przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu. 
Inspektorzy mogą jednak zastosować ostrzeżenie dla 
kierowcy gdy przekroczenie nie jest wyższe niż 2%. 

 

 

W Polsce dla wyrównania szans transportu drogowego i kolejowego, oprócz kontroli samochodów 

ciężarowych przez odpowiednie służby, istotne jest również wprowadzenie odpowiednich regulacji 

prawnych mających na celu ograniczenie ruchu samochodów ciężarowych na dłuższych trasach 

krajowych oraz w przewozach tranzytowych. Jednym z elementów polityki w tym zakresie może być  

wprowadzenie systemu opłat drogowych bazujących na odległości przebytej przez ciężarówki. 

Dodatkowym kryterium wpływającym na wysokość opłat byłby również stopień zanieczyszczenia 

emitowanego przez dany pojazd. Kryterium opłat za zanieczyszczenie środowiska uwzględniałoby nie 

tylko normy EURO, jeśli chodzi o emisję spalin, ale rzeczywiste zanieczyszczenie wygenerowane przez 

konkretny pojazd na wybranej trasie. Im dłuższa trasa, tym wyższy poziom generowanego 

zanieczyszczenia i proporcjonalnie rosnące opłaty. W celu uniknięcia poszukiwania przez kierowców 
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objazdów obecnie istniejącej sieci dróg objętych opłatami konieczne byłoby rozszerzenie opłat 

na alternatywne drogi krajowe niższej kategorii. W Polsce obecnie system poboru opłat viaTOLL 

obejmuje niecałe 20% dróg krajowych (3660 km z ponad 19 tys. km).  

 

Rys. 20. Mapa sieci dróg krajowych objętych elektronicznym systemem poboru opłat viaTOLL 

 

 

 

 

W dniu 9 lipca 2017 r. zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów  do systemu viaTOLL przyłączonych 

zostało około 360 km dróg krajowych. Było to ósme rozszerzenie systemu. Wprowadzenie opłat 

drogowych na wszystkich drogach krajowych powinno służyć co najmniej częściowemu pokryciu kosztów 

zewnętrznych generowanych przez samochody ciężarowe oraz kosztów związanych z remontami 

i eksploatacją dróg. Ruch samochodów ciężarowych w Polsce ma niewątpliwie dużo większe negatywne 

oddziaływanie na środowisko niż transport kolejowy, jest obciążeniem dla osób mieszkających w pobliżu 

dróg oraz utrudnieniem dla kierowców samochodów osobowych.  

W związku z powyższym, zasadne wydaje się wprowadzenie większej internalizacji kosztów 

zewnętrznych przez transport drogowy, szczególnie że w wielu krajach Europy Zachodniej, 

np. w Niemczech koszty samego dostępu do infrastruktury drogowej są wyższe niż do kolejowej. 

W Szwajcarii, gdzie udział transportu kolejowego utrzymuje się na wysokim poziomie, opłata drogowa 

została wprowadzona już w 2011 r. Są w niej uzwględnione koszty zewnętrzne, a przychody z opłaty 

są przeznaczane m.in. na utrzymanie i modernizację infrastruktury kolejowej. Z podatku drogowego dla 
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samochodów ciężarowych (LSVA) zwolnione są pojazdy, które pokonują trasę transportową tranzytem 

kolejowym. Istnieje zakaz ruchu ciężarówek w nocy, niedziele i święta, zaś winieta roczna jest 

obowiązkowa niezależnie od liczby przejazdów. W Austrii, gdzie również udało się w ostatnich latach 

utrzymać wysoki udział transportu kolejowego, przewóz samochodów ciężarowych pociągami jest 

subsydiowany przez państwo, zaś przewozów niektórych towarów transportem drogowym pomiędzy 

Niemcami i Włochami jest zakazany.  

Ulgi dla przewozów intermodalnych za dostęp do infrastruktury 

Dla przewoźników kolejowych wykonujących przewozy intermodalne koleją w Polsce nadal, na tle innych 

krajów europejskich, są wysokie stawki za dostęp do infrastruktury kolejowej, a jednocześnie prędkość 

handlowa jest znacznie niższa. Przykładowo opłata za pociąg intermodalny 1000 t za 1 km w Polsce 

po uwzględnieniu ulgi intermodalnej (25%) wynosi: 1,21 – 3,15 euro (średnio przewoźnicy płacili 2,5 euro 

za 1 pockm). Ponadto dość wysoki udział w kosztach działalności operacyjnej mają koszty paliwa i energii 

– ponad 11% w 2016 r. Należy podkreślić, że średnia prędkość w Polsce dla pociągów intermodalnych 

to tylko ok. 31 km/h w 2016 r. 

Na podstawie wywiadu UTK w ramach współpracy regulatorów (IRG) stawki w wybranych krajach 

są następujące (w euro): Hiszpania: 0,2, Dania: 0,65, Finlandia:  1,35, Słowenia: 0,57 – 1,53, 

Chorwacja: 0,37 – 1,83, Portugalia: 1,38, Bułgaria: 1,54, Szwecja: 1,55, Austria: 0,73 – 2,45 w zależności 

od linii, Węgry: 2,12, Holandia: 3,13, Rumunia: 2,78 – 3,39, Niemcy: 3,88 (opłata za szybkie pociągi 

towarowe). Ponadto np. w Niemczech zapowiedziano obniżki stawek o 50%. 

Stosowanie ulgi intermodalnej w 2016 r. przyniosło przewoźnikom oszczędność w wysokości 28,3 mln. 

Można mówić o wpływie na wzrost przewiezionych kontenerów koleją, jednak nadal w Polsce znikomy 

jest udział przewożonych koleją naczep, czy ciągników siodłowych. Niezbędne są dalsze ulgi i zachęty dla 

przewoźników (np. uwzględniające wzrost pracy eksploatacyjnej). Aby poprawić konkurencyjność kolei 

na rynkach transportowych opłaty za dostęp do infrastruktury kolejowej muszą stać się bardziej 

konkurencyjne. To wpłynie na innowacyjność podmiotów funkcjonujących w transporcie kolejowym. 

W takich przypadkach przy ustalaniu wysokości stawek, punktem początkowym w rozważaniach nad jej 

wysokością powinny być ponoszone koszty przez przewoźników drogowych, jak również realny czas 

przewozu towaru w kontenerach konkurującymi ze sobą środkami transportu. 

Rola zarządcy infrastruktury kolejowej 

Istotną rolę w procesie przeniesienia towarów z dróg na kolej ma zarządca infrastruktury. To  jego celem 

powinno być stworzenie sieci infrastruktury, która obsłuży wzrastające potrzeby transportowe. 

Dla przykładu na trasie Trakiszki – Rzepin, w celu przejęcia 10% przewozów z dróg, należy uruchomić 

dodatkowo ok. 10 par pociągów. Istotna jest ścisła współpraca PKP PLK oraz GDDKiA w zakresie 

modelowania ruchu środków transportu, jak również szybkie reagowanie na wzrastający popyt. 

Należy wskazać na zasadność ujęcia w programie wieloletnim „Pomoc w zakresie finansowania kosztów 

zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku”, dla PKP PLK 

szczegółowych celi motywujących podmiot do zwiększenia przepustowości sieci m.in. poprzez eliminacje 

„wąskich gardeł” i wzrostu prędkości dla przewozów intermodalnych. 

Jednocześnie kontrola efektywności działań zarządcy powinna być objęta nadzorem Prezesa UTK, 
poprzez opiniowanie realizacji ww. programu wieloletniego, umowy wieloletniej podpisanej na jego 
podstawie i planu biznesowego.  

Istotnym aspektem działalności PKP PLK powinna być koncentracja na kliencie. Kolej musi nadążać 

za zmieniającym się popytem oraz potrzebami klientów (zarówno przewoźników jak i samych nadawców 
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ładunku). Urynkowieniu powinna ulec infrastruktura, która powinna służyć rynkowi. Prace remontowe 

i modernizacyjne prowadzone na sieci nie powinny w sposób istotny zakłócać ruchu pociągów, ani ich 

opóźniać.    

Zarządca powinien stworzyć systemy zachęt – im więcej przewozów, tym większa ulga dla przewoźnika. 

Jednocześnie powinien zapewniać wsparcie przy rozwoju bocznic oraz terminali towarowych. 

 

Promocja usług kolejowych 

W momencie, w którym kolej osiągnie prawidłowy poziom usług, należy mieć na uwadze skuteczną 

i docierającą do interesantów promocję usług, skierowaną głównie do klientów korzystających jeszcze 

z transportu drogowego. W ramach tak rozumianej promocji należy wskazywać na ogromny potencjał 

kolei, a w szczególności na jej skuteczność i atrakcyjne koszty jednostkowe przy przewożeniu dużego 

wolumenu ładunku. 
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4. Wnioski 
 

 

 

 

• W celu wzrostu znaczenia kolei w transporcie konieczne jest zwiększenie udziału transportu 
intermodalnego. Aby to osiągnąć konieczna jest aktywna długofalowa polityka Państwa. 

• Należy rozważyć wprowadzenie skutecznych rozwiązań z innych krajów w zakresie 
interwencji Państwa w rozwój transportu intermodalnego z udziałem kolei. Przykłady krajów 
zachodnioeuropejskich pokazują, że im bardziej aktywna polityka wspierania kolei, tym 
większy jej udział w rynku transportowym. Wprowadzenie przez Szwajcarię bardzo wysokich 
opłat drogowych i ograniczeń w ruchu drogowym, przy jednoczesnych zniżkach dla 
towarowych przewozów kolejowych, doprowadziło do wyjątkowego na tle innych krajów 
wzrostu udziału kolei. 

• Perspektywa unijna do 2023 r. stanowi wielką szansę, by zmodernizować wszystkie główne 
korytarze służące przewozom towarowym tak, by po 2023 r. transport kolejowy zaczął 
przejmować towary z dróg. Kluczowe jest wykorzystanie środków na udrożnienie 
podstawowych ciągów wywozowych z Górnego i Dolnego Śląska czy poprawę infrastruktury 
i przepustowości na przejściach granicznych (szczególnie w rejonie blokujących się już teraz 
Małaszewicz), likwidację wąskich gardeł. Konieczne jest więc monitorowanie realizacji 
projektów z KPK i kontrola wyboru kolejnych, szczególnie z listy rezerwowej, by efektem były 
zmodernizowane kompleksowe ciągi przewozowe. Szczególną uwagę należy zwrócić 
na tranzyt przez Polskę. 

• Modernizacje infrastruktury kolejowej powinny zapewniać odpowiednią przepustowość 
sieci, szczególnie dla ruchu towarowego. Każdy projekt powinien brać pod uwagę oprócz 
podwyższenia prędkości także większą przepustowość, co może wymusić budowę mijanek, 
nowych torów (w tym do wyprzedzania), modernizację układów stacyjnych i urządzeń srk.  

• Modernizacje powinny także bezwzględnie dostosowywać infrastrukturę liniową i punktową 
do obsługi pociągów o długości 750 m, co jest niezbędne dla zwiększenia rentowności 
przewozów intermodalnych. Także inne parametry, takie jak skrajnia, powinny umożliwiać 
obsługę wszystkich typów przewozów intermodalnych (kontenery, naczepy, całe zestawy 
samochodowe). 

• Należy dążyć do separacji intensywnego ruchu pasażerskiego i towarowego poprzez 
przeznaczanie linii omijających skupiska ludności na potrzeby ruchu towarowego. 
Rozwiązaniem jest także budowa dodatkowych torów, a być może również nowych linii, w tym 
linii dużych prędkości, aby uwolnić przepustowość na obciążonych liniach o ruchu mieszanym 
(planowane np. w Wielkiej Brytanii). 

• Kontener powinien stać się powszechną w użyciu jednostką do przewozu wielu typów 
ładunków. Pozwoli to polskiej kolei na uzyskanie większego wolumenu ładunku dzięki 
zwiększonej szybkości dostawy. Jeśli rozwój kolei nie pozwoli na jej efektywne wykorzystanie 
na rynku przewozów intermodalnych, zostanie ona wyparta przez transport drogowy. 
Dlatego potrzebne jest wprowadzenie zachęt do korzystania z kontenera jako jednostki 
transportowej. Przykładem takiego działania mogłyby być ulgi podatkowe dla przewoźników 
intermodalnych, zarówno kolejowych jak i drogowych, a w przypadku tych ostatnich jedynie 
dla wykonujących przywóz i odwóz kontenerów na tzw. pierwszej i ostatniej mili. 

• Na wzór krajów europejskich, które skutecznie przeniosły ładunki z dróg na kolej, należy 
zwiększyć udział przewozu koleją naczep i przyczep samochodowych, wymiennych nadwozi 
samochodowych, a także całych samochodów ciężarowych. 



 

 

 

 

 

• Dla zwiększenia znaczenia kolei w przewozie naczep na odległość powyżej 300 km należy 
zapewnić długoterminowe finansowanie modernizacji istniejących i budowy nowych 
obiektów infrastruktury kolejowej. Potrzebne są nowoczesne centra logistyczne wraz 
z odpowiednim zapleczem usługowo-administracyjnym. Inwestycje w infrastrukturę 
punktową powinny być ściśle skorelowane z inwestycjami w infrastrukturę drogową. Należy 
również rozważyć wprowadzenie rozwiązań obowiązujących w innych krajach, np. ulgi dla 
transportu drogowego na pierwszej i ostatniej mili. 

• Przewozy tranzytowe całych zestawów samochodowych (ciągnik siodłowy + naczepa) 
powinny odbywać się w następujących kierunkach: Litwa – Czechy, Litwa – Niemcy i Białoruś 
– Niemcy. Wymaga to przygotowania odpowiedniej infrastruktury dla rozwiązań „ruchomej 
drogi” i kompatybilnego z wybraną technologią taboru. Zasadne wydaje się również 
wprowadzenie dodatkowych zachęt dla przewoźników drogowych. 

• W celu wyrównania szans transportu drogowego i kolejowego istotne jest wprowadzenie 
systemu poboru opłat na całej sieci dróg krajowych w Polsce. Łączna długość sieci dróg 
krajowych objętych elektronicznym systemem poboru opłat wynosi w Polsce jedynie 
około 3,7 tys. km z ponad 19 tys. km. We wschodnich regionach Polski jest niewiele odcinków 
objętych obecnym systemem poboru opłat. Dodatkową rekomendacją w tym zakresie jest 
przesunięcie środków z opłat drogowych w większym stopniu na wsparcie transportu 
kolejowego. 

• Istotne jest zwiększenie intensywności kontroli w transporcie drogowym oraz poprawa 
ich oddziaływania i wpływu na przewoźników drogowych, którzy nie przestrzegają przepisów 
w zakresie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów. Dlatego możliwości działania 
Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego powinny zostać rozszerzone. Należy stworzyć 
system skutecznych, wymagających i rygorystycznych kontroli stanu technicznego i masy 
pojazdów przez GITD – w szczególności na wjeździe do kraju, określenie katalogu wysokich 
kar i ich egzekwowania w przypadku łamania przepisów 

• Opłaty za dostęp do infrastruktury kolejowej powinny być konkurencyjne w stosunku 
do transportu drogowego. Dlatego też konieczne jest rozwijanie systemu ulg dla przewozów 
intermodalnych na kolei. 

• Skuteczne narzędzia wsparcia rozwoju przewozów intermodalnych z udziałem kolei powinien 
wprowadzić również zarządca infrastruktury. Jednocześnie kontrola efektywności działań 
zarządcy powinna być objęta nadzorem Prezesa UTK, poprzez opiniowanie realizacji 
programu wieloletniego, umowy wieloletniej podpisanej na jego podstawie i planu 
biznesowego. 
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