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 Dynamicznie rozwijający się transport intermodalny jest największą szansą dla 

poprawienia sytuacji przewozów towarów koleją, które cały czas zdominowane są przez 

przewozy masowe. Mając na względzie ogromny potencjał leżący w transporcie intermo-

dalnym, a przede wszystkim szansę dla rozwoju transportu kolejowego, rok 2013 został 

ogłoszony przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego rokiem przewozów intermodal-

nych. Z kolei Minister Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej powołał w dniu 

11 grudnia 2012 r. Radę do spraw transportu intermodalnego.  

 Dane z 2012 roku wykazują dalszy dynamiczny rozwój transportu jednostek inter-

modalnych koleją.  Porównując Polskę do innych krajów europejskich, widać również jak 

ogromny potencjał jest jeszcze do wykorzystania. Dalszy dynamiczny rozwój przewozów 

intermodalnych będzie jednak warunkowany odpowiednimi działaniami, które stworzą dla 

kolei konkurencyjne warunki w stosunku do innych gałęzi transportu, tak aby przewoźnicy 

kolejowi mogli ze swoją ofertą stanowić istotne ogniwo łańcucha logistycznego.  

 Urząd Transportu Kolejowego analizował już wiele aspektów rynku transportu 

intermodalnego z wykorzystaniem kolei (m.in. dynamikę rynku, porównanie na tle innych 

państw UE oraz ogólną charakterystykę rynku). Jeden z dokumentów kompleksowo opisu-

jący sytuację transportu intermodalnego w Polsce zamieszczony został na stronie interneto-

wej Urzędu:  

http://www.utk.gov.pl/portal/pl/209/1634/

Analiza_rynku_kolejowych_przewozow_intermodalnych_w_2011_roku.html 

 Niniejszy dokument przedstawia zebrane we współpracy z głównymi interesariu-

szami kwestie, mogące stanowić bariery w rozwoju kolejowych przewozów intermodalnych. 

Aspekty te podzielone zostały na dwie kategorie – długofalowe (systemowe), które wyma-

gają zweryfikowania systemowego podejścia do kolei jako gałęzi transportu oraz krótkoter-

minowe, które wymagają działań doraźnych,  podejmowanych szybko, w sposób znaczący 

powodujących poprawę konkurencyjności kolei w transporcie intermodalnym bez znaczą-

cego obciążania budżetu państwa. 

 Wskazane tu problemy, których zebranie było możliwe tylko w wyniku aktywnej 

współpracy z głównymi interesariuszami, tj. przewoźnikami kolejowymi wykonującymi 

transport intermodalny, podmiotami zarządzającymi terminalami, operatorami intermodal-

nymi oraz zainteresowanymi organizacjami społecznymi, powinny być wynikiem głębokiej 

analizy. Propozycje zmian mających na celu zniesienie niektórych ze wskazanych w doku-

mencie barier zostały opracowane z uwzględnieniem oszczędności, jakie osiągnie społe-

czeństwo poprzez redukcję kosztów zewnętrznych generowanych przez transport 

 Likwidacja wszystkich barier spowoduje powstanie przyjaznej środowisku oraz 

bezpieczniejszej alternatywy dla innych gałęzi transportu, ograniczenie emisji spalin czy też 

energochłonności transportu. 

 Mamy nadzieję, że niniejszy raport będzie stanowił istotny wkład do dyskusji 

o transporcie intermodalnym w 2013 roku oraz kolejnych latach. 

Wstęp 
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SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM 

 

 Przewozy intermodalne są perspektywicznym segmentem 

transportu w Polsce. W tym zakresie dynamicznie rozwijają się kole-

jowe przewozy intermodalne, np.: łącznie w 2012 roku przetranspor-

towano 638 796 sztuk kontenerów, co w przeliczeniu stanowiło 

1 033 633 TEU. W porównaniu do 2011 roku nastąpił wzrost liczby 

przewiezionych kontenerów o 30,66% oraz TEU o 29,45%. Mimo 

osiągnięcia tych rekordowych wyników, wzrost przewozów intermo-

dalnych koleją wyhamował znacząco w całym 2012 roku. Oznacza to 

zagrożenie stagnacją, co daje wyraźny impuls do działania 

w kierunku pobudzenia rynku. 

 Wzrost zapotrzebowania gospodarki na przewozy towarów 

wysokoprzetworzonych w kontenerach przekłada się na dynamiczny 

rozwój sektora przewozów intermodalnych. Pomimo, że rynek 

w Polsce nadal opiera się na przewozach masowych, odnotowuje się 

ich systematyczną tendencję spadkową już od początku lat 90. 

Przewóz węgla kamiennego, który stanowi blisko 40% wszystkich 

ładunków masowych przewożonych koleją, również odnotowuje 

wyraźne spadki. Przyczyną takiego stanu są m. in. zmiany struktury 

zapotrzebowania na surowce energetyczne, w tym wzrost znaczenia 

węgla brunatnego. Jednakże z uwagi na fakt, że węgiel brunatny 

charakteryzuje się wysoką zawartością wilgoci, transport kolejowy 

nie jest z reguły wykorzystywany do przewozu tego typu surowców. 

 
Mimo osiągnięcia rekordowych wyników wzrost  
przewozów intermodalnych koleją wyhamował  

znacząco w całym 2012 roku.  

Przewozy intermodalne wg liczby jednostek oraz TEU  

/Źródło: Opracowanie własne UTK/ 

Wyniki kolejowych przewozów intermodalnych 
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 Należy zaznaczyć, ze od roku 2007 jedynie w 2011 roku 

transport masowy odnotował wzrost, który w głównej mierze spo-

wodowany był zwiększonym zapotrzebowaniem na przewozy mate-

riałów wykorzystywanych w realizacji inwestycji drogowych. Pomimo 

wspomnienej zwyżki w stosunku do roku 2010 przewóz towarów 

masowych i tak kształtował się na niższym - o 15,17% - poziomie niż 

w roku 2007. Najbliższy czas to dalsze spadki w tym sektorze. We-

dług prognoz na koniec 2012 roku, udział przewozu towarów maso-

wych w porównaniu do 2007 roku zmniejszy się o blisko 22,5% 

i będzie kształtował się na poziomie 228 mln ton. Otwiera to spore 

rezerwy zdolności przewozowej transportu kolejowego. Jest ogrom-

na szansa dla przewozów intermodalnych na przejęcie znacznej 

części towarów od innych gałęzi transportu, gdyż rynek będzie 

podążał w kierunku przewozu ładunku wysokoprzetworzonych.   

  

  

  

 Należy wspomnieć, że z powodu kryzysu gospodarczego 

na świecie w 2009 roku, rynek transportu intermodalnego koleją 

odnotował blisko 30% stratę. Po kryzysie, przewozy intermodalne 

z roku na rok notują jednak wzrost udziałów w rynku. Już w 2010 

roku, sektor udowodnił swój potencjał przekraczając wynik sprzed 

kryzysu (w latach 2007-2010, odnotowano wzrost na poziomie 

7,85%). Zaobserwowane zachowania rynku wskazują więc na dużą 

podatność sektora na wahania koniunkturalne gospodarki.  

  

 

Dynamika przewozów intermodalnych oraz przewozów masowych koleją 

/Źródło: Opracowania własne UTK/ 

 
 

Przewozy 
intermodalne  

są podatne na wahania  
koniunkturalne  

      gospodarki   

/Źródło: Opracowanie własne UTK/ 
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 Wprawdzie perspektywy głównych aktorów rynku intermo-

dalnego są optymistyczne, ale potwierdzają się one jedynie wtedy, 

gdy spadkowa tendencja w przewozach masowych nadal zastępo-

wana będzie dynamicznymi wzrostami w przewozach intermodal-

nych. Te ostatnie są jednak zagrożone wahaniem wyraźnie uwidocz-

nionym już w 2012 roku.  

 

 

 Na podstawie informacji będących w posiadaniu Urzędu, 

oszacowano również średnią liczbę pociągów wykonujących prze-

wozy intermodalne uruchamianych w tygodniu - otrzymany wynik to 

291 pociągów. Przewoźnicy zadeklarowali jednak, że są w stanie 

uruchomić łącznie 1950 składów tygodniowo.  
 

 Wynika z tego, że wykorzystanych jest zaledwie 14,9% 

ogólnych możliwości przewozowych podmiotów, zatem potencjał 

rynku przy zapewnieniu odpowiednich warunków funkcjonowania, 

stanowi w tym przypadku aż 570%. 

 Tak wysokie prognozy - mimo deklarowanych braków 

taborowych - oznaczają, iż przewoźnicy są strategicznie i organiza-

cyjnie przygotowani do znacznego zwiększenia średniej liczby uru-

chamianych pociągów pod warunkiem, że zlikwidowane zostaną 

istniejące na rynku bariery i zastosowane prorynkowe rozwiązania.    

 

/Źródło: Opracowanie własne UTK/ 

Średnia liczba uruchamianych pociągów towarowych wykonujących transport intermodalny w tygodniu, w porównaniu do maksymal-

nej średniej liczby pociągów intermodalnych w tygodniu, które przewoźnicy kolejowi są w stanie uruchomić. 

 

 
Potencjał przewozowy 

rynku to aż 570% 
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SYTUACJA NA TLE INNYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ 

 

 W 2011 roku udział przewozów intermodalnych w rynku 

kolejowym w Polsce, na tle innych państw europejskich,  pozostał 

na niskim poziomie, mimo zaobserwowanego w porównaniu do 

roku poprzedniego wzrostu tego wskaźnika o 0,67%. Jednak przy 

średniej europejskiej oscylującej na poziomie ok. 20%, udział 

w wysokości 4,53% nadal plasuje Polskę daleko w stawce za 

państwami takimi jak np. Niemcy (28,61%) czy Holandia (31,19%).  

Dodatkowo należy zaznaczyć, że w Polsce praktycznie nie wystę-

pują przewozy platformowe całych zestawów samochodowych 

czy - ciągników siodłowych z  naczepami - tu przodującą pozycję  

zajmują Austria i Szwajcaria.  

 Mimo korzystnej lokalizacji geograficznej sprzyjającej 

znacznemu przepływowi towarów zarówno w kierunku wschód-

zachód jak i północ-południe, a także stosunkowo dużej - 

w porównaniu do innych krajów europejskich - gęstości oraz 

długości sieci kolejowej, Polska nadal posiada duży, niewykorzy-

stany potencjał rynku przewozów intermodalnych  z wykorzysta-

niem kolei.  

 

 

 
 

Udział transportu  
intermodalnego 

w krajowym transporcie 
kolejowym towarów  

wyniósł 4,53%, co  
nadal plasuje Polskę  

poniżej średniej  
europejskiej  

oscylującej na  
poziomie ok. 20% 

Udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowym w poszczególnych krajach UE w 2011 roku (wg pracy przewozowej) 

/Źródło: Opracowanie własne UTK na podstawie danych Eurostat/ 
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 Następnym wskaźnikiem niewykorzystanego potencjału 

polskiego rynku kolejowych przewozów intermodalnych na tle in-

nych krajów Unii Europejskiej jest jego udział w ogólnym wolumenie 

przewozów intermodalnych w Unii Europejskiej wg pracy przewozo-

wej.  W 2011 roku udział ten wyniósł zaledwie 3,53%, co wskazywa-

łoby na nieprawidłowości w rodzimym systemie transportowym -  

Polska posiada bowiem aż 10% całej eksploatowanej sieci kolejowej 

w Unii. W tym samym zestawieniu Niemcy plasują się na pierwszej 

pozycji z wynikiem 47,53%. Do tak wysokiego wyniku może przyczy-

niać się m. in. fakt, że wiele ładunków o charakterze intermodalnym, 

które mogłyby być przewożone w Polsce jest transportowanych 

przez przewoźników niemieckich.   

 
 

Udział poszczególnych krajów w ogólnym wolumenie przewozów intermodalnych koleją w UE w 2011 roku (wg pracy przewozowej)  

/Źródło: Opracowanie własne UTK na podstawie danych Eurostat/ 

Polska posiada blisko 10% całej eksploatowanej sieci  
kolejowej w Unii Europejskiej —  

mimo tego  jej udział w ogólnym wolumenie  
pracy przewozowej wykonanej przy transporcie  

intermodalnym koleją w Europie  
wyniósł zaledwie 3,53%  
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 Koszty zewnętrzne transportu są to koszty związane 

z usługami transportowymi, które nie są pokrywane bezpośrednio 

przez użytkowników transportu, lecz obciążają całe społeczeństwo. 

W celu rozwinięcia powyższej definicji należy dodać, że do kosztów 

zewnętrznych zaliczamy przede wszystkim te, które są związane 

z negatywnymi skutkami transportu, w tym m.in.: zanieczyszczenia 

powietrza, degradacja środowiska, hałas, zmiany klimatyczne, 

a także wypadki komunikacyjne. Analizy kosztów zewnętrznych 

transportu mogą służyć tworzeniu polityki transportowej, uwzględ-

niającej jego wpływ na otoczenie. Ponadto koszty te powinny wa-

runkować decyzje o subwencjonowaniu poszczególnych środków 

transportu. Wykazanie faktycznych kosztów generowanych przez 

poszczególne gałęzie transportu daje szansę realizacji założenia 

zrównoważonego rozwoju transportu, pozwalając  na określenie kto 

wytwarza najwięcej kosztów i tym samym kto powinien pokrywać 

wydatki z nimi związane. 

 

KOSZTY ZEWNĘTRZNE RÓŻNYCH GAŁĘZI TRANSPORTU W UNII 

EUROPEJSKIEJ I W POLSCE 

 

 W 2011 roku powstał na zlecenie UIC raport „External Costs 

of Transport in Europe (Update Study for 2008)”, którego autorami 

są członkowie organizacji CE Delft, INFRA oraz Fraunhofer ISI. Ra-

port przedstawia wyliczenie kosztów zewnętrznych poszczególnych 

gałęzi transportu w całej Unii Europejskiej oraz w poszczególnych 

krajach członkowskich. Dla potrzeb analizy przewozów intermodal-

nych realizowanych koleją największe znaczenie ma fakt, że 

w ogólnym podziale kosztów zewnętrznych transportu towarów 

w Europie, udział towarowego transportu kolejowego to zaledwie 

3% podczas gdy samochody ciężarowe generują 55% kosztów ze-

wnętrznych.  

 

 

 

 

Koszty zewnętrzne generowane przez transport 

Udział poszczególnych środków transportu towarowego w kosztach zewnętrznych w Europie 

/Źródło: Opracowanie własne UTK na podstawie danych UIC, CE Delft, INFRA, Fraunhofer ISI/ 

 
 

W Europie udział w kosztach zewnętrznych towarowego 
transportu kolejowego to zaledwie 3%, podczas gdy  

samochody ciężarowe generują  
55% kosztów zewnętrznych.  
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 Biorąc pod uwagę system transportowy w Polsce należy 

stwierdzić, że w głównej mierze oparty jest on na transporcie drogo-

wym, którego udział w ogólnym wolumenie przewiezionych ładun-

ków wyniósł w 2011 roku 83,8%. Udział pod względem przetrans-

portowanej masy towarów koleją kształtuje się natomiast na pozio-

mie 13,1%. 

 Aby znacznie zredukować koszty zewnętrzne transportu, 

należy zmienić rażącą dysproporcję dotyczącą wolumenu towarów 

obsługiwanych przez transport drogowy i kolej. W kontekście kosz-

tów zewnętrznych wygenerowanych przez system transportowy 

przeniesienie transportu towarów „z drogi na kolej” jest o tyle istot-

ne, że w  Polsce – wg przywołanego wyżej raportu  – koszt pracy 

przewozowej 1000 tono-kilometrów wykonanej przez kolej wynosi 

zaledwie 10,4 euro, podczas gdy transport drogowy generuje kwotę 

ponad trzykrotnie większą, tj. 33,5 euro/1000 tkm.  

Podobny problem dostrzega Komisja Europejska, wskazując w stra-

tegii opisanej w ostatniej edycji Białej Księgi, że należy „do 2030 r. 

30 % drogowego transportu towarów na odległościach większych 

niż 300 km przenieść na inne środki transportu, np. kolej lub trans-

port wodny, zaś do 2050 r. powinno to być ponad 50 % tego typu 

transportu.” Z pewnością tego typu działania będą miały pozytywny 

oddźwięk jeśli chodzi o rozwój ekologicznych korytarzy transporto-

wych.  

       

        

 

Udział w rynku poszczególnych gałęzi transportu wg masy przetransportowanych towarów w Polsce w 2011 roku 

/Źródło: Opracowanie własne UTK/ 

 
W 2011 roku, udział  

w przewozach  
towarowych liczony  

masą  
przetransportowanych  

towarów to w Polsce dla  
transportu  

samochodowego  
i kolejowego  
odpowiednio  
83,8% i 13,1% 
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REALNE OSZCZĘDNOŚCI GENEROWANE POPRZEZ PRZENIESIE-

NIE TRANSPORTU TOWARÓW Z DRÓG NA KOLEJ —                 

SCENARIUSZ ZYSKÓW  

 

 Dla potrzeb przedmiotowego scenariusza można przyjąć, 

że pociąg jest w stanie przewieźć 29 kontenerów 40’ o masie brutto 

25 ton. Według danych będących w dyspozycji Urzędu Transportu 

Kolejowego średnia odległość przewozów intermodalnych koleją 

wyniosła w 2011 roku około 415 kilometrów. 

 W związku z powyższymi założeniami można wyliczyć, 

że praca przewozowa wykonana przy przewozie wyżej wymienio-

nych ładunków transportem kolejowym (równoważna z pracą prze-

wozową wykonaną transportem drogowym) wyniosła : 

 

25 ton brutto x 29 szt. x 415 km = 300 875 tkm 

 

 Zgodnie z przywołanym w poprzedniej części niniejszego 

opracowania badaniem „External Costs of Transport in Europe 

(Update Study for 2008)”, średnie koszty zewnętrzne jakie generuje 

transport ładunków pociągiem towarowym w Polsce wynoszą            

10,4 euro/1000 tkm. Przyjmując powyższe do obliczenia średnich 

kosztów zewnętrznych pracy przewozowej w naszym scenariuszu 

otrzymujemy następujący wynik : 

 

300,9 x 10,4 euro = 3 129,36 euro, tj. ok. 13 081 zł 

(po przeliczeniu wg średniego kursu euro z roku 2012,  

tj. 4,18 zł za 1 euro). 

 

 Według tego samego raportu, średnie koszty zewnętrzne 

przy wykonaniu pracy przewozowej 1000 tkm z wykorzystaniem 

samochodu ciężarowego w Polsce wynoszą 33,5 euro/1000 tkm.   

 

Przewiezienie założonej w scenariuszu ilości ładunków transportem 

drogowym odbyłoby się dwudziestoma dziewięcioma ciężarówkami. 

Zatem transport tego samego ładunku drogami wygenerowałby 

koszty zewnętrzne w wysokości : 

 

300,9 x 33,5 euro = 10 080 euro, tj. ok. 42 135 zł 

 

Z powyższych obliczeń wynika, że przy każdym zastąpieniu 

transportu drogowego dwudziestoma dziewięcioma kontenerami 

40’ na odcinku 415 km przez transport kolejowy, społeczeństwo 

zyskałoby oszczędność w wysokości 29 054 zł, to jest 1002 zł na 

kontenerze lub 2,41 zł na 1 km, czy też 0,1 zł oszczędności na każdej 

tonie.       

       

Koszty zewnętrzne generowane przez przewóz 29 kontenerów 40’  

transportem drogowym oraz kolejowym  

/Źródło: Opracowanie własne UTK/ 

Przy każdym  
zastąpieniu transportu 

drogowego dwudziestoma 
dziewięcioma kontenerami 

40’ na odcinku 415 km 
przez transport kolejowy,  

społeczeństwo  
zyskałoby oszczędność 

wysokości 29 054 zł, tj. 
1002 zł na  

kontenerze lub 2,41 zł 
na  

1 km, czy też 0,1 zł 
oszczędności na każdej  

tonie. 
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 Niniejszy dokument podejmuje próbę podsumowania 

najważniejszych aspektów rynku kolejowych przewozów intermodal-

nych, które wymagają zmiany w celu zagwarantowania jego dalsze-

go rozwoju. Zamieszczone tu zestawienie barier i propozycje rozwią-

zań zostały opracowane przy ścisłej współpracy z głównymi aktora-

mi rynku. Przedstawione rozwiązania mają, w zależności od proble-

matyki, charakter krótkoterminowy lub długoterminowy. Zastosowa-

nie zaproponowanych działań powinno realnie wspomóc zagrożony 

wyhamowaniem segment rynku i tym samym przynieść wymierne 

korzyści.   

 

ULGI DLA PRZEWOZÓW INTERMODALNYCH 

 

 Coraz większe zainteresowanie rynkiem przewozów inter-

modalnych realizowanych koleją uwidacznia się w liczbie tras uru-

chamianych przez przewoźników z zastosowaniem ulgi dla przewo-

zów intermodalnych.  

 Obserwowane w tym zakresie zmiany na przestrzeni lat 

2010-2012 wynikają po części ze sposobów dofinansowania trans-

portu intermodalnego  przez kolej.    

 W 2010 roku, zarząd spółki PKP PLK S.A., w związku z do-

datkowymi środkami finansowymi w wysokości 20 mln zł otrzyma-

nymi z Funduszu Kolejowego, przyznał na okres od 1 stycznia do 

11 grudnia 2010 roku 25% ulgę w stawkach dla pociągów realizują-

cych przewozy intermodalne.  

Należy podkreślić, że ulga była udzielona wyłącznie w przypadku  

 

realizacji przewozów w zwartych składach całopociągowych, 

w których wszystkie wagony był ładowne. Z tego powodu uzyskanie 

ulgi przez przewoźników dla części pociągów wykonujących trans-

port intermodalny stało się niemożliwe.  

 W 2011 roku zarządca PKP PLK S.A. przyznał, analogicznie 

jak w roku poprzednim, 25% ulgę w stawkach dla pociągów realizu-

jących przewozy intermodalne. Ulga była udzielona również wyłącz-

nie w przypadku realizacji przewozów w zwartych składach całopo-

ciągowych, w których wszystkie wagony były ładowne — przejazd 

w składzie pociągu choćby jednego wagonu próżnego wykluczał 

możliwość uzyskania ulgi przez przewoźnika.  

 Pomimo występujących utrudnień w uzyskaniu ulgi w 2011 

roku — w stosunku do roku 2010 — nastąpił wzrost przewozów 

intermodalnych wynikający m.in. ze zwiększenia wymiany handlowej 

pomiędzy państwami europejskimi. 

 W Regulaminie przydzielania tras pociągów i korzystania 

z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźni-

ków kolejowych w ramach rozkładu jazdy 2011/2012 zarządca 

PKP PLK S.A. zmienił zasady przyznawania ulgi, mianowicie dopuścił 

udzielenie ulgi także dla zwartych składów całopociągowych realizu-

jących przewozy intermodalne, w których występowały wagony 

próżne przystosowane do realizacji przewozów jednostek intermo-

dalnych. Zmiany Regulaminu przyczyniły się do dalszego zwiększe-

nia liczby tras uruchamianych pociągów intermodalnych.   

 

 

Rozwiązania i wymierne korzyści 
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ogółem z zastosowaniem ulgi dla przewozów intermodalnych

Liczba tras pociągów uruchamianych w latach 2010-2012 wykonujących transport intermodalny 

/Źródło: Opracowanie własne UTK/ 
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 Tendencja wzrostowa w 2011 roku kolejowego transportu 

intermodalnego wynikała nie tylko ze zmian w zasadach udzielania 

ulg, ale również z zapotrzebowania gospodarki krajowej i coraz 

większego zainteresowania ze strony przewoźników. Porównując 

lata 2010 i 2011, liczba uruchamianych tras dla przewozów intermo-

dalnych ogółem wzrosła o 21,6%. Dynamicznie wzrósł udział tras 

z wykorzystaniem ulgi w ogólnej liczbie uruchamianych tras 

„intermodalnych”. W roku 2010 było to odpowiednio 55,1%, w roku 

2011 odpowiednio – 67,7%.  Z danych statystycznych za I półrocze 

2012 roku wynika natomiast, że aż 71% uruchomionych tras urucho-

miono z wykorzystaniem 25% ulgi. 

 Mimo wyżej wymienionych zmian w zasadach naliczania 

ulg, opłaty za dostęp do infrastruktury kolejowej są bardzo wysokie i 

stanowią  aż 1/3 wszystkich kosztów ponoszonych przez przewoźni-

ków. W rezultacie, negatywnie odbija się to na działalności przewoź-

ników, którym trudno konkurować z innymi gałęziami transportu. 

Tylko wprowadzenie stabilnej ulgi, ukształtowanej na odpowiednim 

poziomie,  przełoży się na wzrost przewozów. Dodatkowe środki 

wydatkowane w postaci ulgi zostaną zwrócone w charakterze osz-

czędności w kosztach zewnętrznych przy założeniu, że wykonany 

przewóz intermodalny koleją nie odbędzie się innymi środkami 

transportu.   

Poniżej opracowano kilka scenariuszy przedstawiających kierunki 

rozwoju na rynku przewozów intermodalnych przy założeniu, że 

stawki za dostęp do infrastruktury będą wzrastać zgodnie ze wskaź-

nikiem inflacji, tj. o ok. 2%  

 

 

 

 

 

 

 

Utrzymanie ulgi na dotychczasowych warunkach  

/Źródło: Opracowanie własne UTK/ 

 

Utrzymanie ulgi od opłaty podstawowej dla kolejowych przewozów intermodalnych na dotychczasowych warunkach przełoży się na: 

� wzrost tych przewozów w roku 2013 o ok. 5%, w kolejnych latach wyhamowanie przewozów, 

� różnicę pomiędzy kwotą dofinansowania ulgi dla przewozów intermodalnych, a zyskiem w postaci redukcji kosztów zewnętrznych 

w latach 2014 – 2017: - 79,1 mln zł 

 

 

Utrzymanie ulg od opłaty podstawowej dla  
przewozów intermodalnych na dotychczasowych  

warunkach — strata w wysokości 79,1 mln zł 

SCENARIUSZ 1 
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SCENARIUSZ 2  

 

 

 

 

 

Wprowadzenie ulgi w wysokości 25% dla wszystkich jednostek intermodalnych  

/Źródło: Opracowanie własne UTK/ 

Wprowadzenie stałej ulgi w wysokości 25% od opłaty podstawowej dla przewozów intermodalnych przełoży się na:  
� od roku 2014 wzrost przewozów intermodalnych w skali roku o ok. 8% 

� różnicę pomiędzy kwotą dofinansowania ulgi dla przewozów intermodalnych, a zyskiem w postaci redukcji kosztów zewnętrznych 

w latach 2014 – 2017:  + 28,18 mln zł 

Stała ulga w wysokości 25% od opłaty podstawowej 
dla przewozów intermodalnych - oszczędność 28,18 mln zł 

Wprowadzenie ulgi w wysokości 50% dla wszystkich jednostek intermodalnych  

/Źródło: Opracowanie własne UTK/ 

Wprowadzenie stałej ulgi w wysokości 50% od opłaty podstawowej dla przewozów intermodalnych przełoży się na:  
� od roku 2014 wzrost przewozów intermodalnych w skali roku o ok. 20% 

� różnicę pomiędzy kwotą dofinansowania ulgi dla przewozów intermodalnych, a zyskiem w postaci redukcji kosztów zewnętrznych 

w  latach 2014 – 2017: +144,20 mln zł  

SCENARIUSZ 3 

Stała ulga w wysokości 50% od opłaty podstawowej 
dla przewozów intermodalnych - oszczędność 144,2 mln zł 
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SCENARIUSZ 4  

Wprowadzenie ulgi w wysokości 70% dla wszystkich jednostek intermodalnych  

Wprowadzenie stałej ulgi w wysokości 70% od opłaty podstawowej dla przewozów intermodalnych przełoży się na:  
� od roku 2014 wzrost przewozów intermodalnych w skali roku o ok. 30% 

� różnicę pomiędzy kwotą dofinansowania ulgi dla przewozów intermodalnych, a zyskiem w postaci redukcji kosztów zewnętrznych 

w latach 2014 – 2017: +239,1 mln zł 

Stała ulga w wysokości 70% od opłaty podstawowej 
dla przewozów intermodalnych - oszczędność 239,1 mln zł   

 Biorąc powyższe pod uwagę, można stwierdzić że każda 

złotówka wydatkowana na wsparcie przewozów intermodalnych 

realizowanych koleją przynosi zwiększenie korzyści. Dodatkowo, 

wzrost wykonanej pracy eksploatacyjnej oznacza realne szanse na 

obniżenie opłat za dostęp do infrastruktury. Jako, że poziom stawek 

tak naprawdę uzależniony jest od kosztów ponoszonych przez 

zarządcę, a zwiększenie liczby pociągów na sieci oznacza dla za-

rządcy większe przychody, może to skutkować obniżeniem wysoko-

ści opłat ponoszonych przez przewoźników. 

 

PRZEJĘCIE ŁADUNKÓW Z PRZECIĄŻONYCH ZESTAWÓW 

DROGOWYCH PRZEZ KOLEJ  

 

 Według danych będących w dyspozycji Urzędu, w Polsce  

występują przypadki przewozów intermodalnych za pomocą zesta-

wów drogowych o przekroczonej dopuszczalnej masie całkowitej. 

Takie przewozy z założenia powinien przejąć transport kolejowy. 

Według przeprowadzonych badań udział tych pojazdów szacuje się 

na około 3,5% wszystkich kontenerów obsługiwanych przez trans-

port drogowy. Przyjmując, że łącznie 700 000 TEU ładownych konte-

nerów rocznie trafia do transportu intermodalnego wewnątrz kraju, 

przeniesienie ładunków z przeciążonych zestawów drogowych na 

kolej przyniesie korzyści w postaci oszczędności na kosztach ze-

wnętrznych w wysokości 10 921 506,4 zł. Wyliczenie sumy oszczęd-

ności zostało opracowane na podstawie poniższego scenariusza. 

Z informacji będących w dyspozycji Urzędu wynika, że 89% konte-

nerów opuszczających terminale (623 000 TEU) obsługiwanych jest 

transport drogowy, a 11% (77 000 TEU) przez transport kolejowy. 

W tym przypadku przywołując powyższe dane, przeciążone zestawy 

drogowe (3,5% z 623 000 TEU) to 21 805 TEU. Stanowi to 10 902 

sztuki kontenerów 40’. 

 

/Źródło: Opracowanie własne UTK/ 
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 Można założyć, że aby masa kontenera wraz z zestawem 

drogowym została przekroczona, kontener musiałby ważyć 30,5 t 

brutto, gdyż po doliczeniu masy brutto ciągnika z naczepą – śred-

nio 14 ton – masa całego zestawu wyniosłaby 44,5 t, co przekracza 

maksymalną w Polsce dopuszczalną masę całkowitą.    

 Aby przewieźć wyżej wymieniony ładunek koleją, należało-

by więc uruchomić 376 składów złożonych z 29 platform wiozących 

kontenery 40’. Aby przewieźć ten sam ładunek transportem drogo-

wym, należałoby uruchomić 10 902 przeciążone zestawy drogowe, 

po 44,5 tony każdy. 

 Wykonana praca przewozowa na odcinku 415 km (średnia 

długość trasy wykonanej przez transport intermodalny koleją w 

2011 roku) wyniosłaby  zarówno dla przeciążonych ciężarówek jak i 

dla pociągu : 

 

415 km x (25 t x 10 902 szt.) =  113 108 250 tkm 

 

 Znając koszty zewnętrzne poszczególnych gałęzi transpor-

tu i biorąc pod uwagę średni kurs euro w 2012 roku, w scenariuszu 

koszty zewnętrzne dla transportu drogowego i kolejowego kształ-

tują się następująco : 

 

1 176 325,8  euro – dla transportu kolejowego 

3 789 126,4 euro – dla transportu drogowego  

 

 Oszczędność na kosztach zewnętrznych wyniosłaby zatem 

2 612 800,6 euro, tj. ok. 10 921 507 zł. 

  

 Dobrym kierunkiem zmian w celu wyeliminowania trans-

portu przeciążonymi pojazdami drogowymi są inwestycje w stano-

wiska do ważenia zestawów drogowych takie jak np. przy Bałtyckim 

Terminalu Kontenerowym. Stanowią one wydatek wielokrotnie 

niższy od kosztów remontu infrastruktury. Takie działanie jest 

szczególnie ważne w świetle prognoz, które wskazują na coraz 

większą liczbę kontenerów, które będą obsługiwane w Polsce w 

kolejnych latach. 

 

   

  

 

 
Przejęcie ładunków  

z przeciążonych zestawów 
drogowych na kolej to  

oszczędność  
ok. 10,9 mln zł 
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ZEZWOLENIE NA TRANSPORT DROGOWY KONTENERÓW 45’ 

  

 Ruch kontenerów 45’ odbywa się w Polsce na niewielką 

skalę. Według danych zawartych w ekspertyzie wykonanej dla Mini-

sterstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przez 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego 

pt. „Wpływ planowanej przez Komisję Europejską zmiany dyrektywy 

Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r. ustanawiająca dla niektórych 

pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty 

maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzyna-

rodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu mię-

dzynarodowym na sektor transportu w Polsce”, polskie porty mor-

skie obsłużyły w 2011 roku następujące wolumeny kontenerów 45’: 

Szczecin – Świnoujście 18 szt. w eksporcie i 20 szt. w imporcie;  

Gdańsk – 1,5 tys. szt. w eksporcie i 1,5 tys. szt. w imporcie; 

Gdynia – 1,7 tys. szt. w eksporcie i imporcie 

– w sumie 4 738 sztuk. 

 Jeśli zaś chodzi o przewóz tych jednostek transportem 

kolejowym, według danych zgromadzonych przez Urząd, polscy 

przewoźnicy kolejowi przewieźli w pierwszych trzech kwartałach 

2012 roku 1 486 sztuk kontenerów 45’. 

 Niewielka liczba obsługiwanych jednostek 45’ w Polsce 

spowodowana jest m.in. faktem, że na taki przewóz – jako nienor-

matywny – należy zdobyć specjalne zezwolenia, jeśli ma on być 

realizowany transportem drogowym.  

 Kontener 45’ jest jednak jednostką, która spotyka się 

z coraz większym zainteresowaniem w światowym transporcie inter-

modalnym. Wiele krajów Unii Europejskiej, takich jak Finlandia, 

Holandia, Szwecja, Niemcy czy Dania, zezwoliło – na określonych 

warunkach – na przejazd nienormatywnych pojazdów, co w praktyce 

stworzyło możliwości przewozu kontenerów 45’ transportem drogo-

wym i otworzyło Unię Europejską na tą jednostkę intermodalną. 

Ponadto, ekspertyza wykonana dla MTBiGM wykazuje, że po wpro-

wadzeniu zezwoleń na transport drogowy nienormatywnych pod 

względem długości i dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów 

w wyżej wymienionych krajach „efektywność ekonomiczna przedsię-

biorstw jest większa, wpływ na środowisko jest pozytywny, a co 

najmniej neutralny, wypadkowość jest porównywalna z transpor-

tem wykorzystującym standardowe pojazdy, nie zaobserwowano 

przejmowania ładunków z transportu kolejowego przez duże pojaz-

dy. Trudno też udowodnić, że LHV [Longer and heavier vehicles] 

powodują degradację infrastruktury”. W tej samej ekspertyzie wska-

zano jednak, że nie można na tej podstawie określić wpływu zezwo-

lenia na ruch ponadwymiarowych lub cięższych pojazdów drogo-

wych oraz oszacować kosztów odpowiedniego przystosowania 

infrastruktury w Polsce. Dotychczas prowadzone analizy nie dają 

jednoznacznej odpowiedzi na pytania, które rodzą się zawsze przy 

wprowadzaniu takich rozwiązań, tj. wpływu na poziom CO2, bezpie-

czeństwo, przejmowanie ładunków z transportu kolejowego na 

drogi, itd. 

 Warto rozważyć jednak możliwość wprowadzenia zezwoleń 

na transport LHV na krótkie odległości (np. 150 km), aby umożliwić 

swobodny odwóz i dowóz kontenera 45’ do klienta. W długotermi-

nowej perspektywie ograniczyć by to mogło w pewnym zakresie 

koszty zewnętrzne generowane przez transport drogowy 

i uatrakcyjnić cenowo transport kolejowy. 

 W  długoterminowej perspektywie,  umożliwienie swobod-

nego transportu jednostek 45’ otworzyłoby Polskę na większy wolu-

men tych kontenerów w całym łańcuchu transportowym. Jednocze-

śnie trzeba zaznaczyć, iż początkowo nie należałoby się spodziewać 

dużych oszczędności uzyskiwanych na kosztach zewnętrznych ze 

względu na to, że klienci musieliby przyzwyczaić się do „nowej” 

jednostki intermodalnej. 

W  długoterminowej  
perspektywie,   

umożliwienie swobodnego 
transportu jednostek 45’ 
otworzyłoby Polskę na 
większy wolumen tych 
kontenerów w całym  

łańcuchu transportowym.  
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 Poniżej opracowano listę największych barier stanowiących 

zagrożenie dla rozwoju rynku przewozów intermodalnych w zesta-

wieniu problem – rozwiązanie. Wykaz ten jest o tyle istotny, że 

zawiera opinie różnych grup działających na rynku, a więc nie tylko 

przewoźników kolejowych, ale także operatorów logistycznych oraz 

zarządców terminali. Jest to swoisty szkic mapy problemów zauwa-

żanych przez rynek, których rozwiązanie wymaga długofalowych, 

zdecydowanych działań, co zapewnić może jedynie zintegrowana 

polityka „prointermodalna” regulująca wiele aspektów natury praw-

nej, technicznej oraz ekonomicznej. 

� Brak uregulowań prawnych umożliwiających przeniesienie 

niektórych kontroli, np.: fitosanitarnej czy weterynaryjnej na 

terminale zlokalizowane wewnątrz kraju - agregacja wielu 

kontroli w „jedno miejsce” lub ich realizacja w „jednym cza-

sie”, co zmniejszy kolejki pociągów na granicy; 

� Zły stan infrastruktury kolejowej przejawiający się zbyt dłu-

gim czasem przejazdu oraz wpływający na niską prędkość 

handlową – likwidacja w pierwszej kolejności „wąskich gar-

deł”; 

� Zła organizacja zamknięć torowych powodująca opóźnienia 

w dostawie przesyłek – ściślejsza współpraca zarządcy 

z przewoźnikami w ramach napraw i modernizacji sieci; 

� Nierównomierne rozłożenie terminali na sieci kolejowej, 

w tym zdecydowane braki na granicy wschodniej – koniecz-

ność konsultacji oraz analizy zapotrzebowania na terminale; 

� Brak systemów umożliwiających bieżące śledzenie przesyłek 

– wprowadzenie systemów teleinformatycznych umożliwiają-

cych śledzenie; 

� Niewystarczająca liczba urządzeń przeładunkowych, w tym 

ograniczona długość i liczba torów zlokalizowanych w termi-

nalach – dostosowanie infrastruktury punktowej do zapo-

trzebowania rynku; 

� Wysokie stawki za dostęp do infrastruktury kolejowej, skom-

plikowane procedury uzyskania ulgi na przewozy intermo-

dalne – długofalowa polityka handlowa zarządcy oparta na 

zniżkach zachęcających do powiększenia pracy eksploatacyj-

nej na sieci; 

� Brak instrumentów promujących transport intermodalny – 

szeroko zakrojone akcje mające na celu rozpowszechnienie 

wiedzy o zaletach transportu intermodalnego; 

� Wysokie koszty inwestycji terminalowo-kontenerowych – 

ulgi podatkowe, niskooprocentowane kredyty; 

� Brak przepisów regulujących w sposób jasny i spójny odręb-

ność branży intermodalnej, uwzględniających specyfikę jej 

funkcjonowania – ujednolicenie przepisów w sposób umożli-

wiający jednolitą interpretację przez wszystkie zaangażowa-

ne organy;  

� Brak uregulowań umożliwiających zdrową, rynkową konku-

rencję międzygałęziową – polityka zrównoważonego trans-

portu; 

� Brak warunków umożliwiających wieloletnie inwestycje – 

pomoc Państwa i Unii Europejskiej; 

� Nierównomierne dofinansowanie różnych gałęzi transportu – 

polityka finansowa Państwa oparta na wzorcach najbardziej 

rozwiniętych krajów UE w przewozach intermodalnych, dofi-

nansowanie uwzględniające koszty zewnętrzne transportu. 

Bariery rozwoju według głównych  
uczestników rynku intermodalnego 
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Podsumowanie 

 Rozwój kolejowych przewozów intermodalnych jako proekologicznego 

systemu transportu stwarza wielkie szanse, ale również stanowi wielkie wyzwanie 

dla rozwoju rynku transportowego. Polska dzięki swojemu położeniu geograficzne-

mu oraz gęstości i długości linii kolejowych posiada atrybuty, aby stać się kluczo-

wym graczem na rynku transportu kombinowanego. Osiągnięcie celu jest niezwykle 

istotne z punktu widzenia ograniczenia kosztów zewnętrznych ponoszonych przez 

społeczeństwo. Staje się to również wymogiem stawianym przez strategię Białej 

Księgi Komisji Europejskiej, gdzie wskazano na konieczność dążenia do wykorzysta-

nia bardziej energooszczędnych środków transportu.  

 Podmioty działające na rynku optymistycznie prognozują dynamiczny 

rozwój rynku przewozów intermodalnych. Obecne dane są jednak alarmujące, gdyż 

wskazują na zwolnienie dynamiki wzrostowej. Rynek mogą pobudzić, poza korzyst-

ną koniunkturą, jedynie silne i zdecydowane działania krótko- i długofalowe. Odpo-

wiednie wsparcie może zagwarantować lepsze warunki funkcjonowania, a tym 

samym zwiększenie pracy eksploatacyjnej i powolne wypełnianie coraz większej luki 

spowodowanej spadkiem przewozów masowych. Zaczynając od działań krótkofalo-

wych mogących szybko przynieść rezultaty, dużej szansy można upatrywać we 

wprowadzeniu większej ulgi od opłaty podstawowej za dostęp do infrastruktury na 

przewozy intermodalne, co w zależności od założonego scenariusza przyniosłoby 

oszczędności na kosztach zewnętrznych, które zbilansowałyby poniesione nakłady. 

Najistotniejsza jest jednak długoterminowa polityka handlowa zarządcy, której 

przewidywalność zagwarantuje pewność, że środki poniesione na inwestycje będą 

miały szanse zwrotu. W przeciwnym przypadku wiąże się to z dużym ryzykiem, 

które może odstraszać potencjalnych inwestorów. Oszczędności w postaci redukcji 

kosztów zewnętrznych można spodziewać się przy przeniesieniu transportu cięż-

szych ładunków w kontenerach z drogi na kolej. Pewnych oszczędności, a raczej 

szansy na lepsze otwarcie rynku polskiego na światowy wolumen kontenerów, 

można upatrywać również we wprowadzeniu, na wzór innych państw europejskich, 

zezwoleń na transport drogowy kontenerów 45’.  

 Nie wszystkie problemy uda się rozwiązać  w krótkim okresie, dlatego 

wskazano również bariery wraz z propozycjami ich wyeliminowania w perspektywie 

długoterminowej. Rozwiązanie wspomnianych problemów powinno się wiązać 

ściśle z zapewnieniem odpowiedniego wsparcia finansowego ze strony państwa 

oraz wprowadzeniem kompleksowych środków promujących sektor przewozów 

intermodalnych.  
 Kolej ma niski, zaledwie 3-procentowy, udział w kosztach zewnętrznych 

generowanych przez transport towarów w Unii Europejskiej, podczas gdy w przy-

padku transportu drogowego (samochody ciężarowe) jest to aż 55%. Jedynie zaan-

gażowanie Państwa oraz innych aktorów rynku transportu intermodalnego może 

zagwarantować rozwój tego segmentu oraz uzyskanie wymienionych korzyści.   
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