
 

 



 

 

ze strony www.flaticon.com 

stworzonych przez Freepik  

http://www.utk.gov.pl/
http://www.flaticon.com/
http://www.freepik.com/


 

 

3 

 

 

 

dr inż. Ignacy Góra 

Prezes  
Urzędu Transportu Kolejowego 

 

Szanowni Państwo, 

oddaję w Państwa ręce drugi raport UTK z konsultacji z przedstawicielami rynku kolejowych przewozów 

towarowych. Badanie zostało przeprowadzone wśród reprezentantów przewoźników kolejowych, 

spedytorów w transporcie kolejowym a także organizacji reprezentujących korzystających z usług przewozów 

kolejowych.  

Rosnąca wśród przedsiębiorców świadomość konieczności dbania o środowisko sprawia, że znaczenia nabiera 

wybór bardziej ekologicznego środka transportu towarów. Przeprowadzone konsultacje pokazały, że coraz 

więcej krajowych firm jest zainteresowanych szerszym wejściem na rynek transportu kolejowego, w tym 

również z wykorzystaniem  transportu intermodalnego.  

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, jako organ właściwy w sprawach regulacji rynku kolejowego, cyklicznie 

przeprowadza konsultacje w celu pozyskania opinii z rynku na temat praktycznych aspektów funkcjonowania 

kolejowych przewozów towarowych w Polsce. Taka analiza pozwala zdefiniować obszary, które wymagają 

poprawy, aby kolej mogła w równym stopniu współdziałać z transportem drogowym. Publikacja zawiera 

również zebrane z rynku propozycje potencjalnych rozwiązań, dzięki którym transport towarów koleją może 

stać się bardziej atrakcyjny, a tym samym zwiększy się jego udział w ogólnym transporcie rzeczy w kraju.  

Z wyrazami szacunku 

 

 

 

 

 

 

Marcin Trela 

Wiceprezes  
Urzędu Transportu Kolejowego 

 

Szanowni Państwo, 

z opinii uczestników konsultacji wynika, że mimo sprzyjających uwarunkowań, w kwestii przewozów towarów 

koleją jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Jak wynika z analizy, do poprawy są przede wszystkim szybkość 

i punktualność dostaw. Dla nadawcy ładunku to właśnie czas realizacji przewozu ma kluczowe znaczenie 

z perspektywy optymalizacji łańcucha dostaw. Wszelkie opóźnienia w dostawie to straty nie tylko 

wizerunkowe, ale i finansowe – to wyższe koszty działalności z tytułu dodatkowego angażowania personelu 

czy taboru. Koszty te finalnie znajdują odzwierciedlenie w cenie przesyłki, co może przemawiać na niekorzyść 

kolei jako środka transportu. Intensywne prace prowadzone na sieci kolejowej sprawiają, że nie jest możliwe 

osiągnięcie oczekiwanych prędkości handlowych, a na efekty tych modernizacji będzie trzeba jeszcze poczekać.  

Z wyrazami szacunku 
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Wstęp 

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego co najmniej raz na 2 lata przeprowadza konsultacje 

z podmiotami i organizacjami zaangażowanymi w kolejowy transport towarów. W 2021 r. na potrzeby 

badania drogą mailową został udostępniony link do wcześniej opracowanej ankiety online, 

przeznaczony dla różnych grup interesariuszy: 

1. Ankieta dla przewoźników kolejowych towarowych, 

2. Ankieta dla nadawców, odbiorców, spedytorów w transporcie kolejowym, 

3. Ankieta dla operatorów obiektów infrastruktury usługowej, 

4. Ankieta dla organizacji reprezentujących korzystających z towarowego transportu 
kolejowego. 

Formularze zawierały pytania otwarte i zamknięte przeznaczone dla poszczególnych grup. Niektóre 

z  pytań wymagały sformułowania krótkiej odpowiedzi pisemnej. Zebrane informacje 

od licencjonowanych przewoźników, organizatorów, nadawców i spedytorów wykorzystujących kolej 

w swoich łańcuchach dostaw, przedstawicieli organizacji zrzeszających korzystających z transportu 

kolejowego, a także operatorów, zarządzających i właścicieli obiektów infrastruktury usługowej, 

umożliwiły pozyskanie opinii o funkcjonowaniu kolejowego transportu towarowego w Polsce. 

W szczególności zdefiniowano kluczowe bariery, które w ocenie podmiotów funkcjonujących na rynku 

przewozów towarowych sprawiają, że transport drogowy okazuje się bardziej konkurencyjny 

dla potencjalnych nadawców i odbiorców ładunków. 

Raport z badania ankietowego został podzielony na pięć części. W pierwszym rozdziale przedstawiono 

najważniejsze wyzwania rynku kolejowych przewozów towarowych wskazane przez uczestników 

konsultacji. W drugiej części odniesiono się do aspektów związanych z transportem intermodalnym. 

Trzeci rozdział odnosi się do infrastruktury, a w czwartym zaprezentowano opinie przedstawicieli 

operatorów infrastruktury usługowej na temat funkcjonowania rynku kolejowego. W piątym rozdziale 

wskazano pozostałe wnioski i postulaty dotyczące rynku transportu kolejowego w Polsce.  

Przedstawione w sprawozdaniu stanowiska to opinie wyrażone przez przedsiębiorców kolejowych 

w badaniu ankietowym. Zaprezentowane w opracowaniu opinie przewoźników nie są stanowiskiem 

Prezesa UTK. 

1. Bariery rynku kolejowych przewozów towarowych 

Zbyt długi czas przewozu 

Przeprowadzone konsultacje pozwoliły na określenie jakie zdaniem ich uczestników są wyzwania 

rynku kolejowych przewozów towarowych. W opinii 80% ankietowanych przewoźników kolejowych 

najważniejszym utrudnieniem w transporcie towarów koleją jest zbyt długi czas przewozu. Jego 

skrócenie pozwoliłoby na zwiększenie terminowości i punktualności dostaw oraz na zmniejszenie 

kosztów prowadzenia działalności przewozowej, a tym samym na zwiększenie konkurencyjności 

transportu kolejowego dla nadawców i odbiorców ładunków. Wpłynęłoby również na zwiększenie 

ilości realizowanych operacji dzięki bardziej efektywnemu wykorzystaniu zasobów. 

Niewystarczająca  jakość infrastruktury i niska prędkość pociągów 

Zdaniem ankietowanych istotną barierą rozwoju kolejowych przewozów towarowych są ograniczenia 

infrastrukturalne. W ocenie 68,57% ankietowanych rozbudowa sieci kolejowej to warunek, 

aby transport kolejowy stał się bardziej dostępny dla nadawców ładunków. 

Ankietowani stawiają tutaj konkretne postulaty wobec zarządców linii kolejowych, takie jak: 
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 modernizacja infrastruktury kolejowej w celu usprawnienia ruchu w obrębie przejść 

granicznych i terminali, 

 przywrócenie mijanek, które po 2000 r. były demontowane, uniemożliwiając mijanie się 

pociągów na odcinkach jednotorowych, 

 realizacja prac modernizacyjnych i remontów linii kolejowych w koordynacji z przewoźnikami 

– brak koordynacji paraliżuje ruch kolejowy, a alternatywne trasy często są nieprzejezdne, 

albo korzystanie z nich generuje zbyt duże koszty dla przewoźników, 

 szukanie lepszych rozwiązań dla przewoźników towarów, dla których przestoje generują 

koszty działalności obniżając ich przychody. Przykład: ruch pociągów towarowych jest często 

zablokowany w czasie nocnych prac modernizacyjnych, a w ciągu dnia priorytetem są pociągi 

pasażerskie, 

 realizacja projektów modernizacyjnych, które uwzględniają potrzeby przewoźników 

towarowych – zapewnienie standardu 100 km/h na niektórych liniach jest tylko pozorną 

korzyścią, gdy podczas prac modernizacyjnych zlikwidowane zostały stacje i tory główne 

dodatkowe. Przyspieszenie prędkości na poszczególnych liniach może skrócić czas przejazdu 

pociągu towarowego np. o 10 minut, lecz z uwagi na likwidację infrastruktury do mijania się 

pociągów powoduje, że czas przejazdu wydłuża się o 2-3 godziny, 

 zwiększanie dostępności do infrastruktury punktowej na pośrednich stacjach na liniach 

kolejowych – podczas modernizacji w większości przypadków likwidowana jest taka 

infrastruktura. 

Podmioty biorące udział w konsultacjach wskazują, że pomimo podejmowanych na przestrzeni 

ostatnich lat wielu przedsięwzięć inwestycyjnych, stan techniczny i parametry eksploatacyjne 

udostępnianej infrastruktury kolejowej wciąż odbiegają od oczekiwań kolejowych przewoźników 

towarowych oraz nadawców i odbiorców przewożonych towarów.  

Niska przepustowość linii 

Wyniki przeprowadzonych konsultacji pokazały, że w ocenie respondentów niewystarczająca 

przepustowość to jeden z głównych czynników hamujących rozwój kolejowych przewozów 

towarowych. Zwróciła na to uwagę zdecydowana większość – 85,71% ankietowanych przedstawicieli 

z grupy nadawców, odbiorców, spedytorów korzystających z usług transportu kolejowego. Podobny 

pogląd wyrażają również przedstawiciele organizacji zrzeszających przedsiębiorców korzystających 

z usług towarowego transportu kolejowego, a także przewoźnicy realizujący kolejowe przewozy 

towarowe. Zgodnie z opiniami wskazanymi przez ankietowanych za niską przepustowość linii 

odpowiada: 

 brak nadzoru nad zamknięciami torowymi na poszczególnych szlakach w odniesieniu 

do wymaganej przez rynek przepustowości, 

 brak dostępności tras alternatywnych uwzględniających długość objazdów, 

 niska jakość tras alternatywnych, 

 brak dostępu do użytecznych informacji, np.: zbyt późny termin przekazywania danych 

pierwotnych o zamknięciach, brak informacji o ilości, wolnej przepustowości 

na poszczególnych odcinkach linii kolejowych – informacja ta zdaniem przewoźników 

powinna być aktualna i generowana automatycznie, 

 brak koordynacji zamknięć z zarządcami sieci krajów sąsiednich, 

 niska jakość pracy dyżurnych ruchu (brak rzetelnego i dynamicznego wykonywania swoich 

obowiązków),  
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 długi czas oczekiwania na przyznanie zdolności przepustowej na wybranych (popularnych) 

liniach - przykład: przewoźnik czekał na przyznanie zdolności przepustowej na trasie Poznań 

– Rzepin aż 3 dni. 

Wysokie ceny usług przewozowych w transporcie kolejowym  

Istotną barierą w konkurowaniu transportu kolejowego z transportem drogowym  są wysokie ceny 

usług transportu kolejowego. 71,43% ankietowanych wskazało, że zwiększenie atrakcyjności cenowej 

usług oferowanych klientom transportu kolejowego wpłynęłoby na większą dostępność dla 

nadawców i odbiorców ładunków. Tym samym zwiększyłoby poziom konkurencyjności transportu 

kolejowego względem transportu drogowego. Niewątpliwie na wysokie ceny usług wpływają wysokie 

koszty działalności spółek związane z niską prędkością handlową pociągów i długimi czasami 

przejazdu pociągów. Jeżeli pociąg pojedzie szybciej i zgodnie z zaplanowanym rozkładem jazdy 

pociągów, to możliwe jest lepsze wykorzystanie taboru oraz czasu pracy drużyn pociągowych. 

Dodatkowo krótszy czas przejazdu pozwala na lepsze zarządzanie czasem pracy maszynistów, 

wyeliminowanie konieczności zmian drużyny trakcyjnej podczas obiegu, zapewniania noclegów, 

dowozów, przywozów itp. czynności generujących koszty. Podobnie istniejące ograniczenia 

infrastrukturalne i trwające remonty powodują wydłużenie czasu transportu i nieefektywne 

wykorzystanie zasobów przewoźników. Powstałe w ten sposób koszty są relatywnie wysokie i mają 

znaczący wpływ na opłacalność przewozu.  

Przewoźnicy oceniali również  inne koszty prowadzenia działalności przewozu rzeczy. 

Koszty dostępu do infrastruktury kolejowej 

Zagadnienie, czy obniżka kosztów dostępu do infrastruktury może być jednym z mechanizmów 

wsparcia zrównoważonego transportu towarowego, było poruszone w ramach prowadzonych 

konsultacji. Zdecydowana większość badanych towarowych przewoźników kolejowych (85,71%) 

wskazywała, że obniżenie kosztów dostępu do infrastruktury może spowodować wzrost przewozów 

realizowanych koleją. Ankietowani spedytorzy w transporcie kolejowym zaznaczyli zaś, że obniżenie 

opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej powinno zostać zainicjowane na poziomie rządowym 

poprzez odpowiednie działania legislacyjne. 

Z drugiej strony wśród ankietowanych można było dostrzec głosy przeciwne – wskazujące, 

że obniżenie kosztów (i ceny) tylko pozornie może wspomóc rozwój przewozów kolejowych. 

Ankietowani wskazują, że nie jest możliwy rozwój kolejowych przewozów towarowych bez wpisania 

ich w system logistyczny gospodarki. Usługi kolejowe są ogólnie drogie, gdyż drogie są wszystkie usługi 

towarzyszące, a obniżenie kosztów dostępu do infrastruktury niewiele ten stan rzeczy zmieni.  

Według analiz Prezesa UTK udział kosztów dostępu do infrastruktury w strukturze kosztów 

przewoźników towarowych stanowi niecałe 12%. 

Pozostałe koszty ograniczające konkurencyjność transportu kolejowego 

Dla części ankietowanych przewoźników kolejowych obniżka kosztu dostępu do infrastruktury 

to niewystarczające narzędzie wsparcia – obniżka opłat nie daje gwarancji zwiększenia wolumenu 

przewozów. Poniżej przedstawiono zestawienie dodatkowych kosztów związanych z działalnością 

towarowych przewoźników kolejowych, które w ich ocenie ograniczają konkurencyjność transportu 

towarów koleją. 

 Koszty energii elektrycznej i paliw – to najczęściej wymieniane w badaniu obciążenia 

dodatkowe działalności przewoźnika kolejowego. 

Według danych UTK za  2021 r. udział tych kosztów w strukturze wydatków największych 

przewoźników towarowych to ponad 14,8% wszystkich wydatków i w zestawieniu z 2019 r., 

ostatnim rokiem przed spadkami związanymi z pandemią, udział ten zwiększył się o ponad 

0,9 punktu procentowego.  
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Obecna sytuacja na rynku producentów energii jest bardzo trudna. W związku z ograniczonym 

dostępem do paliw kopalnych, niezbędnych do funkcjonowania gospodarki naszego kraju, 

w tym także do produkcji energii elektrycznej, niepokojący jest wzrost cen energii trakcyjnej.  

 Koszty związane z dostępem do nowoczesnego taboru kolejowego - dla uczestniczących 

w konsultacjach krajowych przewoźników towarowych koszty dostępu do nowoczesnego 

taboru kolejowego są znacznym obciążeniem ich działalności.  

Wskazują, że  zarówno koszt najmu i/lub zakupu nowego taboru, jak również koszty jego 

utrzymania czy też konieczność dostosowania ich do wymagań technicznych wynikających 

z TSI, stanowią jeden z czynników ograniczających konkurencyjność przewozów towarów 

koleją. 

 Koszty związane z uzyskiwaniem certyfikatów, szkoleń i badań lekarskich – przedstawiciele 

przewoźników kolejowych zasygnalizowali, że długotrwały i kosztowny proces kształcenia 

wyspecjalizowanych stanowisk na kolei, w tym restrykcyjne wymagania zdrowotne dla 

pracowników wykonujących prace na bocznicach kolejowych, są problematycznym aspektem 

funkcjonowania podmiotów kolejowych. Jak podkreślono, proces szkolenia maszynisty trwa 

ok. 2 lata (w przypadku kierowcy ciągnika siodłowego ok. 2 miesięcy). Tak długi proces 

szkolenia, który może być realizowany tylko przez wyznaczone ośrodki, nie w każdym 

przypadku przekłada się na jakość szkolonej kadry. Do tego dochodzą obciążenia finansowe 

związane z uzyskiwaniem koniecznych certyfikatów czy autoryzacji na pracę na bocznicy. 

Analogicznie jest w przypadku zawodów ustawiacza i rewidenta. W tym kontekście pozostaje 

zagrożenie, że na przestrzeni najbliższych lat zapewnienie ciągłości pracy na stanowiskach 

związanych z organizacją oraz realizacją przewozów kolejowych może być utrudnione.  

 Koszty usług zewnętrznych związane z ograniczoną liczbą punktów rozładunkowych – inne 

dodatkowe koszty wskazywane przez przewoźników powodujące, że koszt tzw. ostatniej mili 

jest wysoki, a opłacalność przewozową można uzyskać tylko w przewozach masowych, to: 

zbyt mała liczba punktów rozładunkowych ogólnego dostępu na terenie całego kraju, wysokie 

opłaty dodatkowe związane z wjazdem na infrastrukturę terminalową (w tym koszty związane 

z załadunkiem, rozładunkiem, długie oczekiwanie składów przed portami, granicami 

i punktami załadunkowymi). W takich uwarunkowaniach, w przypadku przewozów 

rozproszonych przewoźnik kolejowy ma mniejsze możliwości stworzenia atrakcyjnej cenowo 

oferty w porównaniu do przewoźnika drogowego. 

 Inne koszty – 62,86% ankietowanych przewoźników kolejowych wskazało, że istnieją inne 

koszty, które ograniczają istotnie konkurencyjność transportu kolejowego.  

Oprócz wysokich kosztów wynikających z realizacji przejazdu niską prędkości handlową 

przewoźnicy wymieniają między innymi: 

- koszty dostosowania taboru do wymagań technicznych wynikających z TSI, 

- koszty przeregulowania prawa kolejowego, 

- koszty obsługi przewozu (załadunek, rozładunek, czas - logistyka pomiędzy 

sprzedawcą a kupującym towar. Przewoźnicy wskazują, że opłacalność przewozową 

można uzyskać tylko na przewozach masowych przy przewozach rozproszonych kolej 

nie jest w stanie rywalizować z transportem drogowym), 

- ograniczony dostęp do terminali, wysokie opłaty dodatkowe za wjazd 

na infrastrukturę terminalową, 

- koszty utrzymania taboru kolejowego,  

- koszty opłat za uzyskanie certyfikatów. 
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Znajomość szlaku 

Wśród dodatkowych postulatów, które zdaniem przewoźników stanowią istotną barierę w realizacji 

przewozów wskazana została również kwestia znajomości szlaku przez maszynistów. Wymagania 

dotyczące uzyskania przez maszynistów są zbyt restrykcyjne. Przewoźnicy sugerują uproszczenie 

przepisów i wprowadzenie możliwości uzyskania znajomości szlaku w formie elektronicznej dostępnej 

on-line. Brak znajomości szlaku przez maszynistę wymusza ograniczenia prędkości pociągu, czego 

efektem jest ograniczenie przepustowości. Większość problemów dotyczy odcinków łączących 

poszczególne linie kolejowe, które w przeszłości określane były jako łącznice. 

Wpływ polityki Europejskiego Zielonego Ładu na wzrost zainteresowania sektorem kolejowym 

Przeprowadzone konsultacje pokazały, że o pozytywnym wpływie polityki Europejskiego Zielonego 

Ładu na zwiększenie atrakcyjności sektora kolejowego w Polsce jest przekonanych mniej niż połowa 

(43%) ankietowanych przewoźników kolejowych towarowych, zaś 29% uważa, że w warunkach 

krajowych koncepcja ta w żaden sposób nie przyczyni się do zwiększenia zainteresowania transportem 

kolejowym. Większym optymizmem w tym zakresie wykazali się przedstawiciele badanych organizacji 

reprezentujących przedsiębiorstwa korzystające z towarowego transportu kolejowego. W ocenie 

zdecydowanej większości z nich (67%) dzięki wprowadzeniu polityki Europejskiego Zielonego Ładu 

wzrośnie zainteresowanie sektorem kolejowym. Temat globalnego podejścia do ekologicznych 

rozwiązań, które mają dążyć do znacznej redukcji CO2,, został również poruszony przez nadawców, 

odbiorców i spedytorów korzystających z usług transportu kolejowego. W opinii części z nich, pomimo 

że każdy uczestnik procesu transportowego jest świadomy konieczności zmian w tym zakresie, 

w krajowych uwarunkowaniach ani system, ani narzędzia nie są do tych zmian przystosowane. 

2. Ocena rynku w aspekcie transportu intermodalnego 

Kwestia oceny rozwoju transportu intermodalnego była również przedmiotem badania skierowanego 

do kolejowych przewoźników towarowych, nadawców, odbiorców i spedytorów w transporcie kolejowym 

oraz organizacji reprezentujących przedsiębiorców korzystających z towarowego transportu kolejowego. 

Ankietowani zostali poproszeni o wypowiedzi w zakresie korzystania z transportu intermodalnego, szans 

na jego rozwój oraz trudności i barier napotkanych w ramach funkcjonowania w tym obszarze rynku. 

Rozwój transportu intermodalnego jako szansa na zwiększenie przewozu towarów 

Przewoźnicy w zdecydowanej większości wyrazili opinię, że rozwój transportu intermodalnego przyczyni 

się do zwiększenia przewozów towarów przez kolej. Z tym stwierdzeniem zgadzają się również 

przedsiębiorcy, którzy do tej pory nie prowadzili działalności w ramach transportu intermodalnego. 

To dowód, że jest on postrzegany jako ważny element rozwoju kolejowego transportu towarów. 

W odpowiedzi na pytanie, czy rozwój transportu intermodalnego jest szansą na zwiększenia przewozów 

koleją 83% ankietowanych wskazało odpowiedź „tak”, 8% odpowiedziało „nie”, a 9% ankietowanych nie 

miało zdania w tym temacie. 

Takie samo stanowisko zostało przekazane przez organizacje reprezentujące przedsiębiorców 

korzystających z transportu towarowego. Połowa ankietowanych zgodziła się z tezą rozwoju transportu 

towarowego poprzez wzrost znaczenia transportu intermodalnego. 33% ankietowanych nie była w stanie 

określić czy taki wzrost może mieć /nie mieć pozytywnych skutków dla branży  towarowej.  

Ankietowani z grupy organizacji reprezentujących przedsiębiorców korzystających z transportu 

towarowego wskazali również, że widzą szansę intermodalizacji ładunków np. poprzez zastosowanie 

kontenerów 45-stopowych na preferencyjnych warunkach, naczep siodłowych lub zestawów drogowych 

członowych (tirów). 

Wskazano również na ograniczenia infrastrukturalne, które stanowią czynnik ograniczający szersze 

wykorzystanie tego typu przewozów. Pomimo ciągłych wzrostów w masie przewiezionych towarów, liczbie 
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jednostek i liczbie TEU, istnieją bariery ograniczające możliwości rozwoju transportu intermodalnego. 

Zdaniem podmiotów biorących udział w konsultacjach, problem stanowi zbyt mała liczba terminali 

intermodalnych w dogodnych lokalizacjach oraz ich nierównomierny rozkład. Do tego dochodzi zły stan 

techniczny infrastruktury lub niewystarczające wyposażenie w obecnie istniejących obiektach. 

Ograniczony dostęp do infrastruktury ładunkowej powoduje, że transport towarów na trasie powyżej 

300 km w większości odbywa się transportem drogowym.  

Połowa respondentów ze strony organizacji reprezentujących korzystających z kolejowego transportu 

towarów potwierdziła, że w swojej dotychczasowej działalności ich interesariusze wykorzystywali 

kontenery do przewozu ładunków. W przyszłości planowane jest szersze wykorzystanie – 75% badanej 

grupy jest zainteresowane wykorzystaniem kontenerów. 

Działalność przewoźników w zakresie transportu intermodalnego 

Na pytanie o działalność w zakresie transportu intermodalnego, większość ankietowanych odpowiedziała, 

że nie są podmiotem działającym w tym obszarze. Biorąc jednak pod uwagę założenia części 

ankietowanych, którzy planują realizację usług w ramach transportu intermodalnego, przeważa liczba 

przedsiębiorstw mających doświadczenie w tej materii. Od 2013 r. liczba przedsiębiorstw zajmujących się 

transportem intermodalnym wzrosła ponad dwukrotnie. W 2021 r. tego typu działalność realizowały 

23 podmioty. Kolejni przewoźnicy są zainteresowani tym rynkiem, gdyż daje on duże możliwości rozwoju. 

Z udzielonych w ramach konsultacji odpowiedzi wynika, że w przyszłości podwoi się liczba przedsiębiorstw 

realizujących przewozy na rynku transportu intermodalnego. 

Trudności/bariery w organizacji transportu intermodalnego (organizacyjne/prawne/ finansowe/inne) 

Większość ankietowanych (71,43%) stwierdziła, że nie napotkała trudności w dotychczasowej działalności 

w ramach transportu intermodalnego. Wśród ankietowanych 17,14% ankietowanych stwierdziło, 

że napotkało trudności finansowe, 11,43% napotkało trudności organizacyjne, a 2,86% prawne. 5,71% 

napotkało inne, wcześniej nie wymienione trudności. 

Wśród ankietowanych, którzy stwierdzili istnienie trudności, największą grupę stanowili ci, którzy odczuli 

je na płaszczyźnie finansowej. Jako główny problem wymieniona została słaba rentowność przewozów 

ze względu na koszty korzystania z infrastruktury lub koszty zakupu i najmu taboru. W przypadku kosztów 

związanych z taborem wymieniono również problem z kryteriami uzyskania finasowania na pozyskanie 

taboru. Wysoki koszt realizacji przewozu koleją powoduje problemy z pozyskiwaniem klientów. 

Dodatkowe czynniki, takie jak koszty objazdów, koszty postoju w dojeździe do portu lub oczekiwania 

na wolny szlak, generują kolejne koszty, które powodują stratę u przewoźnika kolejowego. 

W odpowiedziach wskazano również brak możliwości łączenia przewozów tradycyjnych z przewozami 

intermodalnymi poprzez brak możliwości skorzystania z preferencyjnej stawki za dostęp za przewóz 

intermodalny.  

Inne problemy zauważają nadawcy, odbiorcy i spedytorzy wykorzystujący transport intermodalny. Wśród 

negatywnych aspektów, na które zwrócili uwagę, można wymienić: brak nowoczesnego taboru 

w dyspozycji przewoźników kolejowych, problemy z dochowaniem terminu realizacji usługi i wysokie 

koszty stawek dostępu w porównaniu do transportu drogowego. Zdaniem ankietowanych różnica 

w koszcie dostępu do infrastruktury w przypadku transportu intermodalnego i tradycyjnego 

kolejowego transportu towarów nie jest odczuwalna finansowo. 

Wzmocnienie zdolności przeładunkowej istniejących terminali 

W jednym z pytań ankietowani poproszeni zostali o wskazanie czynników, które wpływają 

na wzmocnienie zdolności przeładunkowej terminali.  
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Jakie czynniki wpływają na wzmocnienie zdolności 
przeładunkowej terminali? 

% 

Zwiększenie prędkości handlowej pociągów intermodalnych 62,86% 

Zwiększenie punktualności pociągów intermodalnych 60,00% 

Zwiększenie popularyzacji stosowania kontenerów w przewozie 
ładunków (większa konteneryzacja ładunków) 

54,29% 

Zwiększenie liczby małych terminali 48,57% 

Zwiększenie ulgi intermodalnej 42,86% 

Wprowadzenie ograniczeń administracyjnych w tranzycie 
towarów w ruchu drogowym 

31,43% 

Inwestycje w infrastrukturę do załadunku/rozładunku 
kontenerów po stronie klientów/ operatorów bocznic itp. 

31,43% 

Dotacje dla organizatorów przewozów intermodalnych 20,00% 

Zwiększenie maksymalnej dopuszczalnej długości pociągów 17,14% 

Zwiększenie sprawności przeładunku kontenerów w portach 14,29% 

Inne 11,43% 

Poza wyznaczonymi zagadnieniami, zostały poruszone także inne kwestie. Zwrócono uwagę 

m.in. na wysokie koszty dostępu do infrastruktury szerokotorowej przy wschodniej granicy.  

W opinii nadawców, odbiorców i spedytorów jednym z kluczowych elementów rozwoju 

i wykorzystania w większym stopniu transportu intermodalnego są inwestycje w większą liczbę 

terminali przeładunkowych.  

3. Ocena rynku w aspekcie dostępu do infrastruktury 

Pytania w zakresie korzystania z dostępnych zasobów infrastruktury kolejowej skierowano 

bezpośrednio do kolejowych przewoźników towarowych.  

Przedstawiciele przedsiębiorstw kolejowych wyrażali stanowisko w zakresie: efektów realizacji prac 

prowadzonych na sieci kolejowej, współpracy z zarządcami infrastruktury w zakresie przydzielania 

i wykorzystania tras oraz dostępu do informacji dotyczących ograniczeń w dostępie do infrastruktury 

kolejowej. 

Efekty realizacji prac prowadzonych na sieci przez zarządcę infrastruktury 

Na pytanie dotyczące oceny zauważonych efektów realizacji prac prowadzonych przez zarządcę 

infrastruktury aż 51,43% ankietowanych wskazało efekty negatywne, a wśród nich brak koordynacji 

zamknięć torowych na sieci oraz wydłużające się zamknięcia odcinkowe, powodujące wydłużenie 

czasu jazdy oraz zwiększenie kosztów realizacji przewozów wynikających z wprowadzonych 

objazdów. Przewoźnicy negatywnie wypowiedzieli się także o likwidacji linii kolejowych czy braku 

środków finansowych na prowadzenie prac remontowych na liniach odznaczających się 

ograniczeniami w przepustowości ruchu, zwłaszcza jednotorowych. W ramach inwestycji 

infrastrukturalnych likwidowane są dotychczasowe układy torowe, ponieważ zarządca infrastruktury 

nie dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi na ich utrzymanie lub odtworzenie. 

Pozytywnie efekty realizacji prac prowadzonych przez zarządcę infrastruktury wskazało 25,71% 

ankietowanych. W szczególności ocena pozytywna dotyczyła zwiększenia prędkości 

eksploatacyjnych, likwidacji ograniczeń prędkości oraz wzrostu dopuszczalnych nacisków na oś. 
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Warto również zauważyć, że jako jeden z pozytywnych efektów realizacji prac prowadzonych przez 

zarządcę infrastruktury na  sieci wskazano poprawę bezpieczeństwa w ruchu kolejowym. 

Współpraca z zarządcą infrastruktury 

Pomimo wielu utrudnień związanych z realizacją inwestycji infrastrukturalnych, przewoźnicy kolejowi 

w znacznej większości (68,57%) wypowiadają się pozytywnie o jakości współpracy z zarządcami 

infrastruktury jeśli chodzi o przydzielanie oraz wykorzystanie zdolności przepustowej. Rozwój rynku 

kolejowego w przewozach towarowych, w tym pojawienie się nowych przewoźników, zobowiązało 

zarządców do poprawy jakości oferowanych usług. Negatywną opinię na temat współpracy 

z przewoźnikiem w zakresie przydzielania i wykorzystania tras pociągów wyraziło 14,29%. Wśród 

negatywnych opinii wskazano, że wnioski często są odrzucane z powodu ograniczenia przepustowości 

linii oraz stacji kolejowych w okolicy polskich portów morskich. Przewoźnicy w trakcie samej realizacji 

przewozu doznają poważnych opóźnień, oczekują na wolną drogę przez nawet kilkanaście godzin, 

co uniemożliwia dostarczenie przewożonego ładunku na czas. 

Dostęp do informacji na temat ograniczeń w dostępie do infrastruktury kolejowej 

Większość pytanych (57,14%) oceniła pozytywnie dostęp do informacji dotyczących planowanych 

lub istniejących ograniczeń w dostępie do infrastruktury kolejowej. Negatywnie dostęp do informacji 

w tym zakresie oceniło 25,71% ankietowanych. W szczególności ankietowani zwrócili uwagę, że czas 

od przekazania informacji o planowanych zamknięciach torowych, do rzeczywistego ich zamknięcia, 

wynoszący 24 godziny jest zbyt krótki. Wg ankietowanych skala zamknięć określanych przez zarządcę 

jako „planowe awaryjne” jest zdaniem przewoźników bardzo duża, a termin ich przekazywania zbyt 

późny. Brakuje także informacji o spodziewanych skutkach zamknięć, bieżącym ruchu kolejowym 

realizowanym na sieci oraz dostępnej przepustowości. Przewoźnicy zaproponowali również 

wprowadzenie aktualizowanej na bieżąco, ogólnodostępnej mapy zamknięć torowych, do której 

dostęp mogliby mieć także klienci spółek kolejowych. 

4. Ocena udostępniania obiektów infrastruktury usługowej 

W ramach konsultacji zebrano opinie od operatorów obiektów infrastruktury usługowej na temat 

funkcjonowania rynku transportu kolejowego. Badanie objęło m.in. obszar funkcjonowania obiektów 

infrastruktury usługowej. Zakres, jaki objęła ankieta, to: dostęp do obiektów infrastruktury usługowej 

oraz świadczonych usług, przepisy dot. praw dostępu, przepisy proceduralne dot. rozpatrywania 

wniosków oraz dostępność informacji o obiektach. Opinie zostały zebrane zarówno od operatorów 

obiektów infrastruktury usługowej, jak i od przewoźników kolejowych korzystających z obiektów.  

Jak wynika z zestawienia, największy udział wśród ankietowanych operatorów OIU stanowili 

operatorzy zarządzającymi torami postojowymi (53%) oraz terminalami towarowymi (34%). 

Współpraca operatorów OIU i przewoźników kolejowych 

Współpraca operatorów OIU i przewoźników kolejowych oceniana jest pozytywnie. Większość 

operatorów dobrze ocenia współpracę w zakresie korzystania z przydzielonej zdolności przepustowej, 

niewielka część (ponad 9%) uważa, że wymaga ona poprawy m.in w kwestii dotrzymania terminów 

przez przewoźników. Negatywnym zjawiskiem jest brak zainteresowania obiektami przez 

przewoźników. Zdarzają się również sytuacje, że przewoźnicy kolejowi nie korzystają z zamówionej 

w obiektach usługi – występowanie takich zdarzeń zadeklarowała 31% operatorów, co należy ocenić 

jako niepożądane zjawisko, skutkujące zmniejszeniem efektywności wykorzystania obiektów.  

Rozsądny zysk dla operatora obiektu infrastruktury usługowej 

Przy formułowaniu procedury udostępniania obiektu operator jest uprawniony do uwzględnienia 

w opłacie za dostęp do obiektu rozsądnego zysku. Dla 71,88% operatorów, uczestniczących 
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w badaniu, wysokość rozsądnego zysku określona w przepisach ustawy o transporcie kolejowym jest 

akceptowalna, kolejno zaś dla 15,63%% jest optymalna, a dla 12.50% za niska. 

Operatorzy określali również jaka według nich jest wysokość rozsądnego zysku. 50% operatorów 

wskazało, że ustalony przez nich poziom rozsądnego zysku zawiera się w granicach 7-10%. 43,75% 

operatorów wskazało, że zawiera się on w granicach 4-6%. Żaden z operatorów nie wskazał niższego 

przedziału (1-3%), a 6,25% wskazało, że poziom rozsądnego zysku jest wyższy niż 11%. 

Ocena przepisów dotyczących udostępniania obiektów infrastruktury usługowej 

Poprawnie oceniany jest także wpływ przepisów dotyczących udostępniania obiektów infrastruktury 

usługowej na konkurencyjność transportu kolejowego – ponad 46% operatorów określiła go jako 

pozytywny. 

Bariery rynku obiektów infrastruktury usługowej 

84,38% operatorów OIU nie wykazało żadnych trudności w prowadzeniu swojej działalności. 6,25% 

ankietowanych wskazało na bariery organizacyjne, wśród których wymienia trudności z podziałem 

ponoszonych kosztów. 6,25% ankietowanych operatorów OIU wskazuje bariery prawne, takie jak brak 

dofinansowania dla tzw. „małych zarządców” oraz obowiązek ponoszenia opłaty manipulacyjnej 

w portach. Jedynie 3,13% ankietowanych wskazało bariery finansowe - kwestionowanie przez 

przewoźników kolejowych zasad wnoszenia opłat za dostęp do stacji pasażerskiej.  

Nadzór Prezesa UTK nad operatorami OIU jest pozytywnie oceniany przez rynek – ponad 82% 

operatorów wskazało, że we wskazanych obszarach nie ma potrzeby ingerencji, reakcji lub większej 

aktywności organu regulacyjnego. 

Preferowane formy wsparcia obiektów infrastruktury usługowej 

Operatorzy OIU wskazali również jakie ich zdaniem formy wsparcia mogłyby pozytywnie wpłynąć 

na decyzję o rozbudowie, budowie lub modernizacji obiektów infrastruktury usługowej. 93,75% z nich 

zadeklarowało, że najkorzystniejszą formą wsparcia finansowego są dotacje do budowy, modernizacji 

i wyposażenia obiektów. 34,38% wskazało, że w tym zakresie oczekiwałoby wsparcia w postaci 

doradztwa inwestycyjnego i doradztwa w zakresie transportu kolejowego. 31,25% ankietowanych 

wskazało wprowadzenie dotacji do przewozów kolejowych (dopłaty do każdej przewiezionej tony), 

a z kolei 21,88% jako czynnik wpływający na decyzje o inwestycji w OIU widziałoby wprowadzenie 

dotacji dla przewoźników do korzystania z usług OIU. 18,75% ankietowanych uznałoby inne, nie 

wymienione wcześniej formy wsparcia, np. przekazanie na rzecz miasta terenów przyległych 

do dworców na potrzeby budowy kolejnych obiektów służących pasażerom, dotacje pokrywające lukę 

kosztową wynikającą z różnicy między opłatami otrzymanymi opłat od przewoźników a realnie 

ponoszonymi kosztami, środki finansowe na remont infrastruktury, zwolnienia podatkowe.  

Opinie towarowych przewoźników kolejowych na temat współpracy z obiektami infrastruktury 

usługowej 

Zakres ankiety dla przewoźników kolejowych dotyczył także m.in.: porównania możliwości dostępu 

do informacji o zasadach dostępu do OIU, dostępności do OIU oraz możliwości dostępu do informacji 

o cenach usług świadczonych w OIU. 

Zebrano również informacje na temat współpracy między podmiotami oraz obszarów, w których 

zdaniem przewoźników kolejowych potrzebna jest ingerencja, reakcja lub większa aktywność organu 

regulacyjnego. W badaniu zwrócono szczególną uwagę na zagadnienia związane z udostępnianiem 

terminali towarowych i punktów zaplecza technicznego.  
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Ocena dokonana przez przewoźników w zakresie 
dostępu do informacji o zasadach dostępu do OIU 

Pozytywna Negatywna Brak 
zdania 

Terminale przeładunkowe 51,43% 5,71% 42,86% 

Punkty zaplecza technicznego 51,43% 8,57% 40% 

Inne rodzaje obiektów infrastruktury usługowej 45,71% 48,57% 54,29% 

W każdym z przedstawionych przypadków przeważającą część odpowiedzi stanowią pozytywne oceny 

przewoźników kolejowych, dotyczące dostępu do informacji.  

Niewielka część oceniła ten mechanizm negatywnie ze względu m.in. na: 

 brak ogólnodostępnych informacji o infrastrukturze punktowej – podmioty rynku kolejowego 

zwracają uwagę na brak danych o dostępnej infrastrukturze bocznic, ramp oraz stacji 

przeładunkowych na polskiej sieci kolejowej. Obecnie brak kompleksowej informacji w tym 

zakresie ogranicza możliwości dostarczania ładunków pomiędzy nadawcą a odbiorcą. Brakuje 

informacji szczegółowych o parametrach bocznic kolejowych. 

 złą jakość informacji – dostępne informacje są często w zbyt okrojonej, ogólnej formie, często 

brakuje podstawowych szczegółów operacyjnych, 

 brak jednolitego, aktualizowanego i wiarygodnego źródła informacji, zarówno o statusie 

obiektu, jak i zasadach wjazdu – wiedza pozyskiwana jest poprzez rozmowy telefoniczne, 

 zasady dostępu publikowane na stronach internetowych zawierają często tylko podstawowe 

informacje, w związku z tym należy zwracać się o udostępnienie regulaminu technicznego 

bocznicy, 

 brak informacji o istniejących zapleczach technicznych np. do utrzymania pojazdów 

kolejowych. 

Stosunkowo wysoki udział odpowiedzi „brak zdania” wynika z braku możliwości jednolitej oceny 

lub braku doświadczenia podmiotów ankietowanych w zakresie dostępności do OIU. 

Ocena dokonana przez przewoźników w zakresie 
dostępności OIU 

Pozytywna Negatywna Brak 
zdania 

Terminale przeładunkowe 37,14% 14,29% 48,57% 

Punkty zaplecza technicznego 48,57% 8,57% 42,86% 

Inne rodzaje obiektów infrastruktury usługowej 42,86% 8,57% 48,57% 

W odniesieniu do samej dostępności obiektów infrastruktury usługowej, obszar ten charakteryzuje się 

istotną liczbą negatywnych opinii przewoźników kolejowych. Przyczyny negatywnej oceny dotyczące 

terminali towarowych, wskazane przez podmioty, które wzięły udział w badaniu, to m.in.:  

 brak kompetentnej osoby odpowiednio zarządzającej zdolnością przepustową w obiekcie, 

ograniczone możliwości przyjęcia składu pociągów, liczne ograniczenia występujące 

na  infrastrukturze dojazdowej, skrócone czasy pracy w dobie, 

 utrudniony dostęp do obiektów w niektórych rejonach, powodujący opóźnienia i zwiększenie 

kosztów obsługi, 

 zmniejszająca się liczba punktów ładunkowych, w związku z tym na istniejących punktach 

tworzą się zatory oraz pojawia się coraz więcej tzw. "białych plam" na sieci, 

 brak kompleksowego planu dla punktów ładunkowych na sieci PKP PLK S.A., 

 brak wystarczającego miejsca(zdolności przepustowej) w obiektach infrastruktury usługowej. 
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Przyczyny negatywnej oceny dostępności w odniesieniu jedynie do punktów zaplecza technicznego, 

wskazane przez przewoźników, to m.in.: 

 zbyt mała dostępność, która nadal jest wykorzystywana przez podmioty dominujące 

i powoduje  ograniczanie konkurencyjności na rynku, 

 ograniczone możliwości przyjęcia, liczne ograniczenia występujące na infrastrukturze 

dojazdowej, skrócone czasy pracy w dobie. 

Przyczyny negatywnej oceny dostępności innych obiektów infrastruktury usługowej, wskazane przez 

przewoźników, to m.in.: 

 niska liczba stacji tankowania paliw – szczególnie dotkliwy brak w rejonie Zduńskiej Woli, 

Kielc i Lublina, 

 ograniczone możliwości przyjęcia, liczne ograniczenia występujące na infrastrukturze 

dojazdowej, skrócone czasy pracy w dobie w tygodniu, 

 brak wystarczającej ilości miejsca (zdolności przepustowej) w obiektach infrastruktury 

usługowej. 

W tabeli przedstawiono ocenę ankietowanych w zakresie dostępu do informacji o cenach usług 

świadczonych w poszczególnych obiektach infrastruktury usługowej. Przewoźnicy kolejowi oceniają 

poprawnie dostęp do tego typu informacji – negatywna ocena to zaledwie niespełna 3% w przypadku 

terminali przeładunkowych oraz punktów zaplecza technicznego.  

 

Ocena dokonana przez przewoźników w zakresie dostępu 
do informacji o cenach usług świadczonych w OIU 

Pozytywna Negatywna Brak 
zdania 

Terminale przeładunkowe 51,43% 2,86% 45,71% 

Punkty zaplecza technicznego 48,57% 2,86% 48,57% 

Inne rodzaje obiektów infrastruktury usługowej 42,86% 0,00% 57,14% 

 

Podobnie jak w przypadku pytania o ocenę dostępności do OIU, w przypadku oceny dostępności 

do informacji o cenach usług świadczonych w OIU ankietowani często zaznaczali odpowiedź „brak 

zdania”. Może wynikać to z braku możliwości jednolitej oceny lub braku doświadczenia podmiotów 

ankietowanych w zakresie korzystania z cenników usług świadczonych w OIU. 

 

5. Oczekiwania rynku przewozów towarowych 

Oczekiwane udogodnienia na rynku przewozów towarowych 

W ramach przeprowadzonych konsultacji ankietowane podmioty – przewoźnicy towarowi 

i organizacje reprezentujące przedsiębiorców miały możliwość wypowiedzenia się na temat 

potencjalnych obszarów do rozwoju, które przyczynią się do zwiększenia dostępności transportu 

kolejowego dla nadawców ładunków.  
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Jakie udogodnienia na rynku kolejowym mogą mieć wpływ na dostępność transportu 
kolejowego dla nadawców ładunków (z perspektywy przewoźnika towarowego) 

% 

Krótszy czas realizacji przewozu 80% 

Zwiększenie atrakcyjności cenowej oferowanych usług 71% 

Zwiększenie terminowości i punktualności dostaw 69% 

Lepsza dostępność placów i terminali 69% 

Bardziej rozbudowana sieć infrastruktury kolejowej 69% 

Zmiana przepisów 9% 

Możliwość nadania pojedynczych wagonów 9% 

Uproszczenie procedur formalnych 9% 

Podobnie jak w przypadku przewoźników towarowych dla ankietowanych organizacji reprezentujących 

przedsiębiorców korzystających z towarowego transportu kolejowego krótszy czas realizacji przewozu 

również okazał się być kluczowym udogodnieniem, które może mieć wpływ na to, że transport kolejowy 

będzie bardziej przyjazny dla ich interesariuszy. 

Jakie udogodnienia na rynku kolejowym mogą mieć wpływ na dostępność transportu 
kolejowego dla nadawców ładunków (z perspektywy organizacji reprezentujących 
przedsiębiorców) 

% 

Krótszy czas realizacji przewozów 100% 

Lepsza dostępność połączeń przewoźników 83% 

Bardziej rozbudowana sieć infrastruktury kolejowej 83% 

Lepsza oferta cenowa przewoźników 83% 

Zwiększenie terminowości i punktualności dostaw  83% 

Możliwość nadania pojedynczych wagonów 83% 

Lepsza dostępność placów i terminali 67% 

Uproszczenie procedur formalnych 67% 

Zmiana przepisów 50% 

6. Wnioski 

Pomimo korzystnych warunków do rozwoju na przestrzeni ostatnich lat, krajowy transport towarów koleją 

nie zdołał zwiększyć swojego udziału w transporcie towarów ogółem. Krajowi spedytorzy wyraźnie 

preferują transport drogowy, pomimo że nie jest ekologiczny, to  jest on dla nich bardziej konkurencyjny 

pod względem kosztów, czasu i dostępności. Jest to sygnał alarmujący i mobilizujący do podjęcia 

stosownych działań na poziomie polityki krajowej. Konsultacje pokazały, że wiele podmiotów wskazuje 

na nierówne traktowanie transportu drogowego i kolejowego rozumiane m. in. jako wyższe koszty 

wykorzystania infrastruktury kolejowej w porównaniu do drogowej, dłuższego czasu szkolenia maszynisty 

w porównaniu do czasu szkolenia kierowcy ciężarówki, brak konieczności wykonywania dodatkowych 

szkoleń dla kierowców ciężarówek. Rynek transportu kolejowego oczekuje także wsparcia w zakresie 

monitorowania czynników generujących koszty. 

Konkurencja ze strony transportu drogowego uwydatnia ograniczenia sektora rynku transportu 

kolejowego. Sytuacja na kolei jest niepokojąca i wymaga podjęcia działań, które spowodują, że część 

towarów przewożonych na długie odległości w transporcie drogowym będzie mogła zostać realnie 

przeniesiona na kolej. Zdaniem przedsiębiorstw kolejowych konieczne są przedsięwzięcia zmierzające 
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do podniesienia średnich prędkości handlowych, punktualności pociągów i zachęcania 

do powstawania większej liczby obiektów infrastruktury usługowej. Potrzebne są także warunki 

do uruchamiania szybkich pociągów intermodalnych. 

Innym instrumentem wsparcia dla przewoźników kolejowych mogłyby być również wprowadzenie ulg 

w opłacie za dostęp do infrastruktury, w szczególności dla transportu intermodalnego Ulgi z jednej strony 

mogą przynieść oszczędności w prowadzeniu działalności przewozowej, z drugiej strony przyczynić się 

do pobudzenia gospodarczego poprzez stymulację rozwoju nowych technologii. Powinny one obejmować 

tych przewoźników, którzy wprowadzają nowoczesne, proekologiczne rozwiązania, przyczyniające się 

do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej transportu kolejowego względem innych gałęzi. Należałoby zatem 

rozważyć  co najmniej trzy rodzajów ulg w opłacie podstawowej za dostęp do infrastruktury kolejowej: 

 ulgi dla pojazdów wyposażonych w ETCS, 

 ulgi dla pojazdów z napędem wodorowym, 

 ulgi dla pojazdów wyposażonych w systemy ograniczające emisję CO2. 

W opinii respondentów, do rozwoju całego kolejowego transportu towarów wymagane są inne 

działania legislacyjne, takie jak: szybsze organizowanie i przeprowadzanie przetargów dla inwestycji 

i modernizacji kolejowych prowadzonych przez PKP PLK S.A., czy wsparcie rządowe w postaci dopłat 

do zakupu ekologicznego taboru kolejowego, aby poprzez działania na rzecz przyspieszenia 

zeroemisyjności kolej jawiła się jako konkurencyjny i ekologiczny środek transportu. 

Wśród innych działań organów administracji, których respondenci oczekują jest eliminacja braków 

kadrowych na rynku transportu kolejowego poprzez uproszczenie procesów szkoleniowych 

na stanowiska regulowane oraz uproszczenie wymagań prawnych do pełnienia obowiązków 

w zakresie pojazdów służących utrzymaniu oraz naprawie infrastruktury kolejowej. Ankietowani 

zwracają uwagę, że brak specjalistycznej kadry może realnie destabilizować sprawność systemu 

kolejowego oraz wpływać na spadek bezpieczeństwa w ruchu kolejowym. 

Przeprowadzone przez UTK konsultacje pokazały, że w świecie, który jest coraz bardziej cyfrowy, 

a wszystkie elementy procesu logistycznego bardziej zautomatyzowane, uczestnicy rynku kolejowych 

przewozów towarowych zgodnie wskazują, że szansą na poprawę konkurencyjności kolejowego 

transportu towarów jest przede wszystkim zwiększenie przepustowości sieci, zwiększenie prędkości 

pociągów, które wiążą się z priorytetem poprawy stanu istniejącej infrastruktury kolejowej.  
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7. Spis skrótów i pojęć 

 

Instytucje i organizacje 

1. Prezes UTK  
Prezes Urzędu Transportu 

Kolejowego 

2. UTK  Urząd Transportu Kolejowego 

Pozostałe pojęcia 

1. ETCS  - 

European Train Control System 

(Europejski System Sterowania 

Pociągiem) 

2. OIU - obiekt infrastruktury usługowej 

3. TEU - 

ekwiwalent jednostki 20 

stopowej; 1 TEU oznacza 1szt. 

kontenera o długości 20 stóp 

4. TSI - Techniczne Specyfikacje 

Interoperacyjności 

 

  



 

 

  



 

 

 

 


