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KORYTARZE TRANSPORTOWE PRZEBIEGAJĄCE PRZEZ POLSKĘ  

W ŚWIETLE ROZWOJU INFRASTRUKTURY TRANSPORTU DROGOWEGO 

 

W artykule omówiona została kwestia transportu intermodalnego oraz jego znaczenia w przewozach tranzytowych w Pol-

sce. Poruszony został temat europejskich korytarzy transportowych, które biegną przez teren Polski oraz budowanej drogi Via 

Carpatia. Powstająca droga znacząco wzbogaci i uatrakcyjni tereny wschodniej Polski, przez które ma przebiegać. Niezwykle 

istotnym w tej kwestii staje się fakt istnienia infrastruktury liniowej i punktowej transportu drogowego na tych terenach. Poru-

szony został temat występowania oraz liczby terminali przeładunkowych na terenie kraju.  

 

WSTĘP 

Transport w życiu człowieka odgrywa niezwykle istotną rolę. 
Jednakże, z biegiem czasu powstaje potrzeba poszukiwania alter-
natywnych sposobów transportu. Okazuje się, że łączenie różnych 
gałęzi transportu będących przykładem transportu kombinowanego, 
czy intermodalnego staje się nieodłącznym elementem planowania 
tras przewozowych. Działania te podyktowane są nie tylko na sku-
tek tworzących się nowoczesnych rozwiązań w środkach transportu, 
ale zmierzają one również do poprawy stanu ekologii, zminimalizo-
wania stopnia w jakim korzystamy z transportu drogowego na rzecz 
kolei. Bardzo istotną kwestią staje się czas i koszt dostawy oraz 
brak konieczności przeładunku towarów. Geograficzne położenie 
Polski na mapie Europy stwarza bardzo dogodne warunki do two-
rzenia na terenie kraju tras tranzytowych, czego dowodem jest 
powstająca Via Carpatia.  

1. TRANSPORT INTERMODALNY 

Na przestrzeni ostatnich lat, można zauważyć, że wraz z roz-
wojem gospodarczym  na świecie doszło do szybkiego zwiększenia 
przewozu towarów w relacjach krajowych  i międzynarodowych. 
Poszukuje się nowych, efektywnych i ekologicznych rozwiązań 
transportowych. Transport intermodalny jest rozwijającą się formą 
transportu ładunków. Związane jest to między innymi z przesunię-
ciem działalności wielu firm do krajów azjatyckich, głownie Chin i 
Indii, w poszukiwaniu obniżenia kosztów produkcji.  Trend ten gene-
ruje zwiększoną potrzebę przemieszczania towarów w skali global-
nej, a tym samym wykorzystanie transportu intermodalnego [1]. 

Transport intermodalny jest transportem ładunków za pomocą 
więcej niż jednej gałęzi logistyki i transportu [5]. Oznacza to że 
podczas całego procesu transportu ładunek przewożony jest za 
pomocą pojedynczej jednostki ładunkowej tj. kontenera lub nadwo-
zia wymiennego. Ponadto, w trakcie całego przewozu występuje 
jedna umowa przewozu. Warunkiem funkcjonowania przewozu 
intermodalnego jest ponadto dyskretyzacja ładunku, co oznacza, że 
manipulacjom przeładunkowym podlega jedynie cała jednostka 
ładunkowa [6]. 

Aby móc rozważać istotę transportu intermodalnego, należy 
wskazać podstawowe różnice, które odznaczają go spośród innych 
rodzajów transportu. Jednym z dokumentów , gdzie możemy odna-
leźć jednoznaczne wskazanie różnic jest dokument, który uchwaliła 

Europejska Komisja Gospodarcza (UN/ECE), Europejska Konferen-
cja Ministrów Transportu (ECMT) oraz Komisja Europejska (EC), 
gdzie odnajdujemy [9]:  
– za transport multimodalny uważa się przewóz przy użyciu co 

najmniej dwóch gałęzi transportu, 
– za transport intermodalny uważa się przewóz towarów w jednej 

jednostce ładunkowej przy użyciu następujących po sobie co 
najmniej dwóch gałęzi transportu,  

– za transport kombinowany uważa się przewóz intermodalny, w 
którym główną część przewozu realizowana jest drogą kolejo-
wą, żeglugą śródlądową lub morską, a jedynie krótki odcinek 
początkowy i/lub końcowy wykonywany jest transportem samo-
chodowym.  

2. TERMINALE INTERMODALNE W POLSCE 

Infrastruktura transportu jest jednym z podstawowych elemen-
tów warunkujących sprawny i efektywny rozwój transportu intermo-
dalnego. Oprócz jej składników liniowych, ważną rolę odgrywają w 
tej dziedzinie terminale intermodalne [3]. 

W zależności od ich lokalizacji i charakteru powiązań multimo-
dalnych dzieli się je na dwie grupy [3]: 
– portowe, będące zasadniczo miejscem styku transportu mor-

skiego i kolejowego, 
– lądowe- łączące transport samochodowy i kolejowy. 
 

 
Rys. 1. Dynamika wzrostu ilości terminali kontenerowych w Polsce 
[opracowanie własne].  
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Na obszarze Polski znajduje się obecnie 37 terminali intermo-
dalnych – patrz rys. 1. Większość z nich ma jednak charakter tym-
czasowy (dysponują tylko placami przeładunkowymi wraz z mobil-
nymi urządzeniami przeładunkowymi kontenerów), a nie stały (sta-
cjonarne urządzenia – suwnice, bocznice kolejowe o długości po-
zwalającej na obsługę całego składu pociągu, odpowiednie zaple-
cze magazynowo-składowe, itp.) [3]. 

 

 
Rys. 2. Terminale intermodalne w Polsce. Zdolność przeładunkowa 
i rozmieszczenie terminali kontenerowych w Polsce w 2017 r. [4]. 
  

Polskie terminale intermodalne powstały we wszystkich zna-
czących portach morskich - Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnouj-
ściu oraz w obrębie dużych miast i aglomeracji takich jak Kraków, 

Poznań, Warszawa. Niewielka liczba terminali zlokalizowana jest 
wzdłuż granicy wschodniej Polski, gdzie sieć dróg nie jest tak bar-
dzo rozwinięta jak w pozostałej części kraju (rys. 2). 

Lądowe terminale intermodalne przystosowane do transportu 
kontenerów rozmieszczone są na trasach głównych transeuropej-
skich korytarzy transportowych, które przebiegają przez Polskę. 
Terminale te spełniają szereg funkcji, z których możemy wyróżnić 
najważniejsze [10]:  
– przeładunkowa, 
– składowania, 
– sortowania, 
– zarządzania zasobami oraz ich kontrola, 
– miejsce kontroli jakości,  
– przygotowanie zamówień, 
– odprawy celne i graniczne,  
– inne usługi dodatkowe (warsztaty, stacje obsługi pojazdów). 

3. ROZWÓJ SIECI DRÓG W POLSCE 

Istotny wzrost ilości i zaawansowania dróg przystosowanych do 
transportu drogowego można zauważyć po drugiej wojnie świato-
wej, gdy rozpoczęto budowę znacznie bardziej zaawansowanych 
technologicznie dróg, w szczególności dróg utwardzonych.  Dzięki 
temu zwiększyły się możliwości przewozowe gospodarki i społe-
czeństwa, rozpoczęto współpracę z rynkami międzynarodowymi. 
Zauważyć można było już wtedy, że położenie Polski w centrum 
Europy powoduje, że przez kraj przebiegają główne ścieżki trans-
portowe północ – południe oraz wschód – zachód. Ten czynnik był 
między innymi decydujący jeśli chodzi o konieczność dalszej rozbu-
dowy sieci dróg, która w chwili obecnej liczy ok. 420 tys. km (patrz 
rys. 3), z czego sieć dróg szybkiego ruchu na koniec 2017 r. ma 
liczyć 3473,4 km. [8].  

Prognozy mówią, że do końca 2020 roku sieć dróg szybkiego 
ruchu w Polsce powinna wynosić 4285,6 km [8].  Przewidywany 
układ dróg ekspresowych i autostrad przedstawia rysunek 4.  

 
Rys. 3. Program budowy dróg krajowych z perspektywą do 2025 roku [8]. 
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Rys. 4. Planowana sieć autostrad i dróg ekspresowych [8].  
  

Problem rosnącej kongestii ruchu oraz poprawy bezpieczeń-
stwa na drogach od lat próbuje rozwiązać Komisja Europejska w 
dokumentach prezentujących strategię rozwoju transportu i logistyki. 
Jednym z pierwszych pomysłów opublikowanych w Białej Księdze, 
było zwiększenie udziału dla alternatywnych przewozów drogowych 
gałęzi transportu, szczególnie przewozów kolejowych [2]. Ma to 
bezpośredni związek z pojęciem zrównoważonego transportu, który 
zakłada poprawę warunków ekologicznych poprzez m.in. ograni-
czenie emisji związków węgla wydzielanych w spalinach. Stawia to 
producentów pojazdów samochodowych przed problemem poszu-
kiwania nowych alternatywnych źródeł napędu pojazdów.  

Transport intermodalny w Polsce rozwija się w bardzo szybkim 
tempie w porównaniu do krajów Unii Europejskiej. Według prognoz 
dynamika wzrostu w dalszym ciągu ma pozostać na tym samym 
poziomie. Wzrost ten jest jednak bezpośrednio związany z czynni-
kami dotyczącymi infrastruktury drogowej, której jakość w Polsce 
pozostaje daleka do jakości dróg w Unii Europejskiej. Poprawa sieci 
autostrad, dróg ekspresowych oraz jakości zastosowanych materia-
łów do ich budowy pozwolą na zwiększenie przepustowości oraz 
możliwości przejazdu pojazdów o większych dopuszczalnych naci-
skach na oś.  

4. KORYTARZE TRANSPORTOWE PRZEBIEGAJĄCE 
PRZEZ POLSKĘ 

Polityka Transportowa Państwa na lata 2006–2025 opubliko-
wana przez Ministerstwo Infrastruktury przewiduje, że rola transpor-
tu intermodalnego  w Polsce znacząco wzrośnie. Ma to swoje pod-
łoże na podstawie zasięgu jakim operuje handel zagraniczny, wiel-
kość przewozów tranzytowych przez terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej. Zauważono, że znaczącym kierunkiem rozwoju transportu 
w jaki należałoby zainwestować są obszary na kierunku północ – 
południe [7]. Decyzje polityczne obejmują nie tylko rozbudowę 
infrastruktury liniowej i punktowej w tych obszarach, ale również 
inicjowanie powszechnego użytkowania systemów informacyjnych 
obejmujących kompleksowo proces transportowy. Ma to również 
swoje odzwierciedlenie w innowacyjności nowobudowanych termi-
nali przeładunkowych, gdzie szybsza obsługa towarów wpływa 
korzystnie na zadowolenie z obsługi klienta.  

Polska ulokowana w centralnej części Europy ma bardzo do-
godne warunki do rozwoju transportu intermodalnego. Na terenie 
kraju krzyżują się bowiem cztery główne europejskie korytarze 
transportowe (rys. 5), na których opierają się przewozy tranzytowe. 
Jest to niewątpliwie wyzwanie dla Polski, ale również wielka szansa 

na rozwój. Decyzje polityczne winny opierać się na walorach jakie 
oferuje nam położenie kraju w centrum Europy oraz przynależność 
do państw Unii Europejskiej. 

 

 
Rys. 5. Europejskie korytarze transportowe [11]. 
 

Jednym z najistotniejszych korytarzy o których mowa jest III 
Paneuropejski Korytarz Transportowy łączący Berlin (Niemcy) z 
Dreźnem (Ukraina), który biegnie na wschód do przejścia granicz-
nego Gorlitz – Zgorzelec, a następnie przez najważniejsze ośrodki 
na południu Polski i dalej na Ukrainę przez Lwów do Kijowa. Kory-
tarz ten łączy kraje zachodniej Europy z Koleją Transsyberyjską, 
przez Odessę do Morza Czerwonego. W ramach korytarza realizo-
wana jest budowa autostrady, budowa i modernizacja linii kolejowej, 
linii przemysłowych energii elektrycznej i sieci telekomunikacyjnej 
oraz obiektów towarzyszących: stacji usługowych, terminali pasa-
żerskich i towarowych [1]. 

Dla rozwoju transportu intermodalnego ważne jest jak najszyb-
sze połączenie regionu Europy Środkowej i Wschodniej z międzyna-
rodowymi centrami logistycznymi poprzez budowanie (moderniza-
cję) nowoczesnej sieci, autostrad, dróg ekspresowych oraz moder-
nizowanie linii kolejowych, szczególnie w ramach planowanych 
strategicznych korytarzy transportowych [1].   

Niezwykle istotne w tej kwestii stało się wybudowanie drogi Via 
Carpatia, którego ostateczna decyzja o budowie została podpisana 
podczas konferencji "Jedna droga - cztery kraje" 27 października 
2006 r. Łańcucie. Węgry, Słowacja, Polska i Litwa tego dnia zawarł 
umowę dotyczącą rozszerzenia Transeuropejskiej Sieci Transpor-
towej. Dwa lata później do państw założycielskich dołączyły następ-
ne kraje: Rumunia, Bułgaria i Grecja. Szlak trasy na terenie  Polski 
liczy około 750 kilometrów, z czego na terenie Lubelszczyzny odle-
głość ta wynosi około 200 km.  

Jest to szczególnie istotne jeśli chodzi o rozwój tego regionu, 
ponieważ istniejące tu drogi szybkiego ruchu powstały dopiero po 
2000 roku, a ich budowa była współfinansowana ze środków Unii 
Europejskiej. 
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Rys. 6. Przebieg trasy Via Carpatia [13]. 
  

Jak można zauważyć, wschodnie województwa Polski były 
przez wiele lat zaniedbane jeśli chodzi o rozwój infrastruktury dro-
gowej. Braki te są jednak w bardzo szybkim tempie nadrabiane 
poprzez budowę wielu kilometrów dróg ekspresowych oraz moder-
nizację dróg już istniejących. Drogi te nie tylko łączyć będą północ z 
południem, ale w planach jest również budowa tras łączących trasę 
Via Carpatia z większymi aglomeracjami w Polsce oraz europejski-
mi korytarzami transportowymi (patrz rys. 6). Na terenach woje-
wództwa lubelskiego obecnie powstaje większa ilość  stref gospo-
darczo – ekonomicznych, gdzie ulokowane są magazyny i centra 
logistyczne. Infrastruktura punktowa bezapelacyjnie zostaje powięk-
szona również o kolejne stacje benzynowe, parkingi, czy węzły 
komunikacyjne. Lublin w obrębie którego przebiegają drogi S12 i 
S17 oraz gdzie w nieopodal położonym Świdniku w 2012 roku 
powstało lotnisko , stanie się bez wątpienia bardzo istotnym punk-
tem ze względu na możliwość utworzenia tu istotnego węzła komu-
nikacyjnego. Istotną kwestią stanie się również podwyższona mobil-
ność mieszkańców, czego dowodem mogą być już coraz to nowsze 
kierunki lotów z Lublin Airport. 

Unia Europejska wraz z innymi organizacjami międzynarodo-
wymi uznały, że transport intermodalny, jako alternatywa dla trady-
cyjnego transportu drogowego, może odgrywać znaczącą rolę w 
osiągnięciu celów ogólnoeuropejskiej polityki zrównoważonego 
transportu – ponieważ promowanie jego rozwoju może istotnie się 
przyczynić do rozwiązania obecnych i przyszłych problemów trans-
portowych w Europie [12]. 

PODSUMOWANIE 

Infrastruktura drogowa zarówno liniowa, jak i punktowa w Pol-
sce w porównaniu do innych krajów europejskich wypada na dość 
niskim poziomie. Perspektywy budowy oraz modernizacji dróg 
zapowiadają dość szybką zmianę aktualnego stanu. Wraz z popra-
wą stanu i ilości sieci dróg w Polsce, zauważalny zostaje wzrost 
infrastruktury punktowej, tj. budowa terminali przeładunkowych, 
budowa dróg dojazdowych, pojawianie się zwiększonej liczby par-
kingów dla pojazdów ciężarowych. Gęsta sieć dróg krajowych jest 
zachętą dla firm, aby wybierać transport z wykorzystaniem lokal-
nych przewoźników. Położenie geograficzne Polski sprzyja rozwo-
jowi tranzytu, a co za tym idzie – rozwojowi zrównoważonego trans-
portu. Przyrost liczby nowych terminali i centrów logistycznych w 
porównaniu do innych krajów europejskich jest znaczący, również 
szybkość powstawania nowych kilometrów dróg wypada na bardzo 
zadowalającym poziomie. Możemy zatem twierdzić, iż dążenia 
Polski do dorównania poziomowi krajów Europy Zachodniej jest 
znaczące. Budowa nowych szlaków transportowych, które przebie-
gają przez Polskę istotnie wpływa na rozwój okolicznych woje-
wództw. Dotychczasowa mała liczba autostrad i dróg ekspresowych 

we wschodnich rejonach Polski zmienia się błyskawicznie, dając 
jednocześnie nadzieję na rozwój regionu.  
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Transport corridors by Poland in the light  
of the development of road transport infrastructure 

The article discusses the issue of intermodal transport 

and its importance in transit transport in Poland. It was 

discussed European transport corridors that run through the 

area of Polish and built the Via Carpatia. The resulting route 

more attractive and significantly enrich the eastern Polish 

territories, which is to run through. Extremely important in 

this regard is the existence of linear and point infrastructure 

of road transport in these areas. It was discussed the preva-

lence and the number of terminals in the country. 
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