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Leszek MINDUR 

PRZEWOZY MIĘDZYNARODOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE  

PO TRANSFORMACJI GOSPODARCZEJ  

 

W artykule dokonano analizy rozwoju transportu samochodowego w Polsce po dokonanych w 1989 roku przemianach 

ustrojowych i przeobrażeniach gospodarczych. Przedstawiono rozbudowę sieci dróg krajowych w Polsce z uwzględnieniem 

autostrad. Wskazano na wiodącą rolę transportu ładunków w transporcie samochodowym. Omówiono regulacje prawne obo-

wiązujące przewoźników na terytorium Unii Europejskiej, a także wielkości przewiezionych ładunków i pasażerów w między-

narodowym transporcie samochodowym w latach 2003–2013. Wskazano również problemy polskich przewoźników operują-

cych na terytorium UE.  

 

WSTĘP 

Dynamiczny rozwój transportu samochodowego w Polsce po 
1989 roku, kiedy zostały dokonane zmiany ustrojowe i przeobraże-
nia gospodarcze, a w konsekwencji nastąpiła zmiana kierunków 
polskiego handlu zagranicznego, wpłynął na długoterminowe pla-
nowanie polityki transportowej państwa. Liberalizacja rynku sprawi-
ła, że w 1989 roku liczba małych i średnich firm powiększyła się 
niemal dwukrotnie – do 860 tys. Obecnie zarówno przedsiębiorstwa 
prywatne, jak i państwowe świadczą swoje usługi dla wszystkich 
usługobiorców na równych prawach. Publiczny charakter przedsię-
biorstw transportu samochodowego wynika z faktu zlikwidowania  
w nowych warunkach ekonomiczno-prawnych barier branżowości 
oraz nakazowego systemu zarządzania. 

Przewozy międzynarodowych ładunków transportem samo-
chodowym wykonywane przez polskich przewoźników w Unii Euro-
pejskiej stanowią 25%, co lokuje Polskę na pierwszej pozycji przed 
Hiszpanią i Niemcami [9]. W 2014 r. około 30 tys. polskich przed-
siębiorstw trudniących się zarobkowym towarowym transportem 
drogowym posiadało licencje wspólnotowe i dysponowało ok. 164,5 
tys. pojazdów samochodowych. Dodatkowo w międzynarodowych 
przewozach osób funkcjonuje 3,5 tys. przedsiębiorstw, posiadają-
cych 12 tys. pojazdów [4]. Transport samochodowy jest zatem 
jednym z ważniejszych czynników kreujących wzrost konkurencyj-
ności gospodarki Polski na Jednolitym Rynku. 

1. INFRASTRUKTURA DROGOWA  

Wzrost liczby przewozów wymusił rozwój sieci drogowej.  
W 1989 r. przez Polskę przebiegało kilka tras o znaczeniu między-
narodowym, których łączna długość wynosiła 5 tys. km, przy czym 
długość autostrad wynosiła 224,2 km, a dróg ekspresowych 98 km. 
Stan sieci dróg krajowych w Polsce na koniec 2014 r. przedstawio-
no na rysunku 1. 

Na koniec 2014 r. Polska posiadała 3025,7 km dróg szybkiego 
ruchu, w tym 1553,2 km autostrad (rys. 2) oraz 1472,7 km dróg 
ekspresowych [3]. Mimo znacznego wzrostu długości autostrad  
w 2014 r. jest to nadal jeden z najniższych wskaźników w Unii Eu-
ropejskiej (na 1000 km2 powierzchni kraju długość autostrad stano-
wiła niespełna 5 km, natomiast na 100 tys. ludności kraju przypada-

ło 3,6 km, podczas gdy w 2011 r. średnia dla 28 krajów UE wyniosła 
odpowiednio 16 km i 14 km) [2]. 

 
Rys. 1. Sieć dróg krajowych w Polsce 
Żródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad; 
http://www.gddkia.gov.pl/pl (data odsłony 20.03.2015). 
 

 
Rys. 2. Długość autostrad w Polsce w latach 2004–2014, w km 
Żródło: opracowanie własne na podstawie Transport, wyniki działal-
ności. Roczniki statystyczne GUS, Warszawa 2004–2014. 

2. CIĘŻAROWY TRANSPORT DROGOWY 

Krajowy system transportowy, który obejmuje transport ładun-
ków oraz komunikację pasażerską, tworzą wszystkie gałęzie trans-
portu oraz inne ogniwa gospodarcze. Jednak wiodącą rolę w tym 
systemie odgrywa samochodowy transport ładunków. Wynika to 

http://www.gddkia.gov.pl/pl


I 

Logistyka 

 

 

   

1450 AUTOBUSY 6/2016 
 

głównie ze specyficznych cech tego transportu, wyrażających się 
przede wszystkim: 
– dużą prędkością przewozową, 
– łatwym przystosowaniem pojazdów samochodowych do róż-

nych postaci ładunków, 
– łatwością dostosowania potencjału przewozowego do zmienia-

jących się w czasie i przestrzeni zadań przewozowych, 
– możliwością bezpośrednich przewozów „dom-dom", a tym 

samym unikaniu przeładunków, co praktycznie nie jest możliwe 
w przypadku pozostałych gałęzi transportu (z wyjątkiem trans-
portu kolejowego, gdy obaj partnerzy posiadają bocznice kole-
jowe, co należy raczej do rzadkości). 
W latach 90. na skutek ciągle wzrastającego międzynarodowe-

go ruchu samochodowego rozpoczęły się problemy z przepustowo-
ścią na granicach, gdzie tworzyły się długie, nawet kilkudniowe 
kolejki do odprawy. Ponadto szybki wzrost liczby polskich 
przewoźników powodował nieustanny brak zezwoleń zagranicznych 
na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego [7]. 

Uchwalona w 1991 roku ustawa o wykonywaniu transportu 
międzynarodowego wprowadziła koncesje, o które mógł się starać 
jedynie przewoźnik, który między innymi: 
– miał co najmniej 3-letnią udokumentowaną praktykę  

w przewozach krajowych lub roczną w międzynarodowych, 
– nie był karany w ostatnich trzech latach za przestępstwa prze-

ciw bezpieczeństwu w ruchu lądowym lub przeciw mieniu. 
Dokonana w 1997 roku nowelizacja przepisów ułatwiła rozwój 

firm transportowych wprowadzając możliwość przekazywania po-
między nimi pojedynczych koncesji wraz ze sprzedawanym pojaz-
dem, które następnie były przepisywane na ich nabywcę w drodze 
decyzji administracyjnej. 

Pomimo chwilowych trudności spowodowanych wprowadze-
niem opłat drogowych za przewozy, utrudnień przez inne państwa w 
dostępie do zezwoleń na wykonywanie transportu samochodowego 
za granicą czy wzrostu cen paliw, liczba polskich przedsiębiorstw 
międzynarodowego transportu samochodowego, a także wykony-
wanych przez nie przewozów, nieustannie zwiększała się. Wielkość 
przewiezionych ładunków w międzynarodowym transporcie samo-
chodowym ładunków w latach 2003–2013 zaprezentowano w tab. 1. 

Eksport ładunków wzrósł w ciągu 10 badanych lat ponad 3,5-
krotnie, a import ponad 3-krotnie. Jednocześnie praca przewozowa 
zarówno w eksporcie, jak i imporcie zwiększyła się w tym okresie 
prawie o 40%, zatem należy stwierdzić, że ładunki są przewożone 
na coraz większe odległości. 

O ile w przewozach krajowych istnieje duża swoboda w zakre-
sie realizacji procesu transportowego, o tyle w przewozach między-
narodowych obowiązują ściśle określone ramy wynikające z mię-
dzynarodowych konwencji. Na przykład każdy zarobkowy przewóz 
samochodem towarów z Polski do kraju trzeciego lub w relacji 

odwrotnej podlega przepisom konwencji CMR, regulującym stosunki 
między przewoźnikiem a użytkownikiem. Dowodem zawarcia umo-
wy przewozu jest międzynarodowy list przewozowy CMR [6]. Od 
stycznia 1992 r. wspomnianemu listowi musi towarzyszyć Jednolity 
Dokument Administracyjny – SAD. Niezależnie od tego przewoźnik 
powinien posiadać wiele innych dokumentów, zwłaszcza odpowied-
ni karnet wydawany na podstawie międzynarodowej konwencji TIR. 
Karnet TIR umożliwia bowiem przewóz towarów transportem samo-
chodowym bez poddawania ich procedurze celnej przy przekracza-
niu granicy. Poręczycielem za przewoźników wobec władz celnych 
poszczególnych państw jest organizacja wydająca karnety TIR [6]. 
W Polsce jest to Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników 
Drogowych. 

Pojazdy dopuszczone do przewozu z zastosowaniem karnetów 
TIR muszą odpowiadać warunkom określonym w konwencji,  
a kierowcy są zobowiązani do zapewnienia właściwego posługiwa-
nia się tymi karnetami. 

Uwzględniane w polskiej statystyce od 2005 roku dane na te-
mat przebiegów samochodów ciężarowych wskazują na znaczny 
wzrost w latach 2005–2013 przebiegów ładownych względem pu-
stych (rys. 3), co przekłada się na większą efektywność międzyna-
rodowego transportu drogowego w Polsce. Niewielki spadek prze-
biegów nastąpił w 2011 r., na który wpłynęła zmniejszona liczba 
przebiegów pomiędzy krajami obcymi przez terytorium RP.  

 

 
Rys. 3. Przebiegi pojazdów ciężarowych w międzynarodowym 
transporcie drogowym z podziałem na ładowne i puste (wozokm)  
w latach 2005–2013 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Transport, wyniki dzia-
łalności. Roczniki statystyczne GUS, Warszawa 2006–2014. 

 
W przypadku zagranicznych pojazdów ciężarowych wykonują-

cych przewóz krajowy w państwie członkowskim innym niż państwo, 
w którym są zarejestrowane, wskaźnik pustych przebiegów wynosi 
prawie 50% [5]. Oznacza to, że przewoźnicy ci nie są w stanie 
efektywnie zorganizować swej działalności transportowej. 

 
Tab. 1. Przewozy ładunków w międzynarodowym transporcie samochodowym w latach 2003–2013 [9] 

Rok 
 

Eksport Import 

w tys. ton w mln tonokilometrów w tys. ton w mln tonokilometrów 

ogółem  w tym kraje 
UE 

ogółem w tym kraje 
UE 

ogółem w tym kraje 
UE 

ogółem w tym kraje UE 

2003 17 608 12 062 b.d. b.d. 17 146 12 014 b.d b.d. 

2004 19 612 17 219 20 500 16 913 17 265 16 074 17 995 16 771 

2005 21 286 18 498 20 570 17 382 19 531 18 437 19 018 17 687 

2006 27 730 24 347 26 245 22 492 25 318 24 331 23 958 22 904 

2007 31 395 28 538 31 003 27 450 31 946 25 237 31 426 30 138 

2008 34 601 31 037 33 801 29 440 33 801 32 956 33 801 32 719 

2009 39 185 36 285 36 137 32 451 37 727 36 520 34 299 32 824 

2010 48 087 43 053 44 048 37 861 45 347 43 998 42 134 40 780 

2011 50 049 45 332 44 479 38 903 46 042 44 548 41 835 40 072 

2012 56 865 51 051 50 891 43 780 51 585 50 439 45 164 43 801 

2013 62 877 57 211 54 296 47 307 53 699 52 407 47 878 46 337 
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Wśród państw, do/z których przewieziono najwięcej ładunków 
eksportowanych i importowanych transportem samochodowym  
w latach 2003–2013 zdecydowanym liderem są Niemcy (rys. 4 i 5). 
Eksport ładunków z Polski do tego państwa z roku na rok systema-
tycznie wzrasta. W okresie 10 badanych lat eksport do Niemiec 
zwiększył się 3-krotnie – z 7698 tys. ton w 2003 r. do 24 474 tys. ton 
w 2013 r.  

Mimo zwiększającego się do 2013 r. eksportu do Rosji, wpro-
wadzane co pewien czas przez stronę rosyjską embargo na polskie 
towary powodowało wahania w wielkościach transportu ładunków 
do tego państwa. Spadek eksportu do Rosji w stosunku do roku 
poprzedniego występował w latach 2009 i 2011. Istniejąca obecnie 
sytuacja polityczna, która przełożyła się na nałożenie przez Rosję 
sankcji na eksport produktów rolnych z Unii Europejskiej, w tym z 
Polski, skłania do prognozowania znacznego pogłębienia spadku 
eksportu w 2014 r.  

Stale wzrasta wymiana handlowa realizowana transportem 
samochodowym z Włochami – od 2003 r. eksport zwiększył się o 
34% (z 916 do 2693 tys. ton) , a import o 40% (z 1170 do 2898 tys. 
ton). Rekordowy pod względem eksportu ładunków do Szwecji był 
2010 rok – przewieziono wówczas 1317 tys. ton ładunków (w 2013 
r. nastąpił spadek do 1075 tys. ton).  

 

 
Rys. 4. Przewozy ładunków eksportowanych transportem samo-
chodowym do wybranych państw w latach 2003–2013 (w tys. ton) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Transport, wyniki dzia-
łalności. Roczniki statystyczne GUS, Warszawa 2004–2014. 

 

 
Rys. 5. Przewozy ładunków importowanych transportem samocho-
dowym do wybranych państw w latach 2003–2013 (w tys. ton) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Transport, wyniki dzia-
łalności. Roczniki statystyczne GUS, Warszawa 2004–2014. 

 
Eksport na Ukrainę charakteryzował się zmiennością – wzro-

stem do 2010 r. (w 2003 r. zostało wyeksportowanych 588 tys. ton 
ładunków, a w 2010 r. 1031 tys. ton), wyhamowaniem w 2011 r., 
kiedy eksport zmniejszył się do 845 tys. ton, a następnie kolejnym 
wzrostem w 2012 r. do 1173 tys. ton. W 2013 r. nastąpił ponowny 

spadek do 1007 tys. ton ładunków. Podobna tendencja utrzymywała 
się w imporcie. W 2003 r. przewozy ładunków importowanych  
z Ukrainy wyniosły 269 tys. ton, w 2005 r. jedynie 136 tys. ton,  
w latach 2008-2011 notowano wzrost ze 141 do 421 tys. ton, a w 
2013 r. ich wielkość zmniejszyła się do 164 tys. ton. 

3. PASAŻERSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY 

Podjęcie i wykonywanie transportu drogowego wymaga uzy-
skania odpowiedniej licencji. Kwestie posiadania licencji reguluje 
art. 5 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 
(Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088), a także rozporządzenie Rady 
(EWG) Nr 684/92 z 16 marca 1992 r. w sprawie wspólnych zasad 
międzynarodowego przewozu pasażerskiego autokarowego i auto-
busowego w zakresie przewozów osób zmienione rozporządzeniem 
(WE) Nr 11/98 z 11 grudnia 1997 r. Każde unijne przedsiębiorstwo 
transportowe może świadczyć regularne (według rozkładu jazdy i na 
określonej trasie, z przystankami w uprzednio ustalonych miej-
scach) lub okazjonalne usługi transportowe (przewóz grup powsta-
łych z inicjatywy zleceniodawcy lub przewoźnika) pomiędzy pań-
stwami członkowskimi dla grup złożonych z co najmniej dziewięciu 
osób razem z kierowcą) [1]. W rozporządzeniu (WE) Nr 1073/2009 
dodatkowo określono warunki wydawania i odbierania licencji 
wspólnotowych, okres ich ważności oraz sposób korzystania  
z licencji i kopii o poświadczonej zgodności z oryginałem, jak rów-
nież ich okazywania. 

Międzynarodowy transport pasażerski dynamicznie rozwijał się 
w Polsce do 2007 r. Wówczas liczba przewożonych pasażerów 
wzrastała średnio o 6% rocznie. W 2008 r. przewozy te zmniejszyły 
się do 2727 tys. osób, a znaczący spadek odnotowano w 2009 r. 
(2221 tys.). Należy zauważyć, że różnica między 2007 r. a 2009 r. 
wyniosła aż 867 tys. pasażerów. Od 2010 r. następuje ponowny 
wzrost transportu międzynarodowego. Jednocześnie od 2009 roku 
systematycznie zwiększa się średnia odległość przewozu. Wielkość 
przewiezionych pasażerów w międzynarodowym transporcie samo-
chodowym w latach 2003–2013 wraz z wykonaną pracą przewozo-
wą zaprezentowano w tabeli 2. 

 
Tab. 2. Przewozy pasażerów w międzynarodowym transporcie 

samochodowym w latach 2003–2013 [9] 
Rok 

 
Pasażerowie 

(w tys.) 
Pasażerokilome-

try (w mln) 
Średnia od-

ległość przewozu 
1 pasażera w km 

2003 2389 3542,7 1483 

2004 2553 3949,1 1547 

2005 3019 4086,6 1354 

2006 2866 3501,8 1222 

2007 3088 4148,7 1343 

2008 2727 3463,5 1270 

2009 2221 3157,1 1422 

2010 2298 b.d. b.d. 

2011 2488 3865,2 1553 

2012 2447 3798,3 1552 

2013 2790 3984,3 1428 

 
W rekordowym pod względem ruchu międzynarodowego 2007 

roku przewieziono między Polską a: Niemcami 1164,0 tys. pasaże-
rów, Wielką Brytanią 361 tys., Włochami 310,1 tys., Francją  
209,2 tys. i Czechami 187,6 tys. Najmniejszy ruch panował między 
Polską a Bułgarią (przewozy wyniosły 6,2 tys. pasażerów), Szwecją 
7,3 tys. i Belgią 7,4 tys. Dla porównania między Polską a Rosją 
przewieziono wówczas 33,4 tys. pasażerów (w 2013 r. 8,9 tys. 
pasażerów). Do 3013 r. najbardziej zmniejszył się przewóz pasaże-
rów w komunikacji międzynarodowej z Wielką Brytanią. W okresie 
od 2007 r. do 2013 r. liczba pasażerów przemieszczających się 
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transportem samochodowym do Wielkiej Brytanii zmalała o ponad 
250 tys. osób [9]. 

Natomiast w 2013 r. najwięcej pasażerów przewieziono między 
Polską a Niemcami (1236,9 tys.), Francją (284,7 tys.), Czechami 
219,5 tys.), Włochami (209,1 tys.), Austrią (162,9 tys.), Wielką 
Brytanią (118,2 tys.), a najmniej między Polską a Finlandią (6,2 
tys.), Danią (6,7 tys.), Rosją (8,9 tys.) i Norwegią (14,3 tys.) [9].  

Analiza powyższych danych wskazuje, że o wielkości przewo-
zów pasażerów w krajowym międzynarodowym transporcie samo-
chodowym decyduje m.in. sytuacja gospodarcza. Dotyczy to zarów-
no przemieszczania się w celach zarobkowych, jak i turystycznych.  

PODSUMOWANIE 

Rozwój gospodarczy oraz konsekwentnie rozszerzająca się in-
tegracja wpływają na wzrost przewozów samochodowych w relacji 
Wschód–Zachód. Jest on nieuniknionym efektem znoszenia ceł 
oraz ograniczeń ilościowych w przewozach między państwami. 
Przewozy tranzytowe są konsekwencją zwiększającej się swobody 
przepływu osób, usług i kapitałów [8]. Dostępne prognozy (opraco-
wane przez ośrodki rządowe oraz przez niezależnych ekspertów  
i naukowców) pozwalają na stwierdzenie, że działania zmierzające 
do ograniczenia roli transportu samochodowego w przewozach jest 
nieskuteczne. Według przewidywań zawartych w opublikowanej  
w 2013 r. przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej (obecnie Ministerstwo infrastruktury i Rozwoju Regionalne-
go) Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 
2030 roku), w układzie gałęziowym największa część popytu na 
przewozy ładunków będzie koncentrować się na transporcie samo-
chodowym, przy czym popyt na pracę przewozową (tkm) transportu 
ładunków w układach przestrzennych w latach 2010–2030 najinten-
sywniej będzie wzrastał w zakresie przewozów międzynarodowych 
– średnio rocznie o 2,8–3,2%. Celem polskiej polityki transportowej  
i gospodarczej w perspektywie do 2020 r. jest osiągnięcie pełniej-
szej integracji transportu samochodowego i kolejowego, a w konse-
kwencji zwiększenie przepustowości tranzytowego systemu prze-
wozów ładunków. Warunkiem koniecznym dla spełnienia postulatu 
jest tworzenie centrów logistycznych i terminali kontenerowych.  

Rozwój samochodowych przewozów tranzytowych będzie na-
stępował wraz z ograniczaniem restrykcji administracyjnych wpływa-
jących hamująco na jego wzrost. Dalszej stopniowej eliminacji 
powinny ulegać wszelkie przeszkody formalne (np. zezwolenia 
uprawniające do międzynarodowych przewozów drogowych, system 
wiz itp.) lub biurokratyczne (system opłat na granicach, skompliko-
wane procedury celne itp.). Rozwojowi samochodowych przewozów 
tranzytowych będzie również sprzyjać nasilenie się zjawisk konsoli-
dacyjnych w transporcie samochodowym, tworzenie łańcuchów 
logistyczno-spedycyjnych z udziałem przedsiębiorców zagranicz-
nych, popraw technicznego wyposażenia firm oraz większego wyko-
rzystania nowoczesnych systemów komunikacji i łączności. 

Polscy przewoźnicy wykonujący międzynarodowy transport 
samochodowy muszą obecnie zmagać się z trudnościami związa-
nymi z wprowadzonym przez najbogatszych członków UE protek-
cjonizmem wobec własnych firm transportowych. Działania Niemiec 
zmierzają do ograniczenia dostępu do własnego rynku poprzez 
nałożenie na przewoźników zagranicznych wykonujących na terenie 
tego państwa przewozy tranzytowe i kabotażowe wymogu wyna-
gradzania kierowców płacą minimalną obowiązującą w Niemczech 
(wynoszącą 8,5 euro na godzinę). Sprawa ta została zaskarżona do 
Komisji Europejskiej, która ma rozstrzygnąć o zgodności wprowa-
dzonych regulacji z prawem wspólnotowym. Jednocześnie we 
Francji i Belgii nastąpiło zaostrzenie egzekwowania wobec kierow-
ców przepisów rozporządzenia nr 561(2006) WE dotyczącego 

czasu pracy kierowców. W państwach tych kierowcom, którzy od-
bierają regularny tygodniowy odpoczynek w kabinie pojazdu, grożą 
kary wynoszące: w Belgii – 1800 euro, we Francji – 30 000 euro  
i rok pozbawienia wolności. Komisja Europejska wyraziła negatywną 
opinię o wysokości francuskich kar, wskazując, że są one niepro-
porcjonalne do wielkości przewinienia. 

Również skutki nałożonego embarga na przewozy ładunków do 
Rosji powodują trudności w tranzycie przez jej terytorium do Ka-
zachstanu, Mongolii i na Kaukaz. 

Otwarcie rynku przewozowego Wspólnoty dla przewoźników 
samochodowych z Polski zwiększył udział polskich firm w obsłudze 
potrzeb transportowych UE – zarówno w zakresie zamówień reali-
zowanych na jej obszarze, jak i przewozów do krajów trzecich. 
Należy mieć nadzieję, że trendy te nie zostaną zahamowane przez 
restrykcje wprowadzone przez niektóre państwa Europy Zachodniej 
i Rosję. 
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International road transport in Poland after the economic 
transformation 

An analysis for the motor-car transport development af-

ter the transformation of the political system and economy in 

Poland in 1989 was made in this article. The development of 

domestic roads in this country with taking into account the 

constructed highways was also presented in it. There was 

indicated in it also the leading role for load carriages in the 

motor-car transportation. Some law provisions obligatory for  

transport agents on the territory of the European Union and 

the quantities of the transported loads and passengers in the 

international motor-car transport in 2003-2013 were taking 

also into consideration in this article. There were indicated 

in it also the problems of Polish transport agents operating 

on the territory of the European Union. 
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