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Stanisława ZAMKOWSKA 

TRANSPORT INTERMODALNY – SZANSĄ NA 
ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU KOLEI W RYNKU 

Streszczenie 
Transport intermodalny uważany jest obecnie za jeden z istotnych czynników rozwoju towarowego 

transportu kolejowego w wielu regionach świata, porównywany często do roli, jaką odgrywają koleje 
dużych prędkości dla rozwoju transportu pasażerskiego. Zarówno na kontynencie amerykańskim, jak 
też w Europie oraz w Azji rozwijany jest transport intermodalny, wykorzystujący kolej na dużych odle-
głościach do przewozów kontenerów, nadwozi wymiennych, przyczep samochodowych i samochodów. 
Daje to dla kolei szansę zwiększenia jej udziału w rynku.   

W artykule przedstawione zostały przesłanki rozwoju przewozów intermodalnych, stosowane for-
my technologiczne przewozów intermodalnych z udziałem transportu kolejowego oraz wymagania, 
jakie powinna spełnić kolej w związku z jej uczestnictwem w tych przewozach. Ponadto, przedstawione 
zostały korzyści dla uczestników intermodalnych łańcuchów przewozowych, a także bariery rozwoju 
technologii intermodalnych.        

WSTĘP 
Jednym z kierunków obecnej polityki transportowej Unii Europejskiej jest wprowadzanie 

zmian w podziale zadań przewozowych pomiędzy różne gałęzie transportu, promując te gałę-
zie, które mają najmniejszy degradacyjny wpływ na środowisko naturalne. Z tego też powodu 
preferowany jest transfer przewozów towarowych z transportu drogowego i lotniczego na 
kolej oraz drogi wodne.  

Polityce zrównoważonego rozwoju sprzyja również zastosowanie technologii wielogałę-
ziowych, z wykorzystaniem kolei w ruchu dalekobieżnym, zmniejszając tym samym zaanga-
żowanie transportu samochodowego w tej technologii do czynności dowozowo-odwozowych. 

Szansa kolei na wzrost jej udziału w rynku, dzięki rozwojowy transportu kombinowanego 
intermodalnego, jest możliwa do zrealizowania tylko wówczas, jeśli zapewnione zostaną od-
powiednie warunki jej rozwoju, zwłaszcza związane z wyposażeniem w niezbędne środki 
techniczne oraz poprzez odpowiednie wsparcie finansowe.  

Celem artykułu jest przedstawienie uwarunkowań dla rozwoju transportu intermodalnego, 
wraz z prezentacją tych jego technologii, w których zaangażowany jest transport kolejowy. 
Ponadto, wskazane zostały korzyści dla przewoźników, klientów oraz dla społeczeństwa, wy-
nikające z zastosowania w/w technologii, a także problemy na jakie napotyka wdrażanie tech-
nologii intermodalnych, co sprawia, że jej możliwości nie są jeszcze w pełni wykorzystane.  
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1. PRZESŁANKI ROZWOJU PRZEWOZÓW INTERMODALNYCH 
Z UDZIAŁEM KOLEI  

1.1. Wzrost popytu na transport towarów na dalekie odległości   
Procesy integracyjne na kontynencie europejskim oraz procesy globalizacyjne, wynikające 

ze zmian struktury produkcji, w coraz większym stopniu powodują wzrost zapotrzebowania 
na transport towarów. Ponadto, w ostatnich dziesięcioleciach widoczne jest wyraźne przejście 
od gospodarki nastawionej na składowanie do gospodarki nakierowanej na synchronizację 
dostaw. Likwidacja granic we Wspólnocie Europejskiej umożliwia rozszerzenie systemów 
dostaw dokładnie na czas (just-in-time) oraz zerowego poziomu zapasów magazynowych 
(zero stock). Wynikające stąd zmiany popytu na przewozy wymagają coraz większego otwar-
cia rynków, w tym także rynku transportowego, z interoperatywnymi systemami przewozu.  

Konsekwencją rozszerzania przestrzeni gospodarczej UE poprzez dalsze otwarcie rynków 
oraz lepsze połączenie regionów peryferyjnych jest wzrost przewozów, w tym przewozów 
ładunków. Sam transport drogowy nie jest w stanie sprostać nowym potrzebom, stąd też ko-
nieczne jest wykorzystanie zalet kolei oraz transportu żeglugowego, dzięki tworzeniu multi-
modalnych łańcuchów przewozowych. Niezbędna jest w związku z tym organizacja przewo-
zów o możliwie największej wydajności, a także optymalizacja całego procesu przewozowe-
go, m.in. poprzez integrację logistycznego systemu producentów, dostawców i klientów.  

Kiedy na początku lat dziewięćdziesiątych zaczęto tworzyć w Europie Wspólny Rynek 
wiele przedsiębiorstw zaczęło zmieniać swoją strukturę dostaw towarów, która polegała na 
korzystaniu z centrów dystrybucyjnych i terminali przeładunkowych nie ograniczających się 
do poszczególnych krajów, ale mających charakter zeuropeizowany. Następnie, zaczął nastę-
pować proces przenoszenia produkcji lub tworzenia nowych ośrodków produkcji przeznaczo-
nych dla całej Europy i innych kontynentów. Zwiększające się odległości w takich sieciach 
produkcyjnych i łańcuchach handlowych powodują znaczący wzrost pracy przewozowej. 
Tworzy to warunki dla przewozów multimodalnych i transportu kombinowanego [1, s.55].  

Kolejnym zjawiskiem, wywołanym pogłębiającą się konkurencją jest przekazywanie po-
zostałych zadań (poza kluczowymi) wyspecjalizowanym przedsiębiorstwom w ramach outso-
urcingu. W efekcie tych zjawisk następuje wzrost przewozów towarowych liczony w tonach 
i w tonokilometrach na skutek zwiększenia potoków towarowych między przedsiębiorstwami. 

Wzrasta także poziom globalizacji dostaw, co jest wynikiem wzrostu zarówno importu 
produktów z całego świata do Europy, jak również eksportu produktów europejskich na różne 
kontynenty, poprzez największe porty. Dostarczana do portów europejskich masa ładunkowa 
musi być rozprowadzona w głąb krajów, a przy eksporcie dostarczana z miejsc produkcji do 
portów wysyłkowych. Wymaga to wysokiej wydajności systemów zapleczowych, a także 
zapewnienia takich elementów jakości dostaw, jak ich terminowość, punktualność, bezpie-
czeństwo i jak najkrótszy czas realizacji. Rośnie zwłaszcza udział ładunków kontenerowych, 
które wymuszają organizację multimodalnych łańcuchów dostaw, z zaangażowaniem środ-
ków transportu o dużej pojemności, w tym taboru kolejowego oraz dobrej współpracy kolei 
z transportem drogowym.           

1.2. Wykorzystanie zalet ekologicznych kolei  
Jak już wcześniej wspomniano harmonijny rozwój europejskiego systemu transportowego 

wymaga wykorzystania szerokiej gamy instrumentów promujących środki transportu przyjaz-
ne dla środowiska, zwłaszcza na długich trasach i w relacjach silnie obciążonych. Priorytetem 
jest maksymalne wykorzystanie każdego środka transportu, z jak najmniejszym wydatkowa-
niem energii oraz pozostałych zasobów. Takie podejście daje gwarancję jednoczesnego pod-
niesienia poziomu mobilności i ochrony środowiska.    
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Nowe możliwości dla kolei związane są zatem z jej znaczeniem w realizacji celów polity-
ki transportowej nastawionej na osiągnięcie zrównoważonej mobilności. O walorach ekolo-
gicznych kolei świadczy fakt, że jest ona uważana za najbardziej przyjazny dla środowiska 
środek transportu, co związane jest m.in. z mniejszą emisją spalin, w porównaniu do transpor-
tu samochodowego. Ponieważ dotychczasowa polityka odnośnie klimatu koncentruje się na 
głównych emitentach CO2, porównanie to wygląda następująco: emisja CO2 z samochodów 
osobowych wynosi średnio 143 gramy na jeden pasażerokilometr, kolej natomiast emituje 
o połowę mniej: 75 G/pkm. W transporcie towarowym różnica ta jest jeszcze bardziej wyraź-
na: w transporcie drogowym ponad 100 G/tkm, a w transporcie kolejowym 27 G/tkm [8, 
s.18]. Udział transportu w ogólnej emisji CO2 w Europie wynosi około 25%, przy czym na 
transport kolejowy przypada 1% emisji CO2, stąd też kolej ma duży potencjał w zmniejszeniu 
szkodliwych emisji w sektorze transportu [szerzej 12]. 

Promocja transportu szynowego jest uzasadniona także względami energetycznymi, po-
nieważ ten rodzaj transportu wyróżnia się większą oszczędnością energii, w tym mniejszym 
zużyciem paliw, głównie ropy naftowej, która w nadchodzących dziesięcioleciach stanie się 
zasobem coraz bardziej deficytowym, pochodzącym od coraz mniej pewnych dostawców. 
Bilans energetyczny w krajach rozwiniętych wykazuje, że transport pochłania 30% całości 
zużytej energii, przy czym szczególnie duża energochłonność dotyczy transportu drogowego. 
W krajach europejskich większość przewozów kolejowych wykonywana jest przy wykorzy-
staniu energii elektrycznej, co daje kolei wyraźną przewagę nad transportem drogowym za-
równo jeśli chodzi o poziom emisji, jak i jednostkowe zużycie energii. Na tę samą wielkość 
pracy przewozowej samochody zużywają 3 razy więcej energii, niż kolej [16, s. 293 i d).  

Różnego rodzaju badania i opinie potwierdzają także fakt, że transport szynowy charakte-
ryzuje większy stopień bezpieczeństwa, niż inne środki transportu, ze względu na wydzielony 
tor ruchu oraz konstrukcję pojazdów i system sterowania. Ponadto, transport szynowy w sto-
sunku do transportu samochodowego charakteryzuje się: 10-krotnie mniejszym zajmowaniem 
powierzchni, 8-krotnie mniejszym zanieczyszczeniem powietrza, 6-krotnie mniejszym hała-
sem, 20-krotnie mniejszą wypadkowością [6, s.133]. 

1.3. Uwarunkowania techniczne  
W celu przejęcia znacznej części rosnącego zapotrzebowania na transport towarów kolej 

musi spełniać wymagania nowoczesnego przewoźnika, dysponującego odpowiednim poten-
cjałem do realizacji przewozów oraz organizacją umożliwiającą spełnienie wymogów dostaw 
na czas. Dlatego tak ważna jest realizacja koncepcji UE dotyczących wydzielenia tras spe-
cjalnie przeznaczonych dla transportu towarowego, co w zdecydowany sposób może popra-
wić średnie prędkości pociągów towarowych (Rozporządzenie Parlamentu i Rady Unii 
913/2010). Komisja Europejska zaleciła, aby do 2012 roku w każdym kraju europejskim zo-
stał utworzony co najmniej jeden korytarz przeznaczony tylko i wyłącznie do przewozów 
towarów [14, s. 27].   

 Przeniesienie ciężaru przewozów na kolej ma także swoje uzasadnienie w tym, że dyspo-
nuje ona dość dużym majątkiem w zakresie infrastruktury i taboru zarówno w Europie, jak i 
w Polsce, odziedziczonym z przeszłości, który po modernizacji i rozbudowie stwarza możli-
wości zaoferowania usług o nowej, podwyższonej, jakości. W 2010 roku łączna długość in-
frastruktury kolejowej krajów UE wyniosła około 227,9 tys. km, w tym 52,6% stanowiły linie 
zelektryfikowane. Polska posiadała jedną z najdłuższych sieci linii kolejowych w całej Unii 
Europejskiej – 20 770 km (z szerokotorowymi i wąskotorowymi), której udział wyniósł 9,9% 
(podobnie w 2011 roku). Jednakże tylko 8% linii dostosowanych było do realizacji przewo-
zów powyżej 120 km/h. Najdłuższą infrastrukturę posiadały Niemcy – o łącznej długości 
33708 km, Wielka Brytanii – 31741 oraz Francja – 29871 [13, s. 19].  

Ponadto, w dyspozycji kolei jest obecnie wiele nowych rozwiązań technicznych oraz moż-
liwych do zastosowania technologii, które przy odpowiednim ich wykorzystaniu pozwalają na 
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zwiększenie prędkości, bezpieczeństwa i komfortu jazdy, wzmacniając pozycję konkurencyj-
ną transportu szynowego wobec transportu samochodowego i lotniczego.  

Jedną z barier natury technicznej są jednak ograniczenia ruchu pociągów między poszcze-
gólnymi krajami UE ze względu na zróżnicowane parametry wyposażenia kolei i jej funkcjo-
nowania. Najbardziej istotne różnice techniczne odnoszą się do szerokości torów, systemów 
zasilania oraz systemów sterowania i kontroli. Problem ten jest stopniowo rozwiązywany 
w ramach interoperacyjności systemów kolejowych, co stworzy bardziej sprzyjające warunki 
dla transportu intermodalnego oraz wpłynie na zwiększenie przepustowości linii kolejowej 
i lepsze wykorzystanie taboru. Przykładem ujednolicenia systemów sterowania ruchem kole-
jowym jest Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym –ERTMS (European Rail 
Traffic Management System), składający się z trzech poziomów; Europejskiego Systemu Ste-
rowania Pociągiem (ETCS), Globalnego Systemu Kolejowej Radiokomunikacji Ruchowej 
(GSM-R) oraz Europejskiego Poziomu Zarządzania Ruchem Kolejowym –ETML [5, s.53].  

Systemy te powinny być także znacznym ułatwieniem w realizacji przewozów kombino-
wanych z udziałem kolei w ruchu transgranicznym. W praktyce, dzięki wprowadzeniu intero-
peracyjności, pociągi będą zdolne do swobodnego przekraczania granic i poruszania się po 
„obcych” sieciach kolejowych bez konieczności zmiany lokomotyw i maszynistów, przy 
zwiększonym bezpieczeństwie. Jednak obecnie jeszcze zbyt mało instalowanych jest urzą-
dzeń sygnalizacyjnych ETCS, które są częścią systemu ERTMS na odcinkach transgranicz-
nych, chociaż system ten uważany jest za podstawę jednolitej europejskiej sygnalizacji. W 
Europie w wielu korytarzach trwają prace przy instalacji ETCS, jednak na razie jest tylko 
jedne przejście graniczne wyposażone w urządzenia ETCS Laag Eind (Belgia) – Hazenldonk, 
10 km na południe od Bredy (Holandia) oraz na linii dużej prędkości miedzy Antwerpią (Bel-
gia) a Rotterdamem (Holandia). Inne przejścia posiadają rozwiązania lokalne lub „wyspy” 
ETCS, gdzie każde rozwiązanie jest inne [szerzej 15, s.35-38].    

Ponieważ prawo wspólnotowe wymagało od wszystkich krajów członkowskich przedło-
żenia Komisji Europejskiej narodowych programów wdrażania ERTMS, stąd też program 
taki został przygotowany również dla Polski i przyjęty w 2007 roku. Przewiduje on wyposa-
żenie we w pełni interoperacyjne rozwiązania ponad 5 tys. km linii kolejowych w Polsce. 
Część wdrożeń w tym zakresie znalazła się na liście podstawowej Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, w tym wdrożenie ERTMS na odcinkach od Opola do 
granicy z Niemcami (do 2014 roku) i na linii kolejowej z Warszawy do Gdyni (do 2015 ro-
ku), a wcześniej na linii CMK.   

 Kolejnym problemem technicznym do rozwiązania, szczególnie istotnym w transporcie 
kombinowanym, jest budowa terminali przeładunkowych oraz konieczność wprowadzania 
bardziej wydajnych systemów przeładunków, skracających czas tych operacji i całego łańcu-
cha dostaw. Połączenia pomiędzy terminalami powinny mieć charakter połączeń regularnych. 
W Polsce istnieją dość duże braki, jeśli chodzi o terminale przeładunkowe i centra logistycz-
ne, odpowiadające zachodnioeuropejskim standardom, tak pod względem wyposażenia, jak 
też osiąganych efektywności. Zasadniczą barierą są wysokie koszty tych inwestycji.   

Unowocześnienie sieci kolejowej i zwiększenie jej przepustowości pociąga za sobą także 
wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań w taborze trakcyjnym i wagonowym. Do prawidło-
wego funkcjonowania transportu intermodalnego niezbędne są wagony specjalnie przystoso-
wane do przewozu jednostek ładunkowych (kontenerów, nadwozi wymiennych, naczep, po-
jazdów ciężarowych z przyczepami), zgodnie z wymaganiami realizowanych technologii. 
Można tutaj wyróżnić następujące środki transportu kolejowego: wagon kieszeniowy, wagon 
niskopodłogowy, wagon z ramami obrotowymi, zespół bimodalny.  

1.4. Infrastruktura transportu i perspektywy jej rozwoju  
W XIX i na początku XX wieku znaczny wzrost ekonomiczny widoczny w krajach euro-

pejskich sprzyjał i ułatwiał budowę kolei. W drugiej połowie XX wieku rządy krajów Europy 
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Zachodniej uprzywilejowały transport drogowy, traktując go jako siłę napędową rozwoju go-
spodarczego. Wówczas wiele linii kolejowych uległo likwidacji lub ich nie odbudowywano 
po II wojnie światowej. Rozbudowywano natomiast infrastrukturę drogową i lotniczą.  

Obecna natomiast polityka rozwoju infrastruktury transportu jest nakierowana są na pew-
ne ograniczania udziału transportu drogowego oraz na rozbudowę paneuropejskiej sieci kory-
tarzy transportowych, co stanowi jeden z elementów globalizacji transportu. Rozwój jednoli-
tego europejskiego systemu transportowego jest szansą na zahamowanie, a następnie na obni-
żenie poziomu kongestii i emisji szkodliwych substancji, a także na wzrost poziomu bezpie-
czeństwa. Jest również szansą na zmianę dotychczasowej struktury gałęziowej transportu, w 
której będzie większy udział kolei. Pewien potencjał kolejowy do UE wniosły kraje Europy 
Środkowo –Wschodniej, które stały się jej członkami. Zwłaszcza duży udział, spośród dzie-
sięciu nowo przyjętych do UE w 2004 roku państw, ma kolej w Polsce, który stanowił 50% 
systemu kolejowego nowych państw [7, s.1]. 

Proces kształtowania paneuropejskiej sieci transportowej przebiegał etapowo. W pierw-
szym etapie określono priorytetowe inwestycje w ramach sieci TEN (14 priorytetowych pro-
jektów) obejmujące 58 tys. km dróg i autostrad, 70 tys. km linii kolejowych (w tym 23 tys. 
km linii szybkich, przeznaczonych dla ruchu z prędkością co najmniej 200 km/h) oraz 12 tys. 
km dróg wodnych [4].  

Powyższe projekty dotyczyły tylko krajów tworzących WE w połowie lat dziewięćdzie-
siątych i nie uwzględniały krajów Europy Środkowej i Wschodniej, starających się już wów-
czas o członkostwo w UE, konieczne więc było opracowanie projektów obejmujących nowe  
kraje członkowskie. Zostały one opracowane w wyniku II i III Paneuropejskiej Konferencji 
Transportowej na Krecie w 1994 roku i w Helsinkach w 1997 roku i objęły 10 Paneuropej-
skich Korytarzy Transportowych, w tym: 20 tys. km linii kolejowych, 18 tys. km dróg koło-
wych, 38 portów lotniczych, 13 portów morskich, 49 portów rzecznych. Zakładano, że pro-
jekty te powinny zostać zmodernizowane i rozbudowane do 2015 roku [3] (tabela 1). Ze 
względu na przyjmowane priorytety następowała kilkakrotna korekta wytycznych TEN-T, 
której bodźcem jest postępująca globalizacja, opóźnienia w realizacji projektów, zmiany kli-
matyczne, postępy w technice i technologii transportu.  

Tab. 1. Przebieg 10 Paneuropejskich Korytarzy Transportowych  
Nr  Przebieg korytarza Długość w km Wartość 

inwestycji w 
mln euro  

kolej drogi 

I Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Rosja (Helsinki – 
Tallin – Ryga – Kowno - Warszawa oraz odgałęzienie Ryga – 
Kaliningrad – Gdańsk) 

1710 1630 6140 

II Niemcy, Polska, Białoruś, Rosja (Berlin – Warszawa – Mińsk – 
Moskwa – Niżnyj Nowgorod) 

2500 2300 4618 

III Niemcy, Polska, Ukraina (Berlin – Drezno – Wrocław – Lwów 
– Kijów) 

1650 1700 4680 

IV Niemcy, Czechy, Słowacja, Austria, Węgry, Bułgaria, Rumu-
nia, Grecja, Turcja, (Berlin – Norymberga – Praga – Budapeszt 
– Konstanca – Saloniki – Stambuł) 

4440 3740 16620 

V Słowenia, Chorwacja, Bośnia, Hercegowina, Węgry, Słowa-
cja, Włochy, Ukraina (Triest – Lublana – Budapeszt –
Bratysława -  Użgorod – Lwów z odgałęzieniami) 

3270 2650 9980 

VI Polska, Słowacja, Czechy (Gdańsk – Warszawa – Katowice – 
Żilina - Ostrawa) 

1800 1880 12555 

VII "Dunaj"- żegluga śródlądowa  2415 183 
VIII Albania, Macedonia, Bułgaria, (Diures – Tirana – Skopje – 

Sofia – Warna („Via Egnatia”) 
1270 960 1950 

IX Finlandia, Rosja, Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Rumunia, 
Bułgaria, Litwa, (Helsinki – Sankt Petersburg – Moskwa – 

6500 5820 4345 
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Psków – Kijów – Lubasovka – Kiszyniów – Bukareszt – Dimi-
trovgrad – Alexandropolis z odgałęzieniami) 

X Austria, Słowenia, Chorwacja, Bułgaria, Jugosławia Macedo-
nia, Grecja, Węgry, (Salzburg – Lublana – Zagrzeb – Belgrad – 
Skopje –  Saloniki z odgałęzieniami) 

2360 2150 1100 

Źródło: opracowanie własne na podstawie  [ 3, 10]. 

Jedną z ważnych przesłanek dla rozwoju transportu intermodalnego w Polsce jest położe-
nie geograficzne Polski, przez którą przebiegają ważne korytarze transportowe wschód – za-
chód (korytarz I, II i III) oraz północ – południe (korytarz VI). Zwiększenie przepustowości 
tych korytarzy możliwe jest w najbliższych latach tylko poprzez przejęcie przez kolej części 
przewozów z transportu drogowego w podsystemie transportu intermodalnego.  

2. KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z TECHNOLOGII PRZEWOZÓW IN-
TERMODALNYCH ORAZ STOJĄCE WYZWANIA I MOŻLIWOŚCI  
W miarę wydłużania się łańcuchów dostaw we współczesnej, globalnej gospodarce coraz 

ważniejsza staje się funkcja transportu polegająca na łączeniu nabywców i sprzedawców od-
dalonych od siebie dziesiątkami tysięcy kilometrów. Ta powiększająca się luka przestrzenna 
prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach międzynarodowych powoduje wydłużenie 
dróg transportu, co pociąga za sobą wzrost kosztów transportu, konieczność utrzymywania 
wyższego poziomu zapasów i w efekcie zwiększenie kosztów składowania. Aby zmniejszyć 
koszty, a także skrócić czasy dostaw, należy zastosować odpowiednie technologie transpor-
towe, oparte na wykorzystaniu kilku gałęzi transportu z zaletami przewozu na długich dystan-
sach, a także w bliskim zasięgu, umożliwiając zachowanie ciągłości przewozu w systemie 
door-door. Należy do nich transport kombinowany. Ponieważ istnieje podstawowa zależność 
między transportem i logistycznym łańcuchem dostaw, stąd też proces podejmowania decyzji 
w transporcie ma decydujący wpływ na jego funkcjonowanie i osiągane efekty.  

Jednym więc z podstawowych celów przewozów intermodalnych jest optymalne powią-
zanie udziału poszczególnych środków transportu w łańcuchu transportowym, zgodnie z ich 
predyspozycjami, a także szybkie, tanie i niezawodne dostawy zgodne z oczekiwaniami klien-
tów i przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.  

Przeniesienie ciężaru przewozów na kolej ma szereg zalet: 
– można uniknąć obowiązkowych opłat za samochody ciężarowe na określonych tra-

sach, 
– nie są istotne ograniczenia ruchu samochodowego w określonych dniach tygodnia lub 

porach doby, 
– łączny ciężar samochodów ciężarowych wynosi około 44 tony (dla odcinków począt-

kowych i końcowych trasy) wobec 40 t w normalnym ruchu samochodowym, 
– kierowca może spędzić obowiązkowy czas wypoczynku w wagonie sypialnym, 
– na dużych odległościach przewozu uzyskuje się oszczędność czasu, a zużycie taboru 

samochodowego jest niższe [9, s. 30-32].  
Ważne są także korzyści ze stosowania technologii transportu intermodalnego kombino-

wanego, z udziałem kolei, dla klienta. Otrzymuje on porównywalny z przewozami drogowymi 
czas transportu, większą terminowość dostaw, więcej alternatyw transportu, mniejsze ryzyko 
uszkodzeń ładunków oraz niższe koszty. Istotnym udogodnieniem dla klienta jest również to, że ma 
do czynienia z jednym operatorem transportu intermodalnego i jedną zawierana mową przewozu. 

Kolej natomiast ma możliwość lepszego wykorzystania i zwiększenia wydolności sieci 
kolejowej dla umożliwienia realizacji planowanych przewozów kolejowych. Ma także moż-
liwość uczestnictwa w segmencie konkurencyjnym z transportem drogowym oraz ma szansę 
na zwiększenie swojego udziału w przewozach i lepsze wykorzystanie taboru. 
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Przewoźnicy drogowi mogą liczyć na zmniejszenie strat związanych z przepisami o pracy 
i odpoczynku załóg, mniejszą wypadkowość, efektywniejsze wykorzystanie środków trans-
portowych, oszczędność siły roboczej (mniejsza liczba kierowców). 

Korzyści ze stosowania omawianych technologii odnoszą się także do całego społeczeń-
stwo, co wiąże się ze zmniejszeniem wykorzystania energii, zmniejszeniem natężenia ruchu 
na drogach, wzrostem bezpieczeństwa na drogach, zmniejszeniem emisji substancji szkodli-
wych zanieczyszczających powietrze, zmniejszenie hałasu oraz terenochłonności. 

Transport kombinowany musi być rozpatrywany jako całość, a nie jako ogniwa łańcucha 
transportowego. Niezbędna jest integracja działań spedytorów w transporcie samochodowym, 
zarządców terminali, przedsiębiorstw kolejowych oraz polityków. Zwłaszcza decyzje poli-
tyczne muszą mieć charakter rozwiązań całościowych. Działania regionalne i krajowe należy 
dostosować do tych podejmowanych w skali europejskiej w celu uniknięcia izolowanych, 
kosztownych rozwiązań. 

Jak już wcześniej wspomniano wymagania techniczne dla przewozów intermodal-
nych/kombinowanych z udziałem kolei można spełnić dzięki postępującej w Europie standa-
ryzacji rozwiązań technicznych, odnoszących się zarówno do nowoczesnego parku wagonów, 
wykorzystującego potencjał stosowanych nośników ładunku, jak i zaawansowanej technologii 
przeładunków w terminalach. 

W Białej Księgi KE z 2011 roku zawarte zostały następujące zalecenia odnoszące się do 
optymalizacji działań multimodalnych łańcuchów dostaw, w tym znaczenia kolei [2, s.10]:  
1. Większe wykorzystanie bardziej energooszczędnych środków transportu. Do 2030 r. 30 % 

drogowego transportu towarów na odległościach większych niż 300 km należy przenieść 
na inne środki transportu, np. kolej lub transport wodny, zaś do 2050 r. powinno to być 
ponad 50 % tego typu transportu, poprzez rozwój korytarzy transportowych. 

2. Ukończenie szybkiej europejskiej sieci kolejowej do 2050 r. Trzykrotny wzrost istniejącej 
sieci szybkich kolei do 2030 r. oraz zachowanie gęstej sieci kolejowej we wszystkich pań-
stwach członkowskich. 

3. Stworzenie do 2030 r. w pełni funkcjonalnej ogólnounijnej multimodalnej sieci bazowej 
TEN-T, zaś do 2050 r. osiągnięcie wysokiej jakości i przepustowości tej sieci, jak również 
stworzenie odpowiednich usług informacyjnych. 

4. Do 2050 r. połączenie wszystkich lotnisk z sieci bazowej z siecią kolejową, najlepiej z 
szybkimi kolejami; zapewnienie wszystkim najważniejszym portom morskim dobrych po-
łączeń z kolejowym transportem towarów. 
Do głównych zadań polityki transportowej powinien należeć rozwój zintegrowanej sieci 

transportu towarowego oraz zwiększenie wydajności i jakości transportu kolejowego, aby 
ułatwić mu włączanie się w coraz większym stopniu do łańcuchów dostaw i sieci. Również 
od innych przewoźników należy wymagać większego zaangażowania się w budowę multimo-
dalnych łańcuchów transportowych. Od wprowadzanych rozwiązań technicznych, instrumen-
tów ekonomicznych i legislacyjnych zależeć będzie osiągnięcie zamierzonych celów. 

Prognozy wynikające z globalizacji gospodarki przewidują wyższy wzrost przewozów 
kombinowanych niż innych rodzajów transportu. Rozwój systemów kontenerowych, pozwa-
lających na prostszą obsługę, zwiększa szanse kolei, ponieważ daje możliwość uczestnictwa 
w przewozach przedsiębiorstwom z obszarów położonych nawet z dala od szlaków kolejo-
wych. 

3. ZAKRES REALIZOWANYCH PRZEWOZÓW INTERMODALNYCH 
W POLSCE 
Przewozy intermodalne kombinowane charakteryzują się specyficzną organizacją przesy-

łek, przewozem w standaryzowanych nośnikach ładunkowych (kontenery, palety, nadwozia 
wymienne, pojazdy samochodowe) z użyciem co najmniej dwóch środków transportu. Trans-
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port na większej części trasy odbywa się koleją lub statkiem, a podczas przeładunku towar 
pozostaje w tych samych jednostkach ładunkowych. Na początkowych i końcowych odcin-
kach trasy towar jest z reguły przewożony samochodami.   

Transport kombinowany w Europie ulega głębokim przemianom i jest on poddawany róż-
nym wpływom. Stąd też nie można określić jednoznacznie charakterystycznych tendencji dla 
poszczególnych krajów. Jednakże przewozy intermodalne należą do najbardziej dynamicznie 
rozwijających się segmentów rynku kolejowego w całej Europie, a także i w Polsce.  

Sieć transportu  intermodalnego w Polsce jest częścią sieci TEN-T i obejmuje infrastruk-
turę liniową i punktową (terminale) umożliwiającą przewóz i przeładunek intermodalnych 
jednostek transportowych (kolejową, drogową, wodną). Kolejowa infrastruktura liniowa 
obejmuje w Polsce sieć linii kolejowych ustalonych umową AGTC, która w przewozach in-
termodalnych odgrywa istotną rolę. Umową AGTC objętych jest w Polsce 4277,8 km linii 
kolejowych (szerzej 11, s. 218-220). 

W 2010 roku przewozy intermodalne w Polsce realizowało pięciu licencjonowanych 
przewoźników. Przewieziono łącznie 4,4 mln ton ładunków i wykonano pracę przewozową 
równą 1888 mln tonokilometrów . W 2011roku wielkość przewiezionej masy towarowej wy-
nosiła 5,9 mln ton (2447 mln tkm) , natomiast tylko za trzy kwartały 2012 roku wyniosła 5,9 
mln ton (2276 lm tkm) [dane UTK]. Udział przewoźników w rynku przewozów intermodal-
nych w Polsce przedstawia tabela nr 2.   

Tab.2.Udział przewoźników w rynku przewozów intermodalnych w Polsce w 2010 roku (%) 
Lp Przewoźnicy Wg masy Wg pracy przewo-

zowej 
1. PKP CARGO   71,62%, 73,92 
2 LOTOS Kolej   24,41%, 22,94 
3 PKP LHS   2,32% 1,92 
4 DB Schenker Rail Polska   0,86%, 0,76 
5 CTL Express   0,79%. 0,45 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [12] 

Przewozy intermodalne realizowane są głównie w komunikacji międzynarodowej, która 
stanowi blisko81% wszystkich przewozów w tym segmencie rynku. Udział komunikacji kra-
jowej jest w dalszym ciągu nieznaczny i nie przekracza 20%. Zdecydowanie największy 
udział stanowił tranzyt, który wyniósł blisko 33,8% oraz import - 29,7%. W transporcie kom-
binowanym dominują przewozy kontenerów 40-stopowych. Przewieziono 222,9 tysiąca 
sztuk, co stanowiło 59% wszystkich przetransportowanych jednostek. Kontenery 20-stopowe 
stanowiły około 30% (95,1 tys.).  W dalszym ciągu bardzo niski udział stanowi przewóz na-
czep oraz wymiennych nadwozi samochodowych. Łącznie w 2010 roku przetransportowano 
7,2 tysiąca sztuk, co stanowiło zaledwie 3,1% rynku przewozów w systemie intermodalnym. 
Wśród wszystkich transportowanych jednostek przeważały kontenery z ładunkami, blisko 
66,5%. Pozostałą część stanowiły kontenery próżne - 33,5%. 

Obecnie przewozy intermodalne stanowią około 1,7% transportowanej koleją masy oraz 
3,86% wykonanej pracy przewozowej. Stąd też  w dalszym ciągu Polska plasuje się na dale-
kim miejscu wśród krajów europejskich, gdzie przewozy w systemie intermodalnym, biorąc 
pod uwagę wykonaną pracę przewozową stanowią nawet 35% [12, s.40].   

PODSUMOWANIE 
Transport intermodalny umożliwia przewóz znacznie większej masy towarowej, niż trans-

port samochodowy, zwłaszcza w wymianie międzynarodowej. Ponadto wpisuje się w realiza-
cję idei zrównoważonego rozwoju europejskiego systemu transportowego, ukierunkowanego 
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na wykorzystanie przyjaznych dla środowiska rozwiązań transportowych. Jest to możliwe 
m.in. dzięki dużemu zaangażowaniu kolei, wykorzystując jej zalety ekologiczne.   

Wykorzystanie zalet ekologicznych kolei nie jest jedynym warunkiem zwiększenia jej ak-
tywności rynkowej, ale musi ona także sprostać wymaganiom rynkowym w sensie atrakcyj-
ności oferty i elastycznego reagowania na życzenia klientów. Do tego potrzebne jest odpo-
wiednie wyposażenie w infrastrukturę i środki transportu oraz właściwa organizacja zarzą-
dzania, a także środki finansowe na niezbędne przedsięwzięci inwestycyjne.. 

Za zwiększeniem udziału kolei w rynku przemawia także czynnik ekonomiczny, związany 
ze wzrostem popytu na usługi transportowe, zarówno pomiędzy krajami UE, jak również spo-
za rynkiem europejskim. Zaletą kolei jest również to, że stwarza ona dogodne warunki dla 
przewozów dużych mas ładunków na dalekie odległości, pod warunkiem, że usunięte zostaną 
wszelkie bariery, a sieć kolejowa będzie na odpowiednim poziomie technicznym.   

Podsumowując, przy opracowywaniu długofalowych planów rozwoju gospodarczego na-
leży uwzględnić zalety transportu kolejowego: duży potencjał przewozowy, szybkość prze-
wozów kolejowych w stosunku do innych gałęzi transportu, ekonomiczne zużycie energii, w 
tym możliwość wykorzystania energii elektrycznej, stosunkowo małe zanieczyszczenie śro-
dowiska naturalnego, brak "korków", będących zmorą transportu samochodowego oraz więk-
sze bezpieczeństwo jazdy w stosunku do innych rodzajów transportu.  Powyższe uwarunko-
wania dla rozwoju europejskiego systemu transportowego wskazują na konieczność lepszego 
wykorzystania potencjału transportu szynowego, głównie kolejowego, zarówno w odniesieniu 
do systemów już istniejących, jak też w stosunku nowych generacji tego transportu.  

Mimo, iż obecnie wiele argumentów potwierdza słuszność koncepcji transferu przewozów 
z dróg kołowych na kolej, to jednak jej realizacja nie jest łatwa i jak dotąd szanse kolei nie są 
jeszcze w pełni wykorzystane.  
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INTERMODAL TRANSPORT- A CHANCE TO 
INCREASE RAILWAY’S MARKET SHARE 

Abstract 
In many regions of the world intermodal transport is presently regarded as one of the key factors 

in the development of rail freight transport; its role is often compared to the one played by high-speed 
railway in the development of passenger transport. Both on the American continent as well as in Eu-
rope and Asia, intermodal transport is being developed: rail -- operating over long distances - is be-
ing used to transport containers, swap bodies, trailers and cars. This gives the rail opportunity to 
increase its market share. 

The article presents the conditions for intermodal transport development as well as forms of tech-
nology used in intermodal transport involving rail transport, and the requirements which the rail is 
supposed to meet as a participant in this kind of carriage. Benefits to the participants of intermodal 
transport chains, as well as barriers to the development of intermodal technology have also been pre-
sented. 
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