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Koleje Białoruskie w 2019 r.
Białoruś jest wschodnim sąsiadem Polski, krajem powstałym 
w 1991 r., po rozwiązaniu Związku Radzieckiego. Z powodów 
historycznych koleje białoruskie stosują rozstaw szyn 1520 mm, 
natomiast główne linie kolejowe są zelektryfikowane napięciem 
25 kV 50 Hz. Spośród sąsiadów Białorusi, tylko Polska stosuje 
rozstaw 1435 mm. Stolica kraju – Mińsk – położona central-
nie oraz zamieszkana przez 1,97 mln osób (ok. 20% populacji 
kraju, 2018 r.) ma dobre położenie w zakresie organizowania 
przewozów do innych ośrodków miejskich na Białorusi. Jest to 
jednocześnie jedyne białoruskie miasto, którego liczba miesz-
kańców przekracza 1 mln. Ponieważ Białoruś nie ma dostępu do 
morza, zatem korzysta z portów morskich na sąsiednich Litwie 
i Łotwie – Kłajpedy, Windawy i Rygi, co jest ułatwione przez fakt, 
iż te kraje – także z powodów historycznych, stosują rozstaw 
1 520 mm. Poza tym państwa te do 1991 r. tworzyły jeden orga-
nizm polityczny, zatem obecne granice państwowe nie istniały. 
Wprawdzie białoruskie podmioty gospodarcze korzystają także 
z portów południowego sąsiada – Ukrainy, jednak odbywa się to 
na znacznie mniejszą skalę w porównaniu z portami łotewskimi 
i litewskimi.

Rola kolei w obecnej gospodarce Białorusi 
Przez Białoruś przebiega linia tranzytowa z Moskwy przez Mińsk 
i Warszawę do Berlina. Ponieważ większość terytorium białoru-
skiego znajduje się na terenie równinnym, zatem osiągane pręd-
kości są akceptowalne – 120–140 km/h na głównej linii tranzy-
towej. W Mińsku linia tranzytowa – o przebiegu wschód–zachód 
krzyżuje się z inną linią biegnącą z południowego-wschodu na 
północny zachód. Obie linie są dwutorowe i zelektryfikowane, co 
stwarza dobre warunki do uruchomienia kolei miejskiej – obec-
ność stolicy w centrum warunkuje wygenerowanie odpowiednich 

potoków pasażerskich. Kolej miejską w Mińsku uruchomiono 
w lipcu 2011 r.1, a do obsługi przeznaczono zespoły Flirt dostar-
czone przez Stadlera. 

Koleje białoruskie przewożą rocznie 81,8 mln pasażerów oraz 
131,4 mln ładunków (2015 r.). Rola tranzytowa kraju jest istot-
na, ponieważ przez Białoruś prowadzi najkrótsza droga z Chin 
i Rosji do krajów UE, w tym Niemiec i Polski. Koleją odgrywa 
dużą rolę w przewozach wewnętrznych, eksportowych i tranzy-
towych (średnio 30%, tab. 1 i 2), natomiast mniejsza rola kolei 
w przewozie ładunków importowanych wynika zapewne z faktu, 
iż importowana z Rosji ropa naftowa i gaz ziemny są przesyłane 
rurociągami jako najtańszym środkiem transportu. Natomiast 

Linia kolejowa Świsłocz–Cisówka (1435 + 1520 mm), Białoruś 
(30.03.2017 r.). Fot. S. Badionkin

BKG2–001 z pociągiem towarowym w pobliżu stacji Pomysliszcze k. Mińska (22.06.2017 r.). Fot. S. Badionkin
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w zakresie rodzajów ładunków transportowanych koleją w prze-
wozach eksportowych największy udział mają produkty naftowe 
i nawozy sztuczne – odpowiednio 40% i 25%, a największymi 
odbiorcami są podmioty w krajach UE oraz sąsiedniej Ukrainie, 
gdzie przewożone są produkty naftowe z rafinerii białoruskich 
(w Mozryrzu i Nowopołocku), których moce przerobowe są 
wyższe niż zapotrzebowanie konsumentów na Białorusi, a tak-
że z rafinerii w Możejkach na Litwie (należącej do Orlenu). Na 
Ukrainie większość rafinerii nie były modernizowana w okresie 
ostatnich 20 lat, zatem ich wydajność jest dość niska (niezbędny 
jest import paliw) [9]. Natomiast nawozy sztuczne (np. azotowe) 
są produkowane z użyciem stosunkowo taniego gazu ziemnego, 
zatem ich cena jest dość konkurencyjna [12]. Uwagę zwraca 
także znaczny udział pochodzącego z Rosji węgla kamiennego2 
w przewozach tranzytowych (55%), eksportowanego m.in. do 
Polski, przy czym w przewozach importowych węgiel kamienny 
stanowi tylko 6%. Związane jest to z faktem, iż białoruska ener-

Przystanek Żurawinka na odcinku Łuniniec–Prypeć (3.05.2017 r.). 
Fot. S. Badionkin

Stacja Smolewicze k. Mińska (19.03.2016 r.)

Dworzec w Brześciu (25.02.2018 r.)

Tab. 3. Wymiana handlowa Białorusi z państwami sąsiednimi (2016 r.) [20]

Państwo
Eksport Import Bilans (I+E)

mld USD % mld USD % mld USD
Rosja 10,1 49,1 14,3 60,0 24,4
Ukraina 2,8 13,8 1,0 4,1 3,8
Polska 0,8 3,9 1,3 5,6 2,1
Niemcy 0,5 2,3 1,3 5,5 1,8
Litwa 0,8 3,8 1,0 4,0 1,8
Holandia 0,9 4,5 0,2 0,1 1,1
Łotwa 0,2 1,2 0,1 0,5 0,3

Tab. 4. Wymiana handlowa Białorusi z państwami pozaeuropejskimi 
(2016 r.) [20]

Państwo
Eksport Import Bilans (I+E)

mld USD % mld USD % mld USD
Chiny 0,4* 1,9 1,1* 4,6 1,5

*67% to nawozy potasowe

Tab. 1. Rodzaje ładunków przewożonych koleją na Białorusi [13]
Przewozy 

wewnętrzne Import Eksport Tranzyt

mln t % mln t % mln t % mln t %
Sumarycznie 35,0 100,0 12,6 100,0 45,5 100,0 38,3 100,0
Materiały budowalne 15,4 44,0 1,5 11,9 5,0 11,0 0,0 0,0
Produkty naftowe 4,2 12,0 3,2 25,4 18,2 40,0 6,9 18,0
Drewno 2,5 7,1 0,0 0,0 4,1 9,0 0,0 0,0
Cement 2,3 6,6 0,0 0,0 1,3 2,9 0,0 0,0
Nawozy sztuczne 2,1 6,0 0,0 0,0 11,2 24,6 0,8 2,1
Węgiel kamienny 0,0 0,0 0,7 5,6 0,0 0,0 21,2 55,4
Metale nieżelazne 0,0 0,0 0,8 6,3 1,8 4,0 2,5 6,5

Tab. 2. Struktura przewozów kolejowych na Białorusi [13]
mln t %

Sumarycznie 131,4 100,0
Przewozy wewnętrzne 35,0 26,6
Import 12,6 9,6
Eksport 45,5 34,6
Tranzyt 38,3 29,1
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getyka (w tym wytwarzanie elektryczności) jest oparta na gazie 
ziemnym (paliwo gazowe), co jest widoczne po wielkości zużycia 
– ok. 21 mld m3 [10, 11]. Dla porównania energetyka w Polsce 
wykorzystuje głównie węgiel kamienny (> 80% prądu jest wytwa-
rzane ze spalania węgla), a gaz ziemny pełni rolę jedynie wspo-
magającą (2,3%; roczne zużycie gazu w Polsce to 17,5 mld  m3 
(2017 r.) [19]). Poza tym istotne są także inne czynniki – liczba 
mieszkańców Polski to 38,41 mln (dane GUS, 2018 r.), a Biało-
rusi – 9,45 mln (International Monetary Fund: World Economic 
Outlook Database, April 2018), a także klimat – dłuższe i cięż-
sze zimy na Białorusi, co zwiększa zużycie nośników energii.

Najważniejszym partnerem handlowym Białorusi jest Rosja 
(55% wymiany handlowej, tab. 3 i 4), gdzie trafia większość bia-
łoruskiego eksportu, a z krajów pozaeuropejskich – Chiny. Suma-
ryczna wymiana handlowa Białorusi jest równa 43,9 mld USD: 
eksport 23,4 mld USD, import 20,5 mld USD [20]. Należy do-
dać, iż eksport białoruski do Rosji i krajów UE różni się nie tylko 
wielkością, ale także strukturą – do Rosji wysyłane są maszyny 
i urządzenia, żywność, a do krajów UE paliwa, nawozy sztuczne, 
drewno, itp. (towary niskoprzetworzone).

Obecna struktura BC
Na Białorusi kolej pełni rolę zasadniczego środka transportu, przy 
czym w skutek tego, iż sieć kolejowa powstała w większości na 
początku XX w., zatem rozmieszczenie i gęstość sieci (km/km2)  
czy parametry techniczne (przede wszystkim prędkość eksplo-
atacyjna) są niewystarczające. Zatem tam, gdzie nie dociera 
kolej, uruchamiana jest komunikacja autobusowa, przy czym ja-
kość dróg, poza głównymi arteriami komunikacyjnymi, jest raczej 
umiarkowana. Innymi słowy, jeśli jest możliwość uruchomienia 
komunikacji kolejowej (pociągów pasażerskich), to BC decydują 
się na to rozwiązanie, a do miejscowości położonych z daleka 
od cywilizacji dojeżdżają autobusy. Poza tym przejazd pociągiem 
na poszczególnych trasach jest krótszy i szybszy niż autobusem 
(oraz bardziej komfortowy), a pociągi także kursują częściej niż 
autobusy, zatem pasażerowie chętniej wybierają pociąg niż au-
tobus, jeśli mają taką możliwość. Władze centralne Białorusi 
raczej dotują transport kolejowy niż autobusowy. Ów stan może 
zmienić się po zakończeniu modernizacji wybranych dróg pomię-

2TE10M–3554 z pociągiem towarowym w pobliżu stacji Orsza 
(17.09.2011 r.). Fot. S. Frołow

M62–1322 z pociągiem towarowym na odcinku Łapicze–Wieriejcy 
(26.05.2017 r.). Fot. S. Badionkin

WL80–604 z pociągiem towarowym na stacji Smolewicze k. Mińska 
(19.03.2016 r.) 

2М62-1236 z pociągiem towarowym na stacji Lepiel (13.07.2015 r.). 
Fot. A. Nagornow
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dzy poszczególnymi miastami. BC jest mocno dotowana przez 
państwo – przykładowo ceny biletów na przejazd są 4 niższe niż 
w sąsiedniej Rosji oraz 8 razy niższe niż w Niemczech (2016 r.).

BC jest w 100% państwowym przedsiębiorstwem i stanowi 
jeden organizm – nie wydzielono spółek odpowiedzialnych za 
przewozy pasażerskie, towarowe czy spółki utrzymującej in-
frastrukturę kolejową (jak w krajach UE). BC jest holdingiem, 
grupującym sumarycznie 66 podmiotów. Stosowane jest na-
dal tzw. finansowanie krzyżowe (bardziej dochodowe przewozy 
finansują przewozy mniej dochodowe). Jednak pewne oznaki 
tego procesu można dostrzec – firma Biełaruskalij dysponuje 
zarówno własnymi wagonami do przewozu nawozów sztucznych, 
jak i własnym terminalem w porcie w Kłajpedzie na Litwie. Po-
dobnie jest z przemysłem rafineryjnym – znaczna część paliw 
jest eksportowana na Ukrainę wagonami należącymi do rafinerii, 
a za przewóz kontenerów jest odpowiedzialna firma OTK (ros. 
Objedinionnaja Transportnaja Kompanija). Jednak ww. podmioty 
nie dysponują własnymi lokomotywami, zatem przewozy są wy-
konywane z użyciem lokomotyw BC.

Podział BC na przewoźników towarowego i pasażerskiego oraz 
spółkę zarządzającą infrastrukturą nie jest planowany. Obecnie 
najbardziej dochodowe są przedsiębiorstwa takie jak Białaruska-
li (przewóz nawozów potasowych) czy rafinerie w Nowopołocku 
czy Mozyrzu eksportujące paliwa na Ukrainę, czy OTK, wykonu-
jącego przewóz kontenerów. Minusem jest stosunkowo mały ry-
nek przewozów – zarówno pasażerskich i towarowych. Przykład 
z sąsiedniej Rosji także działa demobilizująco – po wydzieleniu 
przewoźników towarowych ze struktury RŻD (przewóz towarów 
masowych) oraz kwalifikowanego pasażerskiego (FPK), na utrzy-
maniu państwa pozostał najmniej dochodowy ruch podmiejski, 
co w wielu przypadkach doprowadziło do redukcji przewozów 
o 40% (Obwód Królewiecki, 2014 r.), a nawet do 100% (region 
Pskowa), najmniej odczuły to aglomeracje Moskwy i St. Peters-
burga. Choć na sąsiedniej Ukrainie zostały uruchomione pociągi 
klasy IC w 2012 r.3, i kursują pomiędzy większymi aglomeracja-
mi ukraińskimi (~1 mln mieszkańców) oraz stolicą – Kijowem 
(2,93 mln mieszkańców, 2018 r.), jednak na Białorusi jedynym 
miastem z liczbą mieszkańców > 1 mln jest Mińsk, a w pozo-
stałych liczba mieszkańców jest mniejsza niż 0,5 mln. Zatem 
wdrożenie podobnego rozwiązania jest raczej niemożliwe w wa-
runkach białoruskich. 

BC jest podzielona na dyrekcje z siedzibami w Mińsku, Ba-
ranowiczach, Brześciu, Witebsku, Homlu i Mohylewie. Utrzyma-
niem infrastruktury zajmują się wydzielone filie BC w Mińsku, 
Baranowiczach, Brześciu, Witebsku, Homlu i Mohylewie, przy 
czym remonty sieci kolejowej o innym rozstawie niż 1520 mm 
(przejścia graniczne z Polską) wykonuje wyspecjalizowana filia 
BC. Lokalne przewozy pasażerskie są realizowane przez oddziały 
przewozów pasażerskich w Brześciu, Osipowiczach, Mołodecz-
nie i Orszy, które są podporządkowane centrali ww. przewozów 
w Mińsku. Natomiast przewozy towarowe są wykonywane przez 
Biełintiertrans, które może być odpowiednikiem spółek Cargo 
w krajach UE. 

Modernizacja sieci BC jest wykonywana w zakresie montażu 
nowej generacji urządzeń bezpieczeństwa ruchu na wybranych 
stacjach – podobny system został zainstalowany na stacji Żłobin 
w 2017 r. System bezpieczeństwa ruchu KLUB jest montowany 
tylko w nowych pojazdach, natomiast montaż w starszym tabo-
rze nie jest praktykowany (zbyt wysokie koszty wobec uzyskanych 
korzyści). Należy dodać, iż jest rewitalizowanych 180–190 km 

TEP60: 0053 i 0631 z pociągami dalekobieżnymi na stacji Krulewsz-
czizna (21.05.2013 r.). Fot. S. Badionkin

TEP70-384 na stacji Orsza (17.09.2011 r.). Fot. S. Frołow

EP20-043 należąca do RŻD z poc. dalekobieżnym nr 14 rel. Berlin–
Moskwa (skład Talgo) na stacji Brześć (11.02.2018 r.). Fot. R. Safiulin
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linii kolejowych rocznie na sieci BC, a na kolejnych 350–400 km 
wykonuje się niezbędne prace utrzymaniowe czy wymieniane 
jest do 400 zwrotnic rocznie. 

Polska jest jedynym sąsiadem Białorusi, który stosuje rozstaw 
1435 mm. Jak wspomniano wcześniej, białoruskie podmioty 
gospodarcze korzystają z portów na Litwie i Łotwie nie tylko 
z powodów historycznych (czasy ZSRR), ale także identycznego 
rozstawu szyn. 

Zbudowanie nowej sieci rurociągów (BTS-2) i portu naftowego 
Ust’-Ługa w okolicach St. Petersburga spowodowało rezygnację 
przez Rosję z portów naftowych w krajach bałtyckich, szczegól-
nie Windawy na Łotwie [18]. Pewną nadzieją jest nowy projekt 
Jedwabnego Szlaku – wzrost przewozu kontenerów z/do Chin, 
co dla BC może być wykonane stosunkowo niewielkim nakładem 
środków. Zestawienie przejść granicznych Białorusi z krajami są-
siednimi zamieszczono w tab. 5.

Poziom przewozów osiągnął wartość 41,1 mld tkm, a masa 
przewiezionych ładunków – 126,8 mln t w 2016 r., aby wzro-
snąć do 157,2 mln t i 52,6 mld tkm, co jest jednocześnie pra-
wie podwojeniem poziomu wobec 2000 r. (tab. 6). Odnotowa-
no przychody na poziomie 171 mln USD oraz zysk 3 mln USD 
(2016 r.). Znaczna część przychodów jest przeznaczana na spła-
tę kredytów czy rat leasingowych, odpowiednio 386,0 mln USD 
i 116,9 mln USD.

W 2016 r. BC przewiozły sumarycznie 82 mln pasażerów, 
w tym:

 � 64,1 mln (78,3%) – przewozy lokalne i aglomeracyjne;
 � 10,4 mln (12,7%) – przewozy międzyregionalne;
 � 3,8 mln (4,7%) – przewozy międzynarodowe.

CS4T–663 należąca do RŻD z poc. dalekobieżnym w pobliżu stacji Or-
sza (17.09.2011 r.). Fot. S. Frołow

CS4T-544 z poc. dalekobieżnym relacji Kijów–Ryga na stacji Mińsk 
(28.09.2018 r.). Fot. S. Badionkin

СS8-044 należąca do RŻD z pociągiem dalekobieżnym nr 95 z Moskwy 
na stacji Brześć (17.11.2017 r.). Fot. R. Safiulin

Tab. 5. Kolejowe przejścia graniczne Białorusi
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Litwa LG 462 2 / 1 1520 25 kV 50 Hz
Łotwa LDZ 143 1 / 0 1520

Polska PKP 416 4 / 2 1520,  
1435 3 kV DC

przewozy graniczne 
realizują również 
przewoźnicy spoza 
grupy PKP

Rosja RŻD 990 7 / 1 1520 25 kV 50 Hz
BC graniczy z dyrek-
cjami RŻD: Moskiew-
ską i Październikową

Ukraina UZ 975 5 / 0 1520
BC graniczy z dyrek-
cjami UZ: Południowo-
-zachodnią i Lwowską

Suma 2 986

Tab. 6. Przewozy towarowe po sieci BC w latach 2000–2018 [17]
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Wysokość przewozów pasażerskich w latach 2016–2018 
utrzymywała się na stałym poziomie 80 mln osób (±2), przy 
czym jeszcze w 2000 r. zanotowano 167,8 mln pasażerów, 
a w 2005 r. – 104,5 mln. Spadek prawdopodobnie jest związany 
z rozwojem motoryzacji indywidualnej (wzrostem liczby samocho-
dów prywatnych). 

Jednym z powodów, dla którego proces inwestycyjny w obrę-
bie BC jest trudny, jest centralizacja kolei (oraz całej gospodarki 
białoruskiej), co powoduje, iż poszczególne decyzje są podej-
mowane na szczeblu przynajmniej ministerialnym, a zarząd BC 
tylko wykonuje polecenia władzy wykonawczej (brak niezależno-
ści finansowej). 

Elektryfikacja sieci BC
Trakcja elektryczna pojawiła się na sieci obecnych BC na począt-
ku grudnia 1963 r., gdy zelektryfikowano odcinek Mińsk–Ole-
chowicze (w kierunku północno-zachodnim) o długości 48 km 
napięciem 25 kV 50 Hz. Pierwsze lokomotywy elektryczne po-
jawiły się na sieci BC w 1982 r. i były to lokomotywy serii CS4T 
i WL80, używane odpowiednio w ruchu pasażerskim i towaro-
wym. Główna linia tranzytowa biegnąca z Moskwy przez Mińsk 
do Brześcia, została zelektryfikowana w latach 1974–1983, od-
cinek na zachód od Mińska zakończono elektryfikować w 1979 r. 
(tab. 5). W latach 2013–2016 zelektryfikowano odcinek Osipo-
wicze–Żłobin–Homel z pomocą finansową rządu Chin oraz Moło-
deczno–Hudohaj–granica państwowa (z Litwą) w 2017 r. i choć 
planowane są kolejne elektryfikacje linii Homel–Kalinkowicze 

TME1-005 na stacji Smolewicze (19.03.2016 r.)

CME3T-7098; (na torze 1 435 mm) na stacji Brześć Płn. (16.07.2016 r.). 
Fot. A. Nagornow 

Tab. 7. Chronologia elektryfikacji sieci obecnej BC

Rok elek-
tryfikacji Odcinek

Długość 
odcinka 

[km]
Uwagi

1963
1966

Mińsk–Olechnowicze  
Olechnowicze–Mołodeczno

47
30

linia Mińsk–Mołodeczno 
(–Wilno)

1970
1971
1972

Mińsk–Puchowicze  
Puchowicze–Talka  
Talka–Osipowicze

63
21
23

linia Mińsk–Osipowicze 
(–Homel)

1974
1980
1979

Mińsk–Borysów
Borysów–Orsza
Orsza–Krasnoje

79
133
51

linia Mińsk–Krasnoje 
(–Moskwa)

1975
1981
1983
1983

Mińsk–Stołpce
Stołpce–Baranowicze
Baranowicze–Brześć
Brześć–Park Bug(–Terespol)

74
67

202
4,4 tor 1435 mm  

i napięcie 3 kV DC
1988 Grodno–Łosośna (–Kuźnica Biał.) 22 tor 1435 mm  

i napięcie 3 kV DC
1988 Koladicze–Pomysliszcze 10 południowa obwodnica Mińska 

(dla pociągów towarowych)

1988 Asiejewka–Szabany 9
część wschodniej obwod-
nicy Mińska (dla pociągów 

towarowych)
2004 Pomysliszcze–Kryżowka 20
2013
2013
2016

Osipowicze–Bobrujsk
Bobrujsk–Żłobin
Żłobin–Homel

42
65
86

środki finansowe z kredytu 
rządu Chin

2017
Mołodeczno–Hudohaj–granica 
państw
(–Kena–Nowa Wilejka)

81

LG zelektryfikowały odcinek 
Kena–Nowa Wilejka  
w 2017 r., a odcinek  

Nowa Wilejka–Wilno był już 
zelektryfikowany w 1975 r.

2017 Kołodiszcze–Szabany 14
część wschodniej obwod-
nicy Mińska (dla pociągów 

towarowych)DP1–005 jako pociąg do Mińska na stacji Smolewicze (19.03.2016 r.)
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(w kierunku granicy z Ukrainą) oraz obwodnice (by-pass) Miń-
ska – odcinki Kołodyszcze–Szabany i Gatowo–Michałowicze, to 
będzie to możliwe dopiero po zapewnieniu środków finansowych. 

Specyficznymi stacjami na sieci BC jest Brześć Centralny 
oraz Grodno, do których dociera od strony zachodniej (Polski) 
tor 1 435 mm zelektryfikowany napięciem 3 kV DC, przy czym 
na stacji Brześć zelektryfikowana jest sieć szerokotorowa (25 kV 
50 Hz) i normalnotorowa (3 kV DC), a stacji Grodno – tylko nor-
malnotorowa (3 kV DC). 

W 1965 r. rozpoczęto eksploatację pierwszych lokomotyw 
spalinowych przypisanych do lok. Mińsk Sortirowocznoj serii 
TE3, jednocześnie zapoczątkowując sukcesywne wycofywanie 
parowozów. Chronologię elektryfikacji sieci obecnej BC zamiesz-
czono w tab. 7.

Dostarczaniem energii elektrycznej dla BC zajmują się 7 elek-
trowni: w Mińsku, Baranowiczach, Brześciu, Homlu, Mohylewie, 
Witebsku i Orszy (prąd do celów nietrakcyjnych), przy czym od-
dział w Witebsku obsługuje sieć kolejową, gdzie nie występuje 
sieć trakcyjna. Odcinki zelektryfikowane są zasilane przez 20 
podstacji, a elektryczność jest dostarczana przez 18 mniejszych 
zakładów energetycznych oraz 26 rejonów zasilania. Długość od-
cinków zelektryfikowanych jest równa 1 128,3 km (długość po-
jedynczego toru zelektryfikowanego), co stanowi 20,5% długości 
sieci BC. Szczegółowo, 1 101,9 km sieci jest zelektryfikowana 
napięciem przemiennym, a 26,4 km – stałym. Poszczególne 
odcinki są zelektryfikowane systemem 27,5 kV lub 2 x 25 kV 
oraz 3,3 kV DC. Sumaryczna długość sieci trakcyjnej jest równa 
3 449,5 km, a długość napowietrznych linii doprowadzających 
7 968,7 km, linii podziemnych 6–10 kV 1 343 km. Liczba osób 
zatrudnionych w podmiotach energetycznych pracujących dla BC 
jest równa 1 668. 

Producenci taboru kolejowego na Białorusi
Na Białorusi znajduje się kilka zakładów wytwarzających tabor 
kolejowy, przede wszystkim wagony towarowe: 

 � Mogilewskij wagonostroitielnyj zawod – produkuje wagony to-
warowe, wyłącznie 4-osiowe: węglarki, wagony hoppery (np. 
przewóz cementu), platformy i kryte [5];

 � zakład w Osipowiczach, produkuje cysterny oraz kontenery [3];

 � zakład Stadlera – produkuje dla BC m.in. zespoły trakcyjne, 
a także zespoły trakcyjne i wagony pasażerskie dla odbiorców 
głównie w krajach UE [4]. 
Dodatkowo funkcjonują 2 zakłady, wytwarzające wagony na 

zamówienie BC: 
 � UP „Minskij wagonoriemontnyj zawod im. A. Miasnikowa” – 
profilem działalności jest produkcja i naprawy wagonów pasa-
żerskich oraz ich montaż z części dostarczonych przez fabrykę 
z Tweru w Rosji dla BC;

 � UP „Homielskij wagonoriemontnyj zawod im. M. Kalinina” 
– naprawy wagonów pasażerskich i montaż z części dostar-
czonych przez fabrykę z Tweru w Rosji, oraz towarowych – 
z części dostarczonych przez fabrykę Kriukowską (Kriukowskij 
Wagonostroitielnyj zawod) z Krzemieńczuga na Ukrainie.
Budowa zakładu Stadlera na Białorusi rozpoczęła we wrze-

śniu 2012 r. w miejscowości Fanipol, a zakład został otwarty 
w listopadzie 2014 r. (budynki administracyjne przekazano do 
użytku w marcu 2015 r.), choć organizacja produkcji rozpoczęła 
już w maju 2014 r. Powierzchnia zakładu jest równa 35 tys. m2 
(powierzchnia całkowita – 190 tys. m2), a zatrudnionych jest 450  

DP3-003 na odcinku Smolewicze–Szemietawa (połączenie stacji Mińsk 
z lotniskiem cywilnym). Fot. S. Badionkin

Elektryczny zespól trakcyjny KISS dla MÁV-START na terenie zakładu 
Stadlera Fanipol pod Mińskiem (8.06.2019 r.). Fot. S. Badionkin 

EPM-001 na odcinku Kojdanowo–Fanipol (19.02.2016 r.). 
Fot. S. Badionkin 
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osób. Moc produkcyjna zakładu jest równa ok. 120 wagonów 
rocznie. 

Produkowane są wagony zgodne z wymaganiami rosyjskiego 
urzędu transportu kolejowego RS FŻT, a po przeprowadzonym 
audycie w grudniu 2008 r. zakład uzyskał certyfikat jakości STB 
ISO 9001-2001, a w sierpniu 2009 r. – nową wersję ww. cer-
tyfikatu. Ostatnim uzyskanym znakiem jakości jest ISO 9000 
– 2008 wydane przez BiełGISS akredytowane przy niemieckim 
TGA – Trаgergemeinschaft für Akkreditierung German Associa-
tion for Accreditation GmbH. 

Zakład w Osipowiczach produkuje przede wszystkim cyster-
ny (tab. 8) i kontenery do przewozu cieczy (tab. 9). Zakładany 
okres eksploatacji cysterny jest równy 32 lata, a pierwsza na-
prawa główna powinna być wykonana po 13 latach, a średnia 
po pokonaniu 210 tys. km, jednak nie później niż po 3 latach 
eksploatacji. 

Pierwszymi pojazdami wyprodukowanymi w zakładzie Fanipol 
były zespoły Kiss (4- i 6-wagonowe) pierwotnie przeznaczone dla 
przewoźnika Aeroexpress (ostatecznie zespoły zostały odebra-
ne przez pierwotnego klienta oraz koleje Gruzji i Azerbejdżanu), 
a kolejnym zamówieniem jest produkcja 23 tramwajów Cziżyk 
dla przewoźnika TKK z St. Petersburga. Głównym przeznacze-

niem zakładu jest wytwarzanie pojazdów szynowych (zespołów 
trakcyjnych, metra, tramwajów) dla odbiorców stosujących roz-
staw 1520 mm (kraje posowieckie), a także 1435 mm w krajach 
UE. Obecnie w zakładzie Fanipol produkowane są pociągi metra 
dla systemu kolei podziemnej w Mińsku. 

Zakład budowy wagonów w Mohylewie znajduje się na tere-
nie wolnej strefy ekonomicznej, przy czym działalność jest pro-
wadzona na terenach wynajętych od innego przedsiębiorstwa 
– Biełaz-Holding o sumarycznej powierzchni 15,6 tys. m2, gdzie 

EJ575–011 (LG) i EPG–002 (BC) na stacji Mińsk (10.10.2017 r.).  
Fot. S. Badionkin 

EPR–009 na stacji Brześć (25.02.2018 r.) 

Wagon do wykonywania badań stanu sieci kolejowej, Brześć 
(25.02.2018 r.) 

Wagony skrajni europejskiej typu Y należące do BC w składzie pociągu 
dalekobieżnego do Mińska na stacji Warszawa Zach. (28.07.2013 r.) 

Tab. 8. Cysterny produkowane przez zakład w Osipowiczach [3]
Typ cysterny 15-9970 15-9887

Przeznaczenie do przewozu produktów naftowych
Prędkość maksymalna km/h 120
Skrajnia wg normy GOST 9238 1-WM 02-WM
Masa ładunku netto t < 66 < 66
Masa wagonu próżnego t 27,0±0,5 26,5±0,5
Całkowita objętość zbiornika m³ 85,6 < 76,3
Użyteczna objętość zbiornika m³ 82,2 < 74,73
Nominalna średnica zbiornika mm 3 200 3 000
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znajduje się 2,3 km torów. Obecnie produkowane 
są wagony towarowe:

 � hoppery typu: 19-6943, 19-9862 i 19-9774, 
o objętości przestrzeni ładunkowej: 120, 63 
i 82 m3; 

 � węglarki typu 22-9763-01 i 12-9763, o obję-
tości przestrzeni ładunkowej: 90±0,5, 78±0,5 
i 85 m3;

 � platformy typu: 13-9832 i 13-9832-01, zdolne 
do przewozu kontenerów o objętości przestrze-
ni ładunkowej: 112 i 128 m3;

 � wagony kryte typu 11-9931 o objętości prze-
strzeni ładunkowej 176 m3;

 � wózki dwuosiowe typu 18-9922 (Diamonda).

Tabor BC
Zdecydowana większość taboru BC to pojazdy pro-
dukcji poradzieckiej, choć w ostatnich latach pozyskano liczne po-
jazdy wyprodukowane przez zachodnie firmy. Centralne położenie 
Mińska, zarówno geograficzne, jak i na skrzyżowaniu głównych 

szlaków komunikacyjnych powoduje, iż stolica odgrywa kluczową 
rolę w polityce taborowej BC. W obrębie BC funkcjonuje: 
1. 12 wagonowni w: Mińsku, Mołodecznie (dla wagonów chłod-

ni), Orszy, Baranowiczach, Wołkowysku, Brześciu, Homlu, Żło-
binie, Osipowiczach, Mohylewie, Witebsku i Połocku, 

2. 2 stacje wyposażone w urządzenia do mycia oraz odkażania 
parą wodną – w Barbarowie i Nowopołocku,

3. 16 głównych (Baranowicze, Brześć, Homel, Kalinkowicze, 
Minsk-Sortirowocznyj, Kryczew, Mohylew, Mołodeczno, Lida, 
Łuninec, Orsza, Osipowicze, Połock, Witebsk, Wołkowysk i Żło-
bin) oraz 4 pomocnicze lokomotywownie (Bobrujsk, Grodno, 
Królewszczyzna i Słuck), plus jedna jednostka, gdzie stacjo-
nują wagony silnikowe – Mińsk Siewiernyj,

4. Stacje odstawcze (pełniące rolę stacji dla zapasu długotrwa-
łego): Szkłow, Sławnoje i Kriczew (parowozy) oraz stacje za-
pasowe będące częściami stacji właściwych: Łuninec i Kró-
lewszczyzna, natomiast stacje Janow-Polesskij Niegorieloje 
i Daraganowo zostały zamknięte kilka lat temu,

5. Stacja towarowa Baranowicze-Centralne, Barbarow (boczni-
ca rafinerii w Mozyrzu), Brest-Wostocznyj (Brześć-Wschodni), 
Brest-Siewiernyj (Brześć-Północny), Witebsk, Połock-Gromy, 
część towarowa stacji Homel, Żłobin-Sortirowocznyj, Kalinko-
wicze, Minsk-Sortirowocznyj, Mohylew-2, Mołodeczno, Nowo-
połock (bocznica rafinerii w Nowopołocku), Orsza-Zapadnaja 
(Orsza-Zachodnia), Orsza-Centralna, Słuck, Stiepianka.
Zestawienie taboru BC (na początek stycznia 2012 r.):

 � wagony pasażerskie – 1 691 egzemplarzy, średni wiek 23 
lata, poziom wyeksploatowania – 56%;

 � liczba wagonów towarowych – 28 643, poziom wyeksploato-
wania – 65%, (w tym 42% przekroczyło dopuszczalny okres 
eksploatacji), w tym:

 – krytych – 4 617;
 – platform – 2 914; 
 – węglarek – 6 914; 
 – cystern – 7 027; 
 – pozostałych – 7 171. 

Odczuwalny jest wyraźny deficyt wagonów towarowych, zakup 
kolejnych może być zrealizowany tylko z kredytów bankowych. Na 
początku 2012 r. BC pozyskały sumarycznie 2 673 nowe wagony 
towarowe, w tym:

 � 1 470 węglarek; 
 � 676 cystern;
 � 411 hopperów do przewozu cementu; 
 � 116 krytych. 

Tab. 9. Typy kontenerów produkowane przez zakład w Osipowiczach [3]

Typ Т11-25N-01 Т11-25N-02 
(izolowany) Т14-25N-01

Przeznaczenie do przewozu transportem samochodowym, kolejowym ewentualnie morskim, a 
także do czasowego składowania cieczy oraz ładunków niebezpiecznych

Dodatkowe 
informacje

do przewozu 
niskowrzących 
cieczy, zgodnie 

z instrukcją 
ООH: UN Т50

– –

pojemnik spełnia zasady bezpieczeń-
stwa zgodnie z klasyfikacją OON 
i klasą zagrożenia: 3, 5.1, 6.1, 8, 9 dla 
ładunków dopuszczonych do przewo-
zu w zbiornikach określonych przez 
instrukcje ООH UN Т1 – UN Т14

Masa brutto t 28,4 36,0
Masa bez ładunku t 7,6±2% 3,6
Wymiary mm bd. 6 058 х 2 438 х 2 591
Pojemność m³ 25,4 25,4
Materiał ścianki kotła bd. stal nierdzewna 321

EP07–412 z pociągiem IC Skaryna nr 128 z Warszawy na stacji Brześć 
(3.02.2018 r.). Fot. R. Safiulin 

ER9E-596 na stacji Mińsk (26.06.2006 r.) 
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Sumarycznie zostanie zakupionych 3 746 wagonów, w tym:
 � 2 080 węglarek;
 � 1 000 cystern;
 � 550 hopperów do przewozu cementu; 
 � 116 krytych. 
Do końca 2015 r. zaplanowano pozyskanie dla BC sumarycz-

nie 12,5 tys. nowych wagonów. 
Zakłady naprawcze taboru kolejowego nadal funkcjonują w ra-

mach BC, a naprawy lokomotyw są wykonywane w wyznaczonych 
lokomotywowniach. Przykładowo lokomotywownie w Wołkowysku 
i Brześciu realizują duże naprawy M62/2M62, w Kryczewie – 
naprawy wybranych elementów CME3, w Lidzie – spalinowych 
zespołów trakcyjnych. 

Poszczególne serie taboru są naprawiane i serwisowane w po-
szczególnych lokomotywowniach:

 � lokomotywy spalinowe serii 2TE10 – w Witebsku (wszystkie 
odmiany), Żłobin (tylko 2TE10U);

 � lokomotywy spalinowe serii M62/2M62 – w Brześciu i Wołko-
wysku (wcześniej tylko lokomotywownia w Wołkowysku remon-

towała 2M62U i DM62; obecnie także lokomotywownia w Brze-
ściu wykonuje naprawy obu serii, jednak w niewielkiej liczbie);

 � lokomotywy spalinowe serii CME3 – w Żłobinie, a wcześniej 
w Kryczewie, choć teraz naprawiane są poszczególne elemen-
ty CME3, a nie całe lokomotywy; 

 � elektryczne: lokomotywy serii CS4T i zespoły trakcyjne serii 
ER9 – w lokomotywowni w Baranowiczach;

 � lokomotywy elektryczne serii BKG-1 i BKG-2 – baza producen-
ta (CRRC) w lokomotywowni w Baranowiczach;

 � spalinowe: zespoły trakcyjne serii DR1, MDP, DRB1, DDB1 
oraz odmiany plus lokomotywy manewrowe - lokomotywownia 
w Lidzie;

 � zespoły Flirt dostarczone przez Stadlera – na terenie zakła-
dów Stadlera w miejscowości Fanipol pod Mińskiem i zaple-
czu serwisowym przy stacji Mińsk Siewiernyj;

 � pojazdy wyprodukowane przez Pesę – spalinowe wagony sil-
nikowe i zt: początkowo na terenie stacji w Mińsku, obecnie 
w obrębie lokomotywowni w Lidzie. 
Natomiast lokomotywy elektryczne serii CS4T i CS8 należące 

do RŻD (obsługa ruchu pasażerskiego na odcinku Orsza–Mińsk–
Baranowicze–Brześć) są wykonywane w zakładach naprawczych 
w Rosji. Wprawdzie praktyka, iż tabor BC jest naprawiany w za-
kładach na Ukrainie czy w Rosji obecnie została zarzucona (choć 
do 1991 r. podobne zabiegi były obecne). Przykładowo, ezt serii 
ER9 na początku lat 90. były remontowane w lokomotywowni 
w Fastowie na obecnej Ukrainie. Naprawy kapitalne taboru są 
przez BC klasyfikowane jako КР-1/KP-2 (ros. kapitalnyj riemont 
pierwogo/wtorogo objoma), czyli naprawa główna/rewizyjna. Ta-
bor nowoczesny pozyskany w ostatnich 10–15 latach jest serwi-
sowany przez producentów (Stadler, Pesa, CRRC).

Jednym z problemów BC, jest zaawansowany wiek taboru pa-
sażerskiego – wg szacunków przewoźnika, do 2020 r. liczba ze-
społów trakcyjnych i lokomotyw zmniejszy się o 24 egzemplarze 
(w większości spalinowych zespołów trakcyjnych serii DR1A) oraz 
61 wagonów pasażerskich, a kolejne 200 utraci zezwolenie wjaz-
du na sieć RŻD (koleje rosyjskie nie wydają dopuszczenia wjazdu 
dla wagonów starszych niż 28 lat). Dodatkowo w programie roz-
woju przewozów pasażerskich do 2020 r. założono pozyskanie: 

 � 84 wagonów pasażerskich (tj. wagonów sypialnych czy kusze-
tek) przystosowanych do komunikacji międzynarodowej;

 � 6 spalinowych zespołów trakcyjnych 6-członowych, zamówio-
nych w Pesie;

 � 6 elektrycznych zespołów trakcyjnych 5-członowych i 4 zespo-
łów 4-członowych u Stadlera (do obsługi ruchu regionalnego 
i aglomeracyjnego).
Faktyczny zakup będzie zależny od posiadanych środków fi-

nansowych BC. 
Często nowy tabor jest pozyskiwany na kredyt ewentualnie 

leasing udzielane przez główny bank państwowy Białorusi – Bie-
łarusbank. Alternatywą są także kredyty udzielane przez banki 
chińskie przeznaczone na zakup taboru w chińskich zakładach 
oraz elektryfikację szlaków z wykorzystaniem podzespołów 
i komponentów wyprodukowanych w Chinach. Jednak szczegóły 
zawartych umów nie są znane. 

Stacjonowanie taboru BC – lokomotyw i zespołów trakcyjnych 
zamieszczono w tab. 10, a najważniejsze parametry techniczne 
pojazdów – w tab. 11 (lok. elektryczne), 12 (ezt), 13 (lok. spali-
nowe liniowe), 14 (szt.) i 15 (lok. spalinowe manewrowe). 

DR1P-085 na stacji Orsza (17.09.2011 r.). Fot. S. Frołow 

2M62U–0315 z pociągiem osobowym z Witebska na stacji Orsza 
(17.09.2011 r.). Fot. S. Frołow 
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Tab. 10. Stacjonowanie taboru BC – lokomotywy i zespoły trakcyjne [16]

Rodzaj pojazdu Seria pojazdu/lokomotywownia

Ba
ran

ow
icz

e

Br
ze

ść

Ho
me

l
Ka

lin
ko

wi
cze

Mi
ns

k-  
-S

iew
ier

ny
j

Mi
ns

k-  
So

rti
row

oc
zn

yj
-K

ryc
ze

w

Mo
hy

lew

Mo
łod

ec
zn

o

Lid
a

Łu
nin

ec

Or
sza

Os
ipo

wi
cze

Po
łoc

k

Wi
teb

sk

Wo
łko

wy
sk

Żło
bin

Lokomotywy elektryczne
CS4T +

WL80S +
BKG1 +
BKG2 +

Ezt ER9M, ER9E, ER9T + + +
Flirt: EPG, EPR, EPM +

Szt

DDB1 + +
DP1 + +
DP3 + +

DR1A, DR1B + + +
DRB1 + +

Lokomotywy spalinowe 
liniowe

TEP60 +
TEP70 +

TEP70BS +
2TE10M, 2TE10U + + +

MDP + + + +
M62, DM62 + + + + + + + + + + + + + +

2M62 + + + + + + + + +
2M62U + + + +

Lokomotywy spalinowe 
manerwowe, ewentualnie 
używane w przemyśle

CME3 + + + + + + + + + + + + + + + + +
CME3T + + + + + + + + + + + + +
CME3E + + + + + +
TGK2 + + + + +
TGM3 +

TGM23B, TGM23D + + +
TGM4 + +
TME1 + + + + +
TME2 +
TME3 + + + + + +

TEM2UM +

Tab. 11. Lokomotywy elektryczne (25 kV 50 Hz) [14–16]
Seria 

pojazdów Producent Lata dostaw Przeznaczenie Układ osi Masa 
pojazdu

Moc 
maksymalna

Prędkość 
maksymalna Liczba pojazdów Uwagi

[t] [kW] [km/h]
CS4T Škoda 1977–1978, 

1980–1981, 1983 lok. pasażerska Co’Co’ 123 4 920 160 15 – BC  
21 – Wiaźma (06.2019)

część lokomotyw należy do BC,  
a część jest dzierżawiona od RŻD

CS8 Škoda 1989 lok. pasażerska 2 × Bo’Bo’ 172 7 200 160 18 (06.2019) dzierżawa od RŻD
WL80S NEWZ 1982–1983, 1991 lok. towarowa 2 × Bo’Bo’ 192 6 520 110 53 tylko odmiana WL80S
BKG-1 CRRC Datong 2012 lok. towarowa 2 × Bo’Bo’ 200 2 × 4 800 120 12 zakupione z kredytu rządu Chin
BKG-2 CRRC Datong 2015, 2017 lok. towarowa Co’Co’ 150 7 200 120 18 zakupione z kredytu rządu Chin

Tab. 12. Elektryczne zespoły trakcyjne (25 kV 50 Hz) [14–16]

Seria pojazdów Producent Lata dostaw Liczba wagonów 
w ezt Układ osi Masa pojazdu Moc 

maksymalna
Prędkość maksymalna 

/ konstrukcyjna
Liczba 

pojazdów Przeznaczenie

[t] [kW] [km/h]

ER9M, R9E, 
ER9T, ER9TM RVR

1981–1985, 
1988–1991, 
1995–1996

6 
8 

10

2 × 2’2’ + 2 × Bo’Bo’ 
2 × 2’2’ + 3 × Bo’Bo’+ 2’2’ 

2 × 2’2’ + 4 × Bo’Bo’+ 2 × 2’2’
485 (10-wag.) 4 000 120/130 58 ruch lokalny

Flirt EPG Stadler 2011–2012 4 Bo2’2’2’Bo’ 132 2 000 160 6 ruch aglomeracyjny
Flirt EPR Stadler 2011–2014 4 

5 Bo’2’2’2’Bo’Bo’2’2’2’2’Bo’ 132 154 2 000 160 10 ruch dalekobieżny
Flirt 3 EPM Stadler 2015 7 (Bo’2’2’2)(Bo’2’2’2’Bo’) 270 3 000 140/200 2 ruch dalekobieżny
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Tab. 13. Lokomotywy spalinowe [14–16]

Seria  
pojazdów

Producent / 
Modernizator 3*

Rodzaj  
lokomotywy, 

przeznaczenie
Przekładnia

Lata dostaw,  
ewentualnie 

 modernizacji
Układ osi Moc silnika 

spalinowego
Prędkość 

maksymalna
Masa 

pojazdu
Liczba 

pojazdów Uwagi

[kW] [km/h] [t]
M62, 
DM62, 
M62UK

Łuhańsk liniowa;
uniwersalne elektryczna

1970–1972,
1974–1976, 1986,

1990–1993
2017–2018 (M62UK)

Co’Co’ 1 471 100 116
83 + 4 
М62UK 

(12.2018)

DM62, M62UK 
stacjonują w lokomo-
tywowni Wołkowysk

2M62
2M62U (1*) Łuhańsk liniowa;

uniwersalne elektryczna 1982, 1984–1987
1987–88, 1990–91 2 × Co’Co’ 2 × 1 471 100 240 

252
37
27

2TE10U
2TE10M (2*) Łuhańsk liniowa;

towarowa elektryczna 1990–1991
1987–1990 2 × Co’Co’ 2 × 2 206 100 264 52 (35 – UK)

63 (39 – MK)

TEP60 Kołomna pasażerska elektryczna 1971 Co’Co’ 2 206 160 126 1 
(TEP60-0429)

lokomotywy już nie 
są eksploatowane 
w ruchu liniowym

TEP70 Kołomna pasażerska elektryczna 1990–1997,
2000–2002 Co’Co’ 2 942 160 135 45

TEP70BS Kołomna pasażerska elektryczna 2006–2013 Co’Co’ 2 942 160 135 26
CME3, 
CME3E, 
CME3T

ČKD Praha manewrowa elektryczna 1969, 1972–1991 Co’Co’ 993 95 123 254

TME1 CZ LOKO  
+ BC (lok. Lida) 3* manewrowa elektryczna 2010–2014 Co’Co’ 14 55 95 120 46 modernizacja  

serii CME3
TME2 CZ LOKO  

+ BC (lok. Lida) 3* manewrowa elektryczna 2011 Co’Co’ 920 95 120 3 modernizacja  
serii CME3

TME3 CZ LOKO  
+ BC (lok. Lida) manewrowa elektryczna 2012–2014 A’A’ 403 60 46 20

1* > 2 lokomotywy zostały przebudowane na pojedyncze M62UK (planowano sumarycznie przebudować 10 egzemplarzy 2M62U).
2* Część lokomotyw otrzymała nowe silniki spalinowe Kołomna 5D49 i oznaczona jako 2TE10UK i 2TE10MK.

Tab. 14. Lokomotywy spalinowe dla przemysłu [14–16]

Seria pojazdów Producent Rodzaj lokomotywy, 
przeznaczenie Przekładnia Lata dostaw Układ osi Moc silnika 

spalinowego
Prędkość 

maksymalna
Masa 

pojazdu
Liczba 

pojazdów Uwagi

[kW] [km/h] [t]
TGM1 LTZ manewrowa hydrauliczna 1963 B 294 60 46 2

TGK2 MTZ manewrowa hydrauliczna 1968–1992 B 185 60 28 48
wiele loko-
motyw jest 
niesprawnych

TGM3A, TGM3B LTZ manewrowa hydrauliczna 1967–1974 B’B’ 294 60 68 8
TGM4, TGM4A, TGM4B, TGM4L LTZ manewrowa hydrauliczna 1976–2014 B’B’ 552 55 68–80 89
TGM6, TGM6A, TGM6D LTZ manewrowa hydrauliczna 1966– B’B’ 882 74 72–90 7
TGM23, TGM23B, TGM23W, 
TGM23D MTZ manewrowa hydrauliczna 1973–2009 C 294 60 44–48–

54 81
TEM2, TEM2A, TEM2M, 
TEM2U, TEM2UM BMZ manewrowa elektryczna 1970–1992 Co’Co’ 882 100 126 34
TEM18, TEM18DM BMZ manewrowa elektryczna 1997–2018 Co’Co’ 882 100 126 15

Tab. 15. Spalinowe zespoły trakcyjne [14–16]

Seria pojazdów Producent Przekładnia Lata dostaw Układ osi lub liczba 
wagonów w szt

Moc silnika 
spalinowego

Prędkość 
maksymalna

Masa 
pojazdu

Liczba 
pojazdów Uwagi

[kW] [km/h] [t]
DR1A, DR1P, DR1B RVR hydrauliczna 1976–1995

2005–2008
B’2’ + 4 × 2’2’ + 2’B’

B’2’ + 2 × 2’2’
2 × 736
1 × 736

120
120

~474
~237

52+15 
(DR1B)

DR1P nie są eksploato-
wane od kwietnia 2017 r.

DRB1 RVR elektryczna 1997–2004 
(?) pociągi 

zmiennokierunkowe
1 471 100 bd. 25

DDB1 DMZ elektryczna 1998 1 471 100 bd. 20
MDP RVR + BC (lok. Lida) hydrauliczna 2002–2006 B’2’ + 2’2’ 736 120 bd. 7
620McB / DP1 Pesa + Biełkomunmasz hydrauliczna 2012–2013 B’2’ 382–412 120 50 6
730M / DP3,  
731M / DP3 Pesa hydrauliczna 2014

2016 B’2’ + 2’2’ + 2’B’ 2 × 577 140 142 3
4
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Przypisy
1 obecnie funkcjonują 3 linie wylotowe z Mińska do sta-
cji: Białoruś i Żdanowicze (1), Rudiensk i Koladicze (2) oraz 
Smolewicze (3).
2 Białoruś nie dysponuje własnymi większymi złożami surowców 
naturalnych: węgla kamiennego/brunatnego, ropy naftowej czy 
gazu ziemnego. 
3 wraz z Euro 2012, czyli mistrzostwami Europy w piłce nożnej, 
organizowane wraz z Polską.
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