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EKSPERCKIE OSZACOWANIE SKALI ZAANGAŻOWANIA  
KRAJOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW MIĘDZYNARODOWEGO TRANSPORTU 

CIĘŻAROWEGO W PRZEWOZACH NA OBSZARZE NIEMIEC  
 
Niektóre kraje UE, takie jak np. Niemcy, nie czekając na decyzje wspólnotowe, 
wprowadzają prawne działania mające na celu ochronę własnego rynku m.in. rynku 
transportu drogowego przed konkurencją ze strony przewoźników innych państw. Polskie 
przedsiębiorstwa międzynarodowego transportu drogowego osiągnęły na europejskim 
rynku transportu rzeczy znaczną przewagę w udziale w tym rynku nad firmami z innych 
krajów UE. Zdaniem wielu opinii środowiska transportowego takie działania, jak przyjęcie 
prawa o płacy minimalnej pracowników delegowanych (w tym kierowców) do pracy m.in. 
na terenie wymienionych tu Niemiec spowoduje wzrost kosztów działalności 
zarejestrowanych w Polsce przedsiębiorstw, a przez to częściową utratę ich rynkowej 
przewagi konkurencyjnej, szczególnie wobec przewoźników zachodnioeuropejskich, 
w tym przede wszystkim wobec przewoźników niemieckich. W artykule skoncentrowano 
uwagę na oszacowaniu skali zaangażowania polskich firm międzynarodowego transportu 
drogowego na obszarze Niemiec (wielkości przewozów, liczb przedsiębiorstw i liczb 
samochodów w latach 2013 i 2016).  
 
Słowa kluczowe: transport, przewozy międzynarodowe, rynek, prawo 
 

EXPERT EVALUATION OF THE DOMESTIC INTERNATIONAL FREIGHT 
TRANSPORT ENTERPRISES’ SCALE OF INVOLVEMENT 

IN THE HAULGE WORK ON THE THERRITORY OF GERMANY 
 
Some EU countries, such as Germany, without waiting for Community decisions, introduce 
legal actions to protect their own market, including road transport market, against 
competition from the carriers of other countries. Polish international road transport 
enterprises have achieved a significant advantage in the European goods transport market 
in the share of companies from the other EU countries of this market. According to many 
opinions of the transport community, such activities as the adoption of the law on the 
minimum wage of posted workers (including drivers) to work, among the others in the 
territory of the above-mentioned Germany, will cause the operations costs of the 
enterprises registered in Poland to rise, and hence the partial loss of their competitive 
market advantage, especially towards Western European carriers, including primarily 
German carriers. The article focuses on estimating the scale of involvement of the Polish 
international road transport companies in Germany (transport volume, number of 
enterprises and number of cars in the years 2013 and 2016). 
 
Key words: transport, international transport, market, law 
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Polscy przewoźnicy wobec zmian w prawie UE o płacy minimalnej 
 

Już od kilku lat na forum Unii Europejskiej negocjowany jest tzw. „pakiet mobilności”. 
W skład pakietu wchodzą trzy akty prawne dotyczące międzynarodowego transportu 
drogowego: o delegowaniu pracowników w transporcie międzynarodowym, o kabotażu i o 
warunkach pracy kierowców (czas oraz warunki pracy i odpoczynku). Szczególne emocje 
u zainteresowanych stron wywołuje pierwsza z proponowanych regulacji. Według 
stanowiska Komisji Europejskiej kierowca, który wykonuje pracę w państwie 
członkowskim innym niż państwo jego zatrudnienia, jest pracownikiem delegowanym 
i powinien otrzymywać wynagrodzenie według stawek nie mniejszych niż obowiązujące 
minimum w danym państwie. Kwestią dyskutowaną jest uzyskanie konsensusu, po jakim 
czasie pracy kierowcy na europejskich drogach kierowca stawałby się pracownikiem 
delegowanym, co powodowałoby konieczność naliczania i wypłacania mu wynagrodzenia 
co najmniej na poziomie płacy minimalnej w danym kraju. Dla przedsiębiorstw 
transportowych, szczególnie z krajów Europy Środkowo Wschodniej, operujących na 
rynku międzynarodowym, wprowadzenie tego przepisu oznaczałoby więcej biurokracji 
i pewien wzrost kosztów działalności.  

Stanowisko Komisji Europejskiej wspierają takie państwa, jak Niemcy, Francja, Belgia, 
Austria, Dania, Szwecja, Włochy, Grecja i Luksemburg. Natomiast sprzeciwia się Polska 
i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej oraz Hiszpania, Portugalia, Finlandia i Irlandia, 
które zajmują położenie peryferyjnie w UE. 

Przedmiotowa, zasadnicza kwestia nie została jak dotąd (lipiec 2018 r.) rozstrzygnięta 
w Komisji Europejskiej, ani w Parlamencie Europejskim. Być może, zakończenie prac na 
wersją pakietu mobilności nastąpi jeszcze przed końcem obecnej kadencji Parlamentu 
Europejskiego (do maja 2019 r.). Natomiast brak spójności prawa europejskiego w tym 
zakresie powoduje, że takie kraje, jak Niemcy i Francja (a zapowiadają Austria i Włochy), 
mogą stosować restrykcje wobec obcych przewoźników według własnego prawa. 

Problem jest szczególnie istotny dla strony polskiej dlatego, że polski międzynarodowy 
transport samochodowy wykonuje około 25% pracy przewozowej całego 
międzynarodowego transportu drogowego UE, w tym znaczną część stanowią przewozy 
w relacjach z Niemcami, przewozy tranzytowe przez Niemcy i przewozy kabotażowe na 
terytorium tego państwa.  
 
Płaca minimalna w Niemczech 
 

W Niemczech, od dnia 1 stycznia 2015 r. obowiązuje prawo (Mindestlohngesetz - 
MiLoG) stanowiące element prawa pracy naszych sąsiadów, dotyczące minimalnej płacy 
dla pracowników zatrudnionych w Niemczech, a także dla obcokrajowców. Prawo to ma 
zastosowanie również do zatrudnionych w sektorze transportu [1]. 

Według Europosła Bogusława Liberadzkiego § 20 MiLoG „obejmuje również 
zagranicznych przewoźników, których pracownicy wykonują przewozy w Niemczech 
(także tranzyt).” W 2015 r. MiLoG „zmusza polskich przewoźników do płacenia 
kierowcom ciężarówek stawki 8,50 € za godzinę podczas pracy w Niemczech” [1]. 
Zgodnie z prawem niemieckim, płaca minimalna waloryzowana jest co dwa lata. Od 
1 stycznia 2017 r. minimalna stawka za godzinę pracy w Niemczech wynosi 8,84 euro. 
Planowany jest wzrost stawki od 1 stycznia 2019 r. do 9,19 euro/godz., a od 1 stycznia 
2020 r. do 9,25 euro/godz. [2]. 
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Należy podkreślić, że według MiLoG w skład płacy minimalnej kierowcy nie są 
wliczane należności (diety) z tytułu ich podróży służbowych (delegacji). Dieta stanowi 
dodatkowy koszt przedsiębiorcy wynikający z odrębnych uregulowań [2]. Do płacy 
minimalnej zaliczane są „wynagrodzenia samego świadczenia pracy przewidzianego 
w umowie”.  

Wśród części środowiska transportowego funkcjonują obawy, że wprowadzenie płacy 
minimalnej w Niemczech może zagrozić mocnej pozycji w Europie polskich firm 
transportowych. Władysław Frasyniuk, właściciel międzynarodowej firmy transportowej, 
stwierdził, że wprowadzone nowe przepisy mają na celu usunięcie polskich przewoźników 
z tamtejszego rynku [3]. 

„Zdaniem Jana Buczka, prezesa Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników 
Drogowych, interpretacje tych przepisów są sprzeczne i niejednoznaczne. Jego zdaniem 
regulacje nie powinny dotyczyć kierowców, którzy przez terytorium Niemiec przejeżdżają 
jedynie tranzytem. Nie wykluczył jednak, że służby kontrolne naszego sąsiada będą 
czytały ten przepis inaczej” [3]. 

Za złamanie przepisów o płacy minimalnej, pracodawcy grożą wysokie kary – do 500 
tys. euro. Mindestlohngesetz nakłada na polskich przedsiębiorców wiele obowiązków 
informacyjnych. Przewoźnicy powinni składać w niemieckim urzędzie celnym deklaracje 
o przestrzeganiu przepisów o płacy minimalnej wraz z listą zatrudnionych pracowników, 
a także dostarczyć (w języku niemieckim) wszelkie dokumenty to potwierdzające (umowy 
o pracę, dokumentację czasu pracy, rozliczenie wynagrodzeń, potwierdzenia ich wypłaty). 
Kary za niespełnienie wymagań formalnych mogą sięgnąć nawet 30 tys. euro” [4]. Należy 
przy tym podkreślić, że przepisy MiLoG są przez niemieckie służby skrupulatnie 
egzekwowane. Według ekspertów Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców 
(OCRK), od początku 2018 r. nastąpił wzrost kontroli drogowych prowadzonych przez 
niemieckie służby w celu sprawdzania wywiązywania się przewoźników z regulacji 
zawartych w MiLoG [5].   

Podsumowując, wprowadzone w Niemczech od 1 stycznia 2015 r. zmiany dotyczące 
płacy minimalnej obowiązują wszystkich pracodawców delegujących kierowców do pracy 
na terenie Niemiec, a w szczególności kierowców wykonujących pracę na terenie Niemiec 
są adresowane do: 

 przewoźników, zatrudniających kierowców, którzy realizują przewozy przez teren 
Niemiec, ale nie załadowują i nie wyładowują ładunków w Niemczech (przewozy 
tranzytowe), 

 przewoźników zatrudniających kierowców, realizujących przewozy kabotażowe na 
terenie Niemiec, 

 przewoźników zatrudniających kierowców, realizujących przewozy 
międzynarodowe, załadowujących lub wyładowujących ładunki w Niemczech. 

Wprowadzone zmiany nie dotyczą przedsiębiorców realizujących przewozy we 
współpracy z kierowcą na samozatrudnieniu [5].  
 
Przewozy na rynku niemieckim wykonywane przez firmy transportowe 
zarejestrowane w Polsce 
 

Wobec przedstawionych tu przesłanek wynikających z wprowadzonej w Niemczech 
ustawy MiLoG, zasadne jest szczególne zainteresowanie organów administracji 
państwowej odpowiedzialnych za prowadzenie polskiej polityki transportowej 
rozpoznaniem skali przewozów realizowanych przez zarejestrowane w Polsce 
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przedsiębiorstwa międzynarodowego transportu ciężarowego operujące na rynku 
niemieckim. Niżej dokonano zestawienia wielkości przewozów transportem ciężarowym 
przedsiębiorstw zarejestrowanych w Polsce w relacjach pomiędzy Polską i Niemcami, 
w przewozach kabotażowych na obszarze Niemiec oraz oszacowania w przewozach 
tranzytowych przez terytorium Niemiec. Przy czym tych ostatnich danych nie podają ani 
źródła krajowe, ani unijne. W przedmiotowych oszacowaniach wykorzystano dostępne 
publikacje, dane statystyczne i założenia eksperckie. 
 
Przewozy według kierunków transportu 
 

Według danych statystycznych, przewozy ładunków transportem samochodowym 
z Polski do Niemiec wyniosły w 2013 r. i w 2016 r. odpowiednio 24474 tys. ton i 16093 
mln tkm oraz 28493 tys. ton i 18794 mln tkm [6]. 

Przewozy ładunków transportem samochodowym z Niemiec do Polski w 2013 r. 
i w 2016 r. odpowiednio wyniosły 22019 tys. ton i 15495 mln tkm oraz 23397 tys. ton 
i 16209 mln tkm [6]. 

W 2013 r. i w 2016 r. przewozy kabotażowe wykonane przez polskich przewoźników 
na obszarze Niemiec wyniosły odpowiednio 12233 tys. ton i 24024 tys. ton, a praca 
przewozowa wyniosła 4431 mln tkm i odpowiednio 9278 mln tkm [9]. 

Przewozy ładunków transportem samochodowym tranzytem z Polski przez Niemcy 
w 2013 r. i 2016 r. oszacowano według danych GUS przyjmując, że do niżej 
wymienionych krajów przejazd przez terytorium Niemiec jest najkrótszy. 
 

Tabela 1 
Przewozy ładunków polskim transportem samochodowym z Polski do wybranych krajów tranzytem 

przez terytorium Niemiec w 2013 r. i w 2016 r. 
Table 1 

Cargo haulage by the Polish road transport from Poland to the selected countries, transiting 
Germany, in 2013 and in 2016. 

 

Kraj docelowy 2013 r. 2016 r. 
tys. ton mln tkm tys. ton mln tkm 

Belgia 1552 1859 1869 2263 
Dania 937 1001 1772 1674 
Francja 3315 4934 3634 5432 
Hiszpania 899 2322 1081 2869 
Holandia 1910 2134 2981 3235 
Wlk. Brytania 2045 3573 2799 4828 

Razem 10658 15823 14136 20301 
Źródło: GUS – Transport – wyniki działalności w 2013 r.; s. 178, 179; 
GUS – Transport – wyniki działalności w 2016 r.; s. 200, 201 
 

Przewozy ładunków transportem samochodowym tranzytem przez Niemcy do Polski w 
2013 r. i w 2016 r. oszacowano według danych GUS przyjmując, że z niżej wymienionych 
krajów przejazd przez terytorium Niemiec jest najkrótszy. 
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Tabela 2 
Przewozy ładunków polskim transportem samochodowym do Polski z wybranych krajów tranzytem 

przez terytorium Niemiec w 2013 r. i w 2016 r. 
Table 2 

Cargo haulage by the Polish road transport to Poland from the selected countries, transiting 
Germany, in 2013 and in 2016. 

Kraj nadania 2013 r. 2016 r. 
tys. ton mln tkm tys. ton mln tkm 

Belgia 2199 2758 2945 3651 
Dania 918 969 1018 969 
Francja 2296 3662 2569 3904 
Hiszpania 1390 3799 1322 3503 
Holandia 2750 3155 3932 4404 
Wlk. Brytania 1274 2398 1346 2377 

Razem 10827 16741 13132 18808 
Źródło: GUS – Transport – wyniki działalności w 2013 r.; s. 180, 181 
GUS – Transport – wyniki działalności w 2016 r.; s. 202, 203 
 

Razem przewozy ładunków na obszarze Niemiec przez zarejestrowane w Polsce 
samochody przedsiębiorstw transportu ciężarowego, według danych statystycznych oraz 
według oszacowań własnych, wyniosły w 2013 r. i w 2016 r. odpowiednio około 80,2 mln 
ton i około 68,6 mld tkm oraz 103,2 mln ton i 83,4 mld tkm (tab. 3). Dynamika przewozów 
w tych trzech latach wyniosła niespełna 129%, a pracy przewozowej niespełna 122%. 

Według źródeł niemieckich przewozy samochodami ciężarowymi w relacjach polsko – 
niemieckich pomiędzy latami 2010 – 2030 wykazywać będą średnioroczną dynamikę 
rzędu 1,8% i przekroczą w 2030 r. 431 mln ton [10]. 

Tabela 3 
Oszacowana masa ładunków przewożonych na obszarze Niemiec przez zarejestrowane w Polsce 
samochody przedsiębiorstw transportu ciężarowego oraz praca przewozowa w 2013 r. i w 2016 r. 

tych przedsiębiorstw według grup relacji przewozów 
Table 3 

Estimated volume of the freight transported through Germany by the trucks of the road freight 
transport companies registered in Poland and haulage work in 2013 and in 2016 of these 

enterprises according to the transport destinations groups 

Grupy relacji przewozów 2013 r. 2016 r. 
tys. t mln tkm tys. t mln tkm 

z Polski do Niemiec 24474 16093 28493 18794 
z Niemiec do Polski 22019 15495 23397 16209 
tranzytem przez Niemcy z Polski 10658 15823 14136 20301 
tranzytem przez Niemcy do Polski 10827 16741 13132 18808 
kabotaż na obszarze Niemiec 12233 4431 24024 9278 
Łącznie 80211 68583 103182 83390 
Źródło: - GUS Transport – wyniki działalności w 2013 r. s.178, s. 180  
- GUS Transport – wyniki działalności w 2016 r. s.200, s. 203   
- EUROSTAT (Road cabotage by reporting country and country in which cabotage takes place (1000 t; 1000 
tkm) – as from 1999 (Regulation (EC) 1172/98); 
www.appsso.eurostat.ec/europa.eu/nui/submitViewTableAction.do 
-  tab. 1, tab. 2 
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Na obszarze Niemiec, w strukturze masy przewozowej ładunków według grup relacji 
przewozów, w omawianych latach dominowały przewozy z Polski do Niemiec (31% 
w 2013 r. i 27 % w 2016 r.). Udział przewozów z Niemiec do Polski stanowił 27% w 2013 
r. i 23% w 2016 r. W przewozach tranzytowych przez terytorium Niemiec, przewozy 
z Polski stanowiły 13% w 2013 r. i 14% w 2016 r., a przewozy do Polski stanowiły 
odpowiednio 14% i 13%.  

Dla porównania podać można, za danymi niemieckimi, że już w 2010 r. tranzyt 
drogowy przez Niemcy w kierunku Europy Wschodniej przekraczał 53 mln ton rocznie 
(35 mln ton z krajów Europy Zachodniej, 13 mln ton ze Szwajcarii, Austrii i Włoch, 5,5 
mln ton z krajów skandynawskich) [10]. 

Przewozy kabotażowe polskiego transportu ciężarowego na terytorium Niemiec 
w 2016 r. stanowiły około 15%, a w 2016 r. około 23% ogółu jego przewozów na kierunku 
niemieckim (rys. 1, rys. 2). 
 

 
 

 
Rys. 1. Struktura masy ładunków przewożonych na rynku niemieckim przez zarejestrowane w 

Polsce samochody przedsiębiorstw transportu ciężarowego w 2013 r. według grup relacji 
przewozów [%] 

Fig. 1. Structure of the volume of freight transported on the German market by the trucks of the 
road freight transport companies registered in Poland, in 2013 according to the transport 

destinations groups [%] 
 
Źródło: rys własny według danych tab. 3 
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Rys. 2. Struktura masy ładunków przewożonych na rynku niemieckim przez zarejestrowane w 

Polsce samochody przedsiębiorstw transportu ciężarowego w 2016 r. według grup relacji 
przewozów [%] 

Fig. 2. Structure of the volume of freight transported on the German market by the trucks of the 
road freight transport companies registered in Poland, in 2016 according to the transport 

destinations groups [%] 
Źródło: rys własny według danych tab. 3 

 
Należy zaznaczyć, że ogółem międzynarodowe przewozy ładunków przez 

zarejestrowane w Polsce samochody przedsiębiorstw transportu ciężarowego w 2013 r. 
oraz w 2016 r. wyniosły według danych statystycznych odpowiednio około 183,6 mln ton 
i 242,9 mln ton oraz odpowiednio około 147,3 mld tkm i 184,1 mld tkm (tab. 4). 

 
Tabela 4 

Ogółem międzynarodowe przewozy ładunków przez zarejestrowane w Polsce samochody 
przedsiębiorstw transportu ciężarowego w 2013 r. i w 2016 r. według kierunków transportu 

Table 4 
Total international cargo transport by the trucks of the road freight transport companies registered 

in Poland in 2013 and 2016 according to the transport directions 

Kierunek transportu 2013 r. 2016 r. 
tys. t mln tkm tys. t mln tkm 

Transport międzynarodowy razem 183607 147274 242858 184115 
w tym: wywóz 62877 54296 72 980 62206 
          przywóz 53699 47878 63573 55901 
          przewozy pomiędzy obcymi krajami 44973 37721 68261 53037 
          kabotaż 22058 7379 38044 12971 
Źródło: GUS - Transport – wyniki działalności w 2013 r.; s.157 
GUS - Transport – wyniki działalności w 2016 r.; s.169 
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W 2013 r. oraz w 2016 r. przewozy kabotażowe ogółem wykonane przez polskich 

międzynarodowych przewoźników samochodowych wyniosły ogółem 22058 tys. ton 
i odpowiednio 38044 tys. ton, a praca przewozowa wyniosła 7379 mln tkm i odpowiednio 
12971 mln tkm [6]. Przewozy kabotażowe w porównywanych latach charakteryzowały się 
największą dynamiką spośród porównywanych kierunków transportu, o wzrosły o 75% 
w tonach i o 72% w tonokilometrach. 

 
Tabela 5 

Masa ładunków przewożonych na obszarze Niemiec na tle ogółu masy przewożonych ładunków na 
obszarze UE przez zarejestrowane w Polsce samochody przedsiębiorstw międzynarodowego 

transportu ciężarowego w 2013 r. i w 2016 r. oraz udziały przewozów na tym obszarze 
Table 5 

Volume of the freight transported over Germany in comparison with the total volume of cargo 
transported across the EU by the trucks of the road freight transport companies registered in 

Poland in 2013 and in 2016 as well as transport shares in this area 

Kierunek 
transportu 

2013 r 2016 r. 

Ogółem polskie 
przedsiębiorstwa 

w tym na 
obszarze 
Niemiec 

Udział 
przewozów 
na obszarze 

Niemiec 

Ogółem polskie 
przedsiębiorstwa 

w tym na 
obszarze 
Niemiec 

Udział 
przewozów 
na obszarze 

Niemiec 
tys. t tys. t % tys. t tys. t % 

Transport 
międzynarodowy, 
w tym: 

183607 80211 43,7 242858 103182 42,5 

wywóz 62877 24474 38,9 72 980 28493 39,0 
przywóz 53699 22019 41 63573 23397 36,8 
przewozy 
pomiędzy 
obcymi krajami 

44973 ? ? 68261 ? ? 

kabotaż 22058 12233 55,5 38044 24024 63,1 
Źródło: dane tab. 3 i tab. 4 

 
Masa ładunków przewiezionych przez zarejestrowane w Polsce samochody 

przedsiębiorstw transportu ciężarowego operujących na rynku niemieckim w 2013 r. 
stanowiła około 44% ogółu masy przewiezionych ładunków polskim międzynarodowym 
transportem ciężarowym, a w 2016 r. około 43% (tab. 5, rys. 3, rys. 4). 

Przewozy kabotażowe wykonane przez polskich przewoźników na obszarze Niemiec 
zarówno w 2013 r., jak i w 2016 r. obejmowały przeszło połowę masy przewozów 
kabotażowych wykonanych w całej UE przez zarejestrowane w Polsce przedsiębiorstwa 
międzynarodowego transportu samochodowego.  
 



Eksperckie oszacowanie skali… 

15 

0,0
20,0
40,0
60,0
80,0

100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
200,0 183,6

62,9 53,7 45,0
22,1

80,2

24,5 22,0 12,2

Ogółem polskie
przedsiębiorstwa
w UE

w tym na
obszarze Niemiec

 
 

Rys. 3. Masa ładunków przewożonych na rynku niemieckim na tle ogółu masy przewożonych 
ładunków na obszarze UE przez zarejestrowane w Polsce samochody przedsiębiorstw 

międzynarodowego transportu ciężarowego w 2013 r. [mln ton] 
Fig. 3. Volume of freight transported on the German market against the total volume of transported 
cargo across the EU by the trucks of the road freight transport companies registered in Poland in 

2013 [million tons] 
 

Źródło: rys własny na podst. danych tab. 5 
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Rys. 4. Masa ładunków przewożonych na rynku niemieckim na tle ogółu masy przewożonych 
ładunków na obszarze UE przez zarejestrowane w Polsce samochody przedsiębiorstw 

międzynarodowego transportu ciężarowego w 2016 r. [mln ton] 
Fig. 4. Volume of freight transported on the German market against the total volume of transported 
cargo across the EU by the trucks of the road freight transport companies registered in Poland in 

2016 [million tons] 
Źródło: rys własny na podst. danych tab. 5 
 
Liczby polskich firm wykonujących przewozy na obszarze Niemiec 
 

Ogólna liczba przedsiębiorstw transportu ciężarowego w Polsce, posiadających licencje 
na wykonywanie przewozów międzynarodowych, według stanu na koniec 2013 r. 
wynosiła 28227 firm, w tym 26420 przedsiębiorstw, które eksploatowały około 154600 
samochodów ciężarowych. Na koniec 2016 r. było to już 33136 firm, w tym 32135 
przedsiębiorstw eksploatujących 205390 samochodów ciężarowych (tab. 6). 

Średnia liczba samochodów ciężarowych w statystycznym polskim przedsiębiorstwie 
międzynarodowych przewozów rzeczy w 2013 r. wynosiła 5,85, a w 2016 r. wzrosła do 
6,39 pojazdów.  

Oszacowań liczb polskich przedsiębiorstw wykonujących przewozy na obszarze 
Niemiec dokonano w sposób uproszczony, bazując na dostępnych danych statystycznych 
i przyjmując z konieczności pewne własne założenia. Niżej zaprezentowano kolejne kroki 
przedmiotowych oszacowań. 
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Tabela 6 
Liczby licencji i wypisów z licencji w międzynarodowym transporcie ciężarowym w 2013 r. 

i w 2016 r. według wielkości przedsiębiorstw 
Table 6 

Number of licenses and license excerpts in the international freight transport in 2013 and in 2016 
by size of enterprises 

Liczba samochodów w przedsiębiorstwie 

2013 r. 2016 r. 

Liczba 
przedsiębiorstw 

Liczba 
pojazdów 

Liczba 
przedsiębiorstw 

Liczba 
pojazdów 

"0" uprawnień 1807 0 1001 0 
1 6682 6682 7453 7453 

2 do 4 11193 30832 13376 37044 
5 do 10 5589 37663 7215 48893 

11 do 20 1829 26087 2518 35747 
21 do 50 851 25903 1187 36122 
51 do 100 197 13491 264 18426 
pow. 100 79 13936 122 21705 
Razem 28227 154594 33136 205390 

Źródło: Biuro ds. Transportu Międzynarodowego GITD 
 
Oszacowanie średniej masy ładunku przewożonej jednorazowo statystycznym samochodem 
ciężarowym  
 

Ponieważ dostępne oficjalne dane statystyczne dotyczą jedynie liczby jazd i masy 
przewożonej samochodami na kierunku wschodnim, w pierwszym kroku oszacowań 
podjęto próbę wykorzystania tych danych.  

Przy tym przyjęto uproszczone założenie, że przejazdy do Rosji centralnej odbywały 
się głównie przez Białoruś. Przewozy samochodowe przez wschodnią granicę Polski, 
a zarazem przez wschodnią granicę UE, jak wynika z danych statystycznych (tab. 7), 
charakteryzują się przewagą eksportu. Zatem, w przypadku przewozów samochodowych 
przez granicę Polski z wymienionymi krajami, znaczna część przejazdów powrotnych 
odbywa się bez ładunku. Dlatego bazując na dostępnych danych statystycznych, 
rozpatrywany tu przypadek przewozów samochodowych polskich przewoźników 
w relacjach z rynkami krajów poza wschodnią granicą Polski (i UE), nie jest dobrym 
przykładem na oszacowanie reprezentatywnej wielkości średniej masy ładunków 
przewożonych w czasie jednej jazdy samochodem ciężarowym w przewozach 
międzynarodowych. Stąd, wykorzystując dostępne dane statystyczne, obliczono tę 
wielkość dla przypadku samochodowych przewozów w eksporcie to tych krajów. 

Obliczono średnią masę ładunków przewożonych statystycznym samochodem 
ciężarowym polskich przewoźników międzynarodowych operujących na rynkach poza 
wschodnią granicą Polski. Wielkość ta stanowi iloraz masy ładunków przewożonych 
transportem samochodowym w eksporcie do Rosji, na Białoruś i na Ukrainę (tab. 7) oraz 
liczby przekroczeń granicy UE (wschodniej granicy Polski - liczby jazd) w kierunku 
„z Polski” przez samochody ciężarowe polskich przewoźników w 2013 r. i w 2016 r. 
(tab. 8). 
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Tabela 7 
Samochodowe przewozy ładunków w eksporcie z Polski do Rosji, na Białoruś i na Ukrainę oraz w 

imporcie do Polski z tych krajów w 2013 r. i w 2016 r. [tys. t] 
Table 7 

Road transport of cargo in the exports from Poland to Russia, to Belarus and Ukraine, and import 
to Poland from these countries in 2013 and in 2016 [thousands of tons] 

 

2013 r. 2016 r. 

Ogółem w tym: Ogółem w tym: 

 Rosja Białoruś Ukraina  Rosja Białoruś Ukraina 
Eksport 4521 3121 393 1007 2374 1375 400 599 
Import 547 283 100 164 1303 560 324 419 

Źródło: GUS Transport – wyniki działalności w 2013 r.; s.179, 181 
GUS Transport – wyniki działalności w 2016 r.; s. 200, 201,  202, 203 
Oszacowania dla Białorusi w 2013 r. na podst.: GUS Transport Drogowy w Polsce w latach 2010 i 2011; 
s.138 
 

Tabela 8 
Liczba przekroczeń granicy UE (wschodniej granicy Polski - liczba jazd) przez samochody 

ciężarowe polskich przewoźników w 2013 r. i w 2016 r. 
Table 8 

Number of EU border crossings (the eastern border of Poland - number of trips) by the trucks of the 
Polish carriers in 2013 and in 2016. 

 

2013 r. 2016 r. 

Ogółem w tym: Ogółem w tym: 

 Rosja Białoruś Ukraina  Rosja Białoruś Ukraina 
z Polski 364299 21503 233223 93704 212429 12395 153440 46594 

do Polski 244137 21599 115106 87106 155646 12393 99848 43405 
Razem 572241 43102 348329 180810 368075 24788 253288 89999 

Źródło: GUS Transport – wyniki działalności w 2013 r.; s. 275 
GUS Transport – wyniki działalności w 2016 r.; s. 299 
 

Obliczona średnia masa ładunków przewożonych w jednej jeździe statystycznym 
samochodem ciężarowym polskich przewoźników w relacjach z rynkami wschodnimi 
w eksporcie w 2013 r. wynosiła 12,4 t/jazdę. (4521000 t / 364299 jazd = 12,4 t/jazdę), 
a w 2016 r. wynosiła 11,2 t (2374000 t / 2124299 jazd = 11,2 t/jazdę). Pomimo, że 
powyższe oszacowania bazują na jedynie dostępnych danych statystycznych 
w przedmiotowym zakresie, wielkości uzyskanych nie przyjęto do dalszych oszacowań 
w przedmiotowym zakresie. Obserwowane zmniejszenie średniej masy ładunku 
przewożonej statystycznym samochodem w relacjach z krajami poza wschodnią granica 
Polski może wynikać z faktu zmiany struktury przewożonych ładunków w tych relacjach 
w skutek radykalnego zmniejszenia ogólnej masy ładunków w wyniku wprowadzenia 
przez Rosję w 2014 r. embarga na dostawy niektórych towarów z UE do tego kraju. Brak 
jest natomiast przesłanek, aby tę tendencję zmniejszenia średniej masy ładunku przenosić 
na pozostały transport operujący w relacjach z innymi krajami UE. 

Dlatego w przedmiotowych oszacowaniach ostatecznie posłużono się wynikami 
opublikowanego w 2013 r. Raportu Europejskiego Programu Modernizacji Polskich Firm 
pt. „Transporty pod lupą” [11]. Na stronie 15 podano, że rozpoznana średnia masa 
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ładunków przewożonych polskim międzynarodowy transportem ciężarowym to około 15,4 
t. Tę wielkość wykorzystano w dalszych, z konieczności uproszczonych, obliczeniach.  
 
Masa przewozów dwustronnych pomiędzy Polską i Niemcami oraz przewozów 
tranzytowych wykonanych w 2013 r. i w 2016 r. taborem polskich przedsiębiorstw. 
 

W latach 2013 – 2016 masa ładunków przewożonych dwustronnie pomiędzy Polską 
i Niemcami przez polskich przewoźników samochodowych wzrosła z 46493 tys. ton do 
51890 tys. ton (wzrost o niespełna 12%) (tab. 9). W tym samym okresie przewozy 
tranzytowe wzrosły z 21485 tys. ton do 27268 tys. ton (wzrost o około 27%). 
 

Tabela 9 
Przewozy dwustronne pomiędzy Polską i Niemcami oraz przewozy tranzytowe wykonane taborem 

polskich przedsiębiorstw w 2013 r. i w 2016 r. 
Table 9 

Bilateral transports between Poland and Germany as well as transit transports made by the fleet of 
Polish enterprises in 2013 and in 2016. 

Grupy relacji przewozów 
2013 r. 2016 r. 

tys. t mln tkm tys. t mln tkm 

Razem przewozy dwustronne 46493 31588 51890 35003 
Razem w tranzycie przez Niemcy 21485 32564 27268 39109 

Łącznie 67978 64152 79158 74112 
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych tab. 1, tab. 2, tab. 3 
 
Oszacowanie liczby jazd samochodów ciężarowych pomiędzy Polską i Niemcami oraz 
liczby ciężarowych jazd tranzytowych przez terytorium Niemiec 
 

Liczbę jazd samochodów ciężarowych pomiędzy Polską i Niemcami oraz liczbę 
ciężarowych jazd tranzytowych przez terytorium Niemiec wykonanych przez polskich 
przewoźników w 2013 r. i w 2016 r. obliczono jako iloraz masy przewiezionych ładunków 
w relacjach dwustronnych pomiędzy Polską i Niemcami oraz przewozów tranzytowych 
wykonanych w tych latach taborem polskich przedsiębiorstw (tab. 9), przez średnią masę 
ładunków przewiezionych w jednej jeździe statystycznym samochodem (15,4 t). Liczba ta 
wyniosła w 2013 r. około 4414 tys. jazd (67978000 t / 15,4 t/jazdę = 4414200 jazd), 
a w 2016 r. około 5140 tys. jazd (79158000 t / 15,4 t/jazdę = 5140100 jazd) (tab. 10). 
 

Tabela 10 
Obliczona liczba jazd ciężarowych pomiędzy Polską i Niemcami oraz liczba ciężarowych jazd 

tranzytowych przez terytorium Niemiec wykonanych przez polskich przewoźników w 2013 r. i w 
2016 r. [tys. jazd] 

Table 10 
Calculated number of the truck trips between Poland and Germany and the number of the freight 
transit trips through Germany made by Polish carriers in 2013 and in 2016 [thousands of trips] 

Grupy relacji przewozów 2013 r. 2016 r. 

Razem przewozy dwustronne 3019 3369 
Razem w tranzycie przez Niemcy 1395 1771 

Łącznie 4414 5140 
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych tablicy 9 i przyjętych założeń 
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Liczba jazd ciężarowych w przewozach dwustronnych pomiędzy Polską i Niemcami 
wyniosła w 2013 r. około 3019 tys. jazd, a liczba ciężarowych jazd tranzytowych przez 
terytorium Niemiec, wykonanych przez polskich przewoźników wyniosła około 1395 tys. 
Odpowiednie oszacowania dla 2016 r. wynoszą 3369 tys. jazd i 1771 tys. jazd. 

Oszacowane w sposób uproszczony proporcje jazd w tranzycie przez Niemcy do jazd 
dwustronnych w relacji pomiędzy Polską i Niemcami, w 2013 r. wynosiły jak 1 2,2 ׃, 
a w 2016 r. jak 1 : 1,9. 
 
Oszacowanie średniej liczby jazd (przekroczeń granicy Polski) przez statystyczny 
samochód ciężarowy w przedsiębiorstwie przewozów międzynarodowych w 2013 r. 
i w 2016 r. 
 

Średnią liczbę jazd (przekroczeń granicy Polski) przez statystyczny samochód 
ciężarowy w przedsiębiorstwie przewozów międzynarodowych w 2013 r. i w 2016 r. 
obliczono uwzględniając masę ogółem wywożonych z Polski i przywożonych do Polski 
ładunków przez samochody polskich przedsiębiorstw transportu międzynarodowego 
w tych latach (tab. 11) i średnią masę ładunku przewożonego jednorazowo przez 
statystyczny samochód. 

 
Tabela 11 

Masa ogółem wywożonych z Polski i przywożonych do Polski ładunków przez polskie samochody 
przedsiębiorstw transportu międzynarodowego w 2013 r. i w 2016 r. 

Table 11 
Total volume of freight exported from Poland and imported to Poland by the Polish vehicles of the 

international transport companies in 2013 and in 2016. 

Grupy relacji przewozów 2013 r. 2016 r. 
tys. t  mln tkm tys. t  mln tkm 

w tym:   wywóz 62877 54296 72980 62206 
  przywóz 53699 47878 63537 55901 

Łącznie 116576 102174 136517 118107 
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych tab. 4 
 

Liczbę jazd (przekroczeń granicy polskiej) przez zarejestrowane w Polsce samochody 
przedsiębiorstw transportu ciężarowego w 2013 r. i w 2016 r. obliczono jako iloraz masy 
przewiezionych ładunków (tab. 11) przez średnią masę ładunków przewożonych 
jednorazowo statystycznym samochodem (15,4 t). Liczba ta w 2013 r. wyniosła około 
7570 tys. jazd (116576000 t / 15,4 t/jazdę = 7569900 jazd), a w 2016 r. wyniosła około 
8870 tys. jazd (136517000 t / 15,4 t/jazdę = 8865700 jazd). 

Średnią liczbę jazd (przekroczeń granicy Polski) przez statystyczny samochód 
ciężarowy w przedsiębiorstwie przewozów międzynarodowych w 2013 r. i w 2016 r. 
obliczono jako iloraz ogólnej liczby przekroczeń granicy przez liczbę samochodów 
ciężarowych w transporcie międzynarodowym (odpowiednio 154594 i 205390 samochody 
ciężarowe w transporcie międzynarodowym w Polsce w końcu 2013 r. i w końcu 2016 r. 
(tab. 6)). Liczba ta wyniosła w 2013 r. średnio 49 jazd/samochód (7569900 jazd / 154594 
samochody = 49 jazd/samochód), a w 2016 r. średnio 43 jazdy/samochód (8865700 jazd / 
205390 samochodów = 43 jazdy/samochód). 
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Oszacowanie liczby samochodów ciężarowych polskich przewoźników wykonujących 
w 2013 r. i w 2016 r. przewozy w relacjach pomiędzy Polską i Niemcami oraz 
przejeżdżających tranzytem przez Niemcy 
 

Liczbę samochodów ciężarowych polskich przewoźników wykonujących w 2013 r. 
i w 2016 r. przewozy w relacjach pomiędzy Polską i Niemcami oraz przejeżdżających 
tranzytem przez Niemcy obliczono jako iloraz masy przewożonych ładunków oraz średniej 
masy ładunków przewożonej statystycznym samochodem ciężarowym oraz średniej liczby 
przekroczeń granicy w tych latach przez polski statystyczny samochód ciężarowy 
w przedsiębiorstwach transportu międzynarodowego. Przedmiotowa masa przewożonych 
ładunków wyniosła w 2013 r. 67978 tys. ton, a w 2016 r. wyniosła 79158 tys. ton (tab. 3). 
Liczba samochodów ciężarowych przekraczających granicę polsko - niemiecką w 2013 r. 
wyniosła około 90100 samochodów (67978000 t / 15,4 t/jazdę / 49 jazd = 90080 
samochodów), a w 2016 r. około 119500 samochodów (79158000 t / 15,4 t/jazdę / 43 
jazdy = 119540 samochodów). 
 
Oszacowanie liczby przedsiębiorstw międzynarodowego transportu ciężarowego w Polsce 
w 2013 r. i w 2016 r. wykonujących przewozy w relacjach pomiędzy Polską i Niemcami 
oraz przejeżdżających tranzytem przez Niemcy 
 

Liczbę przedsiębiorstw międzynarodowego transportu ciężarowego w Polsce w 2013 r. 
i w 2016 r. wykonujących przewozy w relacjach pomiędzy Polską i Niemcami oraz 
przewozy tranzytowe przez Niemcy obliczono jako iloraz liczb samochodów 
wykonujących w tych latach przewozy w relacjach pomiędzy Polską i Niemcami oraz 
przejeżdżających tranzytem przez Niemcy przez średnią liczbę samochodów ciężarowych 
w statystycznym przedsiębiorstwie przewozów międzynarodowych. Liczba w 2013 r. 
wyniosła około 15,4 tys. przedsiębiorstw (90100 samochodów / 5,85 samochodów/ 
przedsiębiorstwo = 15400 przedsiębiorstw), a w 2016 r. wyniosła około 18,7 tys. 
przedsiębiorstw (119500 samochodów / 6,39 samochodów/ przedsiębiorstwo = 18700 
przedsiębiorstw).  

Udział polskich przedsiębiorstw transportu międzynarodowego wykonujących w 2013 
r. i w 2016 r. przewozy w relacjach pomiędzy Polską i Niemcami oraz przewozy 
tranzytowe przez Niemcy (posiadających potencjalną możliwość wykonywania również 
przewozów kabotażowych) w liczbie ogółem przedsiębiorstw międzynarodowego 
transportu w Polsce, obliczono jako iloraz liczby polskich przewoźników wykonujących 
w tych latach przewozy w relacjach pomiędzy Polską i Niemcami i przejeżdżających 
tranzytem przez Niemcy oraz liczby ogółem przedsiębiorstw ciężarowego transportu 
samochodowego w Polsce, które eksploatują samochody. Udział ten wyniósł około 58%. 
 
Wnioski 
 
1. Przedmiotowe oszacowania dotyczące skali zaangażowania zarejestrowanych w Polsce 

międzynarodowych przewoźników drogowych w przewozy ciężarowe na obszarze 
Niemiec wskazują, że łączne przewozy w 2013 r. wyniosły 80211 tys. ton oraz 68583 
mln tkm, a w 2016 r. 103582 tys. ton i 83390 mln tkm, w tym: 
 przewozy w 2013 r. z Polski do Niemiec wyniosły 24474 tys. ton i 16093 mln tkm, 

a w 2016 r. 28493 tys. ton i 18794 mln tkm. 
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 przewozy w 2013 r. z Niemiec do Polski wyniosły 22019 tys. ton i 15495 mln tkm, 
a w 2016 r. 23397 tys. ton i 16209 mln tkm. 

 przewozy tranzytowe przez Niemcy z Polski w 2013 r. wyniosły 10658 tys. ton i 
15823 mln tkm, a w 2016 r. 14136 tys. ton i 20301 mln tkm. 

 przewozy tranzytowe przez Niemcy do Polski w 2013 r. wyniosły 10827 tys. ton i 
16741 mln tkm, a w 2016 r. 13132 tys. ton i 18808 mln tkm. 

 przewozy kabotażowe na obszarze Niemiec polskim transportem samochodowym 
w 2013 r. wyniosły 12233 tys. ton i 4431 mln tkm, a w 2016 r. 224024 tys. ton i 
9278 mln tkm. 

 
2. Przy przyjętych założeniach liczbę przedsiębiorstw międzynarodowego transportu 

ciężarowego w Polsce w 2013 r. wykonujących przewozy w relacjach pomiędzy Polską 
i Niemcami oraz przewozy tranzytowe przez Niemcy oszacowano na około 15,4 tys., a 
w 2016 r. na 18,7 tys. przedsiębiorstw. 

  
3. Proporcję jazd ciężarowych w tranzycie przez Niemcy do jazd ciężarowych 

dwustronnych w relacji pomiędzy Polską i Niemcami, w 2013 r. oszacowano na 1 2,2 ׃, 
a w 2016 r. na 1:1,9. 

 
4. Około 58% zarejestrowanych w Polsce przedsiębiorstw międzynarodowego transportu 

drogowego realizuje przewozy w relacjach z Niemcami lub przewozy tranzytowe 
ładunków przez terytorium Niemiec. Przy tak dużej skali zaangażowania polskich 
przedsiębiorstw w pracę na terytorium Niemiec, forsowany przez niektóre kraje na 
forum UE tzw. „pakiet mobilności”, a zatem także i prawo MiLoG, będą miały wpływ 
na koszty jednostkowe krajowych firm, a przez to w pewnym stopniu mogą wpływać 
na ich konkurencyjność rynkową. Ze względu na fakt, że przedmiotowe prawo dotyczy 
w równym stopniu wszystkich przewoźników uczestniczących w rynku 
międzynarodowych przewozów drogowych, pozycja konkurencyjna polskich 
przewoźników może jedynie ulec pogorszeniu wobec przewoźników 
zachodnioeuropejskich, w tym przede wszystkim wobec przewoźników niemieckich, 
których płace od dawna przekraczają postulowany poziom płacy minimalnej. Atutem 
polskich firm transportu ciężarowego pozostaje potencjał nowoczesnego taboru oraz 
sprawdzona elastyczność w dostosowywaniu się do zmieniających się wymagań rynku 
przewozowego. 
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