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Bartosz GUSZCZAK 

SZANSE I ZAGROŻENIA W TRANSPORCIE INTERMODALNYM 

 

W ostatnim czasie zauważyć można wzrost popularności transportu intermodalnego w Polsce. Według danych opublikowa-

nych przez Urząd Transportu Kolejowego, udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowym wg przewiezionej masy w 2015 

roku wyniósł 4,77%, w roku 2014 było to natomiast 4,20%. Do najważniejszych czynników wpływających na wzrost tego wskaź-

nika,  wymienić można większą dostępność do coraz nowocześniejszej sieci terminali kontenerowych. Jako drugi element przed-

stawić należy coraz większą świadomość managerów przedsiębiorstw odnośnie korzyści płynących z transportu intermodalnego. 

Po trzecie, zaobserwować można swoistą „modę” na transport intermodalny. Niejednokrotnie w  przedsiębiorstwach, transport 

intermodalny wykorzystywany jest jako element w działaniach PR, w celu zaprezentowania firmy jako odpowiedzialnej społecz-

nie. Należy jednak  zwrócić uwagę, że 4,77% udziału przewozów intermodalnych w rynku kolejowym, nie jest satysfakcjonującym 

wynikiem. Wpływ na niski wskaźnik ma nie zawsze konkurencyjna cena, wynikająca ze zbyt dużej liczby pośredników w usłudze 

intermodalnej. Dużym problemem jest również mały dostęp do wagonów platform kontenerowych, a także długi czas przewozu 

kontenerów drogą  kolejową w porównaniu do transportu drogowego.  

 

WSTĘP 

Transport jest w dzisiejszych czasach jednym z kluczowych sek-
torów europejskiej gospodarki – zapewnia miejsca pracy ponad 11 
mln ludzi i w znacznym stopniu przyczynia się do wzrostu gospodar-
czego (jego udział w wartości dodanej brutto ogółem dla 28 państw 
członkowskich UE wynosi 4,8 proc., tj. 548 mld euro). Komisja Euro-
pejska ma na celu kształtowanie i wspieranie polityki transportowej 
oferującej efektywne, bezpieczne i zrównoważone rozwiązania, tak 
aby stworzyć warunki dla konkurencyjnego przemysłu będącego źró-
dłem zatrudnienia i dobrobytu [12]. 

Celem europejskiej polityki transportowej jest pomoc w ustano-
wieniu systemu stanowiącego podstawę postępu gospodarczego w 
Europie, wzmacniającego konkurencyjność i oferującego usługi w za-
kresie mobilności o wysokiej jakości, przy oszczędnym gospodaro-
waniu zasobami. W praktyce oznacza to, że sektor transportu musi 
zużywać mniej energii w bardziej ekologiczny sposób – lepiej korzy-
stać z nowoczesnej infrastruktury i ograniczać negatywny wpływ na 
środowisko oraz najważniejsze zasoby naturalne. Promowane mu-
szą być rozwiązania, pozwalające na przemieszczanie większej 
liczby towarów za pomocą najwydajniejszych środków transportu lub 
kombinacji takich środków. Konieczny jest rozwój narzędzi informa-
tycznych ICT (akronim od ang. Information and Communication 
Technologies) umożliwiających prostszy i bardziej niezawodny trans-
port. 

Polskie porty morskie oraz działające w ramach nich terminale 
kontenerowe odgrywają niezwykle istotną rolę w międzykontynental-
nym przepływie ładunków kontenerowych i tworzeniu produktu krajo-
wego brutto, łącząc morskie i lądowe łańcuchy dostaw ładunków. Dy-
namiczny wzrost obrotu towarowego w polskich portach rejestrowany 
w ciągu ostatnich lat, a także narastające wymagania eksporterów i 
importerów dotyczące sprawności, czasu i obniżenia kosztów obsługi 
ładunku oraz koordynacji logistycznych procesów portowych tworzą 
szereg wymagań dla szybkiego i nowoczesnego obiegu informacji 
oraz bezpiecznego przesyłania dokumentów. 

 

 
Rys. 1 Przeładunki w polskich portach morskich w latach 2011 – 
2015 (TEU) 
Źródło: Opracowanie własne 

1. STAN TRANSPORTU INTERMODALNEGO W POLSCE 

Transport intermodalny należy do złożonych procesów transpor-
towych w których ładunki przemieszczane są środkami przewozo-
wymi, różnych gałęzi transportu [10]. Dodać w tym miejscu także na-
leży, że przewóz ładunków odbywa się w jednej i tej samej intermo-
dalnej jednostce ładunkowej (ITU – Intermodal Transport Units) np. 
kontener, nadwozie wymienne, naczepa samochodowa, na całej tra-
sie – od nadawcy do odbiorcy, przy użyciu środków przewozu róż-
nych gałęzi transportu. Środkiem transportu, którym przewożony jest 
towar, może być: 
– pojazd drogowy, 
– pojazd kolejowy, 
– statek, 
– barka rzeczna. 

W Polsce, do realizacji przewozów intermodalnych wykorzysty-
wane mogą być wszystkie gałęzie transportu. Jednak żeglugą śród-
lądową, przewozy intermodalne praktycznie nie są realizowane. Naj-
częściej spotykanym rozwiązaniem jest połączenie transportu mor-
skiego z kolejowym oraz z drogowy. Autorzy niniejszego artykułu pra-
gną skupić się na transporcie kolejowym, przed którym otwierają się 
nowe możliwości, wynikające z rosnącej liczby ładunków kontenero-
wych. Równocześnie w ostatnich latach,  transport kolejowy stał się 
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bardziej konkurencyjny i bardziej ukierunkowany na potrzeby klien-
tów dzięki otwarciu rynku, wzrostowi konkurencji oraz powstałej w ten 
sposób różnorodności dostępnych ofert. Transport kolejowy ma więc 
duże szanse, by także w przyszłości dynamicznie rozwijać się wraz 
ze wzrostem wielkości i wydajności przewozów. 

Nierozłącznym elementem realizacji transportu intermodalnego 
jest dobrze rozwinięta infrastruktura liniowa – linie kolejowe oraz 
punktowa – terminale kontenerowe.  Powinny być to linie kolejowe 
spełniające najwyższe parametry techniczne oraz sieć terminali kon-
tenerowych umożliwiających przeładunek intermodalnej jednostki ła-
dunkowej pomiędzy wykorzystywanymi środkami transportu. W ciągu 
ostatnich lat można zauważyć wzrost liczby terminali kontenerowych 
zlokalizowanych na terenie naszego kraju. Poniższy rysunek prezen-
tuje lokalizację 33 istniejących punktów – terminali kontenerowych, 
umożliwiających przeładunek intermodalnych jednostek ładunko-
wych.  
 

 
Rys. 2 Sieć istniejących terminali kontenerowych w Polsce 
Źródło: Opracowanie własne 

 
W marcu 2011 Komisja Europejska opublikowała Białą Księgę 

dotyczącą transportu. Dokument ten znany pod nazwą „Plan utwo-
rzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do 
osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu trans-
portu” ma charakter strategiczny. Biała Księga przedstawia ocenę po-
lityki komunikacyjnej z ostatnich lat i wyniki badań w zakresie wyzwań 
długookresowych, pozwala zidentyfikować cele, do jakich należy dą-
żyć w ciągu najbliższych 40 lat do roku 2050 oraz definiuje szczegó-
łowe warunki ramowe dla działań z zakresu polityki komunikacyjnej 
w przeciągu najbliższych 10 lat. 

Przyszły rozwój komunikacji oraz infrastruktury kolejowej od-
grywa w tej strategii rolę wybitną, nadając zarazem polityce komuni-
kacyjnej szerszą perspektywę, która sprowadza się do próby odpo-
wiedzi na następujące pytania:  
– W jaki sposób można wspomagać wzrost i rozwój rynku pracy 

przy jednocześnie bardziej efektywnym wykorzystaniu zasobów?  
– W jaki sposób ma się dalej rozwijać system transportowy przy 

równoczesnym spadku zależności od ropy?  
– W jaki sposób możliwe jest spełnienie obydwu wymogów, jakim 

jest kwestia zabezpieczenia zapotrzebowania na paliwo i zmiany 
klimatu? 

 

Wspólnota międzynarodowa uzgodniła w Cancún (Konferencja 
Klimatyczna ONZ w Cancun, grudzień 2010 roku) ograniczenie uwa-
runkowanego zmianą klimatu wzrostu temperatury do 2°C. Kraje 
uprzemysłowione muszą ograniczyć swoją emisję gazów cieplarnia-
nych do roku 2050 od 80 do 95% w porównaniu do roku bazowego, 
czyli 1990. Rada Europy w międzyczasie potwierdziła wyznaczony 
cel – konieczna jest przy tym redukcja emisji przez europejski sektor 
transportowy o co najmniej 60 %. 

Aby w obliczu rosnącego zapotrzebowania na mobilność, osią-
gnąć redukcję uwarunkowanej komunikacyjnie emisji o 60%, Biała 
Księga definiuje kryteria - zarówno w odniesieniu do polityki komuni-
kacyjnej, jak i oceny postępu. Zgodnie z nimi do roku 2030 ok. 30% 
dalekobieżnych samochodowych przewozów towarowych (na odcin-
kach powyżej 300 km) winno zostać przeniesionych na szyny. Do 
roku 2050 Biała Księga zaleca przeniesienie nawet ponad 50% 
wszystkich dalekobieżnych transportów samochodowych na inne 
środki transportu, w tym zwłaszcza na transport kolejowy. W porów-
naniu z rokiem 2005, oznacza to blisko podwojenie przewozów reali-
zowanych transportem kolejowym (+87 %). Stanowi to naturalnie dla 
kolei dużą szansę, ale zarazem i wyzwanie. Sektor kolejowy musi się 
przygotować do tego, by obsłużyć około 360 mld tonokilometrów wię-
cej niż obecnie. Wymaga to wspierania rozwiązań w zakresie trans-
portu multimodalnego i jednostkowego, zintegrowania dróg wodnych 
śródlądowych z systemem komunikacyjnym oraz stworzenia sys-
temu promowania innowacyjnych rozwiązań proekologicznych w za-
kresie transportu towarowego. 

1.1. Ogólna charakterystyka transportu intermodalnego 

W ostatnich latach następuje systematyczny wzrost przewozów 
intermodalnych.  W 2014 roku przewiezionych zostało 1 114 173 
TEU (Twenty-Foot Equivalent Unit), natomiast w 2015 roku było to  1 
171 753 TEU. Fala wzrostowa kolejowych przewozów intermodal-
nych utrzymuje się od dłuższego czasu. Wyniki kolejowych przewo-
zów intermodalnych w Polsce według TEU na przestrzeni 2003-2015 
roku przedstawione zostały na rysunku 3. 

 

 
Rys. 3 Kolejowe przewozy intermodalne w Polsce według TEU  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych 
UTK 

 
Pomimo tego, że z roku na rok osiągane są coraz lepsze wyniki, 

poziom rozwoju transportu intermodalnego nie można uznać za sa-
tysfakcjonujący. Udział przewozów intermodalnych w rynku kolejo-
wym powinien być zdecydowanie większy. Blokadą w rozwoju tej 
formy transportu są jednak rozmaite bariery do których J. Wronka za-
licza [9]:  
– zły stan techniczny linii kolejowych AGTC, 
– zła jakoś usług kolejowych do których zaliczyć należy: 

– długi czas przejazdu, 
– częste opóźnienia w przewozach, czego konsekwencją są 

opóźnienia w dostawach, 
– długi czas postoju postoju pociągów na stacjach granicznych, 
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– brak możliwości monitorowania przesyłki on-line (brak sys-
temu track&trace), 

– utrata klienta, która jest konsekwencją niskiej jakości usług kole-
jowych, 

– brak konkurencyjności cenowej transportu intermodalnego w od-
niesieniu do transportu drogowego, która charakteryzuje się 
przede wszystkim wysokimi: 
– frachtami kolejowymi, 
– cenami za usługi przeładunkowe,  
– cenami za dowozy/odwozy  kontenerów. 

– brak centrów logistycznych powodujący rozproszenie potoku ła-
dunków, co utrudnia uruchamianie połączeń całopociągowych w 
systemie transportu kombinowanego, 

– brak kompleksowych i efektywnych instrumentów promujących 
przewozy intermodalne w ramach polityki transportowej państwa, 
przede wszystkim brak systemowych rozwiązań pomocy finanso-
wej, 

– brak kompleksowych uregulowań prawnych w zakresie trans-
portu intermodalnego w Polsce 

– mała skuteczność dotychczasowych instrumentów promujących, 
które zarówno nie ograniczyły barier, jak i nie przyczyniły się do 
wzrostu przewozów intermodalnych, 

– zły wizerunek transportu intermodalnego w Polsce, który postrze-
gany jest przede wszystkim jako: 
– nie wystarczająco elastyczny pod względem technicznym 

(zbyt wolny, zawodny w sensie dostaw oraz zbyt drogi, 
– trudny w ocenie – występuje brak kompleksowych i przejrzy-

stych informacji dla nadawców o istniejących oraz potencjal-
nych usługach transportu kombinowanego brak w pełni po-
równywalnych danych statystycznych. 

1.2. Transport intermodalny – badania własne 

Autor poprzez badania własne postanowił poznać najważniejsze 
przyczyny niewykorzystywania przez przedsiębiorstwa transportu ko-
lejowego. W jednym z pytań podjęto próbę poznania przyczyn niewy-
korzystywania transportu kolejowego przez gestorów ładunków. Jako 
najważniejszy powód niewykorzystywania transportu kolejowego re-
spondenci wskazali brak możliwości połączenia z tą gałęzią trans-
portu. W przypadku braku bocznicy kolejowej na terenie przedsiębior-
stwa następuje konieczność dostarczenia towaru z magazynu na 
bocznicę/terminal kolejowy transportem samochodowym, a następ-
nie przeładunek towaru na wagony kolejowe. Według informacji prze-
kazywanych przez respondentów, koszty takiego przedsięwzięcia są 
bardzo wysokie i wiążą się z dodatkowymi czynnościami organizacyj-
nymi przy realizacji procesów transportowych.  

Oprócz tego, przedsiębiorstwa wskazywały, że transport kole-
jowy sam w sobie generuje wysokie koszty, dlatego nie jest przez 
nich rozważany jako atrakcyjna forma przewozu towarów. Respon-
denci przedstawiali  również, że  transport drogowy jest szybszą 
formą przewozów  towarów w porównaniu do transportu kolejowego. 
W dalszej kolejności jako powód niewykorzystywania transportu ko-
lejowego wskazywano – według kolejności:  nieterminowość usługi 
przewozowej, niski poziom bezpieczeństwa, brak odpowiedniej 
usługi na rynku, przeszkody formalno/proceduralne jako powód nie-
wykorzystywania transportu kolejowego. Szczegóły analizy przedsta-
wione zostały na poniższym rysunku 4. 

 

 
Rys. 4 Przyczyny niewykorzystywania przez przedsiębiorstwa trans-
portu kolejowego 
Źródło: Opracowanie własne 

PODSUMOWANIE 

Na podstawie przeprowadzonych analiz oraz badań własnych 
autora przedstawić można następujące kierunki i działania, które mo-
głyby zostać podjęte w celu ułatwienia odbiorcom końcowym korzy-
stania z transportu kolejowego.  
– Wprowadzenie większej atrakcyjności cenowej. Jednym z ele-

mentów kosztowych przewoźnika kolejowego jest koszt dostępu 
do infrastruktury kolejowej.   

– Zmniejszenie kosztów funkcjonowania własnej bocznicy kolejo-
wej. Z tego powodu, przedsiębiorstwa niejednokrotnie decydują 
się przeniesienie przewozów na transport drogowy oraz na likwi-
dację własnej bocznicy kolejowej. W związku z tym, powinna zo-
stać przeprowadzona analiza kwestii wpływających na koszty 
funkcjonowania bocznicy kolejowej. 

– Zapewnienie czasu przejazdów pociągu zgodnych z rozkładem 
jazdy. Należy przeprowadzić analizę dotyczącą przyczyn opóź-
nień pociągów towarowych, które wpływają na opóźnienia do-
staw, a w konsekwencji zniechęcają przedsiębiorców do trans-
portu kolejowego.  

– Większa promocja transportu kolejowego wśród gestorów ładun-
ków w ramach polityki transportowej państwa. Zwiększenie siatki 
połączeń poprzez umożliwienie dostępności do kolejowych termi-
nali przeładunkowych niezależnie od aspektów własnościowych 
po stawkach rynkowych.  

– Poprawa jakości infrastruktury kolejowej, a tym samym zwiększe-
nie prędkości handlowej pociągów ma bezpośredni wpływ na 
konkurencyjność tej gałęzi transportu.  

– Zwiększenie dostępu do wagonów kolejowych, ponieważ wystę-
puje brak wystarczającej liczby wagonów na rynku. Niejednokrot-
nie bywa tak, że na bocznicę do przedsiębiorstwa podstawiana 
jest mniejsza liczba wagonów niż została zamówiona. Taki stan 
rzeczy powoduje trudności w operacyjnej działalności przedsię-
biorstwa. 
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Opportunities and threats in intermodal transport 

In recent times, it can be seen increase in popularity of 

intermodal transport in Poland. According to data published 

by the Office of Rail Transport, the share of intermodal 

transport in the railway market (according to weight) in 2015 

amounted to 4.77%, while in 2014 it was 4.20%. The most im-

portant factors affecting the growth of this indicator is greater 

availability to more and more modern network of container 

terminals. As the second, it can be presented increasingly 

aware of the managers of enterprises about the benefits of in-

termodal transport. Thirdly, it can be observed a kind of "fash-

ion" on intermodal transport. In companies intermodal 

transport is used as an element of PR activities, in order to 

present the company as a socially responsible. However, 

4.77% of the share of intermodal transport in the railway mar-

ket is not a satisfactory result. Low rate stems from not com-

petitive prices, caused by too many middlemen in intermodal 

service. The big problem is also little access to container wag-

ons, as well as long transport of containers by rail compared 

to road transport. 
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