
I 

Organizacja i zarządzanie 
 

 

   

120 
AUTOBUSY 4/2016 

 

 Krzysztof  Bartczak 

ANALIZA BARIER ROZWOJU TRANSPORTU INTERMODALNEGO W POLSCE   

 

W prezentowanej pracy omówiono podstawowe zagadnienia odnoszące się do barier rozwojowych transportu intermodal-

nego w Polsce. Starano się, poza opisaniem tych barier, określić również to, czy infrastruktura wspomnianego transportu jest 

wystarczająca, a także jakie perspektywy stoją przed polskim rynkiem przewozów intermodalnych. 

Praca została podzielona na trzy rozdziały. W pierwszym podjęto kwestie odnoszące się do omówienia istoty transportu in-

termodalnego, a także pojęć pokrewnych, nierzadko nieprawidłowo z nim utożsamianych, czyli transportu multimodalnego 

oraz kombinowanego. W tej części pracy opisano także podstawowe cechy oraz typologie tego transportu. W drugim rozdziale 

uwaga została skupiona na scharakteryzowaniu czynników wpływających na rozwój przewozów intermodalnych w Polsce oraz 

korzyści z wykorzystywania tych przewozów. W trzeciej części pracy z kolei omówiono źródła barier rozwojowych transportu 

intermodalnego w Polsce oraz najbardziej istotne spośród tych barier.  

 

WSTĘP 

Transport jest niewątpliwie jedną z najważniejszych gałęzi go-
spodarki. Jest tak z tego względu, że zaspokaja on potrzeby zwią-
zane z przemieszczaniem osób i towarów, a tym samym wpływa na 
efektywność transakcji handlowych realizowanych zarówno w ra-
mach handlu lokalnego i krajowego, jak i międzynarodowego oraz 
umożliwia poszczególnym osobom podróżowanie w celach zawo-
dowych, rodzinnych czy edukacyjnych [7, s.7]. 

W ramach transportu możliwe staje się wyróżnienie kilku pod-
stawowych jego rodzajów. Zalicza się do nich niewątpliwie transport 
intermodalny, który w przeciągu kilku – kilkunastu ostatnich lat 
bardzo mocno się rozwinął, również w Polsce. Wpływ na to ma w 
dużej mierze szereg korzyści, które są generowane w następstwie 
jego wykorzystywania. Póki co jednak wciąż istnieją istotne bariery, 
które nie pozwalają na swobodny i niczym nieskrępowany rozwój 
tego typu transportu. 

Omówienie kwestii odnoszących się właśnie do tych barier bę-
dzie przedmiotem prezentowanej pracy, przy czym analiza zostanie 
ograniczona do terenu Polski. Celem pracy będzie sformułowanie 
odpowiedzi na następujące pytania badawcze: 

 jakie są główne bariery rozwojowe transportu intermodalnego 
w Polsce? 

 czy infrastruktura, która istnieje w Polsce, pozwala na swobod-
ny rozwój transportu intermodalnego? 

 jakie perspektywy stoją przed branżą związaną z funkcjonowa-
niem transportu intermodalnego w Polsce? 
W celu odpowiedzenia na te pytania zastosowano metodę desk 

research. Polega ona na analizie danych zastanych, a więc wszyst-
kich informacji i statystyk, które mają charakter wtórny, czyli które 
już zostały opracowane i opublikowane przez innych badaczy. 
Wybór tej metody został podyktowany przede wszystkim faktem, że 
w literaturze przedmiotu kwestie odnoszące się do barier rozwojo-
wych transportu intermodalnego zostały już omówione dość szero-
ko, przy czym istnieje potrzeba zebrania i zsyntetyzowania wnio-
sków, które zostały sformułowane w poszczególnych pracach [10, s. 
9-20]. 

 

1. ISTOTA TRANSPORTU INTERMODALNEGO 

W celu charakterystyki kwestii odnoszących się do barier roz-
wojowych transportu intermodalnego w Polsce należy omówić 
podstawowe zagadnienia związane z tym typem transportu. W ten 
sposób w rozdziale pierwszym wyjaśniona zostanie istota transportu 
intermodalnego, a także jego najważniejsze cechy i rodzaje. 

1.1. Definicja transportu intermodalnego 

Transport intermodalny jest definiowany na wiele różnych spo-
sobów. Ten typ transportu, zdaniem J. Neidera i D. Marciniak-
Neider, polega na przewożeniu towarów w ramach tej samej jed-
nostki ładunkowej lub pojazdu, bez konieczności dokonywania 
przeładunku tych towarów, przy czym jest to realizowane na wyzna-
czonej trasie przebiegającej od nadawcy do odbiorcy i przy użyciu 
środków transportowych zaliczanych do różnych gałęzi transportu, 
takich jak pojazdy drogowe, kolej czy statki [12, s. 16-17]. 

Inne ujęcie dotyczące tego, czym jest transport intermodalny, 
zostało zaproponowane przez Unię Europejską. W jego ramach 
zaznaczono, że ten rodzaj transportu dotyczy przewozu ładunków 
realizowanego pomiędzy krajami członkowskimi UE, w ramach 
którego samochód ciężarowy, kontener, naczepa, przyczepa bądź 
nadwozie w początkowym i końcowym odcinku drogi wykorzystuje 
do transportu ładunków drogi, natomiast na innym odcinku, który, 
według zaleceń, nie powinien być dłuższy niż 100 km, porusza się 
za pomocą środków transportu kolejowego, morskiego czy śródlą-
dowego [20, s. 21]. 

Warto w tym miejscu podać jeszcze definicję zaproponowaną 
przez D. Bławata i K. Kalkowskiego. Ich zdaniem transport intermo-
dalny „polega na łączeniu podczas przewozu różnych gałęzi trans-
portu w tej samej tzw. zintegrowanej jednostce ładunkowej” [5, s. 1]. 

Należy zaznaczyć, że bardzo często termin transport intermo-
dalny jest utożsamiany z innymi pojęciami, w tym szczególnie z 
transportem multimodalnym oraz kombinowanym. W niektórych 
publikacjach, jak na przykład w pracy R. Tomanka, zaznacza się, że 
jedyna różnica pomiędzy nimi dotyczy tego, że transport multimo-
dalny jest rozpowszechniony głównie na terenie Stanów Zjednoczo-
nych, natomiast transport intermodalny i kombinowany na obszarze 
Europy [18, s. 16]. Pomimo faktu, że rzeczywiście te typy transportu 
wykazują podobieństwa względem siebie, to jednak nie należy 
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rozpatrywać ich w ten sam sposób. Zostało to wyraźnie zaznaczone 
między innymi  w dokumencie uchwalonym w 2011 r. przez Komisję 
Europejską, Europejską Komisję Gospodarczą oraz Europejską 
Konferencję Ministrów Transportu, zatytułowanym „Terminology on 
combined transport”. Wyjaśniono w nim, że transport 

 multimodalny jest pojęciem najszerszym i dotyczy realizowania 
przewozów przy wykorzystaniu środków transportowych co 
najmniej dwóch gałęzi transportu, 

 intermodalny to przewóz towarów w ramach jednej jednostki 
ładunkowej i przy użyciu następujących po sobie co najmniej 
dwóch gałęzi transportu, 

 kombinowany jest rodzajem transportu intermodalnego, w 
ramach którego główna część przewozu jest realizowana za 
pomocą kolei bądź żeglugi morskiej lub śródlądowej, natomiast 
krótki odcinek początkowy i/lub końcowy wykonuje się trans-
portem samochodowym [21, s. 16-18]. 
To właśnie fakt przewożenia towarów w jednej (i tej samej) jed-

nostce ładunkowej oraz nie przeładowywania ich w zmieniających 
się gałęziach transportu, jak podkreślił J. Wronka, jest podstawową i 
właściwie jedyną różnicą pomiędzy definicjami transportu multi- oraz 
intermodalnego. Jest tak z tego względu, że w ramach tych definicji 
nie precyzuje się kwestii dotyczących zasad oraz udziału poszcze-
gólnych gałęzi transportu w operacjach dowozowo-odwozowych 
[19, s. 25]. Jednocześnie ten sam autor zaznaczył, że terminy 
transport intermodalny i transport kombinowany nie mogą być 
wprawdzie używane zamiennie, ale mogą być w niektórych wypad-
kach stosowane na określenie podobnych zjawisk i procesów [19, s. 
28]. 

Należy dodać, że pomimo faktu, iż powyżej opisane rodzaje 
transportu różnią się od siebie, to jednak kwestie odnoszące się do 
nich są niejednokrotnie rozpatrywane jednocześnie i przy uwzględ-
nieniu zamienności pojęć ich dotyczących. Jest tak z tego względu, 
że transport multi- oraz intermodalny, a także kombinowany korzy-
stają z podobnej infrastruktury, jak również istnieją praktycznie 
identyczne czynniki rozwojowe tych typów transportu. W prezento-
wanej pracy uwaga zostanie skupiona jednak stricte na transporcie 
intermodalnym. 

1.2. Cechy i rodzaje transportu intermodalnego 

Transport intermodalny posiada szereg cech, które zdecydo-
wanie odróżniają go od innych typów transportu, w tym przede 
wszystkim multimodalnego i kombinowanego. Zdaniem A. Salomo-
na do cech tych zaliczyć należy: 

 używanie środków transportowych co najmniej dwóch gałęzi 
transportu, czyli na przykład samochodów ciężarowych i kolei 
czy samochodów ciężarowych i statków, 

 podpisywanie pomiędzy przewoźnikiem a usługobiorcą jednej 
umowy (dokumentu), który dotyczy zrealizowania przewozu in-
termodalnego, 

 przemieszczanie za pomocą tego rodzaju transportu ładunków 
z jednego kraju bądź obszaru celnego do innego, 

 zaangażowanie w przewóz tylko jednego przewoźnika, który 
realizuje transport od miejsca odbioru towaru do miejsca jego 
dostarczenia, 

 konieczność jednostkowania ładunków, co dotyczy tego, że 
przewożony ładunek podlega różnego rodzaju manipulacjom, 
w tym na przykład przeładunkowym, wraz z całą jednostką, 
czyli środkiem transportowym [16, s. 17]. 
Transport intermodalny jest dzielony na szereg różnych rodza-

jów i typów. W tabeli 1 zaprezentowano podstawowe typologie tego 
transportu.  

Kryterium 
klasyfikacji 

Rodzaje i typy transportu intermodalnego 

Zasięg 

krajowy 

międzynarodowy 

kontynentalny 

międzykontynentalny 

Rodzaj użytych 
jednostek 

kontenerowy 

naczep 

samochodów ciężarowych 

nadwozi wymiennych 

pojemników specjalnych 

Charakter 
operatora 

bezpośredni, realizowany przez przewoźnika 

pośredni, realizowany przez przewoźnika 
pomocniczego 

Charakter 
użytych środ-
ków transpor-

towych 

szynowo-drogowy 

szynowo-drogowo-morski 

szynowo-drogowo-lotniczy 

szynowo-drogowo-rzeczny 

drogowo-morski 

drogowo-lotniczy 

Tab. 1. Klasyfikacje transportu intermodalnego [5, s. 2] 

2. ROZWÓJ TRANSPORTU INTERMODALNEGO W POL-

SCE I NA ŚWIECIE 

2.1. Czynniki rozwoju transportu intermodalnego 

Intensyfikacja transportu realizowanego za pomocą przewozów 
intermodalnych w sposób nierozerwalny jest związana z rozwojem 
przewozów kontenerowych. Proces ten na szeroką, międzynarodo-
wą skalę rozpoczął się w latach sześćdziesiątych – siedemdziesią-
tych XX w. (wcześniej kontenery były już wprawdzie używane, ale 
tylko w przewozach lokalnych realizowanych na terenie Stanów 
Zjednoczonych), co było związane głównie z istnieniem coraz bar-
dziej palącego problemu, odnoszącego się do występowania tzw. 
„wąskich gardeł” podczas zmieniania środka transportu przez ładu-
nek. Problem ten wiązał się z koniecznością obsługi zbyt dużej 
liczby partii ładunkowych naraz, które musiały być gdzieś składowa-
ne, co pochłaniało dużo miejsca i generowało szereg dodatkowych 
kosztów dla przewoźników. Ilość tych partii wciąż wzrastała, co 
miało związek z intensyfikacją gospodarki światowej i stałym rozwo-
jem przewozów międzynarodowych. Z tych powodów zaczęły wy-
stępować coraz większe problemy w zakresie sprawnego obsługi-
wania ładunków przewożonych za pomocą rożnych gałęzi transpor-
tu [20, s. 20]. 

Rozwiązaniem wspomnianych problemów było wprowadzenie 
do użytku kontenerów, które zapewniały dużą pojemność i ładow-
ność oraz znormalizowanie parametrów odnoszących się do wymia-
rów czy nośności ładunków. Dzięki temu proces realizowania prze-
wozów ładunków został całkowicie odmieniony, bowiem doszło do 
jego znacznego przyspieszenia, obniżenia kosztów ponoszonych w 
związku z nim, a także zmniejszenia ryzyka uszkodzenia towarów. 
Przewozy kontenerowe doprowadziły ponadto do intensywnego 
rozwoju transportu intermodalnego, na co wpływ miało przede 
wszystkim włączenie do systemu przewozów także kontenerów 
kolejowych [20, s. 20]. 

W Polsce transport intermodalny zaczął być wprowadzany do-
piero w latach dziewięćdziesiątych XX w., co miało związek ze 
stopniowym wdrażaniem mechanizmów gospodarki wolnorynkowej i 
otwarciem się przez kraj na świat zachodni (wcześniej kontakty z 
nim były ograniczane do minimum, co miało związek z tym, że 
Polska znajdowała się w obozie krajów komunistycznych), a także 
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coraz szerszym stosowaniem rozwiązań płynących z niego, w tym 
również tych w dziedzinie transportu. Wprawdzie już wcześniej w 
Polsce funkcjonowały pewne elementy tego transportu (na przykład 
w latach siedemdziesiątych w Gdyni rozpoczął działanie morski 
terminal kontenerowy [8, s. 10]), to jednak nie miały one wpływu na 
intensyfikację przewozów realizowanych za jego pomocą. Stała się 
ona możliwa dopiero w okresie transformacji ustrojowej i gospodar-
czej, przy czym do znacznego jej nasilenia doszło począwszy od 
1994 r., kiedy transport intermodalny zaczął być silnie popierany już 
nie tylko przez samych przedsiębiorców, ale również przez państwo. 
Wyrazem tego było przyjęcie dokumentu rządowego opracowanego 
w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej pod nazwą „Poli-
tyka transportowa. Program działania w kierunku przekształcenia 
transportu w system dostosowany do wymogów gospodarki rynko-
wej i nowych warunków współpracy gospodarczej w Europie”, w 
którym podkreślono konieczność prowadzenia działań sprzyjających 
rozwojowi transportu intermodalnego, takich jak na przykład inwe-
stowanie w budowę i modernizację linii kolejowych czy wprowadze-
nie zwolnień dla przedsiębiorstw realizujących międzynarodowe 
przewozy intermodalne w zakresie dokonywania opłat za różne 
koncesje i zezwolenia [11, s. 1]. 

W kolejnych latach publikowano następne dokumenty rządowe, 
na podstawie których miano realizować inicjatywy dotyczące trans-
portu kombinowanego. Można tutaj wspomnieć na przykład o „Na-
rodowej Strategii Rozwoju Transportu na lata 2000 – 2006”, „Polity-
ce Transportowej Państwa na lata 2006 – 2025” oraz „Strategii 
Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)” [8, 
s. 58-64]. Mają one pewien wpływ na to, że transport ten sukcesyw-
nie się rozwija na terenie Polski. Świadczą o tym przede wszystkim 
dane na temat liczby kolejowych przewozów intermodalnych (trans-
port drogowo-kolejowy jest najczęściej wykorzystywany w ramach 
przewozów intermodalnych), do których doszło w przeciągu kilkuna-
stu ostatnich lat w Polsce. Dane te znajdują się na rysunku 1. 

Jak wynika z rysunku, w okresie od 2003 do 2014 r. znacznie, 
bo ponad 4-krotnie wzrosła liczba kolejowych przewozów intermo-
dalnych. Miało to niewątpliwie związek z wejściem Polski w struktury 
Unii Europejskiej, dzięki czemu zniesione zostały liczne bariery 
taryfowe i celne, ograniczające możliwości realizowania przez pol-
skie przedsiębiorstwa przewozów poza granicami kraju, a także do 
Polski zaczęły płynąć znaczne środki finansowe z funduszy unij-

nych, przyczyniające się do rozwoju infrastruktury transportu inter-
modalnego. 

2.2. Korzyści z wykorzystywania transportu intermodalne-
go 

W tym miejscu warto jeszcze pokrótce omówić korzyści, które 
są związane z wykorzystywaniem transportu intermodalnego. Ogól-
nie zalicza się do nich: 

 możliwość czerpania z wszelkich zalet transportu drogowego 
czy morskiego wraz z neutralizacją szeregu wad transportu 
drogowego, takich jak utrudnienia i przeszkody na drodze, 

 obniżenie kosztów ponoszonych w związku z realizacją prze-
wozów, co wynika z tego, że średni koszt pracy środków prze-
wozowych na kolei jest niższy niż w ramach transportu samo-
chodowego, 

 skrócenie czasu dostawy towarów, możliwe dzięki większym 
prędkościom pociągów oraz omijaniu utrudnień na drodze, 

 skrócenie czasu pracy kierowców, bowiem nie wlicza się do 
niego okresu realizacji przewozu za pomocą kolei, 

 wywieranie pozytywnego wpływu na środowisko naturalne, co 
ma związek z tym, że transport kolejowy nie powoduje tak du-
żej emisji zanieczyszczeń do atmosfery jak transport samo-
chodowy [2, s. 11-16]. 

3. BARIERY ROZWOJOWE TRANSPORTU INTER-
MODALNEGO W POLSCE 

3.1. Czynniki wpływające na istnienie barier rozwoju w za-
kresie transportu intermodalnego w Polsce 

W Polsce, nawet pomimo tego, że transport intermodalny roz-
wija się na dość szeroką skalę (zob. rysunek 1), to jednak wciąż 
istnieje zbyt wiele barier, by transport ten upowszechnił się tak jak 
na przykład w krajach zachodniej Europy. 

Ogólnie bariery rozwojowe są definiowane jako „brak możliwo-
ści realizowania w określonych warunkach, miejscu i czasie ustalo-
nych czynności lub konieczność pokonania przy ich realizacji dodat-
kowego oporu” [17, s. 593]. Bariery te są dzielone według różnorod-
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Rys. 1. Liczba kolejowych przewozów intermodalnych zrealizowanych w latach 2003 – 2014 na terenie Polski [1, s. 14; 14] 
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nych klasyfikacji. Dla kwestii omawianych w niniejszej pracy naj-
ważniejsze znaczenie ma niewątpliwie podział na bariery infrastruk-
turalne, które są związane ze stanem infrastruktury wspomagającej 
realizowanie poszczególnych czynności z zakresu przewozów 
intermodalnych, organizacyjno-prawne, które dotyczą głównie braku 
odpowiednich uregulowań prawnych odnośnie tych przewozów, a 
także ekonomiczne, związane z brakiem środków finansowych 
potrzebnych na uruchomienie działalności w zakresie transportu 
intermodalnego [6, s. 66]. 

Szczegółowe kwestie dotyczące tych barier zostaną omówione 
w kolejnym podrozdziale pracy. Tutaj warto skupić się na czynni-
kach, które mają wpływ na istnienie tych barier w Polsce. Zaliczyć 
do nich należy na pewno długoletni zastój w zakresie omawianego 
typu transportu, który był zauważalny na polskim rynku. Jak już 
wspomniano, transport ten zaczął być realizowany na szerszą skalę 
dopiero w latach dziewięćdziesiątych XX w. i dopiero wtedy tematy-
ką odnoszącą się do niego zainteresowały się władze. Bezpośred-
nim skutkiem tego, jak zaznacza J. Wronka, jest „brak odpowiedniej 
polityki państwa wspierającej rozwój transportu intermodalnego w 
Polsce, w tym: brak wieloletnich planów i programów rozwoju, brak 
rozwiązań wsparcia finansowego, brak kompleksowych uregulowań 
prawnych, niska skuteczność dotychczasowych instrumentów pro-
mujących, które przede wszystkim nie ograniczyły barier” [19, s. 41]. 

Wprawdzie, jak już wspomniano, są formułowane dokumenty, 
w których podejmuje się tematykę związaną z transportem intermo-
dalnym, wskazując, że konieczne jest prowadzenie konkretnych 
działań w zakresie jego rozwoju (przykładem jest „Strategia Rozwo-
ju Transportu do 2020 roku”), to jednak w dokumentach tych tema-
tyka ta jest nierzadko marginalizowana kosztem innych zagadnień, 
dotyczących na przykład stricte transportu samochodowego czy 
kolejowego. To z kolei wpływa na brak wieloletnich programów 
rozwoju transportu intermodalnego, które przyczyniałyby się do 
stopniowego neutralizowania i usuwania barier tego rozwoju. Należy 
dodać, że intensyfikacja przewozów kombinowanych w Polsce 
wynika w dużej mierze z inicjatyw, które są podejmowane, nie na 
szczeblu krajowym, ale unijnym i które są związane na przykład z 
budową i modernizacją linii kolejowych oraz dróg wchodzących w 
skład sieci TEN-T (Trans-European Transport  Networks, czyli 
Transeuropejska Sieć Transportowa) [19, s. 42]. Ponadto UE stara 
się wspierać transport intermodalny szeregiem różnych działań i 
inicjatyw, co z kolei nie występuje na zbyt szeroką skalę na terenie 
Polski. Do działań tych można zaliczyć: 

 wydawanie regulacji prawnych dotyczących transportu inter-
modalnego, powiązanych z sankcjami w przypadku ich nie-
przestrzegania, 

 uruchamianie programów, których celem jest wspieranie trans-
portu intermodalnego (na przykład program „Marco Polo”, z 
którego w latach 2007 – 2013 na projekty związane z omawia-
nym typem transportu rozdysponowano w Polsce prawie 750 
mln euro), 

 wprowadzanie jednolitych opłat dla środków transportu realizu-
jących przewozy intermodalne, 

 finansowanie inwestycji infrastrukturalnych w sposób długofa-
lowy, w perspektywie kilkudziesięcioletniej, 

 zapewnienie odpowiednich warunków do inicjowania i intensy-
fikowania współpracy pomiędzy operatorami kolejowymi i dro-
gowymi oraz operatorami transportu intermodalnego, w tym na 
przykład w formie długofalowego partnerstwa, 

 zapewnienie elastyczności cenowej dla operacji realizowanych 
za pomocą kolei [13, s. 4]. 
Do czynników, które wpływają na istnienie wciąż zbyt dużych 

barier dla rozwoju transportu intermodalnego w Polsce zaliczyć 
należy również te, które są związane z brakiem zaufania wśród 

klientów do tej formy przewozów. Wpływ na taką sytuację ma na 
przykład przekonanie o niskiej konkurencyjności cenowej czy jako-
ści tego transportu, wynikającej na przykład ze słabej infrastruktury 
technicznej niezbędnej do realizowania przewozów za jego pomocą, 
a także o tym, że wiąże się on z koniecznością poniesienia dużych 
kosztów oraz z brakiem jednoznacznej odpowiedzialności przewoź-
nika czy operatora za powierzony ładunek [13, s. 11]. 

Wspomniane czynniki prowadzą do tego, że w Polsce nadal 
istnieje szereg barier, które wpływają niezwykle negatywnie na 
rozwój transportu intermodalnego. Kwestie odnoszące się do tych 
barier zostaną omówione w kolejnym podrozdziale pracy. 

3.2. Przeszkody na drodze do swobodnego rozwoju trans-
portu intermodalnego na terenie Polski 

Jak już wspomniano, bariery rozwoju transportu intermodalne-
go w Polsce można podzielić na infrastrukturalne, organizacyjno-
prawne oraz ekonomiczne. Jeśli chodzi o te pierwsze to są one w 
integralny sposób powiązane ze stanem infrastruktury transportowej 
w Polsce, który, pomimo szeregu inwestycji, wciąż jest zdecydowa-
nie niezadowalający. 

Dotyczy go w szczególności infrastruktury kolejowej. Przede 
wszystkim należy zaznaczyć, że tabor kolejowy używany przez 
przewoźników realizujących działania transportowe na terenie Pol-
ski jest mocno przestrzały. W raporcie NIK zatytułowanym „Bezpie-
czeństwo ruchu kolejowego w Polsce. Informacja o wynikach kon-
troli” zaznaczono, że w 2011 r. średni wiek pojazdów eksploatowa-
nych na potrzeby kolejowych przewozów towarowych, w tym rów-
nież intermodalnych to 29,7 lat, przy czym w odniesieniu do lokomo-
tyw wyniósł on 32,3 lat, a wagonów 27,1 lat. Wśród lokomotyw 
najstarszym taborem dysponuje grupa CTL oraz DB Schenker 
(odpowiednio 38,2 i 37,4 lat). W poszczególnych spółkach należą-
cych do Grupy PKP średnia wieku lokomotyw wynosi natomiast 
32,8 lat. Do najstarszych pojazdów wagonowych należą wagony 
specjalne (33,1 lat), wagony z otwieranymi dachami (29,6 lat), 
platformy (29,3 lat), cysterny (29,2 lat) oraz wagony kryte (28,3 lat), 
natomiast do najmłodszych węglarki (25,2 lat) [4, s. 59]. 

Dużym problemem jest także stan samych linii kolejowych, któ-
ry w wielu miejscach uniemożliwia rozwijanie dużych prędkości. 
Obecnie tylko około 5% tych linii jest przystosowanych do porusza-
nia się po nich pociągów z prędkością równą lub większą niż 160 
km/h, a więc taką, która obecnie należy już do standardów europej-
skich. Wprawdzie prędkość ta ma znaczenie głównie w odniesieniu 
do kolejowego transportu osobowego, gdyż w ramach przewozów 
towarowych poszczególne pociągi i tak nie mogą poruszać się z aż 
tak dużymi prędkościami, to jednak w wielu miejscach ograniczenia 
tej prędkości wpływają również na sprawność realizacji transportu 
ładunków. W połączeniu z faktem, że tylko około 37% linii kolejo-
wych w Polsce jest w stanie dobrym, natomiast 38% wymaga wy-
miany do 1/3 elementów nawierzchni, a 25% znajduje się w stanie 
niezadowalającym, powodującym liczne ograniczenia prędkości, 
prowadzi to do tego, że obecnie średnia prędkość pociągów towa-
rowych wynosi tylko 20 km/h [15, s. 4-5]. 

Rozwój przewozów kolejowych, będących podstawą transportu 
intermodalnego, jest ograniczany również istnieniem zbyt wysokich 
stawek dostępu do infrastruktury kolejowej, które w przeciągu ostat-
nich dziesięciu lat wzrosły średnio o około 35 – 40% i które są po-
nad dwa razy wyższe niż w państwach Europy Zachodniej [15, s. 7]. 

Wszystko to powoduje, że transport kolejowy, a co za tym idzie 
również transport intermodalny charakteryzuje się stosunkowo niską 
konkurencyjnością, co przekłada się na jego małą atrakcyjność i 
negatywne postrzeganie wśród potencjalnych klientów. Jest to 
potęgowane jeszcze przez fakt zbyt małej liczby terminali kontene-
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rowych na terenie Polski, które warunkują efektywne korzystanie z 
transportu intermodalnego. Liczba i rozmieszczenie tego typu obiek-
tów zostało zaprezentowane na rysunku 2.  

Obecnie na terenie Polski znajduje się 31 terminali kontenero-
wych, przy czym są one skupione głównie na terenie województwa 
małopolskiego, śląskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego oraz 
dolnośląskiego i tylko około 10 – 20% wypełnia standardy unijne w 
zakresie na przykład zdolności obsługowych. W pozostałych na 
przykład brakuje odpowiedniego sprzętu przeładunkowego, wystar-
czających powierzchni magazynowych czy nowoczesnych syste-
mów informatycznych. By przewozy intermodalne mogły się rozwi-
jać potrzebna jest co najmniej dwukrotnie większa liczba tych termi-
nali (w Polsce ich gęstość wynosi 0,8 terminala na 10 tys. km², 
podczas gdy na przykład w Belgii 7,1, w Niemczech 4,1, a we Wło-
szech 1,5) oraz ich kompleksowa modernizacja i choć w ostatnich 
latach podjęto szerokie działania w tym kierunku (między innymi 
otwarcie terminali w Kutnie czy Gądkach w 2011 r. oraz budowa 
terminala w Poznaniu – Franowie), to jednak cały czas potrzeby są 
znacznie większe. Niedostateczna ilość terminali jest niezwykle 
istotną barierą rozwoju transportu intermodalnego w Polsce [19, s. 
37-40]. 

Wszystkie te czynniki wpływają na to, że transport intermodalny 
wciąż jest mało konkurencyjny względem innych gałęzi transportu i 
jest nadal negatywnie postrzegany wśród wielu potencjalnych klien-
tów. Potwierdziły to między innymi badania, które zostały zrealizo-
wane w 2013 r. wśród przewoźników, zarządców infrastruktury i 
operatorów terminali z terenu województwa wielkopolskiego. 
Stwierdzili oni, że omawiany typ transportu jest mało atrakcyjny, na 
co wpływ ma, poza złym stanem infrastruktury, również: 

 zbyt duża konkurencja ze strony transportu drogowego, 

 istnienie niewielkich powierzchni magazynowych, 

 brak odpowiedniego rozeznania na rynku przewozów intermo-
dalnych przez potencjalnych klientów i inwestorów, 

 przekonanie o tym, że przewozy te nie mogą zapewnić odpo-
wiedniej niezawodności oraz terminowości dostaw [3, s. 196]. 
Badania na temat stopnia atrakcyjności transportu intermodal-

nego dla potencjalnych klientów zostały przeprowadzone również w 
2006 r. przez firmę doradczą Roland Berger. Podczas niego re-
spondentów spytano o to, jakie są podstawowe bariery dla transpor-
tu intermodalnego. Wyniki odpowiedzi na to pytanie znajdują się na 
rysunku 3. 

W wyniku badania stwierdzono, że potencjalnych klientów 

 
Rys. 2. Liczba terminali kontenerowych na terenie Polski [5, s. 8] 
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Rys. 3. Najważniejsze bariery rozwojowe transportu intermodalnego według respondentów badania z 2006 r. (skala od 1 – najmniej, do 5 – 
najbardziej znacząca bariera) [13, s. 11] 
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przewoźników oferujących usługi transportu intermodalnego od 
korzystania z tego typu usług odstrasza przede wszystkim niezgod-
ność tego transportu z systemem logistycznym i brak intermodalno-
ści, a także zbyt wysokie koszty i brak zaufania, wynikający na 
przykład z niejednoznacznością w zakresie odpowiedzialności za 
powierzony ładunek. 

Do barier organizacyjno-prawnych należy zaliczyć te, które są 
związane z brakiem odpowiednich regulacji państwa, sprzyjających 
rozwojowi transportu intermodalnego, jak również z licznymi utrud-
nieniami, które są napotykane przez inwestorów zamierzających 
realizować inwestycje z zakresu tego transportu. Podczas wspo-
mnianego już badania, wykonanego w województwie wielkopolskim, 
szereg respondentów stwierdziło, że wśród utrudnień tych znajdują 
się na przykład te związane z planowaniem przestrzennym. Bardzo 
częstym problemem jest brak ochrony prawnej terenów przezna-
czonych pod terminale (w sąsiedztwie wielu spośród już istniejących 
buduje się obiekty mieszkaniowe, co z czasem rodzi protesty 
mieszkańców związane z bliskością infrastruktury terminalowej), a 
także brak koordynacji w zakresie realizacji inwestycji (budowa linii 
kolejowych jest podporządkowywana głównie transportowi pasażer-
skiemu, a nie towarowemu, co rodzi konieczność modernizowania i 
rozbudowywania przez zarządców terminali połączeń z liniami 
kolejowymi czy nawet z drogami, wiążącą się z ponoszeniem wyso-
kich kosztów). Ponadto negatywny wpływ na funkcjonowanie termi-
nali i realizowanie inwestycji z nimi związanych ma zamykanie 
kluczowych stacji w godzinach wieczornych, istnienie licznych „wą-
skich gardeł”, czyli kilkukilometrowych odcinków, na których obo-
wiązuje niższy nacisk na oś, likwidacja wielu bocznic kolejowych czy 
niskie standardy jakościowe dla obecnie modernizowanych odcin-
ków linii kolejowych. Wśród barier organizacyjno-prawnych należy 
jeszcze wspomnieć o braku należytej współpracy pomiędzy przed-
siębiorstwami działającymi na rynku transportu intermodalnego, w 
tym szczególnie między operatorami terminali a przewoźnikami 
kolejowymi [3, s. 196-198]. 

Jeśli chodzi natomiast o bariery ekonomiczne to zaliczyć nale-
ży do nich przede wszystkim te, które wiążą się z ponoszeniem 
wysokich kosztów w związku z prowadzeniem działalności w formie 
transportu intermodalnego. Na koszty te składają się na przykład 
stawki dostępu do infrastruktury kolejowej, koszty ponoszone w 
związku z budową i utrzymywaniem terminali kontenerowych czy 
koszty związane z eksploatacją pojazdów (paliwo, ubezpieczenia, 
przeglądy i naprawy itd.) i pracą kierowców (wynagrodzenia). W 
szczególności ten drugi rodzaj kosztów jest niezwykle trudny do 
samodzielnego udźwignięcia przez poszczególnych inwestorów, co 
jest jeszcze potęgowane przez to, że w większości przypadków nie 
mogą oni liczyć na pomoc ze strony państwa czy innych przedsię-
biorców., w związku z czym zostają zmuszeni do rezygnacji z pla-
nowanej inwestycji czy z modernizacji określonego terminala. To z 
kolei negatywnie wpływa na gęstość i jakość infrastruktury transpor-
tu intermodalnego w Polsce [19, s. 40]. 

Na koniec należy podkreślić, że pomimo tego, iż istnieją dość 
duże bariery uniemożliwiające swobodny rozwój przewozów inter-
modalnych w Polsce, to jednak w przeciągu kilku – kilkunastu naj-
bliższych lat perspektywy dla tych przewozów rysują się stosunko-
wo pozytywnie. Jest to związane przede wszystkim ze stopniową 
zmianą podejścia przez władze państwowe do kwestii związanych z 
transportem intermodalnym i publikowaniem coraz większej liczby 
dokumentów bezpośrednio odnoszących się do niego, jak również z 
realizacją szeregu inwestycji, których celem jest budowa i moderni-
zacja linii kolejowych oraz dróg. Przeprowadzanie tych inwestycji 
jest możliwe dzięki środkom pochodzącym z funduszy unijnych, 
które w okresie programowania 2007 – 2013 na same tylko projekty 
dotyczące rozbudowy infrastruktury drogowej czy kolejowej wyniosły 

16,1 mld euro, natomiast w okresie od 2014 do 2020 r. środki te 
mają osiągnąć poziom prawie 20 mld euro. Tak na przykład do 2023 
r. planowane jest powstanie prawie 1800 km nowych dróg szybkie-
go ruchu, dzięki czemu gęstość dróg ekspresowych ma zwiększyć 
się z poziomu 4,1 km/1000 km² do 10 km /1000 km², a gęstość 
autostrad z 9 km/1000 km² do 15 km/1000 km². Ponadto coraz 
większego znaczenia przy realizacji inwestycji z zakresu transportu 
intermodalnego odgrywa partnerstwo publiczno-prywatne, będące 
formą współpracy pomiędzy jednostkami administracji publicznej a 
prywatnymi przedsiębiorcami [5, s. 10-11]. 

WNIOSKI 

Podsumowując należy zaznaczyć, że już od kilkunastu lat 
transport intermodalny w Polsce intensywnie się rozwija, czemu 
sprzyja na przykład napływ funduszy unijnych, które są przeznacza-
ne na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej i kole-
jowej, wzrost zainteresowania tym rodzajem transportu ze strony 
władz państwa oraz modernizacja i rozbudowa infrastruktury towa-
rzyszącej mu. Wciąż jednak istnieje wiele barier uniemożliwiających 
dalszy rozwój tego transportu. Są to głównie bariery infrastruktural-
ne (przestarzały tabor kolejowy, brak nowoczesnych linii kolejowych 
i dróg szybkiego ruchu, zbyt małe zagęszczenie terminali kontene-
rowych i niedostosowanie większości spośród nich do wymagań 
unijnych), organizacyjno-prawne (brak spójnej polityki państwa, zbyt 
mały stopień współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami transporto-
wymi i kolejowymi), a także ekonomiczne (wysokie koszty budowy i 
utrzymania terminali). Odpowiadając na drugie pytanie badawcze 
należy stwierdzić, że infrastruktura, która istnieje w Polsce, nie 
pozwala na swobodny rozwój transportu intermodalnego. Z kolei 
odnosząc się do perspektyw, które stoją przed polskim rynkiem 
przewozów kombinowanych, należy zaznaczyć, że są one dość 
dobre, bowiem wiążą się z dalszym napływem środków pozyskiwa-
nych z funduszy unijnych, przeznaczanych na modernizację i budo-
wę infrastruktury, a także z rozwojem uregulowań prawnych doty-
czących transportu intermodalnego. 
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Analysis of barriers to the development of intermodal 
transport in Poland 

 In the present paper we discuss basic issues relating to 

barriers to the development of intermodal transport in Po-

land. Efforts were made, beyond describing these barriers, 

determine also whether said transport infrastructure is suffi-

cient, and what the prospects facing the Polish market for 

intermodal transport. 

The work is divided into three chapters. In the first taken 

matters relating to the substance of intermodal transport, as 

well as related concepts, often incorrectly equated with him, 

that is, multimodal transport, and combined. In this part of 

the paper also describes the basic features and typologies of 

transport. In the second chapter attention has been focused 

on the characterization of the factors influencing the devel-

opment of intermodal transport in Poland and the benefits 

from the use of this transport. In the third part of the work, in 

turn, discussed the source of barriers to the development of 

intermodal transport in Poland and the most important of 

these barriers. 
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