
I Logistyka  

 

AUTOBUSY   1–2/2017     59 

Ludmiła Filina-Dawidowicz, Patrycja Heinrich, Sergiy Filin 

KONCEPCJA SIECI MIEJSC SPECJALISTYCZNEJ OBSŁUGI SAMOCHODÓW-
CHŁODNI NA TERENIE POLSKI. STUDIUM PRZYPADKU 

 

Artykuł ma na celu stworzenie koncepcji sieci miejsc do specjali-
stycznej obsługi samochodów-chłodni w miejscu ich postoju na 
podstawie analizy wybranego studium przypadku. W artykule prze-
analizowano kierunki handlu zagranicznego artykułami szybko 
psującymi się w Polsce. Uzasadniono potrzebę wykorzystania 
specjalistycznych miejsc do obsługi samochodów-chłodni w miej-
scach ich postoju. Rozpatrzono studium przypadku, które włącza 
analizę trzech wybranych tras przewozu artykułów spożywczych. 
Wykonane obliczenia uwzględniają możliwość poruszania się po-
jazdów z 2 prędkościami i ograniczenia czasu pracy kierowcy, co 
pozwoliło zlokalizować możliwe miejsca postoju pojazdów. W wyni-
ku badań stworzono jeden z wariantów koncepcji sieci miejsc ob-
sługi podróżnych, które mogą być wykorzystane do specjalistycznej 
obsługi samochodów-chłodni. 

Wstęp 

Rozwój gospodarczy kraju sprawia, że wzrasta produkcja towa-
rów, w tym wielu towarów szybko psujących się, wymagających 
regulowanej temperatury transportu. Polscy producenci produktów 
żywnościowych transportują swoje towary na terenie Polski zaopa-
trując rodzimych konsumentów, jednocześnie Polska jest jednym z 
wiodących w Unii Europejskiej eksporterów niektórych gatunków 
owoców i warzyw oraz mrożonek. Wzrost produkcji i jej przewozów 
bezpośrednio wpływa na rozwój transportu chłodniczego, w szcze-
gólności samochodów-chłodni. 

Problematyka podniesienia poziomu efektywności samochodo-
wego transportu chłodniczego poruszona została w szeregu publi-
kacji naukowych [2] [4] [11] [20] [22]. Zwraca się w nich uwagę m.in. 
na możliwość i celowość zasilania samochodów-chłodni ze źródeł 
energii elektrycznej nie tylko podczas przewozów, ale też postojów, 
wynikających z ograniczenia czasu pracy kierowców przy transpor-
cie ładunków na dalekie odległości [2] [4]. Podobne miejsca posto-
jowe promowane są przez firmę Tesla, która tworzy sieć miejsc do 
zasilania elektrycznych samochodów osobowych [10]. 

Obecnie w Polsce trwa rozbudowa sieci autostrad i dróg eks-
presowych. Według danych raportu rocznego za 2014 rok General-
nej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w Polsce funk-
cjonuje 1553,2 km autostrad oraz 1472,5 km dróg ekspresowych, a 
495,6 km jest w trakcie realizacji [5]. Struktura dróg publicznych 
kraju przedstawia się następująco: 19296 km stanowią drogi krajo-
we, 28480 km - drogi wojewódzkie, 125274 km - drogi powiatowe i 
242923 km - drogi gminne, co w sumie daje 415973 km dróg [26]. 
Największy udział przypada na drogi gminne - 58,4% ogółu, na 
drugim miejscu plasują się drogi powiatowe, następnie drogi woje-
wódzkie i krajowe. 

Rozwój motoryzacji sprawia, że wzrasta zapotrzebowanie na 
parkingi, czyli miejsca, które pozwalają na postój pojazdów niebę-
dących w ruchu [15] [25]. Stanowią one też nieodłączny element 
miejsc obsługi podróżnych, tzw. MOP-ów. Lokalizowane poza koro-
ną drogi miejsca obsługi podróżnych w zależności od zakresu usług 
dzielą się na trzy grupy [14] [23]: 

− MOP I - wypoczynkowe, 
− MOP II - wypoczynkowo-usługowe, 
− MOP III - najbardziej zaawansowana forma miejsca obsługi 

podróżnych spełniająca funkcje wypoczynkowe i usługowe, a 
także szereg funkcji pomocniczych. 

W Polsce właścicielem miejsc obsługi podróżnych jest General-
na Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), która je wy-
dzierżawia. Wpływy z dzierżawy zasilają budżet Krajowego Fundu-
szu Drogowego. Na koniec 2014 roku w Polsce przy drogach pod 
zarządem GDDKiA działały 33 MOP kategorii II i III, z których 22 
znajdowały się przy autostradach (A1, A2, A4, A18), a 11 obiektów 
przy drogach ekspresowych [5]. GDDKiA regularnie ogłasza prze-
targi na kolejne obiekty tego typu. W najbliższym czasie planuje się 
udostępnienie podróżnym kolejnych 22 obiektów. Rozbudowa sieci 
tych obiektów powinna uwzględniać współczesne trendy rozwoju 
transportu samochodowego, w tym przewozów ładunków w samo-
chodach-chłodniach. W związku z tym, celem artykułu jest opraco-
wanie jednego z wariantów koncepcji sieci miejsc specjalistycznej 
obsługi samochodów-chłodni na terenie Polski. 

1. Dynamika eksportu i importu produktów spożywczych 

Znaczenie Polski w handlu międzynarodowym stale wzrasta. 
Polska produkuje wiele towarów, które eksportowane są do różnych 
krajów położonych nie tylko w Europie. Ponadto, stale wzrasta 
znaczenie kraju na rynku Unii Europejskiej. Polska jest krajem, który 
jako jeden z nielicznych w Europie nie odnotował ujemnego PKB 
spowodowanego kryzysem gospodarczym z roku 2008. Wiąże się z 
tym wzrost polskiego eksportu, który dominuje nad importem oraz w 
roku 2015 ukształtował się na poziomie 222 339 mln euro [6] (rys. 
1). Na rysunku 2 przedstawiona została struktura wartości importu i 
eksportu Polski według danych rocznika statystycznego handlu 
zagranicznego za 2014 rok [17]. 

Największym partnerem handlowym Polski są Niemcy, wartość 
współpracy Polski z Niemcami zarówno w przypadku importu jak i 
eksportu ponad dwukrotnie wyższa, niż z krajem plasującym się na 
drugim miejscu (Chiny (import), Czechy (eksport)). Innymi ważnymi 
partnerami handlowymi dla Polski są: Rosja, Wielka Brytania, Wło-
chy, Holandia, Francja itp. [17] Analizując dane rocznika statystycz-
nego można stwierdzić, że głównym kierunkiem przewozów zarów-
no dla importu, jak i eksportu jest Europa Zachodnia, ale ponieważ 
Polska ma także partnerów handlowych w innych częściach świata 
import i eksport odbywają się także w kierunkach wschodnim, połu-
dniowym oraz północnym. 

Dużą grupę zarówno wśród towarów eksportowanych, jak i im-
portowanych stanowią towary wymagające stałych klimatycznych 
warunków przewozu, a więc w większości są to artykuły spożywcze. 
Z przedstawionych wykresów (rys. 2) wynika, że import żywności i 
zwierząt żywych stanowi 7,3% ogólnej wartości importu, natomiast 
ich eksport jest większy i stanowi 10,8% ogólnej wartości eksportu. 
Towary te mają znaczący udział zarówno w imporcie, jak i w eks-
porcie kraju. 
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Rys. 1. Całkowity eksport z Polski w latach 2006-2015 w mln euro [6] 
 
a) 

 
 
b) 

 
Rys. 2. Struktura wartości importu i eksportu według sekcji w 2014 roku 
[17]: a) import; b) eksport 
 

Analiza eksportu żywności wykazała, że spośród produktów po-
chodzenia zwierzęcego Polska eksportuje najwięcej mięsa i jadal-
nych podrobów z drobiu - świeżych, schłodzonych lub zamrożonych 
- wartość eksportu do pięciu głównych odbiorców wyniósł 3528,484 
mln zł, na drugim miejscu znalazło się mięso wołowe świeże lub 
schłodzone - 2196,87 mln zł, a na trzecim miejscu uplasowało się 
mięso wieprzowe świeże - 1464,515 mln zł. Najwięcej spośród 
produktów roślinnych Polska eksportuje owoców takich jak: jabłka, 
gruszki i pigwy świeże (wartość eksportu tych towarów to 1154,21 
mln zł), druga grupa to owoce zamrożone - 1097,423 mln zł, a 
trzecią grupę stanowią warzywa oprócz strączkowych, grzyby 
uprawne, szparagi, oliwki – 956,814 mln zł [17]. W tabeli 1 przed-
stawiono wartość polskiego eksportu artykułów spożywczych do 
wybranych krajów. 

Tab. 1. Główni odbiorcy ładunków szybko psujących się eksportowanych 
z Polski w 2014 roku [opracowanie własne na podstawie [17] 

Lp. Kraj 
Wartość eks-

portu 
[tys. zł] 

Lp. Kraj 
Wartość eks-

portu 
[tys. zł] 

1 Niemcy 5 617 704,9 16 Dania 186 648,8
2 Włochy 2 097 008,3 17 Chiny 170 713,4
3 Wielka Brytania 1 621 091,8 18 Hong Kong 118 139,9
4 Holandia 1 527 797,0 19 Wietnam 113 661,8
5 Czechy 1 377 184,9 20 Kazachstan 76 661,3
6 Rosja 1 372 989,9 21 Izrael 67 656,6
7 Francja 1 347 575,2 22 Uzbekistan 62 525,4
8 Białoruś 710 283,3 23 Rumunia 60 755,3
9 Słowacja 606 446,9 24 Litwa 59 792,1
10 Algieria 550 026,0 25 Węgry 49 750,7
11 Ukraina 346 976,4 26 Malezja 49 195,4
12 Hiszpania 274 992,1 27 Bułgaria 41 026,3
13 Belgia 235 527,5 28 Serbia 7 897,9
14 USA 225 134,4 29 Mołdawia 5 472,2
15 Szwecja 198 754,0 30 Azerbejdżan 3 144,4

 
Podobnie, jak w przypadku eksportu ogółem, największym od-

biorcą artykułów szybko psujących się z Polski są Niemcy. Ważnym 
wydarzeniem, które wpłynęło na eksport produktów żywnościowych 
z Polski, było wprowadzenie przez Federację Rosyjską w 2014 roku 
embarga na wiele towarów, w tym jabłka, wieprzowinę itp. Przykła-
dowo w pierwszej połowie 2015 roku odnotowano spadek eksportu 
polskich przetworów mleczarskich aż o 20% w porównaniu z rokiem 
poprzednim [8], na co duży wpływ miało wspomniane embargo. 
Polskie firmy sektora spożywczego poradziły sobie z tym proble-
mem znajdując nowe rynki zbytu i tym samym rekompensując 
spadek eksportu do Rosji. Analizując rynek przewozów produktów 
żywnościowych można stwierdzić, że jest on dynamiczny, szybko 
reaguje na zmiany na innych rynkach i zależy od preferencji konsu-
mentów. 

2. Potrzeba specjalistycznej obsługi samochodów-
chłodni w miejscach ich postoju 

Samochody-chłodnie wykorzystywane w przewozach żywności 
wyposażane są agregaty chłodnicze, które muszą zapewniać 
utrzymanie pożądanej temperatury w naczepie na stałym poziomie 
przez cały czas trwania transportu łącznie z postojami pojazdu [2] 
[22]. Agregat ten zasadniczo jest zasilany od własnego silnika. 
Dobór odpowiedniego agregatu uzależniony jest od kubatury zabu-
dowy pojazdu oraz jej izolacji, a także pożądanej temperatury prze-
wozu ładunku. Postój samochodów-chłodni wymaga ciągłej pracy 
agregatu. W miejscach postoju przydatne może być więc stworzenie 
odpowiednich stanowisk umożliwiających podłączenie agregatu do 
zasilania prądem z sieci elektrycznej [2] [20]. Główną zaletą takiego 
rozwiązania jest utrzymanie stałej temperatury bez konieczności 
ciągłej pracy silnika spalinowego. Wpłynęłoby to na zmniejszenie 
hałasu, który takie silniki generują. Hałas ten negatywnie wpływa na 
otoczenie, może przeszkadzać kierowcom podczas odpoczynku. 
Przy projektowaniu miejsc obsługi podróżnych warto wziąć pod 
uwagę umieszczenie miejsc postojowych dla samochodów-chłodni 
zasilanych silnikiem spalinowym w oddaleniu od obiektów mieszkal-
nych, restauracyjnych czy rekreacyjnych. 

Stanowiska do obsługi specjalistycznej samochodów-chłodni 
powinny być umieszczane w obiektach MOP w takich miejscach, 
które minimalizują zbędne nagrzewanie środka transportu. Jest to 
istotne, ponieważ im wyższa temperatura panuje na zewnątrz po-
jazdu tym większy jest pobór mocy przez agregat i odpowiednio 
większe jest zużycie paliwa. Nasłonecznienie w lecie dwóch ścian 
naczepy chłodniczej czy kontenera chłodniczego (dach i ściana 
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boczna) powoduje wzrost zużycia energii około 15% [3] [2]. Z tego 
względu należy umieszczać miejsca postoju pojazdów-chłodni w 
strefach jak najmniej nasłonecznionych lub specjalnie stwarzać 
takie miejsca poprzez wybudowanie wiat zabezpieczających samo-
chody-chłodnie również przed oddziaływaniem zjawisk atmosfe-
rycznych takich jak deszcz czy grad. 

Aby usprawnić obsługę samochodów-chłodni warto przeszkolić 
pracowników MOP. Pracownicy tacy mieliby za zadanie podłączenie 
samochodu do gniazda elektrycznego zasilającego agregat chłodni-
czy. Jeśli miejsca specjalistycznej obsługi samochodów-chłodni 
staną się popularnym rozwiązaniem, z którego będzie korzystać 
wielu kierowców1, racjonalnym byłoby wprowadzenie systemu re-
zerwacji tych miejsc [1] [19]. Osoby zatrudnione w takich miejscach 
byłyby też odpowiedzialne za pobieranie opłat związanych z korzy-
staniem z energii elektrycznej. 

System poboru opłat za wykorzystaną energię elektryczną mo-
że opierać się na kilku różnych koncepcjach. Jedną z nich jest 
opłata z góry w wyznaczonym miejscu np. na stacji paliw. Takie 
rozwiązanie nie wymaga budowy osobnych stanowisk do pobierania 
opłat, co redukuje koszty związane z budową miejsc obsługi samo-
chodów-chłodni. Innym sposobem na pobieranie opłat jest wykorzy-
stanie automatów (tzw. energomatów) podobnych do tych obsługu-
jących np. odkurzacze na stacjach paliw. Kierowca chcący skorzy-
stać z prądu z sieci elektrycznej dokonuje opłatę w wysokości po-
danej w cenniku, po czym gniazdo zasilania zostaje podłączone do 
prądu. Rozwiązanie to usprawniłoby korzystanie z miejsc postoju, 
ponieważ opłata uiszczana byłaby bezpośrednio przy gnieździe 
elektrycznym. Bardziej skomplikowanym sposobem poboru opłat 
wydaje się zastosowanie systemu kart, którymi kierowca może 
płacić za zużytą energię. Poprzez zastosowanie karty w systemie 
elektronicznym rejestrowane są dane kierowcy, firmy transportowej, 
wielkości zużytej energii elektrycznej, a następnie przewoźnik rozli-
cza się bezpośrednio z dostawcą energii. Karty stosowane do reali-
zacji płatności za paliwo również mogą być wykorzystane do nali-
czania opłat za energię elektryczną wykorzystaną przez samochód-
chłodnię. 

3. Potrzeba specjalistycznej obsługi samochodów-
chłodni w miejscach ich postoju 

Lokalizację miejsc parkingowych do specjalistycznej obsługi 
samochodów-chłodni zaproponowano na podstawie analizy studium 
przypadku. W ramach tego studium rozpatrzono przewóz ładunków 
szybko psujących się trzema trasami: 

I: Gdynia - Katowice, 
II: Biała Podlaska - Słubice, 
III: Rzeszów - Zgorzelec. 
Do analizy wybrano trasy, które są preferowane przez firmy, 

specjalizujące się w przewozach ładunków szybko psujących się w 
relacjach eksportowych i importowych, a jednocześnie są częściami 
europejskich korytarzy transportowych. Wszystkie trzy trasy prowa-
dzą autostradami, czyli drogami, przy których lokalizowane są miej-
sca obsługi podróżnych, które w tej analizie są podstawą rozmiesz-
czenia punktów postojowych dla samochodów-chłodni. 

Kierowca samochodu-chłodni wyruszając w trasę musi prze-
strzegać zasad Umowy Europejskiej dotyczącej pracy załóg pojaz-
dów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR) 
[24]. Po 4,5 godzinie jazdy kierowcy przysługuje przerwa 45 minu-

                                                 
1 Przeprowadzone przez autorów liczne wywiady z kierowcami pokazują, że 
kierowcy (prawie w 100%) są zainteresowani korzystaniem ze specjalistycznej sieci 
obsługi samochodów-chłodni na MOPach, przy akceptacji kierownictwa firm 
transportowych. Stąd kampania promocyjna omawianego przedsięwzięcia powinna 
być skierowana nie tylko do GDDKiA, ale również do kierowników firm 
transportowych i logistycznych. 

towa, a po kolejnym takim okresie kierowca zobowiązany jest odbyć 
dłuższy odpoczynek. Dzienny czas pracy nie może przekroczyć 9 
godzin, jednak może zostać wydłużony do 10 godzin. 

Według kodeksu drogowego prędkość, z jaką może poruszać 
się samochód ciężarowy na autostradzie wynosi 80 km/h [7]. Po-
nieważ na drodze mogą zaistnieć różne nieprzewidziane zdarzenia, 
takie jak wypadki, remonty, czy niesprzyjające warunki pogodowe, 
możliwe jest zmniejszenie średniej prędkości do 60 km/h. Dlatego, 
analizie poddano dwa warianty poruszania się pojazdu w ramach 
analizowanych tras: ze średnimi prędkościami 80 i 60 km/h. Na 
rozmieszczenie miejsc obsługi samochodów-chłodni wpływa rów-
nież kierunek poruszania się pojazdu, dlatego obliczeń dokonano 
dla przewozów realizowanych w obu kierunkach pomiędzy wybra-
nymi miastami dla każdej trasy. 

W analizie przyjęto następujące założenia: 
− prędkość poruszania się pojazdu jest prędkością średnią na 

danej trasie, 
− postój samochodu odbywa się po 4,5 godzinie jazdy, 
− w miejscu postoju samochód zatrzymuje się zarówno na krót-

kie przerwy, jak i na odpoczynki dzienne. 
Uwzględniając przyjęte założenia stworzony został algorytm 

wyboru miejsc specjalistycznej obsługi samochodów-chłodni (rys. 
3), który wykorzystano do wyznaczenia takich miejsc na terenie 
Polski. 

Pierwsza analizowana trasa prowadzi autostradą A1 z Katowic 
do portu w Gdyni. Jest to trasa warta rozważenia, ponieważ polscy 
przedsiębiorcy eksportują wiele towarów szybko psujących się do 
krajów pozaeuropejskich z wykorzystaniem transportu morskiego. 
W Gdyni znajduje się chłodnia portowa firmy Igloport Sp. z o.o., w 
której magazynuje się wiele towarów szybko psujących się. W 
pobliżu Katowic znajduje się kilka dużych zakładów produkujących 
towary szybko psujące się. Ponadto jest to rejon zurbanizowany, co 
wpływa na wysoką konsumpcje tych towarów, co z kolei sprawia, że 
wiele ładunków tego typu jest transportowanych w tym kierunku. 
Trasa z Gdyni do Katowic jest częścią europejskiej drogi E75, czyli 
Transeuropejskiego Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk, 
który łączy kraje skandynawskie z krajami leżącymi nad Morzem 
Śródziemnym. Z rozmieszczonych wzdłuż niej miejsc przystosowa-
nych do specjalistycznej obsługi samochodów-chłodni mogliby 
korzystać kierowcy przewożący towary eksportowe nie tylko z Pol-
ski, ale też z krajów Europy Południowej. Wzdłuż trasy znajduje się 
wiele zakładów produkujących żywność, które mogłyby korzystać z 
MOPów wyposażonych w omawiane miejsca podczas transportu 
swoich towarów. Analizowana trasa ma długość 550 km i przebiega 
prawie w całości autostradą A1. Na rysunku 4a przedstawiono 
przebieg trasy wraz z zaznaczeniem wybranych zakładów-
producentów towarów szybko psujące się. Kolorem zielonym ozna-
czono zakłady mleczarskie, kolorem czerwonym zakłady przetwór-
stwa mięsnego, kolorem żółtym zakłady produkujące mrożone 
warzywa i owoce. 

 
Rys. 3. Algorytm wyboru lokalizacji miejsc specjalistycznej obsługi samo-
chodów-chłodni 

Wybór lokalizacji MOP 

Określenie trasy przewozu ładunku 

- Kierunek przewozu ładunku 
- Prędkość ruchu pojazdu 
- Potrzeba postojów 

Obliczenia 

Czas pracy 
kierowcy 

Warunki na 
trasie 

Istniejący 
stan sieci 
dróg oraz 
sieć MOP 
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Uwzględniając przyjęte do przeprowadzenia analizy założenia, 
obliczono, na którym kilometrze trasy powinno się umieścić miejsca 
do specjalistycznej obsługi samochodów-chłodni. W zależności od 
miejsca rozpoczęcia przewozu obliczeń dokonano dla dwóch kie-
runków ruchu pojazdów (tabela 2), tj. Katowice – Gdynia i Gdynia – 
Katowice. 

 
Tab. 2. Wyniki obliczeń rozmieszczenia MOPów przystosowanych do 
specjalistycznej obsługi samochodów-chłodni dla trasy I 
Średnia 

prędkość 
poruszania 
się pojazdu 
na wybranej 
trasie [km/h] 

Postój I Postój II

Kilometr 
trasy 

MOP 

Kilometr 
trasy 

MOP

Kierunek 
Gdynia - 
Katowice 

Kierunek 
Katowice - 

Gdynia 

Kierunek 
Gdynia - 
Katowice 

Kierunek 
Katowice -

Gdynia 

60  270 
MOP II 
Lubień 

Południe 

MOP II 
Lubień 
Północ 

540 
MOP II Wierz-

chowisko 
Wschód 

MOP II 
Olsze 

80 360 MOP III 
Nowostawy 

MOP II 
Nowa Wieś

- - - 

 
Tab. 3. Wyniki obliczeń rozmieszczenia MOPów przystosowanych do 
specjalistycznej obsługi samochodów-chłodni dla trasy II 
Średnia pręd-

kość poruszania 
się pojazdu na 
wybranej trasie 

[km/h] 

Postój I Postój II

Kilometr 
trasy 

MOP 
Kilometr 

trasy 

MOP
Kierunek 

Rzeszów - 
Zgorzelec 

Kierunek 
Zgorzelec 
- Rzeszów 

Kierunek 
Rzeszów - 
Zgorzelec 

Kierunek 
Zgorzelec 
- Rzeszów

60 270 MOP II 
Rachowice 

MOP II 
Kozłów 

540 

MOP III 
Kraśnik 
Dolny 

Południe 

MOP III 
Paszczyna 

Północ 

80 360 
MOP III 
Młyński 

Staw 

MOP III 
Morawica 

- - - 

 
Jadąc z prędkością 80 km/h kierowca jest w stanie pokonać tra-

sę z Gdyni do Katowic zatrzymując się tylko jeden raz. W przypadku 
poruszania się ze średnią prędkością 60 km/h, zgodnie z oblicze-
niami, kierowca będzie musiał zatrzymać się dwa razy. Na rysunku 
4b przedstawiono propozycję rozmieszczenia miejsc przystosowa-
nych do obsługi samochodów-chłodni na trasie I. 

Druga rozpatrywana trasa prowadzi z Rzeszowa do Zgorzelca 
autostradą A4. Jest to ważna trasa na mapie Polski, ponieważ 
prowadzi drogą europejską E40, która łączy Calais, leżące nad 
kanałem La Manche we Francji z granicą kazachsko-chińską. Pol-
scy przedsiębiorcy eksportują wiele towarów do krajów Europy 
Zachodniej, przede wszystkim do Niemiec, w Zgorzelcu przebiega 
granica polsko-niemiecka. Ponadto jest to znacząca trasa z punktu 
widzenia zaopatrzenia w produkty szybko psujące się Krakowa i 
Wrocławia, które są dużymi ośrodkami konsumpcji tych towarów. W 
przebiegu tej trasy w południowo - wschodniej Polsce znajduje się 
Rzeszów, co także uzasadnia wybór tej trasy do analizy, ponieważ 
polscy przedsiębiorcy eksportują wiele towarów na Ukrainę. Wzdłuż 
trasy również zlokalizowanych jest wiele zakładów produkujących 
towary szybko psujące się (rys. 5a, oznaczenie kolorami podobne 
jak na rysunku 4a). Z miejsc specjalistycznej obsługi samochodów-
chłodni rozlokowanych wzdłuż tej trasy mogliby korzystać nie tylko 
polscy kierowcy, ale też wszyscy poruszający się korytarzem E40. 
Wybrany odcinek analizowanej trasy ma 584 km i przebiega w 
całości autostradą A4. 

Na podstawie założeń przyjętych do wykonania analizy obliczo-
no, na którym kilometrze trasy powinno się umieścić miejsce do 
specjalistycznej obsługi samochodów-chłodni. Jak poprzednio 
obliczeń dla trasy II dokonano dla przewozu produktów w dwóch 
kierunkach (tabela 3, rys. 5b): 
− kierunek Rzeszów - Zgorzelec, 
− kierunek Zgorzelec - Rzeszów. 

a) 

 
 
b)  

 
Rys. 4. Przebieg trasy I: a) wybrane zakłady produkujące przetwory 
mleczne, mięsne oraz mrożone warzywa i owoce w pobliżu trasy; b) 
propozycja rozmieszczenia miejsc postoju samochodów-chłodni 

 
Trzecia analizowana trasa łączy miejscowości Biała Podlaska i 

Słubice. Trasa prowadzi autostradą A2 i stanowi część europejskiej 
trasy E30 łączącej irlandzki port Cork z rosyjskim miastem Omsk. 
Jest to trasa, na której warto umieścić miejsca postojowe samocho-
dów-chłodni, ponieważ wielu polskich przedsiębiorców eksportuje 
produkty szybko psujące się do Niemiec i innych krajów Europy 
Zachodniej. Ponadto z takich miejsc mogliby korzystać także przed-
siębiorcy z Europy Wschodniej eksportujący swoje towary do krajów 
zachodnich. Słubice znajdują się na granicy polsko - niemieckiej, co 
uzasadnia wybór tej trasy do analizy, a w okolicy Białej Podlaskiej 
znajduje się wiele zakładów produkujących towary szybko psujące 
się. Trasa przebiega przez duże miejscowości Polski, w tym War-
szawę, Łódź i Poznań, które stanowią ośrodki konsumpcji towarów 
wymagających chłodzenia. Analizowana trasa liczy 646 km i prze-
biega autostradą A2. Na rysunku 6a przedstawiono przebieg trasy 
Biała Podlaska - Słubice wraz z rozmieszczeniem zakładów produ-
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kujących mleko, mięso i mrożonki (oznaczenie kolorami podobne 
jak na rysunku 4a). Wyniki obliczeń dla obu kierunków trasy III 
(Biała Podlaska - Słubice i Słubice - Biała Podlaska) przedstawiono 
w tabeli 4, natomiast na rysunku 6b przedstawiono propozycję 
rozmieszczenia miejsc przystosowanych do obsługi samochodów-
chłodni na tej trasie. 

 
a) 

 
 
b)  

 
Rys. 5. Przebieg trasy II: a) wybrane zakłady produkujące przetwory 
mleczne, mięsne oraz mrożone warzywa i owoce w pobliżu trasy; b) propo-
zycja rozmieszczenia miejsc postoju samochodów-chłodni 
 

a) 

 
 
b)  

 
Rys. 6. Przebieg trasy III: a) wybrane zakłady produkujące przetwory 
mleczne, mięsne oraz mrożone warzywa i owoce w pobliżu trasy; b) propo-
zycja rozmieszczenia miejsc postoju samochodów-chłodni 
 

 
Tab. 4. Wyniki obliczeń rozmieszczenia MOPów przystosowanych do 
specjalistycznej obsługi samochodów-chłodni dla trasy III 

Średnia 
prędkość 

poruszania 
się pojazdu 
na wybranej 
trasie [km/h] 

Postój I Postój II

Kilometr 
trasy 

MOP 

Kilometr 
trasy 

MOP
Kierunek 

Biała 
Podlaska - 

Słubice 

Kierunek 
Słubice - 

Biała 
Podlaska 

Kierunek 
Biała 

Podlaska 
- Słubice

Kierunek 
Słubice - 

Biała 
Podlaska 

60 270 MOP III 
Nowostawy

MOP III 
Osiecza 

360 MOP II 
Osiecza 

MOP II 
Niesiułków

80 540 MOP III 
Chociszewo

MOP III 
Jędrzejów 

- - - 
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Tab. 5. Zestawienie niektórych charakterystyk MOPów wybranych do lokalizacji miejsc obsługi samochodów-chłodni.Opracowanie własne na podstawie [9] 
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1 Lubień Południe III A1 33 nie nie tak nie tak tak tak nie tak nie nie
2 Wierzchowisko Wschód II A1 do wydzierżawienia
3 Nowostawy III A2 60 (25)* tak nie tak tak tak tak tak nie tak nie tak
4 Lubień Północ II A1 30 nie nie tak nie tak tak tak nie tak nie nie
5 Nowa Wieś II A1 29 (7)* nie nie tak nie tak nie nie nie tak nie nie
6 Olsze II A1 15 (2)* tak nie tak nie tak tak tak nie tak nie nie
7 Rachowice II A4 31 tak nie tak tak tak tak tak nie tak nie tak
8 Młyński Staw III A4 48 (10)* tak tak tak tak tak tak tak tak tak nie tak
9 Kraśnik Dolny III A4 50 (2)* tak nie tak tak tak tak tak tak tak nie tak

10 Kozłów II A4 35 tak nie tak tak tak tak tak nie tak nie tak
11 Morawica III A4 24 tak nie tak tak tak tak tak tak tak tak nie
12 Paszczyna Północ III A4 do wydzierżawienia
13 Chociszewo II A2 54 tak nie tak tak tak tak tak nie tak nie nie
14 Osiecza II A2 23 tak nie tak nie tak tak tak tak tak tak nie
15 Osiecza III A2 18 tak nie tak nie tak tak tak nie tak nie nie
16 Jędrzejów II A2 8 tak nie tak nie tak nie nie nie tak nie nie
17 Niesułków II A2 45 (15)* tak nie tak tak tak tak tak nie tak nie tak

* - możliwe jest uzupełnienie miejsc postojowych o dodatkowe stanowiska

 

4. Koncepcja sieci miejsc do specjalistycznej obsługi 
samochodów-chłodni 

Po przeprowadzeniu analizy trzech wybranych tras i dokonaniu 
obliczeń powstała propozycja sieci miejsc postojowych oferujących 
specjalistyczną obsługę samochodów-chłodni (rys. 7). Szczegółowe 
dane wyznaczonych do modernizacji miejsc obsługi podróżnych 
przedstawiono w tabeli 5. Na dwa z nich (MOP II Wierzchowisko 
Wschód oraz MOP III Paszczyna Północ) Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad ogłosiła przetargi, w związku z czym nie są 
one jeszcze użytkowane. W związku z tym, jeszcze na etapie pro-
jektowania i realizacji może być rozważone umieszczenie na ich 
terenie miejsc obsługi samochodów-chodni. 

 

Rys. 7. Propozycja rozmieszczenia miejsc specjalistycznej obsługi 
samochodów-chłodni na analizowanych trasach  

Wszystkie miejsca obsługi podróżnych wyznaczone na podsta-
wie obliczeń posiadają klasę II lub III, a więc są obiektami oferują-
cymi szeroki zakres usług. Wszystkie posiadają sanitariaty, prawie 
wszystkie wyposażone są w stację paliw i restaurację. Miejsca te są 
odpowiednie do lokalizacji na nich miejsc specjalistycznej obsługi 
samochodów-chłodni, ponieważ są bezpieczne - wszystkie są ogro-
dzone i oświetlone, a jeden z nich dodatkowo jest chroniony. Więk-
szość tych obiektów posiada kilkadziesiąt miejsc postojowych dla 
samochodów ciężarowych (jedynie kilka z nich posiada ich mniej niż 
20) co sprawia, że istnieje możliwość wyposażenia przynajmniej 
kilku z nich w urządzenia do podłączenia agregatów chłodniczych 
do prądu. 

Wnioski 

Sieć infrastruktury transportu samochodowego w Polsce stale 
się rozwija. Powstają nowe odcinki autostrad, trwają przebudowy 
istniejących odcinków dróg. Wraz z rozwojem sieci autostrad po-
wstają miejsca obsługi podróżnych istotne z punktu widzenia 
wszystkich użytkowników dróg, a szczególnie kierowców zawodo-
wych, którzy podczas pracy muszą zatrzymywać się na obowiązko-
wych postojach. 

Obsługa samochodów-chłodni nie jest obecnie realizowana w 
miejscach ich postoju. Jej najważniejszym elementem może być 
podłączanie pojazdów do gniazda elektrycznego w celu zmniejsze-
nia zużycia paliwa i hałasu. Przystosowanie istniejących miejsc 
obsługi podróżnych do obsługi samochodów-chłodni sprowadza się, 
więc, przede wszystkim do przygotowania stanowisk postojowych 
wyposażonych w gniazda elektryczne. Proponuje się także wdroże-
nie odpowiedniego systemu poboru opłat za wykorzystaną energię. 

Obecnie w Polsce brak jest aktów prawnych, które regulowałyby 
obsługę samochodów-chłodni, w tym budowę miejsc tej obsługi. 
Rozwój i wdrożenie takich miejsc będzie wymagało odpowiednich 
zapisów w aktach normatywnych regulujących te kwestie. 

Przy polskich autostradach i drogach ekspresowych funkcjonuje 
wiele miejsc obsługi podróżnych, które mogą stanowić podstawę do 
rozważenia lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów-chłodni. 
Doposażenie MOPów w takie miejsca pozwoliłoby na obniżenie 
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kosztów transportu oraz jego szkodliwego oddziaływania na środo-
wisko. Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój przewozów produktów 
spożywczych, a także lokalizację zakładów produkujących te towary 
obejmującą teren całego kraju, należy zaznaczyć, że sieć miejsc 
obsługi samochodów-chłodni powinna być jak najgęstsza, aby 
spełniać oczekiwania wszystkich potencjalnych użytkowników. 

Obecność miejsc przystosowanych do specjalistycznej obsługi 
samochodów-chłodni może przyczynić się do zmniejszenia kosztów 
przewozów, co jest korzystne głównie dla przewoźników oraz pro-
ducentów, ale także pośrednio dla konsumentów. Ponadto, redukcja 
zużycia paliwa ma korzystne oddziaływanie na środowisko poprzez 
zmniejszenie emisji spalin. 

W wyniku przeprowadzonej analizy powstała wstępna koncep-
cja sieci miejsc do specjalistycznej obsługi samochodów-chłodni, 
która będzie w przyszłości poszerzana i uzupełniana. Dalsze kie-
runki badań będą poświęcone rozbudowie zaproponowanej sieci 
oraz dokładnemu zaprojektowaniu takich miejsc. 
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The concept of parking network for specialized service  
of refrigerated trucks in Poland. The case study 

The article aims to create the concept of parking network for 
specialized service of refrigerated trucks based on the case study 
analysis. The article investigates the directions of foreign trade of 
perishable products in Poland. The need to use specialized parking 
spaces for refrigerated trucks service during their stop was justified. 
The case study was considered and includes an analysis of three 
selected routes of food products transportation. The conducted 
calculations take into account the possibility of vehicles moving with 
2 speeds, as well as driver’s working time limitation. That allowed to 
identify possible location of parking spaces which can be used for 
specialized service of refrigerated trucks. As the result of research, 
one of the variants of the concept of rest and service areas network 
for these transport means was created. 
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