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WPROWADZENIE 

 

 Priorytetem polskiej polityki transportowej jest dostosowanie polskiego systemu 

transportowego do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej. Jednym z elementów tej 

polityki jest rozwój technologii transportu multimodalnego. 

 Na rynku europejskim przewozy multimodalne stanowią alternatywę dla transportu 

drogowego. Umożliwiają zwiększenie udziału w przewozach bardziej ekologicznych gałęzi 

transportu: kolei, transportu morskiego i żeglugi śródlądowej. Integracja wewnętrzna 

przewozów z udziałem dwóch lub więcej środków transportu obejmuje nie tylko aspekty 

techniczno-technologiczne ale także organizacyjne. Operatorzy transportu multimodalnego 

przejmują odpowiedzialność za cały łańcuch transportowy, od nadawcy do odbiorcy.  

 Wdrażanie technologii transportu multimodalnego w Polsce przebiega 

wielokierunkowo. Budowana jest niezbędna infrastruktura transportowa oraz tworzona jest 

odpowiednia struktura organizacyjna. Rząd polski oraz inne instytucje państwowe kreują 

politykę dającą preferencje dla transportu multimodalnego. Najtrudniejsze jest jednak 

dokonanie zmian na poziomie mikroekonomicznym. Przedsiębiorstwa muszą dokonać swego 

rodzaju "rewolucji logistycznej", której elementem jest wprowadzenie nowoczesnych 

technologii transportowych. Konteneryzacja ładunków oraz zmiana reżimu czasowego dostaw 

warunkują wzrost popytu na przewozy multimodalne. 

 Ważnymi elementami budowanej w Polsce infrastruktury transportowej są terminale 

transportu multimodalnego. Niezbędna jest modernizacja istniejących terminali i budowa 

nowych w wybranych obszarach kraju. Niektóre terminale mają być nie tylko miejscami 

przeładunku i składowania ładunków ale również centrami oferującymi szereg usług 

logistycznych. Program rozwoju polskiego transportu zakłada budowę takiego terminalu w 

węźle szczecińskim. Jego dokładna lokalizacja i wyposażenie nie są jeszcze określone. 

Trwają prace przygotowawcze pozwalające precyzyjnie określić wielkość i strukturę potoków 

ładunków zjednostkowanych, które będzie obsługiwał przyszły terminal. Koncepcja budowy 

terminalu jest obecnie tematem roboczym odpowiednich jednostek władz administracyjnych 

województwa i miasta Szczecina. Liczące się podmioty gospodarcze reprezentujące różne 

gałęzie transportowe są również zaangażowane w to przedsięwzięcie. 

 Niniejsza praca podejmuje problem lokalizacji terminalu w węźle szczecińskim. 

Podstawowa teza badawcza brzmi: wielokryterialna analiza lokalizacji terminalu 
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międzynarodowych przewozów multimodalnych w węźle szczecińskim pozwoli na 

dokonanie racjonalnego wyboru tej lokalizacji. Zakres pracy naukowej obejmuje 

analizę sieci połączeń transportowych tworzących szczeciński węzeł transportowy w 

powiązaniu z zapleczem dowozowo-odwozowym ciążącym do tego węzła. Zaplecze to 

stanowi obszar regionu szczecińskiego, który obejmuje obszar całego województwa 

zachodniopomorskiego po stronie polskiej i przygraniczne obszary landów Brandenburgia i 

Pomorze Przednie po stronie niemieckiej. 

 Celem niniejszej pracy doktorskiej jest wyznaczenie racjonalnej lokalizacji 

terminalu międzynarodowych przewozów multimodalnych w węźle szczecińskim. 

Racjonalny wybór jest oparty o analizę szeregu kryteriów badawczych decydujących o 

efektywności lokalizacji. Kryteria dotyczą między innymi: powiązań terminalu z 

infrastrukturą transportową, jego wielkości i ujemnego oddziaływania na środowisko. 

Decydujące znaczenie mają kryteria dostępności bliższego i dalszego zaplecza terminalu. 

Podstawowym narzędziem badawczym jest analiza porównawcza wybranych wariantów 

lokalizacji. W analizie pomocny jest rachunek ekonomiczny z wykorzystaniem metod 

dyskontowych. Istotne znaczenie dla wyboru najbardziej efektywnego wariantu ma także 

porównanie średnich czasów przejazdu w określonych relacjach transportowych. 

 Praca doktorska obejmuje sześć rozdziałów. Pierwszy rozdział zawiera wyjaśnienie 

podstawowej terminologii związanej z tematem badawczym. Autor przyjął założenie, że w 

całej pracy będzie używał określenia transport multimodalny, również zastępując nim bardzo 

zbliżone znaczeniowo terminy: transport intermodalny i kombinowany. Pojęć transport 

multimodalny i intermodalny można używać wymiennie, natomiast transport kombinowany 

jest nazwą odnoszącą się do technologii przewozu. 

 Ponadto w rozdziale pierwszym Autor scharakteryzował rozwój transportu 

multimodalnego w Stanach Zjednoczonych, Europie i Polsce. Praca przedstawia największe 

europejskie organizacje zrzeszające operatorów transportu multimodalnego. Szczegółowo 

został omówiony rozwój poszczególnych technologii multimodalnych w Polsce. Treść 

rozdziału pozwala na ustalenie czynników mających wpływ na obecny i przyszły stan sektora 

polskiego rynku transportowego jakim są przewozy multimodalne. 

 Rozdział drugi zawiera analizę wybranych ekonomicznych i technologicznych 

uwarunkowań transportu multimodalnego. W wyniku analizy strumieni ładunkowych w 

europejskim handlu zagranicznym Autor oszacował wielkość potencjalnego rynku 

przewozów multimodalnych oraz stopień jego wykorzystania. Podane zostały czynniki 

decydujące o podatności ładunków na nowoczesne technologie transportowe. 
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 Największym konkurentem dla przewozów multimodalnych jest transport drogowy. 

Stąd, Autor porównał te dwie gałęzie transportu biorąc pod uwagę najważniejsze kryteria 

decydujące o wyborze środka transportu przez użytkowników. Do tych kryteriów należą: 

odległość przewozu, cena oraz jakość świadczonych usług. Dodatkowo wzięto pod uwagę 

kryterium kosztów zewnętrznych generowanych przez poszczególne gałęzie transportu.  

 Charakterystykę technologiczną transportu multimodalnego zawartą w rozdziale 

drugim stanowi podział i opis jednostek ładunkowych i środków transportu używanych przez 

ten rodzaj transportu. Scharakteryzowano także organizacyjne i technologiczne aspekty 

połączeń multimodalnych. 

 Rozdział trzeci podejmuje temat budowy i eksploatacji terminalu transportu 

multimodalnego. Na początku rozdziału Autor wyjaśnia różnice pomiędzy pojęciami: 

terminal multimodalny i centrum logistyczne. Wyjaśnione zostały warunki jakie musi 

spełniać terminal aby mógł pełnić funkcję centrum logistycznego. W dalszej części opisano 

infrastrukturę i wyposażenie dwóch typów terminali występujących na rynku europejskim: 

morskiego i lądowego. Scharakteryzowano na wybranych przykładach rolę operatora 

terminalu odpowiadającego za szeroko pojętą eksploatację terminalu. Zwrócono szczególną 

uwagę na znaczenie systemów informatycznych sterujących pracą terminalu. 

 Rozdział trzeci zawiera również szczegółową charakterystykę terminali 

multimodalnych w Polsce. Podane zostały czynniki warunkujące rozwój sieci terminali w 

naszym kraju. 

 W rozdziale czwartym scharakteryzowano uwarunkowania lokalizacji terminalu 

multimodalnego w węźle szczecińskim. Wyznaczono obszar regionu szczecińskiego i węzła 

szczecińskiego stanowiących przedmiot pracy badawczej. Tym samym, precyzyjnie 

określono granice obszaru, w którym ma być zlokalizowany terminal i jego powiązania 

transportowe z zapleczem dowozowo-odwozowym. Autor dokonał także krótkiej 

charakterystyki społeczno-gospodarczej regionu. 

 Największa część rozdziału czwartego została poświęcona na analizę strumieni 

ładunkowych w obsłudze regionu szczecińskiego. Celem Autora było wyznaczenie masy 

ładunkowej stanowiącej potencjał przewozowy dla transportu multimodalnego. Biorąc pod 

uwagę podatność ładunków na zjednostkowanie, wielkość oraz odległość przewozów, Autor 

określił realny popyt na usługi terminalu multimodalnego zlokalizowanego w węźle 

szczecińskim. Na tej podstawie zostały sformułowane wnioski lokalizacyjne co do wielkości 

terminalu i zakresu oferowanych przez niego usług. 
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 Ponadto rozdział czwarty zawiera trzy przykłady lokalizacji terminali multimodalnych 

pochodzące z Francji i Niemiec. Dają one możliwość sformułowania kolejnych wniosków 

odnoszących się do położenia podobnego terminalu w obrębie węzła szczecińskiego. 

 Rozdział piąty stanowi omówienie kryteriów badawczych decydujących o wyborze 

lokalizacji terminalu międzynarodowych przewozów multimodalnych w węźle szczecińskim. 

Kryteria zostały podzielone na kryteria warunkujące i różnicujące. Pierwsze stanowią 

warunek racjonalnej eksploatacji terminalu, natomiast drugie różnicują możliwe warianty 

lokalizacji. Do kryteriów różnicujących Autor zalicza kryterium nakładów inwestycyjnych i 

kryteria kosztów eksploatacyjnych. Analiza oparta m.in. na rachunku ekonomicznym pozwala 

na ustalenie współczynników wagi dla analizowanych kryteriów różnicujących. Autor podaje 

również metody badawcze dla poszczególnych kryteriów. Pozwalają one na przeprowadzenie 

rachunku, który pozwoli na wybór najbardziej efektywnego ekonomicznie wariantu 

lokalizacji. 

 W rozdziale szóstym Autor omawia wyniki przeprowadzonej analizy efektywności 

lokalizacji terminalu. Na podstawie kryteriów warunkujących zostało wyznaczone pięć 

możliwych wariantów lokalizacji. W dalszym etapie, na podstawie poszczególnych kryteriów 

różnicujących, uszeregowano warianty od najbardziej do najmniej efektywnego 

ekonomicznie. Duża zbieżność otrzymanych wyników dla badanych kryteriów różnicujących 

pozwoliła na wytypowanie wypadkowego, najbardziej efektywnego wariantu lokalizacji.  

 Podsumowanie pracy doktorskiej zawiera krótkie omówienie przeprowadzonej analizy 

oraz wnioski lokalizacyjne dla planowanego terminalu multimodalnego. 

 Do pracy dołączono mapki węzła szczecińskiego i regionu szczecińskiego oraz 

poszczególnych wariantów lokalizacji, analizowanych w toku pracy badawczej, w postaci 

ośmiu załączników. 
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ROZDZIAŁ 1  

ROZWÓJ PRZEWOZÓW MULTIMODALNYCH 

1.1. Definicje 

 Istnieją różnice w zrozumieniu takich terminów jak transport multimodalny, 

intermodalny i kombinowany. Najważniejsze organizacje i podmioty ustanawiające prawo 

międzynarodowe w tej dziedzinie transportu to Europejska Komisja Gospodarcza Organizacji 

Narodów Zjednoczonych (UN/ECE), Parlament Europejski, Komisja Europejska oraz 

Europejska Konferencja Ministrów Transportu (ECMT). Bazując na dokumentach1 tych 

organizacji można przyjąć następujące definicje: 

 

Transport intermodalny - przemieszczanie tej samej jednostki ładunkowej przy użyciu 

różnych gałęzi transportu, lecz bez przeformowywania samej 

jednostki ładunkowej. 

Transport multimodalny - przewóz ładunków przy użyciu co najmniej dwóch różnych 

gałęzi transportu zintegrowany zarówno w płaszczyźnie 

technicznej jak i organizacyjnej. Operator transportu 

multimodalnego (MTO): 

 ponosi odpowiedzialność za cały łańcuch transportowy, 

 zawiera we własnym imieniu umowę przewozu na całej trasie 

od miejsca przyjęcia towaru do miejsca jego przeznaczenia, 

 wystawia jeden dokument przewozu. 

Transport kombinowany - transport ładunków z użyciem dwóch środków różnych gałęzi 

transportu, z których jeden (bierny) środek transportu jest 

przewożony przez drugi (czynny), który wykorzystuje do tego 

odpowiednią infrastrukturę transportową i zużywa energię. Dobór 

aktywnego środka transportu spośród alternatywnych gałęzi 

                                                 
1 United Nations Convention on Multimodal Transport of Goods, 1980 
Code for Modes of Transport, ECE/FAL Recommendation No 19 
Glossary for Transport Statistics - Intermodal Transport, Eurostat, ECMT, UN/ECE 1997 
Declaration on Combined Transport, CEMT/CM(96)16 
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transportowych odbywa się na zasadzie maksymalizacji korzyści 

osiągniętych z jego użycia. Do podstawowych odmian transportu 

kombinowanego należą: 

 transport szynowo-drogowy, 

 transport morsko-drogowy, 

 transport morsko-kolejowy, 

 transport rzeczno-drogowy. 

Transport szynowo-drogowy jest najbardziej rozpowszechnioną formą transportu 

kombinowanego i często z nim utożsamiany. Rozróżnia się dwie odmiany połączeń szynowo-

drogowych. 

Transport kombinowany nietowarzyszący - przewóz jednostek transportu drogowego: 

kontenerów, nadwozi wymiennych i naczep siodłowych koleją 

bez towarzyszących im kierowców. Ze względu na pionową 

technologię przeładunku dla tej formy przewozu używa się też 

nazwy ,,na barana” (ang. piggy-back, niem. Huckepack). 

 

 

 

a) b) 

 

 

c) 

Rysunek nr 1. 

Jednostki ładunkowe transportu drogowego: a) nadwozie wymienne,  
b) kontener - cysterna, c) naczepa siodłowa 

Źródło: http://www.hupac.ch/ 
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Rysunek nr 2. 

Wagon do przewozu kontenerów i naczep siodłowych (po lewej) 
 oraz wagon kieszeniowy do przewozu naczep siodłowych 

Źródło: http://www.hupac.ch/  

 

 

Rysunek nr 3. 

Przeładunek naczep siodłowych 

Źródło: http://www.hupac.ch/  

 

 

Transport kombinowany towarzyszący - przewóz środków transportu drogowego: 

samochodów ciężarowych, ciągników z naczepami i całych 

zestawów drogowych koleją wraz z towarzyszącymi im 

kierowcami, którzy odbywają podróż w osobnych wagonach - 

kuszetkach. Ze względu na poziomą technologię przeładunku dla 

tej formy przewozu używa się też nazwy „ruchoma droga” (ang. 

Rolling Motorway, niem. Rollende Landstrasse - Ro-La). 

 

 

 

Rysunek nr 4.  

Zestaw drogowy i ciągnik z naczepą siodłową 

Źródło: http://www.hupac.ch/  

 

 

 



 12 

 

 

Rysunek nr 5. 

Wagon niskopodwoziowy 

Źródło: http://www.hupac.ch/  

 

 

Rysunek nr 6. 

Załadunek poziomy pojazdów drogowych 

Źródło: http://www.hupac.ch/  

 

 

Rysunek nr 7. 

Technologia transportu bimodalnego 

Źródło: Madej J. - Techniczne środki transportu ..., s. 14 

 

Niezależnie od powyższych technologii transportu kombinowanego stosowana jest 

technika przewozów szynowo-drogowych zwana transportem bimodalnym. 
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Transport bimodalny - technologia przewozu jednostek bimodalnych będących połączeniem 

naczepy siodłowej z konwencjonalnym wózkiem kolejowym. Na 

końcu naczepy jest zamontowana oś z kołami kolejowymi, która 

podczas przewozu po szynach jest opuszczana a koła drogowe 

podnoszone. 

 

Treść definicji oraz praktyka stosowania powyższych pojęć, skłaniają do 

następujących wniosków:  

1. Transport multimodalny i intermodalny są pojęciami bardzo bliskimi i w praktyce są 

używane wymiennie. Pojęcie transportu intermodalnego jest preferowane w Ameryce 

Północnej, natomiast transportu multimodalnego w Europie2. 

2. W transporcie multimodalnym w odróżnieniu od innych gałęzi transportowych: 

1) przewóz ładunków odbywa się z użyciem środków transportu należących do różnych 

gałęzi transportu, 

2) ładunki są zjednostkowane, a ich zewnętrzna postać pozostaje niezmienna podczas 

całego przewozu, 

3) za cały łańcuch transportowy odpowiedzialny jest jeden operator zawierający z klientem 

umowę przewozu, 

4) na całą trasę wystawiany jest jeden dokument przewozu, 

5) jednostki ładunkowe, środki transportu jak i urządzenia przeładunkowo-manipulacyjne 

są zintegrowane technologicznie. 

3. Nie ma żadnych ograniczeń co do liczby oraz rodzaju środków przewozu tworzących 

multimodalny łańcuch transportowy. Połączenia mają charakter zarówno globalny jak i 

lokalny, oraz zapewniają bezpośrednie dostawy według formuł logistycznych "od drzwi do 

drzwi" (ang. door to door) i "właśnie na czas" (ang. just in time). 

4. Transport kombinowany jest nazwą technologii przewozu z użyciem dwóch różnych gałęzi 

transportu. Rolę aktywnego środka przewozu pełnią gałęzie transportu najbardziej 

efektywne ekonomicznie spośród możliwych do zastosowania. W warunkach europejskich 

są to w kolejności: transport morski, kolejowy i żegluga śródlądowa. Transport drogowy 

jako najdroższy3 pełni jedynie rolę dowozowo-odwozową na krótkich odcinkach trasy do i 

z punktów przeładunku pomiędzy gałęziami transportu. 

                                                 
2 Neider J., Marciniak-Neider D. - Transport intermodalny, ... s. 19 
3 Biorąc pod uwagę koszty zewnętrzne transportu 
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5. Jednostkami ładunkowymi transportu multimodalnego są zarówno trwale opakowane 

ładunki jak i środki transportu. Podstawową jednostką jest kontener, który 

wykorzystywany jest przede wszystkim w łańcuchach transportowych z udziałem 

przewozów morskich. W przewozach szynowo-drogowych kontener został wyparty przez 

lepiej spełniające wymagania transportu drogowego nadwozie wymienne. Koleją przewozi 

się także kompletne pojazdy drogowe lub ich części. 

6. Transport multimodalny i intermodalny należy traktować jako kompleksowy system 

transportowy, a nawet odrębną gałąź transportu4. Transport kombinowany i bimodalny są 

pojęciami znacznie węższymi i ograniczają się jedynie do techniczno-technologiczego 

aspektu procesu transportowego. Terminu transport kombinowany używa się prawie 

wyłącznie w Europie i jako taki wychodzi już z użycia5. 

1.2. Geneza i rozwój transportu multimodalnego w USA 

1.2.1. Geneza przewozów multimodalnych 

Transport multimodalny uważany jest za nowoczesny system transportowy. 

Początków technologii przewozów międzygałęziowych można doszukiwać się już pod koniec 

XVIII wieku6. Kolebką innowacji była Ameryka Północna. 

Pierwszymi odpowiednikami dzisiejszych kontenerów były beczki, skrzynie i stalowe 

klatki do przewozu towarów. Wspólnymi cechami tych jednostek ładunkowych jest 

możliwość ich wielokrotnego użytku, wszechstronnego zastosowania oraz łatwość 

manipulacji. W XIX w. wykorzystywano je powszechnie w transporcie morskim oraz szybko 

rozwijającym się transporcie kolejowym. Najczęściej jednostkowane były niewielkie partie 

ładunkowe o masie nie przekraczającej ładowności samochodu ciężarowego (LCL = Less 

than Carload). W miarę upływu czasu jednostki były coraz większe i coraz bardziej 

przypominały współczesne kontenery. Zapewniały bezpieczeństwo przesyłek i przy 

odpowiednim wyposażeniu terminali łatwość przeładunku. 

                                                 
4 Nazwy multimodalny i intermodalny w tłumaczeniu dosłownym oznaczają odpowiednio „wielogałęziowy” i 

„międzygałęziowy” co utrudnia stawianie tej formy transportu na równi z odrębnymi gałęziami 
transportowymi 

5 Neider J. - Transport multimodalny w ..., s. 11 
6 Muller G. - Intermodal Freight Transportation, ...s. 5 
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Na początku XX w. w Ameryce gwałtownie rozwinął się przemysł motoryzacyjny, 

wkrótce stając się jedną z podstawowych dziedzin gospodarki. Duże odległości przewozu 

oraz potrzeba stałych i pewnych dostaw części dla przemysłu zadecydowały o uruchomieniu 

pierwszych całopociągowych połączeń szynowo-drogowych. Podejmowano próby 

zastosowania nowatorskich technologii transportowych. Na przykład w latach 30-tych 

realizowano przewozy tak zwanym systemem Culemeyera, polegającym na przemieszczaniu 

wagonów kolejowych na specjalnych wieloosiowych platformach drogowych w relacji stacja 

kolejowa - magazyn klienta7. W tym czasie również, pierwsze przewozy multimodalne z 

wykorzystaniem specjalnych jednostek ładunkowych wprowadziła ówczesna poczta 

amerykańska. 

1.2.2. Rewolucja kontenerowa 

Prawdziwy rozwój konteneryzacji łączy się z szerszym zastosowaniem kontenerów w 

transporcie morskim. 1956 rok uznaje się za początek tak zwanej rewolucji kontenerowej. 

Wtedy to pierwszy statek pełnomorski „Ideal X” odbył rejs z ładunkiem 58 kontenerów z Port 

Newark do Huston. Prekursorem rewolucji był Malcolm McLean, który uruchomił regularne 

kontenerowe połączenia morsko-lądowe. Z początku wzdłuż wybrzeży Ameryki, a następnie 

transatlantyckie i transpacyficzne. Prym w rozwoju konteneryzacji wiódł przewoźnik Sea-

Land8 którym kierował McLean.  

Rewolucja kontenerowa zapoczątkowała masową produkcję kontenerów i 

upowszechniła różnorodne systemy ich przeładunku i przemieszczania. Istniała potrzeba 

ujednolicenia standardów. Pod koniec lat 60-tych9 państwa zrzeszone w ISO (Internation 

Standards Organisation) przyjęły zalecenia wymiarowe dla kontenerów wielkich. Do 

dzisiejszego dnia kontenery tak zwanej Serii 1 ISO zdecydowanie dominują w obrocie 

światowym. Przyjęcie jednolitych standardów wpłynęło na upowszechnienie konteneryzacji 

na całym świecie. Specjalistyczne statki, zwane kontenerowcami, systematycznie zwiększały 

swoją pojemność ładunkową od 500 TEU10 w latach 60-tych do 5000 TEU w latach 90-tych. 

                                                 
7 Jakubowski L., Kamińska K. - Ograniczenia we wdrażaniu ..., s. 77 
8 Do połowy lat 60-tych Sea-Land działał pod nazwą Pan Atlantic Steamship Corporation (Muller G. - 

Intermodal Freight ..., s. 13) 
9 Źródła podają odmienne daty wprowadzenia standardów ISO: 1964 r. (Containerisation International 4/96 s. 7), 

1967 r. (Krasucki Z., Neider J. - Konteneryzacja w ... s. 23-24), 1968 r. (McKenzie D.R. - Intermodal 
transportation ... s. 24). Dodatkowo ostatnie źródło podaje, że oficjalne zalecenie ISO Standard 668 dla Serii 1 
kontenerów zostało opublikowane w 1973 r. 

10 TEU - Twenty Feet Equivalent Unit (jednostka pojemności odpowiadająca jednemu kontenerowi 
dwudziestostopowemu) 
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Sieć kontenerowych połączeń liniowych wkrótce docierała do wszystkich większych portów 

na świecie. W latach 80-tych wprowadzono kontenerowe serwisy okołoziemskie RTW 

(Round the World). 
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Rysunek nr 8. 

 Lądowe przewozy multimodalne w USA w latach 1961-1995 

Źródło: Na podstawie McKenzie D.R. - Intermodal transportation ..., s. 55  
 Neider J., Neider D. M. - Transport intermodalny ..., s. 136 

 

Terminale kontenerowe powstawały nie tylko w portach ale i na zapleczu lądowym. 

Zawinięcia statków mogły być skorelowane z przyjazdami i odjazdami pociągów 

kontenerowych, pełniących rolę dowozowo-odwozową. Rozwój technologii transportu 

multimodalnego nie ograniczał się tylko do obsługi portowych terminali kontenerowych. 

Początkowo, w latach 60-tych, przeważały przewozy naczep drogowych na wagonach 

(TOFC = Trailer-on-Flatcar), a dopiero później przewozy kolejowe zdominowały kontenery 

(COFC = Container-on-Flatcar). Znaczące dla rozwoju przewozów multimodalnych w 

Ameryce było wprowadzenie na przełomie lat 70-tych i 80-tych technologii przewozu 

kontenerów koleją w dwóch warstwach (ang. doublestack). Zwiększyło to znacznie 

opłacalność tej formy transportu. W tym też czasie weszła do użycia technologia transportu 

bimodalnego (ang. Roadrailer). 

Najważniejszym impulsem dla szybkiego rozwoju połączeń multimodalnych w 

Ameryce Północnej było wsparcie udzielone przez instytucje państwowe na początku lat 80-
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tych. W wyniku zniesienia ograniczeń prawnych hamujących dotychczas tą gałąź transportu11 

przewozy kontenerów i naczep zaczęły wzrastać dynamicznie. Z poziomu 3,1 mln jednostek 

przewiezionych w przełomowym 1980 roku, wzrosły do 5,7 mln sztuk w 1988 roku aby 

osiągnąć 8,2 mln w 1994 roku12 (rys nr 8.). 

1.3. Rozwój przewozów multimodalnych w Europie 

1.3.1. Europejska rewolucja kontenerowa 

 W 1966 roku do Rotterdamu przypłynął pierwszy statek z Ameryki z ładunkiem 

wielkich kontenerów13. Od tego momentu można mówić o europejskiej rewolucji 

kontenerowej. W portach europejskich zaczęły powstawać stanowiska do obsługi 

kontenerowców. Pierwszoplanową rolę zaczęły odgrywać porty Wielkiej Brytanii oraz 

Göteborg, Hamburg, Brema, Bremerhaven, Rotterdam i Antwerpia. Wkrótce, w 1969 roku 

łączne przeładunki kontenerów w portach europejskich zrównały się z przeładunkami portów 

USA, osiągając prawie 14 mln ton14. 

 W przewozach kontenerów do i z terminali portowych zaczęły ze sobą konkurować 

transport samochodowy oraz kolej. Najważniejszym atutem transportu drogowego była 

większa elastyczność oraz szybkość przewozu. Stąd samochody szybko przejęły większość 

lądowych przewozów kontenerowych w Europie. Kolej zaczęła tracić ładunki wartościowej 

drobnicy, która w postaci skonteneryzowanej była dowożona i odbierana samochodami 

bezpośrednio u klienta. Jedyna szansa na skuteczne konkurowanie z transportem drogowym 

pozostała w przypadku realizacji przewozów na duże odległości. Uruchomiono regularne 

pociągi kontenerowe łączące lądowe stacje oddalone minimum 300-400 km15 od terminali 

portowych. Z braku możliwości dostarczenia przesyłek koleją bezpośrednio do odbiorcy, 

końcowy dowóz ze stacji odbywał się samochodem. Ta początkowa współpraca dwóch 

                                                 
11 Rząd amerykański dał pełną swobodę przedsiębiorstwom kolejowym w kształtowaniu cen za oferowane przez 

siebie przewozy multimodalne zanosząc jednocześnie ochronę prawną przewoźników samochodowych przed 
konkurencją ze strony transportu kolejowego 

12 Na podstawie: McKenzie D.R. - Intermodal transportation ..., s. 55; Neider J., Neider D. M. - Transport 
intermodalny ..., s. 135 

13 Statek o nazwie „Fairland” armatora Sea-Land przypłynął do Rotterdamu 6 maja 1966 r. (Sitko A. - 
Kontenerowy system ..., s. 36) 

14 Sitko A. - Kontenerowy system ..., s. 26 
15 Minimalna odległość zapewniająca opłacalność kolejowych przewozów kontenerów waha się w granicach 

300-600 km, w zależności od tego, jaką strukturę kosztów bierze się pod uwagę porównując transport 
kolejowy i drogowy. 
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rywalizujących ze sobą gałęzi transportu dała impuls dla rozwoju technologii transportu 

multimodalnego. 

 Dość wcześnie, bo pod koniec lat 60-tych realizowano już w Europie przewozy koleją 

naczep samochodowych. We Francji technologia ta, znana pod nazwą „kangur” (fr. 

kangourou), wyprzedziła przewóz koleją wielkich kontenerów16. System ten pozwalał na 

szybsze przemieszczanie jednostki ładunkowej, jaką stanowiła naczepa samochodowa, 

pomiędzy dwoma gałęziami transportu. Trafiając na kolejowy terminal kontener często 

musiał być dwukrotnie przeładowany w relacjach wagon-plac i plac-samochód. Do tego 

dochodziła konieczność dodatkowych manipulacji podczas składowania na placach. W 

przeciwieństwie do kontenera, naczepa samochodowa po wyładunku z wagonu mogła być 

zabrana przez ciągnik bezpośrednio do klienta. Największą wadą systemu było zwiększenie 

wagi brutto jednostki ładunkowej przewożonej transportem kolejowym. Rekompensowała ją 

większa efektywność całego systemu opierająca się na sprawności połączenia szyna-droga. 

 Podstawowym problemem, który zaczął hamować gwałtowny rozwój przewozów 

multimodalnych w Europie na przełomie lat 60-tych i 70-tych, były różnice we wdrożonych 

technologiach transportowych. Brak spójności i kompatybilności systemów przemieszczania 

kontenerów, które funkcjonowały we Francji, Niemczech czy krajach Beneluxu powodował 

ograniczenie zasięgu tychże systemów. Sytuacja ta utrudniała rozwój przewozów 

międzynarodowych. Biorąc pod uwagę, że transport szynowo-drogowy zwiększa swoją 

efektywność wraz z odległością przewozu ograniczony zasięg poszczególnych technologii 

stanowił barierę opłacalności ich stosowania. W przeciwieństwie do Ameryki Północnej, 

Europa stanowi zbyt mały kontynent, aby możliwy był rozwój autonomicznych technologii 

multimodalnych na obszarze tylko jednego kraju. Na takiej sytuacji skorzystał przede 

wszystkim transport samochodowy. Udział tej gałęzi transportu w przewozach kontenerów 

systematycznie wzrastał. W dużym stopniu przyczynił się do tego gwałtowny rozwój 

infrastruktury drogowej, który miał miejsce w latach 70-tych w Europie. Wzrastała jakość i 

szybkość usług transportowych oferowanych przez przewoźników drogowych. Mniejsza 

elastyczność i większa kapitałochłonność transportu kolejowego powodowała, że stawał się 

coraz mniej atrakcyjny dla gestorów ładunku. Tendencję tą odzwierciedlają zmiany w 

strukturze rynku przewozów ładunków w państwach europejskich (tabela nr 1.). Stosunek 

zrealizowanych przewozów kolejowych do przewozów drogowych w 1970 r. wynosił około 

68 %, w 1980 r. zmniejszył się do 46%, by w 1997 r. osiągnąć niecałe 20%. Od 1990 roku 

                                                 
16 Sitko A. - Kontenerowy system ..., s. 19) 
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przewozy samochodowe wyprzedziły żeglugę morską i zajmują pierwsze miejsce na rynku 

transportowym Europy. 

 

Tabela nr 1. 

Struktura rynku przewozów ładunków w Europie17 w latach 1970-1998 

Gałęzie transportu 
1970 1980 1990 1998 

mld tkm % mld tkm % mld tkm % mld tkm % 

transport drogowy 416 31,0 628 33,2 932 40,6 1255 43,7 

żegluga morska 472 35,2 780 41,2 922 40,2 1167 40,7 

transport kolejowy 283 21,1 287 15,2 255 11,1 241 8,4 

żegluga śródlądowa 103 7,7 107 5,6 108 4,7 121 4,2 

rurociągi 66 4,9 91 4,8 75 3,3 87 3,0 

ogółem 1340 100 1893 100 2293 100 2870 100 

Źródło: EU Transport in figures ..., s. 59 

1.3.2. Towarzystwo Intercontainer 

 Receptą na wzmocnienie pozycji przewoźników kolejowych miało być założone w 

1967 roku towarzystwo Itercontainer18 (International Company for Transport by 

Transcontainers). Celem towarzystwa było koordynowanie i rozwijanie międzynarodowych 

przewozów kontenerów serii ISO kolejami europejskimi. Wkrótce towarzystwo 

Intercontainer, do którego przystępowało coraz więcej przewoźników kolejowych, stał się 

organizatorem prawie wszystkich międzynarodowych przewozów kontenerów transportem 

kolejowym. Towarzystwo weszło w posiadanie własnej sieci terminali kontenerowych oraz 

specjalistycznego taboru kolejowego. Uruchomiono międzynarodowe bezpośrednie pociągi 

kontenerowe pod nazwą TECE (Trans-Europe-Container-Express). Połączenia realizowane 

przez towarzystwo Intercontainer opierały się na trzech podstawowych grupach relacji19 

(rys nr 9.): 

1) przewozy do i z portów europejskich, 

2) przewozy kontynent - Wielka Brytania, 

                                                 
17 Dane dotyczą państw Unii Europejskiej 
18 Towarzystwo Intercontainer powstał 5 grudnia 1967 r. powołane przez zarządy 11 państw europejskich oraz 

towarzystwo Interfrigo specjalizujące się w przewozach ładunków chłodzonych (Marciniak-Neider D., Neider 
J. - Organizacja międzynarodowych ..., s. 39 
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3) przewozy wyłącznie lądowe (łączące terminale lądowe). 

 

 

Rysunek nr 9. 

Sieć połączeń ICF 

Źródło: http://www.icfonline.com/ 

 

Szczególnie pierwsza grupa relacji od początku zdominowała wielkość realizowanych 

przewozów. W 1971 roku relacje morsko-lądowe stanowiły 76% w stosunku do ogółu 

przewozów i proporcja ta niewiele się zmieniła w następnych latach20. Było to o tyle istotne, 

że przy braku rozwoju międzynarodowych przewozów kontenerów w relacjach lądowych 

upatruje się niepowodzenie towarzystwa Intercontainer w konkurencji z transportem 

drogowym. Dodatkowo, usługi oferowane przez towarzystwo ograniczały się do transportu 

pomiędzy węzłowymi stacjami kolejowymi. Klienci sami musieli organizować dowóz 

kontenerów do stacji nadania i odwóz ze stacji odbioru. Towarzystwo Intercontainer 

stosowało klasyczną technologię przewozu kontenerów na platformach kolejowych, prawie w 

ogóle nie obsługując naczep samochodowych i całych zestawów drogowych. 

W 1993 roku nastąpiło połączenie towarzystwa Intercontainer i towarzystwa Interfrigo 

(Internationale Railway Owned Refrigerated Transport Company) organizującego przewozy 

kolejowe ładunków chłodzonych. Nowa organizacja Intercontainer-Interfrigo (ICF) skupia 

niemal wszystkie europejskie towarzystwa kolejowe. Koordynatorami działań ICF w 

                                                                                                                                                         
19 Marciniak-Neider D., Neider J. - Organizacja międzynarodowych ..., s. 54 
20 W 1990 r. stosunek ten wynosił 57%, a w 1995 53% (na podstawie raportów Intercontainer-Interfrigo) 
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poszczególnych krajach są spółki, w których towarzystwo ma swój udział. Instrumentem 

walki z konkurencją jest wspólna polityka cenowa towarzystw kolejowych dająca preferencje 

połączeniom których organizatorami są spółki ICF. Podstawowe znaczenie mają pociągi 

TECE łączące najważniejsze europejskie relacje transportowe z częstotliwością minimum 

jednego połączenia dziennie. ICF pozostał operatorem przewozów multimodalnych, którego 

podstawowa działalność to obsługa terminali portowych. Co za tym idzie, podstawową 

jednostką pozostaje kontener przewożony bezpośrednio do klienta, z użyciem klasycznej 

technologii szyna-droga. Wielkość przewozów zrealizowanych przez spółki ICF w ostatnim 

okresie systematycznie zmniejszała się osiągając w 2000 roku poziom 962,0 tys. TEU (rys. 

nr 10.) 
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Rysunek nr 10. 

Przewozy towarzystwa Intercontainer-Interfrigo (ICF) 

Źródło: EU Transport in figures, ... s.75 oraz informacje źródłowe z ICF 

1.3.3. Związek UIRR 

Przewoźnicy drogowi i spedytorzy, mając świadomość korzyści jakie oferuje transport 

multimodalny, powołali do życia własne towarzystwa przewozów szynowo-drogowych. 

Pierwsze z nich powstało w Belgii już w 1965 roku21, a następne pod koniec lat 60-tych w 

Niemczech, Francji, Włoszech, Austrii, Szwajcarii oraz Szwecji. Wszystkie połączyły się w 

1970 r. w międzynarodowy związek towarzystw przewozów szynowo-drogowych (Union 

Internationale de Societes de Transport Combiné Rail-Route, UIRR). Obecnie ilość 

                                                 
21 15 lutego 1965 r. powstało belgijskie towarzystwo transportu multimodalnego T.R.W. (UIRR Report 1996) 
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narodowych towarzystw zrzeszonych w związku zwiększyła się do osiemnastu. Wszystkie 

towarzystwa mają formę spółek akcyjnych, w których udziały są rozproszone przede 

wszystkim pośród przewoźników drogowych i spedytorów. Niewielkie udziały posiadają 

koleje państwowe22. 

Działalność towarzystw skupionych w UIRR polega na organizowaniu przewozów 

szynowo-drogowych jedynie na odcinku kolejowym, w relacji terminal-terminal. W praktyce 

oznacza to, że spedytorzy oraz przewoźnicy drogowi są właściwymi operatorami transportu 

multimodalnego na całej trasie przewozu - od nadawcy do odbiorcy przesyłki. Towarzystwo 

jedynie pomaga im w organizacji tego rodzaju przewozów. Towarzystwa UIRR nie stanowią 

zatem konkurencji dla przewoźników drogowych, a są jedynie partnerem umożliwiającym 

oferowanie przez nich nowych, efektywnych usług transportowych.  

Najważniejsze zasady na których opiera się działalność towarzystw to: 

1) towarzystwa nie kontaktują się bezpośrednio z nadawcami oraz odbiorcami przesyłek, 

przez co spedytorzy i przewoźnicy drogowi mają pełną kontrolę nad całym łańcuchem 

transportowym, 

2) towarzystwa nie organizują usług dowozowo-odwozowych do i z terminalu, 

3) towarzystwa nie są nastawione na zysk, lecz umożliwiają osiąganie zysków przez swoich 

udziałowców, 

4) towarzystwa zapewniają swoim członkom równy dostęp do usług transportu kolejowego 

włącznie z operacjami na terminalach przeładunkowych. 

Zasady te pozwoliły osiągnąć sukces organizacji UIRR, która przyczyniła się do 

dynamicznego rozwoju europejskich przewozów multimodalnych szynowo-drogowych. W 

przeciwieństwie do przewozów oferowanych przez ICF, towarzystwa UIRR nie koncentrują 

się na obsłudze terminali portowych lecz na relacjach lądowych na średnie i dalsze odległości. 

Szczególnie atrakcyjne okazały się przewozy na kierunku północ-południe poprzez Alpy i 

Pireneje, a także połączenia ze Skandynawią i Wielką Brytanią. Od niedawna znacznie 

wzrosło zainteresowanie połączeniami na kierunku wschód-zachód, do Europy Wschodniej i 

Azji. W przeciągu 10 lat, pomiędzy 1987 a 1997 rokiem, praca przewozowa liczona w mld 

tkm wzrosła ponad dwukrotnie, na co wpływ miały przede wszystkim przewozy 

międzynarodowe (rys. nr 11.). W odróżnieniu do przewozów realizowanych przez ICF, 

podstawowymi jednostkami ładunkowymi przewożonymi przez towarzystwo UIRR są 

                                                 
22 Zbliżenie na transport kombinowany, UIRR, Bruksela 1996 
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nadwozia wymienne (71% wszystkich przewozów)23, zestawy drogowe przewożone w 

technologii „ruchoma droga” (19%) oraz naczepy siodłowe (14%). 
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Rysunek nr 11. 

 Przewozy towarzystwa UIRR w latach 1986-1997 

Źródło: Raporty UIRR 1996-1999 

 

Oprócz dwóch największych organizacji UIRR i ICF, na europejskim rynku 

przewozów multimodalnych działają także mniejsi operatorzy. Należą do nich 

przedsiębiorstwa armatorskie eksploatujące statki pełnomorskie oraz uprawiające żeglugę 

śródlądową. Są to także przedsiębiorstwa wydzielone ze struktur kolei państwowych nie 

zrzeszone w ICF. Od niedawna działają również w pełni niezależni operatorzy. Warunkiem 

niezależności jest brak powiązań z przewoźnikami drogowymi, kolejowymi oraz morskimi. 

Operatorzy ci rzadko dysponują własnymi lub dzierżawionymi środkami transportu. 

Najczęściej ich rola polega na oferowaniu klientom kompleksowych przewozów 

multimodalnych, w oparciu o połączenia realizowane przez innych przewoźników24. 

  

                                                 
23 Dane dotyczą 1997 roku (UIRR Report 1997-1998) 
24 Wronka J. - Struktury organizacyjne ..., s. 4-5 
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Rysunek nr 12. 

 Lądowe przewozy multimodalne w Europie w latach 1993-1996 

Źródło: Opracowanie własne na podst. Bascombe A. - Slow train ..., CI 9/97, s. 81 
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Rysunek nr 13. 

 Struktura organizacyjna lądowych przewozów multimodalnych w 1996 r. 

Źródło: Opracowanie własne na podst. Bascombe A. - Slow train ..., CI 9/97, s. 80 

 

Łączne szynowo-drogowe przewozy multimodalne w Europie osiągnęły w 1996 roku 

wielkość 7,8 mln TEU25, o 7% więcej niż w poprzednim roku (rys. nr 12.). Największy udział 

w przewozach miały towarzystwa zrzeszone w UIRR (51%). Wśród nich pięć: niemieckie, 

                                                 
25 Multimodalne jednostki ładunkowe (nadwozia wymienne, naczepy i zestawy drogowe) zostały przeliczone na 

TEU wg. wzoru 1 jednostka = 2,3 TEU 
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włoskie, francuskie, austriackie i szwajcarskie, łącznie obsłużyło aż 43% całości przewozów 

(rys. nr 13.). 
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Rysunek nr 14. 

 Struktura gałęziowa przewozów multimodalnych  w latach 1990-1996 

Źródło: EU Transport in figures ..., s. 61 

 

 W strukturze europejskich przewozów multimodalnych dominują relacje 

multimodalne morsko-drogowe i morsko-kolejowe. Transport morski odgrywa w dalszym 

ciągu wiodącą rolę w obsłudze ładunków skonteneryzowanych. Przewozy z użyciem tej 

gałęzi transportu stanowiły w 1996 roku 70,6% wszystkich przewozów multimodalnych. 

Transport kolejowy i żegluga śródlądowa miały odpowiednio 27% i 2,4% udziału. Proporcje 

te nie zmieniły się od początku lat 90-tych. Ogółem transportem multimodalnym 

przewieziono w 1996 roku ponad 27 mln TEU na średnią odległość ok. 750 km, co daje pracę 

przewozową równą 199,1 mld tkm (rys nr 14.). 

 

1.3.4. Inicjatywy Unii Europejskiej 

 Unia Europejska (UE) zrzeszająca kraje Europy Zachodniej, a w niedalekiej 

przyszłości również kraje tak zwanego bloku wschodniego26, prowadzi politykę wsparcia dla 

                                                 
26 Polska, Czechy i Węgry mają status krajów stowarzyszonych z Unią Europejską i w latach 2003-2005 jako 

pierwsze mają szansę stać się jej pełnoprawnymi członkami 
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transportu multimodalnego. Wsparcie to jest bardzo potrzebne, gdyż w warunkach wolnej 

konkurencji przewozy multimodalne są wciąż mniej opłacalne w stosunku do transportu 

samochodowego. Sama promocja przewozów multimodalnych jako formy transportu 

odciążającej zatłoczone drogi Europy, zwiększającej bezpieczeństwo i przyjaznej dla 

środowiska nie wystarcza. Polityka UE oraz innych europejskich organizacji umożliwia 

interwencje na rynku transportowym w taki sposób, aby przewozy multimodalne mogły 

skutecznie konkurować z innymi gałęziami transportu. Dotychczas podjęto następujące 

działania27: 

1) zliberalizowano przepisy odnośnie samochodowych przewozów dowozowo-odwozowych 

w obsłudze terminali multimodalnych28 poprzez: 

— uwolnienie od kontyngentów i zezwoleń, 

— zwiększenie dopuszczalnej masy pojazdów, 

— umożliwienie stosowania przewozów kabotażowych, 

— zwolnienie z ograniczenia poruszania się samochodów w dni wolne, świąteczne lub w 

porze nocnej, 

2) zniesiono wymóg koncesji zezwoleń granicznych dla przewozów w systemie transportu 

multimodalnego, 

3) wprowadzono system podatkowy zachęcający do korzystania z przewozów 

multimodalnych, między innymi obniżono podatek drogowy dla pojazdów przewożonych 

tą formą transportu, 

4) pociągi realizujące połączenia szynowo-drogowe uzyskały preferencje dotyczące 

dopuszczalnej prędkości przewozu, długości składu oraz jego całkowitej masy, 

5) przedsiębiorstwa kolejowe uzyskały swobodę w określaniu stawek za przewóz transportem 

multimodalnym niezależnie od obowiązujących taryf kolejowych, 

6) udzielono wsparcia finansowego na rozwój infrastruktury liniowej i punktowej transportu 

multimodalnego. 

 Pomoc w postaci dotacji i preferencyjnych kredytów, udzielanych przez instytucje 

międzynarodowe oraz rządowe, na budowę terminali oraz zakup środków transportu, przynosi 

dziś wymierne korzyści. Przykładem mogą tu być Niemcy. Efektem olbrzymich nakładów 

finansowych kraj ten dysponuje gęstą siecią specjalistycznych terminali. Pozwala ona na 

realizację efektywnych przewozów multimodalnych do dowolnie wybranego miejsca na 

                                                 
27 Na podstawie: Neider J., Neider D. M. - Transport intermodalny ..., s. 207; Kaczanowski G. - 

Uwarunkowania ..., s. 84; Raport of the current ..., s. 12 
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obszarze Niemiec. Ocenia się, że średnia odległość dowozowo-odwozowa w obsłudze 

terminali wynosi około 50 km29. Dodatkowo Niemcy dysponują rozbudowaną siecią połączeń 

kolejowych, znakomitą infrastrukturą drogową oraz specjalistycznym taborem dla przewozów 

multimodalnych. Podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, niemieccy operatorzy 

transportu multimodalnego mogą przewozić ładunki o zwiększonej o 4 tony dopuszczalnej 

masie całkowitej oraz nie obowiązuje ich zakaz jazdy w weekendy. W wyniku wszystkich 

wymienionych działań stworzono znakomite warunki dla ekspansji przewozów 

multimodalnych. Przewozy te stanowią aż 25% przewozów ogółem w Niemczech, przy 

średniej wynoszącej ok. 4% w krajach Unii Europejskiej30.  

1.3.5. Standardy międzynarodowe infrastruktury technicznej transportu 

 Dużym problemem stwarzającym barierę dla rozwoju międzynarodowego transportu 

multimodalnego są różnice w parametrach techniczno-technologicznych infrastruktury 

transportowej w krajach europejskich. Dotyczy to przede wszystkim transportu kolejowego 

oraz terminali przeładunkowo-składowych. Europejska Komisja Gospodarcza ONZ 

opracowała jednolite standardy techniczne obowiązujące na głównych połączeniach 

transportu multimodalnego.  

 W 1991 roku zawarto Umowę o ważnych międzynarodowych liniach transportu 

kombinowanego wraz z wyposażeniem (AGTC). Dokument określa szczegółowe wymogi 

jakie muszą spełniać pociągi, trakcja kolejowa, jednostki ładunkowe oraz terminale transportu 

multimodalnego. Dodatkowo umowa zobowiązuje operatorów transportu multimodalnego do 

spełnienia określonych kryteriów organizacyjnych i eksploatacyjnych. Aneks do umowy 

zawiera wykaz najważniejszych linii AGTC zarówno w krajach UE jak i Europy Wschodniej 

(rys. nr 15.). 

                                                                                                                                                         
28 Warunkiem liberalizacji jest aby odległość dowozu lub odwozu nie przekraczała 100km w linii prostej dla 

terminalu lądowego i 150 km dla portu morskiego i żeglugi śródlądowej 
29 D. Eller - DB raises stakes ..., s. 81 
30 D. Eller - DB raises stakes ..., s. 81 
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Rysunek nr 15. 

Linie AGTC 

Źródło: Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K. - Współczesne ..., s.86 

 

 W 1996 roku rozszerzono umowę AGTC o Protokół w sprawie transportu 

kombinowanego na śródlądowych drogach wodnych31. Określono w nim dodatkowe 

standardy dla infrastruktury żeglugi śródlądowej oraz terminali portowych, będących 

miejscami przeładunków międzygałęziowych relacji rzeka-szyna-droga. 

 Celem działań władz Unii Europejskiej oraz komisji ONZ jest stworzenie 

zintegrowanej technicznie i organizacyjnie europejskiej sieci transportu multimodalnego. 

Równolegle do umowy AGTC zawarto podobne porozumienia dotyczące europejskiej sieci 

drogowej (AGR), kolejowej (AGC) i żeglugi śródlądowej (AGN). Razem tworzą podstawy 

tworzącej się Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN). Zjednoczenie się Europy stało się 

impulsem do działań integrujących w obszarze transportu wewnątrz jak i na zewnątrz Unii 

Europejskiej. Stąd na kolejnych Paneuropejskich konferencjach transportowych32 rozszerza 

                                                 
31 Protokół był elementem prac nad Umową europejską o głównych śródlądowych drogach wodnych 

międzynarodowego znaczenia (AGN) przyjętą w 1997 roku 
32 Dotychczas odbyły się trzy Paneuropejskie konferencje transportowe: w 1991 r. w Pradze, w 1994 r. na Krecie 

i w 1997 r. w Helsinkach. 
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się sieć połączeń TEN o korytarze Europy Środkowej i Wschodniej. 

1.3.6. Program PACT 

 W 1992 roku uruchomiono Program projektów pilotażowych promujących transport 

kombinowany PACT (Pilot Actions for Combined Transport). Jest to program pomocy 

finansowej Wspólnoty Europejskiej dla operatorów transportu multimodalnego. Program 

PACT koncentruje się na projektach wdrażających technologie transportu multimodalnego i 

poprawie jakości usług świadczonych przez ten rodzaj transportu. Operatorzy mogą 

otrzymywać dotacje na pokrycie kosztów badań oraz opracowań studiów wykonalności dla 

nowych połączeń multimodalnych. Program ten oferuje subwencje we wstępnej fazie 

eksploatacji nowego połączenia. W ten sposób ułatwia się szersze wejście na rynek europejski 

nowoczesnych technologii transportowych. Bez tej pomocy nie byłoby szans wprowadzenia 

ich w życie wobec silnej konkurencji ze strony transportu drogowego. 

Obszary wsparcia finansowego programu PACT obejmują33: 

1) inwestowanie w sprzęt ruchomy oraz wyposażenie terminali, 

2) pomoc w zakupach nowych technik i technologii, 

3) dofinansowanie kosztów dostępu do infrastruktury, 

4) wszystkie środki logistyczne oraz szkolenia. 

 W latach 1992-1996 finansowanych było 66 projektów rozwoju transportu 

multimodalnego (rys. nr 16.). Nowy pakiet programu PACT 2 dysponuje budżetem 

35 MECU, prawie dwa razy większym od poprzedniego. Przewiduje się realizację 60 

projektów, w tym 10 dla państw Europy Środkowej i Wschodniej34. 

                                                 
33 Wronka J. - Pomoc finansowa dla ..., s. 9 
34 PACT overview, March 1999 (www. europa. eu. int) 
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Rysunek nr 16. 

 Projekty programu PACT 1992-1996 

Źródło: Wojewódzka-Król K. - Rozwój infrastruktury ..., s. 88 

 

1.4. Rozwój transportu multimodalnego w Polsce 

1.4.1. Polityka transportowa Polski 

 Proces integracji z Europą Zachodnią wymusza na rządzie polskim, przewoźnikach i 

spedytorach dostosowanie technologii transportowych do wymogów Unii Europejskiej. 

Oprócz uwarunkowań zewnętrznych, do których poza polityką integracyjną można zaliczyć 

tranzytowe położenie geograficzne Polski, istnieje szereg wewnętrznych przesłanek 

wdrożenia nowoczesnych technologii transportu multimodalnego w naszym kraju: 

1) dobrze rozwinięta sieć linii kolejowych, która na głównych kierunkach tranzytowych 

spełnia wymagania umowy AGTC, 

2) brak autostrad i dróg szybkiego ruchu oraz zły stan techniczny infrastruktury drogowej, 
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3) duże rezerwy zdolności przepustowej trakcji kolejowej przy znacznym przeciążeniu 

szczególnie międzynarodowych dróg kołowych35, 

4) gwałtowny przyrost pojazdów drogowych, a szczególnie samochodów osobowych 

poruszających się po polskich drogach, 

5) duża nadwyżka potencjału przeładunkowego polskich portów w obsłudze ładunków 

drobnicowych, 

6) zatory na przejściach granicznych, 

7) zły stan środowiska naturalnego zagrożonego skutkami niekontrolowanego rozwoju 

motoryzacji. 

 W latach 90-tych obserwować można w Polsce niekorzystne zjawiska w transporcie 

drogowym. Przeciążenie dróg spowodował jeden z najwyższych w Europie przyrost 

sprzedaży samochodów osobowych. Ruch pojazdów samochodowych pomiędzy 1991 a 1996 

wzrastał o ok. 8% rocznie36. Ocenia się, że w tym okresie ruch graniczny zwiększył się 2,5-

krotnie. Znaczący udział w tym wzroście miały samochody ciężarowe. Skutkiem jest 

systematyczne obniżanie się parametrów techniczno-eksploatacyjnych sieci drogowej. W 

przypadku dróg międzynarodowych aż 64% wymaga prac remontowych37. 

 Presja na poprawę stanu polskich dróg spowodowała uruchomienie programu budowy 

sieci autostrad na głównych kierunkach tranzytowych. Inwestycja ta napotkała duże trudności 

organizacyjno-finansowe. Mimo to, pierwsze odcinki autostrad płatnych zostały oddane w 

2000 roku. Z punktu widzenia aspektów ekonomicznych jest to początek procesu, w którym 

transport drogowy zacznie płacić cenę rynkową za korzystanie z infrastruktury. Wpłynie to na 

poprawę warunków konkurencji transportu kolejowego, a co za tym idzie przewozów szyna-

droga.  

Rozwój przewozów multimodalnych w krajach Unii Europejskiej pokazuje jak ważna 

jest wydatna pomoc instytucji państwowych. Odpowiednie regulacje prawne i wsparcie 

finansowe wyrównują szansę najbardziej rozpowszechnionej formy przewozów 

multimodalnych - transportu szynowo-drogowego wobec transportu samochodowego. W 

Polsce prowadzonych jest szereg działań wspierających rozwój transportu multimodalnego38: 

1) modernizowana jest infrastruktura kolejowa na liniach międzynarodowych objętych 

umową AGTC, 

                                                 
35 Stopień wykorzystania rezerwy na liniach AGTC ocenia się na 31% do 69% (Chwesiuk K. - Aktualny stan i 

perspektywy ..., s. 34) 
36 Chwesiuk K.- Aktualny stan i perspektywy ..., s. 34 
37 Chwesiuk K.- Aktualny stan i perspektywy ..., s. 34 
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2) trwa restrukturyzacja PKP, zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej, zmierzająca do 

rozdziału infrastruktury od działalności przewozowej; dzięki temu infrastruktura kolei 

będzie dostępna dla niezależnych operatorów transportu multimodalnego na 

niedyskryminujących zasadach, 

3) infrastruktura portowa, będąca własnością zarządów portów, została oddzielona od 

działalności eksploatacyjnej. Operatorzy multimodalnych terminali portowych zyskali 

większą swobodę działania. Jednocześnie zwiększyła się rynkowa walka konkurencyjna 

między nimi, 

4) nowe prawo o ruchu drogowym wprowadza bardziej restrykcyjne wymagania wobec 

kierowców i pojazdów ciężarowych; nacisk kładzie się na bezpieczeństwo i ochronę 

środowiska. Ograniczenia co do czasu pracy kierowcy oraz podnoszenie bariery wymagań 

technicznych dla pojazdów wyeliminuje najtańszych przewoźników drogowych i da szansę 

alternatywnym gałęziom transportu, 

5) od 1998 roku wprowadzono zakaz poruszania się pojazdów ciężarowych w weekendy w 

okresie letnim39; zakaz ten nie obowiązuje dowozów i odwozów w obsłudze terminali 

transportu multimodalnego, 

6) pojazdy drogowe przewożone transportem multimodalnym są zwolnione od obowiązku 

posiadania koncesji, 

7) przewoźnicy i operatorzy transportu multimodalnego uzyskują preferencje w 

międzynarodowych umowach transportowych, czego wyrazem są dodatkowe zezwolenia 

na przewóz, 

8) trwają prace legislacyjne zmierzające do zwolnienia z podatku od środków transportu 

pojazdów wykonujących dowozy i odwozy z terminali multimodalnych, 

9) państwo udziela pomocy finansowej dla przedsięwzięć rozwijających transport 

multimodalny: 

— budżety władz lokalnych posiadają niewielkie środki na rozbudowę terminali, 

— operatorzy mogą korzystać z subwencji na uruchomienie nowych połączeń transportu 

multimodalnego, 

— budżet państwa finansuje modernizację punktowej i liniowej infrastruktury kolejowej 

zgodnie z umową AGTC, a w szczególności granicznych terminali przeładunkowych. 

                                                                                                                                                         
38 Na podstawie: Liberadzka G. - Polityka transportowa Polski ..., s. 28-29; Rydzkowski W., Rolbiecki R. - 

Rozwój przewozów kombinowanych ..., s. 6-7;Bukowiecki – Ze wspomaganiem, ... s. 14 
39 Zakaz dotyczy pojazdów powyżej 16 ton od piątku godz. 18oo do poniedziałku godz. 0oo (Rozporządzenie 

MTiGM z czerwca 1996 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na 
drogach, Dz. U. nr 75/1996) 
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 Pomoc państwa w sferze wsparcia finansowego jest niewystarczająca. Większe efekty 

dające impuls dla rozwoju transportu multimodalnego można obserwować po stronie zmian 

organizacyjno-prawnych. Szansą na inwestycje w infrastrukturze pozostają środki pomocowe 

udzielane przez międzynarodowe instytucje finansowe. Integracja z Unią Europejską ułatwia 

korzystanie z różnych subwencji i kredytów, których przykładem jest program PACT. 

 Wyrównywanie dysproporcji w rozwoju transportu multimodalnego, pomiędzy 

przodującymi krajami Europy Zachodniej i Polską, to długotrwały proces. Najtrudniejszym 

zadaniem wydają się być zmiany na poziomie mikroekonomicznym. Polskie przedsiębiorstwa 

muszą wdrożyć system produkcji oparty na nowoczesnych rozwiązaniach logistycznych. 

Ważnym elementem tego systemu jest transport, wewnętrzny i zewnętrzny, z wykorzystaniem 

multimodalnych jednostek ładunkowych. W Europie Zachodniej najszybciej i 

najpowszechniej rozwinął się transport ładunków skonteneryzowanych. Rewolucja 

kontenerowa w przemyśle umożliwiła późniejszy rozwój innych, alternatywnych systemów 

transportu multimodalnego. Niestety, polskim przedsiębiorstwom, w większości przypadków, 

nie udało się wdrożyć sprawnie działającego systemu kontenerowego. 

1.4.2. Kontenerowy system transportowy 

 Gospodarka Polski do końca lat 80-tych, kiedy to dokonały się zmiany ustrojowe, była 

silnie powiązana z gospodarkami krajów RWPG, tak zwanego bloku wschodniego. Wszelkie 

decyzje dotyczące rozwoju wymiany towarowej z zagranicą, a co za tym idzie transportu 

międzynarodowego, miały w dużej mierze charakter polityczny. Wdrażanie i rozwój nowych 

technologii transportowych było centralnie sterowanym procesem, opierającym się o 

długookresowe plany rozwojowe. Charakterystyczne dla państw należących do bloku 

wschodniego było stosowanie zbliżonych standardów technologicznych, nie zawsze 

dopasowanych do powszechnie przyjętych w Europie Zachodniej. Różnice w rozwoju 

infrastruktury transportowej oraz we wdrożonych systemach przeładunku i przewozu 

stanowiły barierę pomiędzy wschodem i zachodem Europy. Rozwój konteneryzacji i 

przewozów multimodalnych w Polsce znacznie odbiegał od tego co można było obserwować 

w krajach o podobnych warunkach geograficznych i potencjale gospodarczym na zachodzie 

naszego kontynentu. 

 Pierwsze wielkie kontenery pojawiły się w Polsce już w 1965 roku. Niewielkie ilości 

kontenerów służyły do transportu morskiego drobnicy, wymagającej odpowiedniego 

zabezpieczenia - głównie niskich temperatur. Rewolucja kontenerowa dokonująca się na 
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zachodzie Europy miała wpływ na polskich eksporterów, którzy byli zmuszeni do 

jednostkowania swoich ładunków. Kontenery były własnością armatorów zachodnich lub 

dzierżawione przez naszych przewoźników morskich. Charakterystyczne jest to, że do końca 

lat 60-tych marginalne obroty wielkich kontenerów prawie wyłącznie ograniczały się do 

przeładunków portowych. W Gdyni i Szczecinie formowano i opróżniano kontenery morskie 

nie transportując ich w głąb kraju. Poza sporadycznymi przypadkami nie przewożono 

kontenerów transportem drogowym i koleją. 

 W naszym kraju w 1971 r. powstał szczegółowy program rozwoju Kontenerowego 

Systemu Transportowego (KST). Program był elementem jednolitego systemu wdrażanego w 

krajach RWPG. Uchwała40 określiła zakres niezbędnych inwestycji, terminy ich wykonania 

oraz odpowiedzialność poszczególnych resortów. Dokument miał charakter planu 5-letniego 

1971-1975, który miał być kontynuowany w następnych pięcioletnich etapach . W ciągu 

kilkunastu lat rewolucja technologiczna miała odmienić polski transport41. 

 Rozpoczęto budowę poszczególnych ogniw planowanej infrastruktury KST, lecz od 

samego początku realizacja programu napotykała wiele trudności. Harmonogram 

planowanych inwestycji ulegał wielokrotnej weryfikacji, aby ulec całkowitej dezaktualizacji 

w wyniku kryzysu początku lat 80-tych. Istotne było to, że wszelkie przedsięwzięcia były 

inicjowane odgórnie w oderwaniu od potrzeb przewoźników i gestorów ładunku. Zjawisko 

konteneryzacji w Polsce, szczególnie w odniesieniu do transportu lądowego, miało charakter 

wymuszonego procesu i często spotykało się z niechęcią przedsiębiorstw transportowych. 

Mocą zarządzenia42 nakładano obowiązek nadawania towarów w wielkich kontenerach 

wybranym przedsiębiorstwom państwowym. Przedsiębiorstwu Spedycji Krajowej (PSK) oraz 

spedytorowi międzynarodowemu C. Hartwig narzucono rolę organizatorów przewozów 

ładunków skonteneryzowanych. Kolej zobligowano do utworzenia punktów obsługi 

kontenerów na kilku węzłowych stacjach. Podejmowanym wysiłkom inwestycyjnym 

brakowało jednak spójności, a często opierały się na błędnej kalkulacji ekonomicznej. 

Niezrównoważony potencjał poszczególnych gałęzi transportu uniemożliwiał wprowadzenie 

zintegrowanych przewozów multimodalnych. Dekada lat 70-tych nie przyniosła zatem 

planowanej rewolucji technologicznej w transporcie. Inwestycje, które udało się zrealizować 

były opóźnione i odbiegały swoim zakresem od pierwotnego planu w kierunku rozwiązań 

prowizorycznych. Następne dziesięciolecie głębokiej zapaści gospodarczej lat 80-tych 

                                                 
40 Uchwała Rady Ministrów Nr 163 z 6 sierpnia 1971 r. (Marciniak-Neider D., Neider J. - Organizacja ..., 242) 
41 Krasucki Z., Neider J. - Konteneryzacja w ..., s. 44-46 
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pogłębiło dystans dzielący Polskę od Europy Zachodniej w tej dziedzinie gospodarki. W kraju 

gwałtownie zmalał popyt na usługi transportowe. W ciągu 10 lat od 1980 roku transport 

kolejowy i samochodowy utracił ok. 60% masy ładunkowej (rys. nr 17.). Co za tym idzie, 

rozwój nowoczesnych technologii transportowych stracił swoje ekonomiczne uzasadnienie. 
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Rysunek nr 17. 

Przewozy ładunków według rodzaju transportu w latach 1965-1995 w Polsce 

Źródło: Roczniki statystyczne GUS 

 

Najlepsze rezultaty we wdrażaniu programu rozwoju KST udało się osiągnąć w 

transporcie morskim. W porcie Gdynia powstała w 1972 roku Tymczasowa Baza 

Kontenerowa, przekształcona w 1979 roku w duży terminal przeładunkowo-składowy. Do 

dziś dzień terminal ten stanowi główne centrum przeładunku i dyspozycji towarów 

skonteneryzowanych w Polsce. W 1976 roku powstała także Tymczasowa Baza Kontenerowa 

w porcie szczecińskim, która przetrwała praktycznie w niezmienionej postaci do tej pory. 

Znacznie później, bo pod koniec lat 80-tych podobną bazę uruchomiono w Gdańsku. 

Powyższe inwestycje znacznie odbiegają od standardów obowiązujących w portach 

światowych. Jedynie Terminal Kontenerowy w Gdyni może spełniać rolę ogniwa w 

europejskiej lądowo-morskiej sieci połączeń transportu multimodalnego.  

 Armator Polskie Linie Oceaniczne (PLO) od 1973 roku rozpoczął eksploatacje 

specjalistycznych statków - semikontenerowców. Dzięki nim mógł skutecznie konkurować z 

obcymi armatorami w morskich relacjach przewozowych do portów europejskich i Ameryki 

                                                                                                                                                         
42 Zarządzenie Ministra Komunikacji z 10 września 1976 r. w sprawie racjonalizacji przewozu ładunków 

(Marciniak-Neider D., Neider J. - Organizacja ..., 257) 
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Północnej. Inny polski armator Polska Żegluga Bałtycka (PŻB) wyspecjalizował się w 

połączeniach promowych Polska-Skandynawia, w oparciu o dwie bazy promowe w 

Świnoujściu i Gdańsku. Położenie geograficzne Polski jest korzystne dla rozwoju połączeń 

promowych w tej relacji. Mimo barier polityczno-gospodarczych, utrudniających wymianę 

handlową z państwami skandynawskimi, przewozy multimodalne morsko-drogowe i morsko-

kolejowe systematycznie wzrastały. 

 O wiele gorzej przedstawiają się dokonania w obszarze transportu lądowego. 

Infrastrukturę lądową KST stanowiło jedynie kilka kontenerowych punktów odpraw 

zorganizowanych w węzłach kolejowych, zarówno granicznych jak i wewnątrz kraju. Brak 

taboru, urządzeń przeładunkowych i błędy organizacyjne spowodowały, że choć przewozy 

kontenerów systematycznie wzrastały, nigdy nie osiągnęły poziomu zapewniającego ich 

masowość. Nieregularne przewozy ograniczały się do transportu kontenerów samochodami 

oraz pojedynczymi lub zgrupowanymi wagonami kolejowymi. W 1980 roku polska kolej 

przewiozła tylko 1124 tys. ton ładunków w kontenerach (ok. 0,2% całości przewozów), co 

okazało się i tak rekordowym wynikiem w obliczu kryzysu dekady lat 80-tych43. O 

dysproporcjach pomiędzy transportem lądowym a morskim świadczyć może fakt, że nakłady 

na rozwój KST w transporcie lądowym były 10-krotnie niższe. Efektem tego był 

dziesięciokrotnie mniejszy udział ładunków konteneryzowanych w przewozach ogółem 

transportu lądowego w stosunku do transportu morskiego44. Przedsiębiorstwa portowe i 

żeglugowe stały się głównymi inicjatorami i promotorami transportu multimodalnego w 

Polsce. Brak zaangażowania ze strony kolei i największego spedytora krajowego PSK, zmusił 

między innymi PLO do przejęcia organizacji lądowych przewozów kontenerów w obrębie 

krajowego jak i międzynarodowego zaplecza portów polskich. Aktywną rolę odgrywali i 

odgrywają również przewoźnicy zagraniczni, którzy dysponując własnymi środkami 

transportu zaczęli przejmować część masy ładunkowej ciążącej do portów Niemiec i 

Holandii. 

 

                                                 
43 Dopiero w 1994 roku kolej przekroczyła przewozy z 1980 roku przewożąc 1180 tys. ton ładunków w 

kontenerach, co stanowi ok. 0,5% całości przewozów (Roczniki statystyczne GUS) 
44 Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K. - Współczesne problemy ..., s. 135 
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Rysunek nr 18. 

Udział eksportu i importu do krajów Unii Europejskiej  
w wymianie handlowej Polski  

Źródło: Roczniki statystyczne GUS 

 

 Zmiany polityczne i gospodarcze zapoczątkowane w roku 1989 dały dużą 

samodzielność portom i przedsiębiorstwom transportowym. Gospodarka polska stała się 

elementem europejskiej gospodarki rynkowej. Dokonała się zmiana struktury kierunkowej 

polskiego handlu zagranicznego, która w latach 90-tych przesunęła potoki ładunkowe w 

kierunku państw Europy Zachodniej (rys. nr 18.). Podstawowym celem prowadzonych reform 

jest dostosowanie polskiego transportu do wymogów Unii Europejskiej, której członkiem 

mamy zostać w niedalekiej perspektywie. Wolność działań podmiotów oferujących usługi 

transportowe wiąże się dziś ze wzajemną konkurencją oraz, co trudniejsze, z rywalizacją z 

technicznie i organizacyjnie znacznie mocniejszymi przedsiębiorstwami transportowym z 

Zachodu.  

Najgorzej odczuły tę konkurencję przedsiębiorstwa portowe i żeglugowe. Terminal 

kontenerowy w Gdyni przestał obsługiwać linie oceaniczne, stając się portem feederowym 

pełniącym rolę dostarczyciela masy ładunkowej dla Hamburga i Rotterdamu. Zadecydowało o 

tym przede wszystkim lokalne położenie polskich portów, a także zbyt mała, relatywnie do 

portów zachodnich, ilość obsługiwanych kontenerów. Duże znaczenie miała również 

wspomniana zmiana struktury polskiego handlu zagranicznego45. Obroty portów nie 

zapewniają opłacalności utrzymywania regularnych linii oceanicznych, realizowanych przez 

duże kontenerowce. Armatorzy polscy, z PLO na czele, nie mogąc sprostać wymogom nowej 

                                                 
45 Neider J., Marciniak-Neider D. - Transport intermodalny, s. 244 
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sytuacji rynkowej popadli w głęboki kryzys. Skutkiem tego, inicjatywa w organizacji 

przewozów drobnicy skonteneryzowanej została całkowicie przejęta przez przewoźników z 

Europy Zachodniej. Często jednak ich działania są w sprzeczności z interesem polskich 

przedsiębiorstw portowych oraz przewoźników i spedytorów morskich. 

Nieco inną sytuację można obserwować w multimodalnych przewozach lądowych. 

Zmiana koniunktury gospodarczej i otwarcie granic naszego kraju ożywiło międzynarodowe 

przewozy zjednostkowanej drobnicy. Polska stała się atrakcyjnym rynkiem zbytu dla 

przemysłu Europy Zachodniej. Oprócz polskiego handlu zagranicznego, gwałtownie wzrosły 

również przewozy tranzytowe na kierunku wschód-zachód do krajów powstałych z rozpadu 

ZSRR. W okresie 1991 -1996 tranzyt kontenerów wzrósł o ponad 130% przy ogólnym 

wzroście przewozów tranzytowych o 33%46. W tym czasie powstało kilka przedsięwzięć w 

Polsce przełamujących dotychczasową barierę niemożności w rozwoju lądowych przewozów 

multimodalnych. Podobnie jak w transporcie morskim, duży udział w większości z nich miały 

podmioty zagraniczne. 

1.4.3. Pozostałe technologie transportu multimodalnego 

Pod koniec lat 80-tych podjęto pierwszą próbę wdrożenia alternatywnej do systemu 

kontenerowego technologii transportu multimodalnego. W 1987 roku uruchomiono 

połączenie kolejowe Wiedeń - Gdynia - Wiedeń, którym przewożono naczepy samochodowe 

na wagonach kieszeniowych47. Operatorem tych przewozów było przedsiębiorstwo 

armatorskie PLO we współpracy z austriackim operatorem UIRR - Ökombi. W Gdyni 

połączenie było skorelowane z zawinięciami statku obsługującego linię fińską PLO do 

Helsinek. Naczepy po przeładunku z wagonów były wtaczane za pomocą ciągnika na pokład 

statku ro-ro. Krótki czas przeładunków umożliwiał realizację całego połączenia Wiedeń -

 Helsinki w ciągu 4 dni. Przewozy na tej trasie kontynuowano przez kilka lat, do początku lat 

90-tych. Zawieszono je ze względu na trudności z pozyskaniem powrotnego ładunku z 

Wiednia i coraz większe koszty eksploatacji taboru kolejowego48. 

Pierwsze przewozy z zastosowaniem technologii „ruchoma droga"49 uruchomiono 

na trasie Hanover - Gadki k/Poznania w 1993 roku. Po półrocznej przerwie eksploatacji 

połączenie zlikwidowano. Powodem było zbyt małe, bo około 20-to procentowe, 

                                                 
46 Lipińska-Słota A. - Transport kombinowany w ..., s. 11 
47 Transport kombinowany nietowarzyszący 
48 Gordecki W. — Przewozy intermodalne na przykładzie ..., s. 20-28 
49 Transport kombinowany towarzyszący 
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wykorzystanie pojemności pociągu. Oferowana cena za przewóz oraz rozkład jazdy nie 

były konkurencyjne w stosunku do transportu drogowego. Odległość przewozu koleją, 

wynosząca 566 km, okazała się zbyt krótka50, a zły stan linii kolejowych w Polsce był 

powodem szybszego zużycia wagonów niskopodwoziowych. Dodatkowo, kolej ograniczyła 

dopuszczalną ładowność wagonów do 38 ton, o 2 tony mniej od obowiązującego limitu dla 

transportu drogowego. 

Opisane wyżej próby przewozu innych od kontenerowych jednostek ładunkowych 

skończyły się niepowodzeniem. Oprócz wymienionych przyczyn, należy wspomnieć jeszcze 

o tym, że polskie koleje i operatorzy transportu multimodalnego nie dysponowali, i jak dotąd 

nie dysponują, wystarczającą ilością specjalistycznego taboru jakim są wagony 

niskopodwoziowe i kieszeniowe. W cenę przewozu multimodalnego muszą być więc 

wliczone koszty wynajmu wagonów. Dodatkowo, w przypadku przewozu koleją naczep 

samochodowych, muszą one być przystosowane do przeładunku pionowego. Konstrukcja 

naczep siodłowych, odpowiednio wzmocniona, musi posiadać otwory do mocowania zawiesi 

kleszczowych. Tego typu naczepy są droższe i przez to jest ich znacznie mniej w Polsce niż w 

krajach Europy Zachodniej51. W rezultacie, przewozy naczep stanowią niewielki procent 

wszystkich przewozów multimodalnych w Polsce. Wartym wspomnienia przedsięwzięciem, 

jest pociąg Polskich Kolei Państwowych o nazwie "East Way Combi", przewożący naczepy 

siodłowe i inne jednostki multimodalne na trasie z Malmoe w Szwecji do Austrii i Włoch 

przez Polskę52. Transportu z użyciem technologii „ruchoma droga", od czasu wspomnianej 

próby na trasie Hanover - Gadki k/Poznania, nie stosuje się i zdaniem wielu ekspertów nie ma 

racjonalnych przesłanek na jego zastosowanie w przyszłości. 

Jedyną multimodalną jednostką ładunkową, oprócz kontenerowej, która znajduje coraz szersze 

zastosowanie na polskim rynku transportowym, jest nadwozie wymienne. Zaletą nadwozi jest to, że 

można je w większości przypadków przewozić na wagonach-platformach, na których przewożone są 

kontenery. Nadwozia i kontenery mogą zatem być dowolnie ładowane wzdłuż składu kolejowego. 

Zestawia się również pociągi przewożące wyłącznie nadwozia wymienne. Pociągi takie mogą być 

szybciej obsłużone na terminalu multimodalnym, przy zastosowaniu takiej samej dla wszystkich 

wagonów technologii przeładunku53. Przykładami tego typu pociągów mogą być dwa połączenia 

                                                 
50 Średnia odległość progowa dla której koszt transportu kombinowanego towarzyszącego jest równy kosztom 

transportu samochodowego wynosi 877 km (rozdział 2,2.2) 
51 W Polsce jest ok. 5% naczep przystosowanych do pionowego przeładunku (Lider kontenerowych  

przewozów ..., s. 16) 
52 Warpechowski J. - Ekspresy towarowe, ... s. 12 
53 Nadwozia wymienne najczęściej są przeładowywane za pomocą wozów podnośnikowych z podchwytem 

kleszczowym; przeładunki kontenerów w większości przypadków wymagają użycia wózków podnośnikowych 
lub suwnic z kontenerowymi ramami chwytnymi 
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multimodalne uruchomione w połowie lat 90-tych: Mlada Boleslav - Kobylnica k/Poznania i Kolonia -

 Płońsk k/Warszawy. Pierwszym połączeniem realizowane są dostawy dla fabryki Skoda-Volkswagen 

w Poznaniu, drugie uruchomiane w celu zaopatrywania fabryki Forda w Płońsku. Bezpośrednie 

dostawy od magazynu dostawcy do magazynu odbiorcy, według reguły logistycznej „właśnie na 

czas", są szczególnie efektownym przykładem korzyści jakie daje użycie transportu multimodalnego 

w przemyśle. 

1.4.4. Polscy operatorzy transportu multimodalnego 

Do najważniejszych organizatorów przewozów multimodalnych w Polsce należą54: 

1) Towarzystwo Transportu Kombinowanego POLKOMBI S.A. 

Towarzystwo powstało w listopadzie 1992 roku i w maju następnego roku zostało członkiem 

UIRR. Udziałowcami spółki są polscy spedytorzy i przewoźnicy transportu drogowego, PKP 

oraz przedsiębiorstwa portowe i żeglugowe55. We współpracy z partnerami należącymi do 

UIRR, Polkombi jest organizatorem kilku całopociągowych międzynarodowych połączeń 

multimodalnych. Oprócz tego realizuje transport kontenerów, nadwozi wymiennych i naczep 

samochodowych o charakterze przewozów rozproszonych. Od września 1996 roku 

funkcjonuje regularne połączenie z Duisburga do Poznania, Warszawy i Gliwic. W 

październiku 1997 roku uruchomiono wahadłowy pociąg Mlada Boleslav-Poznań 

zaopatrujący fabrykę Škoda-Volkswagen w Poznaniu. Chcąc poszerzyć swoją ofertę 

Polkombi wybudowało własny terminal kontenerowy w Kobylnicy k/Poznania, który ma 

służyć między innymi obsłudze pociągów z Czech. Dodatkowo Towarzystwo realizuje 

całopociągowe połączenia do Włoch (Udine) i Holandii (Rotterdam). Wewnątrz kraju 

Polkombi oferuje przewozy do i z terminalu portowego w Gdyni. W kolejnych latach 

eksploatacji Polkombi odnotowało dynamiczny wzrost przewozów56: 

1993 rok - 766 jednostek (5 miesięcy eksploatacji), 

1994 rok - 3540 jednostek, 

1995 rok - 5893 jednostek (66% wzrost), 

1996 rok - 12685 jednostek (115% wzrost), 

1997 rok - 16947 jednostek (34% wzrost), 

                                                 
54 Na podstawie: Wronka J. - Struktury organizacyjne ..., s. 7-8; Pociągi kontenerowe Spedcontu, SiT 6/96; 

materiały wewnętrzne POLKOMBI i Spedcont 
55 W 1997 roku najważniejsi spośród udziałowców to: Olech International, PKP, SPEDPOL - Spedycja Polska, 

PEKAES Multispedytor, C. Hartwig, PŻB, PLO oraz porty Gdynia, Gdańsk i Szczecin (Materiały wewnętrzne 
POLKOMBI) 

56 Kaczanowski G. - Uwarunkowani transportu ..., s. 86 
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1998 rok - 34213 jednostek (102% wzrost), 

1999 rok - 34742 jednostek (1% wzrost), 

2000 rok - 35372 jednostek (2% wzrost). 

 

W strukturze przewożonych jednostek ładunkowych 54% stanowią kontenery, 45% nadwozia 

wymienne, a jedynie niecały 1% naczepy samochodowe57. W ogóle nie przewieziono całych 

zestawów drogowych w technologii „ruchoma droga”. Dane te znacznie odbiegają od 

struktury ładunkowej przewozów innych towarzystw UIRR.. 

 

2) SPEDCONT Spedycja Polska sp. z o.o. 

Spółka powstała w lipcu 1994 roku w wyniku usamodzielnienia się pionu kontenerów 

wielkich polsko-szwedzkiej firmy spedycyjnej Spedpol - Spedycja Polska, spółki istniejącej 

od 1991 roku. Udziałowcami Spedcontu są: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. (53%) oraz 

Pekaes Autotransport S.A. (47%)58. Spółka wyspecjalizowała się w multimodalnych 

przewozach kontenerów w relacjach krajowych i międzynarodowych. Posiada własną sieć 

terminali na terenie kraju w Gdańsku, Łodzi, Warszawie, Poznaniu, Sosnowcu i Krakowie. 

Spedcont łączy funkcje organizatora transportu multimodalnego z funkcjami spedytora i 

operatora terminalu. Od grudnia 1994 roku uruchomił blokowe pociągi kontenerowe 

obsługujące terminal portowy w Gdyni. Stałe połączenia łączące port z terminalami na 

dalszym zapleczu krajowym okazały się skuteczną konkurencją dla bezpośredniego transportu 

drogowego. Dzięki nim udział transportu kolejowego w obsłudze terminalu w Gdyni wzrósł z 

5% w 1995 do 20,5% w 1997 roku. W przewozach międzynarodowych Spedcont 

wyspecjalizował się w transporcie kontenerów pociągami blokowymi pomiędzy Polską a 

krajami byłego ZSRR. Oprócz tego realizuje przewozy do krajów Europy Zachodniej i 

Południowej. Dysponując własnymi środkami transportu drogowego i kontenerami Spedcont 

oferuje pełny zakres usług transportu multimodalnego w odniesieniu do kontenerowych 

jednostek ładunkowych. Wielkość przewozów spółki sukcesywnie wzrastała59: 

1995 rok - 5417 TEU, 

1996 rok - 17283 TEU (219% wzrost), 

1997 rok - 23980 TEU (39% wzrost), 

1998 rok - 33677 TEU (40% wzrost), 

                                                 
57 Dane dotyczą 1997 roku (Kaczanowski G. - Uwarunkowania transportu ..., s. 87) 
58 Lider kontenerowych przewozów- ..., s. 2 oraz informacje źródłowe z Polkombi S.A. 
59 Szczęsny J. - Transport kombinowany ... s. 16 
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1999 rok - 29856 TEU (11% spadek), 

2000 rok - 29610 TEU (1% spadek). 

 

3) POLZUG Polen-Hamburg Transport Gmbh 

Spółka powstała w celu eksploatacji regularnych pociągów kontenerowych, pomiędzy 

portami w Hamburgu i Bremerhaven a terminalami w Polsce. Inicjatorami i głównymi 

udziałowcami Polzugu był pan Egon Wenk, spedytor i przewoźnik drogowy są z Hamburga. 

Obecnie udziałowcami Polzugu są: HHLA (33% udziałów) - największy operator terminalu 

kontenerowego w Hamburgu, DB Cargo (33%) i PKP (33%). Od stycznia 1992 roku, kiedy to 

uruchomiono pociąg „Polzug”, systematycznie zwiększa się częstotliwość połączeń i ilość 

oferowanych relacji. Od 1997 roku realizowane są cztery połączenia tygodniowo, obsługujące 

po stronie polskiej terminale w Sławkowie k/Katowic, Wrocławiu, Gądkach k/Poznania, 

Gdańsku, Pruszkowie, Łodzi i Gliwicach. Dodatkowo Polzug oferuje przewozy tranzytowe 

dla odbiorców na Ukrainie, w Rosji, krajach Bałtyckich, na Białorusi, Mołdawii, w Gruzji i 

Kazachstanie. Operatorem czterech własnych terminali jest siostrzana spółka Polzugu – 

Polzug Polska sp. z o.o. Własne terminale, wagony kontenerowe dzierżawione od PKP oraz 

bardzo dobra organizacja przyczyniły się do sukcesu multimodalnych przewozów 

oferowanych przez Polzug. Stanowią one dużą konkurencję dla przyszłości obrotów 

kontenerowych polskich portów. Wielkość przewozów spółki w kolejnych latach eksploatacji 

wynosiła60: 

1992 rok - 4800 TEU, 

1993 rok - 10500 TEU (120% wzrost), 

1994 rok - 14750 TEU (40% wzrost), 

1995 rok - 18400 TEU (25% wzrost), 

1996 rok - 23000 TEU (25% wzrost), 

1997 rok - 28750 TEU (25% wzrost). 

1998 rok - 34500 TEU (20% wzrost), 

1999 rok - 43200 TEU (25% wzrost), 

2000 rok - 55300 TEU (28% wzrost), 

4) POLCONT sp. z o.o. 

W grudniu 1991 roku spółkę założyło 3 udziałowców: Intercontainer (50% udziałów), PKP 

(30%) i C. Hartwig Warszawa (20%). W 1999 roku Intercontainer zwiększył swoje udziały do 

                                                 
60 Dane o przewozach w oparciu o Schmeling-Brinkmann U. - Halt in West European Intermodalism, CI 3/97, 

s. 9 oraz informacje uzyskane od Polzug Polska sp. z o.o. 
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70%61. Polcont jest przedstawicielem towarzystwa ICF w Polsce. Zajmuje się 

międzynarodową spedycją kontenerów i nadwozi wymiennych, oferując kompleksowy 

transport multimodalny w oparciu o system przewozów ICF jak i poza nim. Działalność 

spółki koncentruje się na obsłudze kontenerowych połączeń blokowych ICF do Polski oraz w 

tranzycie. Najważniejsze to pociągi TECE relacji Berlin-Moskwa, o nazwie „Ostwind”, oraz 

Antwerpia-Małaszewicze i dalej do krajów byłego ZSRR. Nowym przedsięwzięciem, w 

którym Polcont bierze udział, jest pociąg relacji Verona-Gliwice. Polcont nie posiada 

własnego terminalu oraz środków transportu. Wielkość przewozów zrealizowanych przez 

spółkę wynosi62: 

1992 rok - 10000 TEU 

1993 rok - 15000 TEU (50% wzrost), 

1994 rok - 18000 TEU (20% wzrost), 

1995 rok - 22000 TEU (22% wzrost), 

1996 rok - 26000 TEU (18% wzrost), 

1997 rok - 29000 TEU (11% wzrost), 

1998 rok - 32000 TEU (10% wzrost), 

1999 rok - 34200 TEU (7% wzrost), 

2000 rok - 30300 TEU (11% spadek). 

 

Oprócz wymienionych, do ważnych operatorów transportu multimodalnego, którzy 

rozpoczęli swoją działalność po roku 1990 należy zaliczyć dwa podmioty. Pierwszy, to spółka 

spedycyjna Trade Trans specjalizująca się w transporcie multimodalnym substancji 

chemicznych. Firma dysponuje własnymi nadwoziami wymiennymi i własnym terminalem w 

Katowicach. Drugi, to spółka Cargosped - spedytor międzynarodowy oferujący krajowe i 

zagraniczne połączenia multimodalne w oparciu o własny terminal Warszawa-Praga.  

 

                                                 
61 Intercontainer przejął 20% udziałów od C. Hartwig 
62 Dane o przewozach w oparciu o informacje uzyskane od spółki Polcont sp. z o.o. 
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*)  Przewozy Polkombi podawane są w jednostkach multimodalnych odpowiadających jednostkom TEU 

 

Rysunek nr 19. 

Przewozy mulimodalne zrealizowane przez najważniejszych polskich  
operatorów multimodalnych w latach 1993-2000 

Źródło: informacje źródłowe z Polkombi S.A., Polzug Polska sp. z o.o., 
 Polcont sp. z o.o., Spedcont Spedycja Polska sp. z o.o. 

 

 

Tabela nr 2. 

Przewozy multimodalne PKP w latach 1994-2000 

Lata 
Przewozy 
[tys. TEU] 

Wzrost (spadek) 
względem 

ubiegłego roku 
[%] 

Przewozy  
[tys. ton] 

Wzrost (spadek) 
względem 

ubiegłego roku 
[%] 

Udział w 
ogólnych 

przewozach 
PKP [%] 

1994 114,8 21 1180,6 53 0,5 

1995 138,2 20 1361,7 15 0,6 

1996 195,6 42 1654,8 21 0,7 

1997 255,9 31 2125,1 28 0,9 

1998 316,9 23 2401,9 13 1,2 

1999 257,3 -19 1751,2 -27 0,9 

2000 272,9 6 2079,4 18,7 1,1 

Źródło: Informacje źródłowe Rynku Przewozów Intermodalnych PKP 

 



 45 

0

500

1000

1500

2000

2500

P
rz

e
w

o
zy

 [
ty

s.
 t

o
n

]

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Lata

 

Rysunek nr 20. 

Przewozy multimodalne PKP w latach 1993-2000 

Źródło: Jachimska-Bieniek E. - Przewozy kombinowane ..., s. 52 oraz  
informacje źródłowe z Rynku Przewozów Intermodalnych PKP 

 

Największym przewoźnikiem kolejowym realizującym multimodalne przewozy jest 

PKP. Kolej dysponuje całą infrastrukturą oraz znaczną częścią specjalistycznych wagonów 

kolejowych do przewozu jednostek ładunkowych63. Operatorzy niezależni od PKP 

postrzegają kolej państwową jako monopolistę hamującego rynkowy i bardziej elastyczny 

rozwój przewozów multimodalnych w naszym kraju. Są jednak przejawy reform 

zmierzających do dostosowania usług oferowanych przez narodowego przewoźnika 

kolejowego do potrzeb zmieniającego się rynku. Przewozy multimodalne zrealizowane przez 

PKP ograniczały się dotąd do transportu kontenerów, jedynie 3,6% stanowiły nadwozia 

wymienne, a 1,6% naczepy64. Udział naczep i nadwozi wymiennych w przewozach ma szansę 

wzrosnąć dzięki inwestycjom w specjalistyczny tabor kolejowy do przewozu tych jednostek. 

W 1999 roku PKP zakupiło partię 108 wagonów kieszeniowych produkcji polskiej, a w 

kolejnych latach planowane są dalsze zakupy. Na rozwój przewozów multimodalnych w 

Polsce mogą mieć wpływ próby wdrożenia przewozu materiałów sypkich w kontenerach, 

zgodnie z systemem ACTS (ang. Abroll Container Transport System). Dyrekcja PKP planuje 

zakupić specjalistyczne wagony umożliwiające samoprzeładunek kontenerów na samochody 

                                                 
63 W 2000 roku PKP posiadały ok. 1800 wagonów do przewozu kontenerów i ok. 70 wagonów kieszeniowych 

(Lider kontenerowych przewozów ..., s. 16) 
64 Jachimska-Bieniek E. - Przewozy kombinowane ..., s. 52 
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(i odwrotnie) i uruchomić przewozy w systemie ACST niewielkich partii węgla dla 

indywidualnych odbiorców oraz odpadów miejskich na wysypiska śmieci65. 

Wielkość przewozów multimodalnych PKP w latach 1993 -1998 wzrosła trzykrotnie 

osiągając 2,4 mln ton, co stanowi ok. 1,2% całości przewozów towarowych kolei (tabela nr 

2., rys. nr 20.). Realne prognozy przewidują wzrost przewozów do około 7 mln. ton w 2015 

roku i 13 mln ton 2025 roku66. 

 

                                                 
65 Grudzień J. – Szansa w kieszeniowcach, ... s. 6-7 
66 Ceborski J., Wyszomirska B. - Wybrane problemy ..., s. 92 
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ROZDZIAŁ 2  

WYBRANE EKONOMICZNE I TECHNOLOGICZNE 

ASPEKTY TRANSPORTU MULTIMODALNEGO 

2.1. Podatność transportowa ładunków 

 Rozważania na temat efektywności ekonomicznej przewozów międzygałęziowych 

należy rozpocząć od określenia potencjalnej masy ładunkowej, która tą formą przewozów 

może być objęta. Nie jest to łatwe, ponieważ grupy ładunków przewożonych w kontenerach 

różnią się od tych, które są obsługiwane przez naczepy samochodowe lub nadwozia 

wymienne. Szersze spojrzenie na technologie multimodalne, gdy weźmie się pod uwagę takie 

jednostki ładunkowe jak wagon kolejowy, barka czy pojemnik logistyczny, jeszcze bardziej 

komplikuje problem. Dla uproszczenia, rozważania dotyczyć będą podatności transportowej 

ładunków na przewóz w kontenerach, które to jednostki dominują na europejskim rynku 

przewozów multimodalnych. 

 Mówiąc o podatności transportowej ładunków należy ją rozpatrzyć w płaszczyźnie 

podatności naturalnej, technicznej i ekonomicznej (rys. nr 21.). Kontenerowa jednostka 

ładunkowa okazuje się być bardzo użyteczna. Stanowi trwałą ochronę dla ładunków o niskiej 

naturalnej podatności transportowej, w szczególności wrażliwych na oddziaływanie 

czynników zewnętrznych. Nieco gorzej jest z podatnością techniczną. Ładunki przewożone w 

kontenerach i nadwoziach wymiennych muszą spełniać określone wymagania co do swoich 

wymiarów, opakowania, a operacje załadunku i wyładunku wymagają specjalnego 

przygotowania technicznego. Różnorodność odmian kontenerów umożliwia przewóz 

ładunków w każdym stanie skupienia, w partiach odpowiadających potrzebom wymiany 

handlowej, bez ograniczeń co do czasu i odległości transportu. Niezbędna jest jednak 

odpowiednia infrastruktura dla obsługi kontenerowych jednostek ładunkowych. I tu pojawia 

się problem kosztów, a co za tym idzie podatności ekonomicznej ładunków. Rachunek 

ekonomiczny wydaje się mieć podstawowe znaczenie przy podejmowaniu decyzji o 

jednostkowaniu ładunku dla potrzeb transportu multimodalnego. Najważniejsze czynniki to: 

1) wartość ładunku - im wyższa tym większa podatność na konteneryzację, 
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2) koszty całkowite transportu - im mniejsze tym większa podatność transportowa, 

3) wielkość masy ładunkowej - im większa tym bardziej opłacalny transport multimodalny. 

 

 

Rysunek nr 21. 

 Czynniki wpływające na podatność ładunków na przewóz w kontenerach 

Źródło: Gęsiarz Z. - Konteneryzacja, s. 65 

 

 Określenie podatności ekonomicznej ładunków na konteneryzację wymaga 

porównania kosztów alternatywnych systemów transportowych. Przyjmuje się kryterium 

stosunku wartości ładunku do kosztów całkowitych transportu. Im stosunek ten jest większy 

tym większa podatność ładunku na przewóz w kontenerach. Problemem jest wyliczenie 

prawdziwych kosztów jakie związane są z poszczególnymi gałęziami transportu. Branie pod 

uwagę tylko wybranych elementów ze struktury kosztów prowadzi często do błędnych 

wniosków. Dodatkową trudnością jest zmienność wartości ładunków jak i kosztów w czasie. 

Zakładając takie same kryteria, potencjalny rynek transportu kontenerowego pod koniec lat 

90-tych znacznie odbiega swoją wielkością od tego, który miał miejsce na początku rewolucji 

kontenerowej, pod koniec lat 60-tych. Jest to proces o różnym przebiegu w różnych częściach 

świata. Wszelkie analizy zyskują na wartości, gdy odnoszą się do pojedynczego kraju, czy 

relacji transportowej dla możliwie krótkiego horyzontu czasowego. 
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 Biorąc pod uwagę podatność naturalną i techniczną, które są najłatwiejsze do 

określenia, można przyjąć, że od 10% do 25% ładunków drobnicowych jest całkowicie 

niepodatnych na konteneryzację67. Pozostaje zatem około 75% ładunków o pełnej lub 

ograniczonej podatności. Do tego należy doliczyć niewielką część ładunków masowych i 

półmasowych. Są to te ładunki masowe, które ze względu na swoją wartość lub konieczność 

ochrony przed czynnikami zewnętrznymi nadają się do konteneryzacji. W praktyce, istnieją 

duże dysproporcje na świecie w wielkości potencjalnego rynku przewozów multimodalnych i 

w stopniu jego wykorzystania. W wysoko rozwiniętej gospodarczo Japonii prawie wszystkie 

towary produkowane na eksport nadają się do konteneryzacji, której udział w przewozach 

eksportowych sięga 70-80%68. W nie mniej gospodarczo zaawansowanej Unii Europejskiej 

średni stopień zjednostkowania międzynarodowej wymiany towarowej, wyrażający się 

wielkością przewozów kontenerów, nadwozi i naczep samochodowych wynosi około 14%. 

 

Tabela nr 3. 

Rynek przewozów multimodalnych w krajach Unii Europejskiej w 1996 roku 

Gałęzie transportu Transport 
kolejowy 

Transport 
samochodowy 

Żegluga 
śródlądowa 

Żegluga 
morska 

Rurociągi Razem 

Przewozy [mld tkm] 1150 220 110 1070 85 2635 

Szacunkowy udział poten-
cjalnego rynku tr. 
multimodalnego 

 
20% 

 
60% 

 
50% 

 
20% 

 
0% 

 
24% 

Potencjalny rynek tr. 
multimodalnego [mld tkm] 

 
230 

 
132 

 
55 

 
214 

 
0 

 
631 

Przewozy multimodalne 
[mld tkm] 

 
58 

 
141 

 
_ 

 
199 

Wykorzystanie potencjal-
nego rynku tr. multimodal-
nego 

 
14% 

 
66% 

 
_ 

 
31% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych Unii Europejskiej 

 

 Analiza strumieni ładunkowych w europejskim handlu zagranicznym69 pozwala na 

oszacowanie potencjalnego rynku przewozów multimodalnych na 24% wszystkich 

przewozów, co wynosi ok. 631 mld tkm (tabela nr 3.). Największy udział mają w nim relacje 

                                                 
67 Miotke-Dzięgiel J. - Morskie przewozy kontenerowe ..., s. 9 
68 Tylutki A. - Podatność transportowa ..., s. 34 
69 Analiza grup ładunkowych NSTR z rozbiciem na gałęzie transportu oraz relacje krajowe i międzynarodowe 

(na podstawie EU Transport in figures ..., s. 46) 
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przewozowe transportu samochodowego i morskiego. Charakterystyczny jest stosunkowo 

duży stopień wykorzystania potencjalnego rynku przez transport morski oraz duże rezerwy w 

tym względzie w przewozach lądowych. 

W Polsce potencjalna masa ładunkowa ciążąca do technologii transportu 

multimodalnego określana była w 1994 roku na ok. 35,3 mln ton, czyli 30% całości 

przewozów międzynarodowych70. Rzeczywiste przewozy multimodalne w imporcie i 

eksporcie wyniosły w tym roku ok. 1,1 mln ton, czyli potencjalny rynek wykorzystany został 

w ok. 3%. Rynek ten sukcesywnie zwiększa się poprzez zmiany systemowe zachodzące w 

polskiej gospodarce. Efekty przynosi proces transformacji rynkowej transportu. Stopniowo 

zmniejsza się udział surowców mineralnych i wyrobów niskoprzetworzonych w obrotach 

handlowych. Proces integracji z Unią Europejską podnosi poziom zaawansowania 

technologicznego, decydującego o możliwości wdrożenia połączeń multimodalnych. 

O udziale ładunków zjednostkowanych w przewozach międzynarodowych danego 

kraju, z którymi wiążą się wielkości przewozów multimodalnych, decydują: 

1) wielkość i struktura ładunkowa wymiany handlowej, 

2) udział poszczególnych gałęzi transportu w wymianie handlowej, 

3) stopień wdrożenia zintegrowanego technologicznie systemu transportowego. 

 Kraje rozwinięte gospodarczo, producenci wysoko przetworzonych i wartościowych 

towarów, stanowią potencjalnie największy rynek dla przewozów multimodalnych. Istotne 

znaczenie ma średnia odległość przewozu oraz specyfika geograficzna relacji transportowych. 

O zastosowaniu technologii multimodalnych decydują także standardy techniczne 

infrastruktury transportowej importera, eksportera, jak i w krajach tranzytowych. Stopień 

skonteneryzowania wymiany handlowej Japonii to efekt jej wyspiarskiego położenia i 

wynikającego z tego uzależnienia od transportu morskiego oraz dominacja relacji do 

technologicznie zaawansowanych krajów Azji Południowo-Wschodniej oraz USA. 

Większość przewozów europejskiego handlu to krótkie wewnątrzkontynentalne relacje 

obsługiwane przez transport drogowy. W przeciwieństwie do transportu morskiego, 

inwestycje w europejskiej infrastrukturze lądowej transportu multimodalnego są droższe, 

czasochłonne i bardziej skomplikowane technicznie. 

                                                 
70 Tylutki A. - Podatność transportowa ..., s. 39 
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2.2. Konkurencja międzygałęziowa transportu 

2.2.1. Ekspansja transportu drogowego 

 Efektywność przewozów multimodalnych wynika z zasady maksymalizacji korzyści 

jakie dają poszczególne gałęzie transportu tworzące jeden łańcuch transportowy. Przy 

doborze środków transportu na kolejnych odcinkach trasy, bierze się pod uwagę kryterium 

kosztów oraz jakości oferowanych przez nie usług. W połączeniach z użyciem dwóch gałęzi 

transportu, najbardziej opłacalny środek transportu wykonuje przewóz na zasadniczym 

odcinku trasy, a drugi przejmuje jednostkę ładunkową w relacji dowozowo-odwozowej. Taki 

model połączeń multimodalnych dominuje na europejskim rynku. Transport samochodowy 

pełni rolę dowozowo-odwozową, a zasadniczy przewóz odbywa się transportem morskim, 

kolejowym lub żeglugą śródlądową. Podstawowym założeniem jest odciążenie dróg i 

przejęcie strumieni ładunkowych przez inne tańsze gałęzie transportu. W gospodarce 

rynkowej odzwierciedleniem rywalizacji międzygałęziowej w transporcie są zmiany w 

strukturze przewozów ładunków (tabela nr 1.). O wyraźnej dominacji transportu drogowego 

zadecydowały takie czynniki jak71: 

1) dostępność umożliwiająca realizację przewozów dom-dom, 

2) elastyczność, 

3) szybkość i dyspozycyjność, ułatwiająca dostawy według ściśle określonego reżimu 

czasowego „właśnie na czas”, 

4) umiarkowany poziom cen związany z niskimi cenami paliw, stosunkowo niskimi 

podatkami i brakiem opłat infrastrukturalnych. 

 Inne gałęzie transportu są efektywniejsze jedynie w przypadku przewozów na duże 

odległości wielkich partii ładunkowych oraz bardzo drobnych przesyłek ekspresowych (tabela 

nr 4.). Tego typu relacji jest stosunkowo mało. Proces integracji europejskiej zmienił kierunki 

i odległości przewozu ładunków. Obecnie dominują krótkie relacje, np. pod koniec lat 80-tych 

przewozy na odległości mniejsze niż 70 km stanowiły 80% całości72. Szybki rozwój sektora 

usług, cechującego się dużym rozdrobnieniem i rozproszeniem, spowodował wzrost 

zapotrzebowania na przewóz drobnych partii ładunkowych73. Jednocześnie zmniejszyły się 

przewozy towarów masowych. 

                                                 
71 Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K. - Współczesne problemy ..., s. 45 
72 Menes E. - Europejski rynek przewozów ..., s. 31 
73 Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K. - Współczesne problemy ..., s. 45 
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Tabela nr 4. 

Jakość usług oferowanych przez różne środki transportu74 

Kolejność 

Kryteria jakości 

Wielkość 
ładunku 

Szybkość 
przemieszczania 

Dostępność 
transportowa 

Dostosowanie 
do różnych 
ładunków 

Elastyczność 

1 statek samolot samochód pociąg samochód 

2 barka pociąg pociąg barka barka 

3 pociąg samochód barka samochód statek 

4 samolot statek statek statek samolot 

5 samochód barka samolot samolot pociąg 

Źródło: Menes E. - Europejski rynek przewozów ..., s. 31 

 

Transport samochodowy doskonale spełnia wymagania zmieniającego się popytu na 

usługę transportową. Do tego polityka państw europejskich do niedawna sprzyjała rozwojowi 

tej gałęzi transportu. Przejawiało się to w olbrzymich nakładach na infrastrukturę drogową 

oraz preferencyjnym traktowaniu przewoźników samochodowych w stosunku do kolei i 

żeglugi śródlądowej. Polityka ta zmieniła się na początku lat 90-tych. 

Obecnie politycy próbują ograniczyć dalszą ekspansję transportu drogowego. W 

zwiększenie szans w walce konkurencyjnej innych gałęzi transportu zaangażowane są 

najważniejsze instytucje i organizacje odpowiedzialne za transport europejski, między innymi 

Komisja Europejska i EKG ONZ. Za celowością takiej walki przemawia szereg negatywnych 

zjawisk związanych z rozwojem przewozów drogowych: 

1) kongestia dróg kołowych, 

2) degradacja środowiska poprzez: 

— zanieczyszczanie powietrza, 

— nadmierny hałas, 

— wysoką energochłonność, 

— skutki tak zwanego efektu cieplarnianego, 

— terenochłonność infrastruktury drogowej, 

                                                 
74 Uszeregowanie środków transportu w zależności od analizowanych kryteriów jakości usług transportowych 

jest odzwierciedleniem makrozależności pomiędzy poszczególnymi gałęziami transportu i nie jest prawdziwe 
w odniesieniu do wszystkich rodzajów środków transportu dostępnych na rynku transportowym, np. istnieją 
pociągi o ładowności większej niż barka 
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3) bardzo duża wypadkowość, 

4) negatywny wpływ na stan zdrowia oraz warunki życia ludności. 

2.2.2. Kryterium odległości 

 Jak wcześniej wspomniano, skuteczne konkurowanie z transportem drogowym jest 

możliwe jedynie przy przewozach na duże odległości. Wynika to z przewagi kosztowej jaką 

ma samochód na krótkich relacjach transportowych. Stosunkowo niewielki jest koszt zakupu 

samochodu, a opłaty za użytkowanie infrastruktury są zaniżone75. W przeciwieństwie do 

innych gałęzi transportu, sumaryczne koszty stałe stanowią marginalny składnik ceny 

przewozu samochodem. Wysoki poziom kosztów zmiennych powoduje, że cena za przewóz 

rośnie wraz z odległością transportu. Po przekroczeniu pewnego progu, kolej czy żegluga 

śródlądowa stają się tańszymi alternatywami (rys. nr 22.). Oczywiście mogą one być brane 

pod uwagę gdy istnieją na danej relacji połączenia kolejowe lub śródlądowe konkurujące z 

transportem drogowym. 

Graniczne odległości przewozu (A i B na rys. nr 22.), powyżej których transport 

kolejowy i rzeczny są tańsze od drogowego, odpowiadają odległościom progowym transportu 

multimodalnego. Im dłuższa jest trasa przewozu szynowo-drogowego lub rzeczno-

drogowego, tym większy udział kosztów transportu kolejowego lub żeglugi śródlądowej w 

cenie połączenia. Co za tym idzie, przewozy multimodalne są bardziej opłacalne. Odległość 

progowa decyduje o tym jak duża masa ładunkowa może być przejęta przez przewoźników 

transportu multimodalnego od przewoźników drogowych. Zdecydowana większość relacji to 

przewozy krótkie i bardzo krótkie, stąd nawet niewielkie obniżenie odległości progowej może 

zadecydować o przejęciu znaczącej wielkości przewozów (rys. nr 23.). 

 

                                                 
75 Zobacz rozdział 2.2.4 
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Tr. drogowy

Tr. kolejowy

Żegl. śródlądowa
i m orska

O D LEG ŁO ŚĆ

K O SZT
TR AN SPO RTU

  A       B  

Rysunek nr 22. 

Koszt transportu w funkcji odległości 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Tr. drogowy

Tr. kom binowany

O D LEG ŁO ŚĆ

K O SZT TR AN SPO RTU  I
W IELKO ŚĆ PRZEW O ZÓ W

  X

Tr. kom binowanyTr. kom binowanyTr. kom binowanyTr. m ultim odalny

Przewozy ogółem

 

Rysunek nr 23. 

Wpływ odległości progowej transportu multimodalnego na  wielkość przewozów 

Źródło: Opracowanie własne 
 

 Obliczenie odległości progowej X dla transportu multimodalnego wymaga przyjęcia 

określonych założeń. I tak, rozważa się sytuację, w której klient dokonuje wyboru środka 

transportu w celu przewiezienia ładunku w 40-to stopowym kontenerze76. Wybór jest 

dokonywany tylko na podstawie porównania kosztów transportu bez względu na czas 

                                                 
76 Takie same obliczenia będą się odnosiły do przewozu naczepy wymiennej o długości 13,6 m 
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przejazdu. Zakładając, że istnieją alternatywne połączenia drogowe oraz multimodalne 

szynowo-drogowe i rzeczno-drogowe, struktura ich kosztów zawiera następujące składowe77: 

 

TD = 0,70 - 0,85 ECU/km — koszty stałe i zmienne transportu drogowego, 

TKn = 0,30 - 0,35 ECU/km — koszty stałe i zmienne transportu kolejowego (technologia 

transportu kombinowanego nietowarzyszącego), 

TKt = 0,40 - 0,45 ECU/km — koszty stałe i zmienne transportu kolejowego (technologia 

transportu kombinowanego towarzyszącego), 

TR = 0,15 - 0,25 ECU/km — koszty stałe i zmienne żeglugi śródlądowej, 

DO = 250 - 300 ECU — koszty dowozu i odwozu na odległość 150 km, 

PR = 42 - 77 ECU — koszty dwukrotnego przeładunku w terminalach. 

 

Stąd odległości progowe wynoszą: 

1) dla transportu szynowo-drogowego z zastosowaniem technologii transportu 

kombinowanego nietowarzyszącego: 

 

TD•X = DO + PR + TKn•X 

531 km < X < 1077 km 

2) dla transportu szynowo-drogowego drogowego z zastosowaniem technologii transportu 

kombinowanego towarzyszącego: 

 

TD•X = DO + TKt•X 

555 km < X < 1200 km 

3) dla transportu rzeczno-drogowego: 

 

TD•X = DO + PR + TR•X 

417 km < X < 837 km 

 

 Obliczenia wskazują, że transport multimodalny nie ma szansy na skuteczną 

rywalizację z transportem drogowym jeżeli przewozy szynowo-drogowe i rzeczno-drogowe 

będą realizowane na odległości mniejsze niż odpowiednio 500 km i 400 km. Biorąc pod 

uwagę szacunkową wartość obliczonych odległości, oddają one skalę ograniczenia dla 

                                                 
77 Wielkości kosztów odpowiadają rzeczywistym kosztom deklarowanym przez przewoźników europejskich pod 

koniec lat 90-tych (na podst. Report on the current state ..., s. 40-47) 
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rozwoju przewozów multimodalnych. Struktura kosztów pod koniec lat 90-tych preferuje 

przewozy drogowe. Jedynie odpowiednia polityka wsparcia dla kolei, żeglugi śródlądowej 

oraz morskiej może spowodować, że część relacji obecnie zmonopolizowanych przez 

przewoźników drogowych przejmie transport multimodalny. 

2.2.3. Kryterium ceny i jakości 

 Nie naruszając reguł gospodarki rynkowej skierowanie strumienia ładunków z dróg na 

tory kolejowe lub barki wymaga zmian w preferencjach gestorów ładunków. Stosując 

kryterium ceny i jakości należy zwiększyć efektywność alternatywnych do transportu 

drogowego gałęzi transportu. Proces ten można przedstawić obrazując zależność cena/jakość 

z punktu widzenia dostarczycieli jak i użytkowników usługi transportowej. Poniższy model 

analizuje dwa alternatywne środki transportu, samochód i kolej (wariant A na rys nr 24.). 

Na rynku transportowym wyróżnić można dwie grupy użytkowników: 

1) preferujących niskie ceny przewozu nawet, gdy wiąże się to z niską jakością oferowanych 

usług; należą do nich gestorzy dużych partii ładunkowych, niskowartościowych i 

transportowanych na znaczne odległości, 

2) preferujących wysoką jakość i akceptujących wysokie ceny usług transportowych; należą 

do nich gestorzy cennych ładunków drobnicowych najczęściej transportowanych na 

niewielkie odległości. 

Pierwsza grupa zmuszona jest albo zrezygnować z przewozu, albo przyjąć warunki 

oferowane przez przewoźników kolejowych. Wiąże się to z koniecznością dostosowania do 

rozkładu jazdy pociągów kolejowych, dowozem do stacji nadania i odwozem ze stacji 

najbliższej miejscu odbioru oraz uciążliwymi formalnościami związanymi z organizacją 

przewozu. Wybierają kolej, gdyż transport drogowy jest dla nich zdecydowanie za drogi. 

Druga grupa jest znacznie liczniejsza od pierwszej. Jakość przewozów przejawiająca się w ich 

elastyczności i dostępności ma dla nich pierwszoplanowe znaczenie. Dla tych użytkowników 

transport samochodowy, biorąc pod uwagę wysoki poziom jakości usług, okazuje się tańszy 

od kolei. 
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Koszt graniczny
użytkownika

Koszty tr. kolejowego

Koszty tr. drogowego

JAKOŚĆ

CENA

 

Wariant A 

 

Koszt graniczny
użytkownika

Koszty tr. kolejowego

Koszty tr. drogowego

JAKOŚĆ

CENA

 

Wariant B 

Rysunek nr 24. 

Model zależności cena/jakość dla transportu drogowego i kolejowego 
Wariant A - Stan wyjściowy rynku transportowego, 
Wariant B - Stan po uwzględnieni kosztów zewnętrznych w transporcie  
drogowym i restrukturyzacji transportu kolejowego 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Kolsen H. M. - The Economics..., s. 60 

 

 Zmiany w preferencjach użytkowników można dokonać poprzez podwyższenie 

jakości transportu kolejowego oraz podwyższenie kosztów transportu drogowego (wariant B 

na rys. nr 24.). Takie są też priorytety polityki transportowej państw Unii Europejskiej 

Dyrektywy UE zmierzają do restrukturyzacji zarządzania infrastrukturą oraz finansami 
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przedsiębiorstw kolejowych78. Państwo ma przejąć obowiązek finansowania rozwoju 

infrastruktury kolejowej, która ma być oddzielona od działalności eksploatacyjnej. W sferze 

organizacyjnej pozwoli to na lepszy kontakt z klientami, którzy mają być obsługiwani bez 

zbędnych formalności i na niedyskryminujących zasadach. Lepsza jakość usług oferowanych 

przez kolej pozwoli przyciągnąć część masy ładunkowej obsługiwanej obecnie przez 

transport samochodowy. Dodatkowo przyczynić się do tego ma podwyższenie kosztów 

transportu drogowego polegające na uwzględnianiu kosztów zewnętrznych. 

2.2.4. Koszty zewnętrzne w transporcie 

 Pojęcie kosztów zewnętrznych transportu obejmuje wszystkie wydatki, które nie są 

ponoszone przez użytkowników środków transportu, lecz przez całe społeczeństwo. Stanowią 

one znaczący udział w strukturze kosztów transportu. Analizując poszczególne kategorie 

kosztów większość z nich finansowana jest całkowicie lub częściowo z zewnątrz (tabela 

nr 5.). Należą do nich: 

1) koszty negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne, 

2) koszty kongestii, 

3) koszty wypadków, 

4) koszty użytkowania infrastruktury. 

 Producenci usługi transportowej nie są zobligowani do rekompensowania ujemnych 

skutków swojej działalności. Z punktu widzenia mechanizmów rynkowych jest to sytuacja, w 

której wszyscy podatnicy pokrywają część kosztów generowanych przez grupę podmiotów 

gospodarczych. Cena produktu, jakim jest usługa transportowa, nie odzwierciedla 

rzeczywistych kosztów związanych z jego wytworzeniem. Powoduje to następujące 

nieprawidłowe zjawiska na rynku transportowym79: 

1) użytkownicy transportu zgłaszają znacznie większe zapotrzebowanie na usługi niż w 

przypadku pełnego obciążenia usług kosztami zewnętrznymi, 

2) producenci usług nie są dostatecznie mobilizowani do redukcji kosztów swojej 

działalności, 

3) istnieje zbyt mała społeczna presja na użytkowników transportu kształtująca popyt na 

usługi przewozowe. 

                                                 
78 Dyrektywy 91/440, 95/18, 95/19 
79 Tylutki A., Wronka J. - Koszty zewnętrzne ..., s. 18 
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Tabela nr 5. 

Struktura finansowania kosztów transportu 

Kategorie kosztów Koszty użytkownika Koszty zewnętrzne 

Koszty eksploatacji środków 
transportu 

zakup środka transportu, paliwo, 
naprawy i inne opłaty eksploatacyjne 

— 

Koszty użytkowania 
infrastruktury 

opłaty drogowe, podatki od środków 
transportu 

pozostałe koszty odzwierciedlające 
rzeczywiste zużycie infrastruktury 

Koszty wypadków ubezpieczenia pozostałe koszty wypadków (np. ból, 
cierpienie) 

Koszty środowiskowe kary za przekroczenie norm emisji 
spalin 

koszty hałasu, zanieczyszczenia 
powietrza i zmian klimatycznych 

Koszty kongestii — koszty spóźnień 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bąk M. - Transport jako ..., s.110 

 

 Pomijanie kosztów zewnętrznych w kalkulacji ceny przewozu ma zasadniczy wpływ 

na konkurencję między różnymi gałęziami transportu. Użytkownicy wybierają najtańszy 

środek transportu, nie biorąc pod uwagę kosztów zewnętrznych przez niego spowodowanych. 

Różnice w poziomie tych kosztów są na tyle duże, że ich uwzględnienie zmieniłoby 

preferencje użytkowników, a przez to strukturę gałęziową przewozów. Wliczanie kosztów 

zewnętrznych spowodowałoby również spadek sumarycznego popytu na usługę transportową. 

Najbardziej straciłyby na tym gałęzie transportu mające największy udział w degradacji 

środowiska naturalnego. 

 Trudność stanowi prawidłowa wycena kosztów zewnętrznych. W szczególności 

odnosi się to do kosztów środowiskowych transportu. Nie istnieje rynek środowiska 

naturalnego, co jest związane z jego publicznym i niekomercyjnym charakterem. Mimo to, 

współczesna teoria ekonomii wykształciła następujące metody wyceny kosztów 

środowiskowych80: 

1) bezpośrednie, które bazują na hipotetycznym rynku: 

— metoda deklarowanych preferencji - koszty środowiskowe szacowane są na podstawie 

deklarowanej gotowości społeczeństwa do korzystania ze środowiska lub akceptacji 

określonej rekompensaty strat w jakości środowiska, 

— metoda restytucji i nakładów prewencyjnych - koszty środowiskowe odpowiadają 

nakładom, które społeczeństwo gotowe jest ponieść aby powstrzymać degradację 

środowiska lub przywrócić stan sprzed degradacji, 
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2) pośrednie, wykorzystujące rynki innych dóbr: 

— metoda kapitału ludzkiego -rachunek oparty jest na powiązaniu negatywnego wpływu 

środowiska z wydatkami na szeroko pojętą ochronę zdrowia ludzkiego i rekompensatę 

strat poniesionych z tego tytułu przez społeczeństwo, 

— metody hedonistyczne - odzwierciedleniem wartości środowiska jest wartość dóbr 

zastępczych, takich jak nieruchomości lub pracy ludzkiej; stąd zróżnicowany poziom 

cen lub zarobków świadczy o większej lub mniejszej degradacji środowiska. 

 Ograniczenia poszczególnych metod wyceny wpływają na wiarygodność analizy 

ekonomicznej oddziaływania transportu na środowisko. Najlepszym sposobem jest 

korzystanie z kilku wzajemnie uzupełniających się metod. Należy również zachować dużą 

ostrożność w interpretacji otrzymanych wyników. 

ż. śródlądowa

 0,3%
tr. lotniczy

6%

tr. kolejowy

1,7%

tr. drogowy

92%

 

Rysunek nr 25. 

Koszty zewnętrzne transportu według gałęzi transportu w krajach UE 

Źródło: Bąk M. - Transport jako przedmiot ..., s. 115 
 

 Szacunki dokonane w Polsce i w Europie Zachodniej są dowodem na to jak ogromną 

rolę odgrywają koszty zewnętrzne dla całej gospodarki. W krajach Unii Europejskiej wielkość 

tych kosztów na początku lat 90-tych oceniono na 270 mld ECU rocznie, co stanowi ok. 5% 

PKB81. Dane te i tak można uznać za zaniżone, gdyż nie uwzględniają kosztów kongestii i 

kosztów użytkowania infrastruktury. Analiza udziału procentowego poszczególnych gałęzi 

transportu pokazuje ogromną rolę jaką odgrywa transport samochodowy w generowaniu 

kosztów zewnętrznych. Aż 92% wszystkich kosztów, czyli 250 mld ECU, jest skutkiem 

                                                                                                                                                         
80 Kamińska T. - Koszty i korzyści zewnętrzne ..., s. 13-16 
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działalności tej gałęzi transportu82 (rys. nr 25.). Oczywiście wynika to w dużej mierze ze 

struktury gałęziowej lądowych przewozów w Europie, w których transport samochodowy ma 

73% udział (tabela nr 1.). Bardziej wymierne porównanie gałęzi transportowych daje 

zestawienie kosztów zewnętrznych przypadających na jednostkę pracy przewozowej (tabela 

nr 6.). W takim ujęciu koszty wytworzone przez transport drogowy okazują się sześciokrotnie 

większe od tych spowodowanych przez kolej. 

 

Tabela nr 6. 

Koszty zewnętrzne w transporcie ładunków w ECU/1000 tkm w 1994 roku 

Kategorie kosztów Transport drogowy Transport kolejowy Stosunek kolej/droga 

wypadki 13,0 2,0 1: 6,5 

hałas 2,5 1,8 1: 3,9 

zanieczyszczenia powietrza 
i zmiany klimatyczne 

15,0 1,5 1: 10,0 

razem 33,2 5,5 1: 6,3 

Źródło: Bąk M. - Transport jako przedmiot ..., s. 115 

 

 Na tak dużą dysproporcję kosztów zewnętrznych pomiędzy transportem drogowym a 

kolejowym składają się następujące przyczyny83 (rys. nr 26.): 

1) ogromna wypadkowość transportu drogowego - w 1995 roku w krajach UE zginęło na 

drogach ponad 46 tys. osób, a w wypadkach kolejowych niecałych 900 osób, 

2) zanieczyszczanie atmosfery przez silniki spalinowe dominujące w transporcie drogowym - 

samochody są źródłem 63% całkowitej emisji tlenku węgla (CO) i 51% emisji tlenków 

azotu (NOx)84, 

3) ponad dziewięciokrotnie większa energochłonność transportu drogowego85, w stosunku do 

transportu kolejowego,  

4) przestrzenność towarowej infrastruktury drogowej zajmującej ponad ośmiokrotnie więcej 

miejsca w porównaniu z koleją. 

 

                                                                                                                                                         
81 Bąk M. - Transport jako przedmiot ..., s. 114-116 
82 Z pominięciem żeglugi morskiej  
83 Na podstawie: EU Transport in figures ..., s. 80-91; Tylutki A., Wronka J. - Koszty zewnętrzne ..., s. 26 
84 W przeliczeniu na jednostkę pracy przewozowej [g/tkm] transport drogowy emituje 123-krotnie więcej CO i 

16-krotnie więcej NOx niż transport kolejowy 
85 Zużycie energii przez samochód ciężarowy wynosi 2,6 MJ/109 tkm a dla kolei 0,3 MJ/109 tkm 
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Rysunek nr 26. 

 Oddziaływanie transportu na środowisko 

Źródło: Opracowanie własne 
 

 Internalizacja kosztów zewnętrznych, czyli upodmiotowienie kosztów zewnętrznych, 

daje szansę na wyrównanie warunków konkurencji międzygałęziowej. W polityce 

transportowej państw europejskich internalizacja kosztów jest podstawą zmian systemowych 

mających na celu osiągnięcie nowej jakości, tak zwanego zrównoważonego przemieszczania 

(ang. sustainable mobility)86. Ta nowa jakość oznacza większą funkcjonalność rynku 

transportowego poprzez zapewnienie użytkownikowi możliwości dokonywania wolnego 

wyboru gałęzi przy zachowaniu wymogów bezpieczeństwa, ochrony środowiska i 

respektowaniu interesów społecznych. Internalizacja kosztów pozwoli na zmianę strumieni 

finansowych w transporcie warunkującą szersze działania reformatorskie. 

 Cel, jakim jest osiągnięcie równowagi w finansowaniu kosztów zewnętrznych przez 

poszczególne gałęzie transportu, można osiągnąć za pomocą następujących działań: 

1) wprowadzenie dodatkowych podatków: 

— podatek od środków transportu, 

                                                 
86 Pojęcie zrównoważonego przemieszczania jest stale używane w dokumentach UE od początku lat 90-tych 

(Green Paper on the impact of transport on the enviroment - Community strategy for „sustainable mobility”, 
COM(92) 42 final) 
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— podatek od przebiegu, 

— podatek paliwowy, 

2) podwyższenie podatku drogowego i wprowadzenie lokalnych opłat za korzystanie z 

infrastruktury transportowej, 

3) podniesienie stawek obowiązkowego ubezpieczenia od wypadków, 

4) zróżnicowanie opłat za użytkowanie infrastruktury ze względu na poziom natężenia ruchu, 

5) wprowadzenie ulg cenowych i podatkowych w celu promocji ekologicznych i 

bezpiecznych środków transportu, 

6) udzielenie pomocy finansowej dla inwestycji, badań, przedsięwzięć mających na celu 

zmniejszenie kosztów zewnętrznych transportu. 

 Producenci usługi transportowej będą zmuszeni do wliczenia kosztów zewnętrznych w 

cenę usługi. Rolę pośrednika w finansowaniu tych kosztów będzie pełnić budżet państwa, 

instytucje ubezpieczeniowe i właściciele infrastruktury transportowej (rys. nr 27.). System 

musi być na tyle elastyczny, aby każdy użytkownik środka transportu był obciążony kosztami 

za które jest odpowiedzialny.  

 W praktyce, internalizacja kosztów zewnętrznych w Europie napotyka na duży opór. 

Żaden kraj nie stworzył sprawiedliwego systemu obciążania użytkowników kosztami. Proces 

ten hamowany jest przede wszystkim przez przewoźników drogowych, którzy straciliby na 

nim najwięcej. Wstępne projekty dodatkowego podatku zakładały prawie dwudziestokrotnie 

większe kwoty obciążenia transportu drogowego w porównaniu z koleją87. Mimo trudności, 

proces internalizacji wydaje się kwestią czasu88. Niewątpliwie, jest on bardzo korzystny dla 

rozwoju przewozów multimodalnych. Transport kolejowy, żegluga morska i śródlądowa 

będąc bardziej konkurencyjne przyciągną znacznie większą masę ładunkową. Zważywszy na 

to, że priorytet bezpośredniego odbioru i dostaw przesyłek wymusza użycie samochodów, 

przewozy łączone wykonywane co najmniej dwoma środkami transportu, zdobywać będą 

coraz więcej klientów. Prognozy przewidują, że od 40 do 94% ładunków przemieszczanych 

na duże odległości zostanie przejętych przez transport multimodalny89. 

 

                                                 
87 Projekt zakładał dodatkowy podatek 7,8 ECU/1000 tkm dla transportu drogowego i 0,4 ECU/1000 tkm dla 

kolei (Wronka J. - Promowanie rozwoju ..., s. 9) 
88 Komisja Europejska określiła harmonogram wprowadzania jednolitego systemu internalizacji kosztów 

zewnętrznych do roku 2004 (ww. europa. eu. int) 
89 Menes E. - Z problematyki międzygałęziowej ..., s. 39 
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Rysunek nr 27. 

 Schemat finansowania kosztów zewnętrznych w transporcie 

Źródło: Opracowanie własne 
 

2.3. Technologie transportu multimodalnego 

2.3.1. Multimodalne jednostki ładunkowe 

 Jak dotąd nie udało się skonstruować jednostki ładunkowej, która spełniałaby 

wymagania techniczne wszystkich gałęzi transportu. Istnieje duża różnorodność postaci i 

parametrów technicznych multimodalnych jednostek ładunkowych. Najważniejsze rodzaje 

multimodalnych jednostek ładunkowych, to: 

1) kontenery wielkie, 

2) nadwozia wymienne, 

3) naczepy siodłowe, 

4) zestawy drogowe, 

5) pojemniki logistyczne. 

 Najczęściej używane są kontenery i nadwozia wymienne. Kontenery w połączeniach z 

użyciem środków transportu morskiego, natomiast nadwozia wymienne w połączeniach 

lądowych. 

2.3.1.1. Kontenery 

 Poszczególne typy kontenerów są szczegółowo opisane w normach ISO. Od czasu 

wprowadzenia pierwszej serii kontenerów wielkich, w latach 50-tych, systematycznie 
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ustanawiane są nowe standardy tych jednostek (tabela nr 7.). Najpowszechniej przyjęły się 

kontenery klasy 1AA i 1CC, stanowiące obecnie około 96% wszystkich kontenerów w 

obrocie90. Parametry tych jednostek są brane pod uwagę przy projektowaniu elementów 

infrastruktury technicznej kontenerowego systemu transportowego. Nośność urządzeń 

przeładunkowych, wymiary środków transportu i placów składowych są dostosowane do 

potrzeb obsługi kontenerów serii 1 ISO. Jednostki o większej długości i szerokości stanowią 

margines światowego obrotu i ze względu na swoje wymiary nie zawsze mogą być 

obsługiwane91.  

 Kontener jako jednostka multimodalna sprawdza się przede wszystkim w relacjach z 

użyciem środków transportu morskiego i śródlądowego. Trwała i masywna obudowa 

zabezpiecza ładunki przed wilgocią i niweluje ujemne oddziaływanie przyśpieszeń podczas 

transportu morzem. Na odcinkach lądowych ochrona ta ma w praktyce mniejsze znaczenie. 

2.3.1.2. Nadwozia wymienne 

 W przypadku przewozu ładunków koleją lub samochodem, nadwozie wymienne 

okazuje się być bardziej funkcjonalną jednostką. W porównaniu do kontenera posiada lżejszą 

konstrukcję nadbudowy przy zachowaniu podobnej funkcji ramy dolnej. Nie posiada 

elementów zaczepowych górnych i nie jest przystosowane do piętrowego składowania92. 

Dużym ułatwieniem jest możliwość ustawienia jednostki na nogach podporowych podczas 

postoju (rys. nr 28.). 

 Parametry techniczne nadwozi są obecnie przedmiotem normalizacji. W wyniku prac 

Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (Comité Européen de Normalisation - CEN) 

rekomendowane są dwie podstawowe kategorie nadwozi: kategoria A - nadwozia wymienne 

długie i kategoria C nadwozia wymienne krótkie. W każdej kategorii wyróżniono kilka typów 

długości (tabela nr 8.). W praktyce, najczęściej spotykane długości to 12,3 m (kategoria A) i 

7,15 m (kategoria C)93. Coraz powszechniej są one podstawą wymiarowania infrastruktury 

technicznej i środków transportu.  

 

                                                 
90 Grzybowski L., ... - Kontenery w transporcie morskim, s. 76 
91 Kontenery o długości 49 i 53 stóp są częściej spotykane w Ameryce Płn. niż w Europie, gdzie transport tak 

długich jednostek drogami lądowymi jest bardzo utrudniony 
92 Cegielny E. - Wybrane jednostki ładunkowe ..., s. 20 
93 Korzeń Z. - Logistyka w transporcie towarów, s. 55 
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Tabela nr 7. 

Wymiary kontenerów według standardów ISO 

Klasa 
kontenera 

Długość 
[stopy] 

Szerokość 
[stopy] 

Wysokość 
[stopy] 

Masa 
[kg] 

1A 
1B 
1C 

 
1AA 
1BB 
1CC 

 
1AAA 
1CCC 

 
2AA 
2CC 

 
2AAA 
2CCC 

40’ 
30’ 
20’ 

 
40’ 
30’ 
20’ 

 
40’ 
20’ 

 
49’ 
24’ 

 
49’ 
24’ 

8’ 
8’ 
8’ 
 

8’ 
8’ 
8’ 
 

8’ 
8’ 
 

8’ 6” 
8’ 6” 

 
8’ 6” 
8’ 6” 

8’ 
8’ 
8’ 
 

8’ 6” 
8’ 6” 
8’ 6” 

 
9’ 6” 
9’ 6” 

 
8’ 6” 
8’ 6” 

 
9’ 6” 
9’ 6” 

30 480 
25 400 
20 320 

 
30 480 
25 400 
20 320 

 
30 480 
20 320 

 
30 480 
30 480 

 
30 480 
30 480 

Źródło: Grzybowski L., ... - Kontenery w transporcie morskim, s. 76 

 

Tabela nr 8. 

Wymiary nadwozi wymiennych kategorii C 

Typ nadwozia 
wymiennego 

Długość 
[mm] 

Szerokość 
[mm] 

Wysokość 
[mm] 

Pojemność w 
europaletach [szt.] 

Nośność 
[t] 

C715 
C745 
C782 

7 150 
7 450 
7 820 

2 500 
2 500 
2 500 

2 670 
2 670 
2 670 

15 
17 
18 

16 
16 
16 

Źródło: Cegielny E. - Wybrane jednostki ładunkowe ..., s. 20 

 

 Nadwozia wypierają kontenery na europejskim rynku przewozów multimodalnych 

szynowo-drogowych. Ich przewaga uwidacznia się szczególnie podczas przewozu ładunków 

spaletyzowanych. W odróżnieniu od kontenerów, wymiary nadwozi stanowią wielokrotność 

wymiarów europalety. Stąd, użycie ich pozwala na lepsze wykorzystanie nośności i 

pojemności jednostki ładunkowej. 
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Rysunek nr 28. 

Nadwozia wymienne 

Źródło: Materiały reklamowe SPEDITION ROSNER MÖBELTRANSPORTE 

 

2.3.2. Środki transportu 

2.3.2.1. Transport kolejowy 

Praktycznie wszystkie środki transportu mogą być wykorzystywane w transporcie 

multimodalnym. Niektóre są jednak w sposób szczególny do tego przystosowane. 

Umożliwiają łatwy załadunek i wyładunek oraz optymalne warunki transportu dla jednostek 

ładunkowych. Poniżej przedstawiono multimodalne środki transportu należące do 

poszczególnych gałęzi transportu. 

 Multimodalne środki transportu w transporcie kolejowym to: 

1) wagony kieszeniowe, 

2) wagony kołyskowe, 

3) wagony niskopodwoziowe (Rollende Landstrasse), 

4) wagony kontenerowe. 

 Wagony kieszeniowe i kołyskowe przystosowane są do przewozu samochodowych 

naczep siodłowych. Specjalna konstrukcja, w postaci kieszeni lub zapadni, umożliwia 
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zamocowanie układu jezdnego oraz siodła naczepy. Do pionowego załadunku wykorzystuje 

się suwnice lub wozy podnośnikowe. Możliwy jest również załadunek poziomy za pomocą 

ciągnika. Oprócz naczep, na wagonach tego typu można przewozić kontenery oraz nadwozia 

wymienne. Przewóz tych jednostek określany jest nazwą transportu kombinowanego 

nietowarzyszącego "na barana" (niem Huckepack). 

 

 

Rysunek nr 29. 

Porównanie skrajni ładunkowych stosowanych w Europie z wymiarami multimodalnej 
 jednostki ładunkowej o wymiarach 2750 mm (wysokość) i 2600 mm (szerokość): 

GA - powszechnie obowiązująca skrajnia 
GB, GB+ - skrajnia zalecana na liniach istniejących 
GC - skrajnia docelowa na liniach modernizowanych lub nowo budowanych 
BR W6 - skrajnia brytyjska 
Universal - Uniwersalna skrajnia w Europie Zach. 

Źródło: http://www.crowsnest.co.uk/gauge.htm 

 

 Wagony niskopodwoziowe służą do przewozu samochodów ciężarowych oraz 

zestawów drogowych (samochód z naczepą, ciągnik z naczepą). Załadunek poziomy odbywa 

się poprzez rampę wjazdową z użyciem własnego napędu pojazdów. Technologia ta nosi 

nazwę transportu kombinowanego towarzyszącego „ruchoma droga” (Rollende Landstrasse).  

Wagon kontenerowy jest najbardziej rozpowszechnionym multimodalnym środkiem 

transportu. Jest to stalowa konstrukcja ramowa, oparta na dwóch lub czterech osiach, 
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wyposażona w odpowiednią ilość czopów do mocowania kontenerów lub nadwozi 

wymiennych94. 

 Jednostki transportu multimodalnego stanowią nietypowy ładunek dla przewoźników 

kolejowych. Specjalistyczne wagony umożliwiają właściwe zamocowanie samochodów 

ciężarowych lub kontenerów. Nie rozwiązują jednak problemu dużych gabarytów tych 

jednostek, często przekraczających dopuszczalne skrajnie ładunkowe (rys. nr 29.). Dotyczy to 

przede wszystkim górnych naroży pojazdów przewożonych technologią „ruchoma droga”. 

Aby możliwe były takie przewozy modernizuje się dotychczasowe trakcje przystosowując je 

do potrzeb transportu multimodalnego. W szczególności dostosowuje się w ten sposób linie 

tranzytowe określone w umowie AGTC. 

2.3.2.2. Transport drogowy 

 Multimodalne środki transportu w transporcie drogowym to: 

1) naczepy i przyczepy kontenerowe, 

2) naczepy siodłowe, 

3) naczepy bimodalne. 

Zdecydowana większość przewozów realizowana jest naczepami siodłowymi 

przystosowanymi zarówno do przewozu kontenerów jak i nadwozi wymiennych. Ważne jest 

aby naczepy były przystosowane do przeładunku pionowego przy użyciu zawiesi 

kleszczowych, gdyż to jest warunkiem wdrożenia technologii transportu kombinowanego 

nietowarzyszącego. 

 Naczepa bimodalna po poziomym przeładunku może być przewożona na specjalnych 

wózkach kolejowych tworząc skład pociągu95 (rys. nr 7.). Zaletą tej technologii jest brak 

konieczności użycia urządzeń przeładunkowych przy przenoszeniu jednostki z drogi na 

trakcję kolejową. Dodatkowo, skład kolejowy utworzony z naczep bimodalnych ma 

niezwykle korzystny stosunek wagi ładunku do wagi środka transportu. Pozwala to na 

oszczędności w zużyciu energii nawet w stosunku do innych technologii multimodalnych 

(rys. nr 30.). Wadą tego systemu jest brak możliwości zastosowania go do naczep będących 

powszechnie w obrocie. Konieczny jest zakup specjalistycznych naczep wraz z określoną 

ilością wózków kolejowych. Małe rozpowszechnienie tej technologii powoduje, że 

przewoźnicy nie podejmują ryzyka tak kosztownego zakupu nie mając pewności pełnego jego 

wykorzystania. 

                                                 
94 Papiernik M. - Wybrane zagadnienia techniczne ..., s. 22 
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Rysunek nr 30. 

Porównanie jednostkowego zużycia energii w różnych systemach przewozów multimodalnych 
 w stosunku do przewozów wyłącznie drogowych (współczynnik równy 1): 

 cangaroo - tr. kombinowany nietowarzyszący, rolling road - tr. kombinowany towarzyszący 
bimodal - tr. bimodalny 

Źródło: Madej J. - Techniczno-gospodarcze korzyści ..., s. 98 
 

2.3.2.3. Transport morski 

 Multimodalne środki transportu w transporcie morskim to: 

1) kontenerowce, 

2) statki poziomego ładowania (ro-ro). 

 Oceaniczne kontenerowce najnowszej generacji posiadają pojemność powyżej 5 000 

TEU. Statki tego typu mogą zawijać jedynie do wybranych portów będących z reguły 

kontynentalnymi centrami dystrybucji. Najwięcej przewozów kontenerów odbywa się jednak 

mniejszymi jednostkami obsługującymi lokalne połączenia. Mogą to być „czyste” 

kontenerowce lub semikontenerowce mogące zabierać na pokład dodatkowo ładunek 

konwencjonalnej drobnicy. Systemy prowadnic, w jakie wyposażone oba typy statków, 

pozwalają na precyzyjne i szybkie sztauowanie kontenerów bez konieczności użycia sprzętu 

                                                                                                                                                         
95 Jakubowski L. - Kodyfikacja i terminale w transporcie ..., s. 49 
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mocującego. Załadunek pionowy odbywa się w specjalistycznych terminalach portowych 

wyposażonych w wysoko wydajne suwnice nabrzeżne. 

 Statki ro-ro oferują bardzo prosty system poziomego załadunku. Mogą przewozić 

wszelkiego typu pojazdy drogowe jak i składy kolejowe stanowiąc naturalne przedłużenie 

szlaków lądowych. Zaletą tej technologii jest możliwość jej zastosowania w portach nie 

posiadających specjalistycznych terminali przeładunkowych, a jedynie utwardzone 

powierzchnie nabrzeży. Wadą jest konieczność każdorazowego mocowania pojazdów 

dodatkowym osprzętem, ze względu na ryzyko ich przemieszczenia się w czasie transportu 

morzem. Z oczywistych względów nie jest możliwe piętrzenie ładunku na statku, skutkiem 

czego w mniejszym stopniu niż na kontenerowcach wykorzystana jest przestrzeń ładunkowa 

statku. 

2.3.3. Połączenia multimodalne 

 Operator transportu multimodalnego ma stosunkowo dużą swobodę w określaniu 

sposobu przewozu ładunku na danej trasie. Klient zlecający przewóz wyznacza miejsce 

nadania i odbioru ładunku oraz oczekiwany czas transportu. Dobór środków transportu, trasy i 

przewoźników leży w gestii operatora. Bierze on pod uwagę takie czynniki jak: 

1) dostępność środków transportu, 

2) jakość oferowanych usług transportowych, 

3) koszt usług transportowych. 

 Optymalny przewóz jest wypadkową możliwych rozwiązań, najbardziej efektywną 

ekonomicznie. Czasami jest to prosta kombinacja dwóch środków transportu, innym razem 

liczba podwykonawców przewozu jest bardzo liczna. Klient zawierając umowę z operatorem 

transportu multimodalnego często nie ma świadomości jak skomplikowane pod względem 

organizacyjnym i technicznym jest to przedsięwzięcie. Operatorzy oferują możliwość 

elektronicznego monitorowania trasy przewozu, lecz informacje dotyczące poszczególnych 

przewoźników i szczegółów stosowanej przez nich technologii przewozu pozostają z reguły 

nieznane dla klientów. 

 Szlaki, którymi są transportowane ładunki oplatają gęstą siecią cały kontynent 

europejski, stanowiąc integralną część światowego systemu transportowego. Niektóre trasy, 

szczególnie preferowane przez przewoźników, określane są mianem korytarzy 

transportowych. Z reguły cechują się one lepszą infrastrukturą transportową i oferują różnego 

rodzaju udogodnienia dla korzystających z nich przewoźników. Korytarze takie mają 
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charakter wielogałęziowy i są obszarem walki konkurencyjnej między alternatywnymi 

gałęziami transportu. To operatorzy, organizując przewóz multimodalny, decydują o tym 

który środek transportu na danym odcinku trasy i w danym momencie będzie najbardziej 

opłacalny. 

 Analiza europejskich połączeń multimodalnych pozwala zauważyć, że: 

1) istnieje podział na przewozy lądowe oraz przewozy morsko-lądowe, 

2) w przewozach lądowych dominuje transport szynowo-drogowy, w którym przewoźnicy 

drogowi pełnią rolę dowozowo-odwozową, 

3) w przewozach morsko-lądowych większa część trasy pokonywana jest morzem, a 

dowozem i odwozem z portów zajmują się przewoźnicy drogowi i kolejowi. 

 

 
 

Rysunek nr 31. 

Połączenia multimodalne szynowo-drogowe 

Źródło: Neider J., Marciniak-Neider D. - Przewozy intermodalne ..., s. 22 
 

2.3.3.1. Połączenia lądowe 

 Jednym z założeń transportu multimodalnego szynowo-drogowego jest odciążenie 

dróg kołowych i skierowanie masy ładunkowej na trakcje kolejowe. Stąd, w łańcuchu 

multimodalnym przewoźnicy drogowi pełnią jedynie rolę uzupełniającą, na początku oraz na 

końcu przewozu (rys. nr 31.). Na początku samochód odbiera ładunek z magazynu nadawcy i 

dostarcza do najbliższego terminalu kolejowego. Na końcu trasy przewóz drogowy odbywa 

się pomiędzy terminalem a magazynem odbiorcy. Tam gdzie nadawca lub odbiorca 
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dysponuje własną bocznicą kolejową rola przewoźnika drogowego  może być częściowo 

wyeliminowana. 

 Kolej oferuje kilka systemów przewozów w łańcuchu multimodalnym96: 

1) przewozy całowagonowe - charakteryzują się tym, że pociągi są zestawiane z 

indywidualnych wagonów, które są przyłączane i odłączane na pośrednich stacjach 

rozrządowych, 

2) pociągi blokowe - kursują bezpośrednio pomiędzy terminalem nadania, a terminalem 

przeznaczenia bez operacji rozrządzania na trasie; kursowanie pociągów i liczba wagonów 

w każdym składzie zależą od wielkości popytu na przewozy, 

3) pociągi wahadłowe - bezpośrednie pociągi kursujące w niezmienionym zestawieniu 

wagonów i według stałego rozkładu jazdy, 

4) pociągi liniowe - obsługują stałe połączenia liniowe, a na pośrednich stacjach węzłowych 

następuje transfer jednostek ładunkowych pomiędzy pociągami, podobnie jak to ma 

miejsce w ruchu pasażerskim (rys. nr 32.), 

5) przewozy sieciowe (ang. hubs & spokes) - oparte na sieci utworzonej w węzłów (hubs) i 

zasilających je linii dowozowo-odwozowych (spokes); w węzłach grupy wagonów są 

zestawiane w bezpośrednie pociągi blokowe. 

 Wybór systemu przewozów zależy przede wszystkim od wielkości obsługiwanej masy 

ładunkowej oraz kosztów eksploatacyjnych przewoźnika kolejowego. Im większy wolumen 

ładunków tym bardziej opłacalne jest wprowadzanie do eksploatacji pociągów wahadłowych i 

liniowych. W przypadku ryzyka niewykorzystania zdolności przewozowej lepiej zdają 

egzamin przewozy całowagonowe lub przewozy sieciowe97. Decyzje podejmuje operator 

transportu multimodalnego w porozumieniu z przedsiębiorstwem kolejowym. 

 Centralnym punktem, w którym następuje zmiana środka transportu jest terminal 

multimodalny. W przypadku transportu kombinowanego nietowarzyszącego, kontenery, 

nadwozia wymienne i naczepy siodłowe są przeładowywane w technologii pionowej z 

użyciem suwnic lub wózków podnośnikowych. W przypadku transportu kombinowanego 

towarzyszącego, samochody ciężarowe i zestawy drogowe wjeżdżają na wagon używając do 

tego własnego napędu.  

 

                                                 
96 Wronka J. - Organizacja przewozów kolejowych ..., s. 10-14 
97 Wronka J. - Organizacja przewozów kolejowych ..., s. 12 
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Rysunek nr 32. 

 Transfer jednostek ładunkowych pomiędzy pociągami liniowymi 

Źródło: http://www.hupac.ch/product/shuttle2.html 
 

2.3.3.2. Połączenia morsko-lądowe 

 Multimodalne przewozy morsko-lądowe można podzielić na: 

1) połączenia kontenerowe, 

2) połączenia promowe. 

 Pierwszy typ połączeń jest elementem kontenerowego systemu transportowego. Na 

odcinku morskim statki - kontenerowce obsługują stałe linie pomiędzy portami 

wyposażonymi w specjalistyczne terminale kontenerowe. Wyróżnić można linie oceaniczne 

łączące duże porty bazowe oraz zasilające te porty linie feederowe (rys. nr 33.). Na 

kontynencie europejskim jest kilka portów bazowych oraz ogromna liczba portów 

feederowych98. Linie oceaniczne są obsługiwane przez największe kontenerowce o 

pojemności kilku tysięcy TEU, a linie feederowe przez mniejsze jednostki mogące zabrać 

kilkaset kontenerów. 

 

                                                 
98 Europejskie porty bazowe: Rotterdam, Hamburg, Amsterdam, Bremerhaven, Felixstowe 
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Rysunek nr 33. 

Morsko-lądowe połączenia kontenerowe 

Źródło: Opracowanie własne 
 

 Zarówno porty bazowe jak i feederowe są centrami dystrybucji kontenerów na terenie 

swojego zaplecza lądowego. Dowóz i odwóz z terminalu portowego realizowany jest przez 

przewoźników kolejowych lub drogowych. Mogą to być także połączenia szynowo-drogowe. 

Dodatkowo, swój udział w zasilaniu portów morskich w kontenery ma także żegluga 

śródlądowa. 

 Przewozy promowe mają odmienny charakter od połączeń kontenerowych. Statki 

poziomego ładowania - promy kursują na stosunkowo krótkich liniach stanowiących pomosty 

łączące dla sieci połączeń lądowych. Przewozy odbywają się z dużą częstotliwością, a 

operacje załadunku i wyładunku są krótkotrwałe. Pokład statku traktowany jest jak 

przedłużenie drogi kołowej lub trakcji kolejowej. Promami przewozi się różnego rodzaju 

ładunki toczne stanowiące multimodalne jednostki ładunkowe. Dla tych jednostek pobyt na 

promie jest tylko etapem na trasie od nadawcy do odbiorcy ładunku. 
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ROZDZIAŁ 3  

TERMINAL TRANSPORTU MULTIMODALNEGO 

3.1. Centrum logistyczne 

Nazwa terminal multimodalny często jest dziś zastępowana przez określenia: centrum 

logistyczne, platforma logistyczna czy wioska logistyczna. Wszystkie nazwy świadczą o tak 

zwanym logistycznym podejściu do świadczonych usług transportowych. Jest to podejście 

kompleksowe, mające za cel optymalizację całego łańcucha transportowego (od nadawcy do 

odbiorcy). Załadunek czy wyładunek jednostki ładunkowej postrzegane są nie jako oddzielne 

operacje lecz jako elementy systemu transportowego. Logistykę należy rozumieć jako proces 

planowania, sterowania i kontrolowania zjawisk zachodzących w tym systemie99.  

W praktyce terminal multimodalny można traktować jako centrum logistyczne, gdy 

oferuje on kompleksowe usługi o charakterze logistycznym. Obejmują one między innymi: 

1) formowanie jednostek ładunkowych, 

2) naprawy jednostek ładunkowych i środków transportu, 

3) przeładunki, 

4) składowanie, 

5) magazynowanie, 

6) obsługę celną, 

7) obsługę dokumentacyjną, 

8) obsługę weterynaryjną i fitosanitarną. 

Centrum logistyczne jest zatem węzłem transportowym wychodzącym na przeciw 

oczekiwaniom potencjalnych klientów. Współczesny transport wymusza taką orientacje na 

operatorach terminali multimodalnych. Oprócz przeładunku z jednego środka transportu na 

drugi operatorzy oferują swoim klientom cały wachlarz dodatkowych usług logistycznych. 

Jedna z definicji podaje, że „centrum logistyczne to samodzielny podmiot gospodarczy, 

dysponujący wydzielonym terenem powiązanym z otoczeniem komunikacyjnym (głównie 

siecią dróg), infrastrukturą (drogi, place, parkingi, budowle inżynierskie i budynki), 

wyposażeniem, personelem i organizacją, świadczący usługi logistyczne (przewóz, 
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przeładunki, magazynowanie, rozdział i kompletacja, funkcje zaopatrzeniowe i 

dystrybucyjne) w ramach doraźnych zleceń lub ciągłych umów z firmami zewnętrznymi”100. 

W Europie zachodniej istnieje kilka modeli centrów logistycznych. Najbardziej znane 

są rozwiązania niemieckie (Güterverkehrszentren – GVZ), włoskie (Interports), francuskie 

(Plates-formes multimodales) oraz angielskie (Freight Villages)101. Różnice wynikają z 

charakteru podmiotu zarządzającego centrum i specyfiki oferowanych usług. Wspólną cechą 

jest korzystanie z nowoczesnych technologii transportowych dla zapewnienia odpowiedniej 

jakości usług logistycznych. Operacje ładunkowe podporządkowane są następującym 

postulatom logistycznym102: 

1) zero opóźnień (obsługa ładunków i środków transportu), 

2) zero błędów i pomyłek (pełna informacja), 

3) zero papierów (cyfrowa transmisja danych), 

4) zero wad (wysoka jakość), 

5) zero zapasów (efektywne magazynowanie i składowanie, dostawy „just in time”). 

 

 

Rysunek nr 34. 
 Strumienie ładunkowe przechodzące przez centrum logistyczne 

A - Konsolidacja ładunków 
B – Sortowanie ładunków 
C – Przełamywanie hurtu 

Źródło: Abt S. – Różnorodność logistycznych ..., s. 9 
 

                                                                                                                                                         
9999 Poliński J. – Centra logistyczne …, s. 89 
100 Mindur L. – Przesłanki lokalizacji ..., s. 10 
101 Burnewicz J. – Centra logistyczne jako …, s. 27-28 
102 Kos B., Mutwil A. – Transport kolejowy w obsłudze ..., s. 14 
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Podstawową funkcją jaką spełnia centrum logistyczne jest obsługa transportowa 

określonego obszaru gospodarczego. Może to być obszar miasta, regionu lub całego kraju. 

Stąd centra logistyczne można podzielić na103: 

1) międzynarodowe – charakteryzują się najwyższym stopniem rozbudowy organizacyjnej i 

bardzo szerokim zakresem usług; zakłada się że racjonalny promień obsługi powinien 

wynosić 500-800 km, a zagospodarowana powierzchnia użytkowa powinna obejmować 

obszar 150 ha. 

2) regionalne – stanowią pośrednie ogniwo sieci dystrybucyjnej, a oferowane przez nie 

usługi wynikają z potrzeb regionu; promień obsługi nie powinien przekroczyć 80 km, a 

zagospodarowana powierzchnia może zajmować obszar 50 ha, 

3) lokalne – stanowią zakończenie systemu sieci dystrybucyjnej: promień obsługi może 

wynosić maksymalnie 10 km a powierzchnia 10 ha, 

4) branżowe – realizują zadania transportowe określonej branży lub większego producenta; 

promień obsługi zależy od branży a powierzchnia od zadań. 

Przez centrum logistyczne przechodzą strumienie ładunkowe, których nadawcami  lub 

odbiorcami są podmioty zlokalizowane w obszarze działania tego centrum. Ładunki 

zmieniając środki transportu, podlegają przegrupowaniu a nierzadko przeformowaniu. Do 

zadań centrum logistycznego może należeć konsolidacja partii ładunkowych, np. poprzez 

formowanie i odprawę pociągów towarowych z jednostek ładunkowych dostarczanych 

transportem drogowym (rys. nr 34.). Zadaniem centrum może być dystrybucja ładunków 

poprzez tak zwane przełamanie hurtu (ang. break bulk). Wreszcie centrum logistyczne może 

być miejscem sortowania ładunków. 

Tworzenie efektywnych ekonomicznie centrów logistycznych jest jednym z 

priorytetów polityki transportowej Unii Europejskiej. Założenia tej polityki opierają się na 

budowie ponadnarodowych korytarzy transportowych (TEN), których węzłami mają być 

centra logistyczne. Tak stworzony system transportowy ma być odpowiedzią na problemy 

przewozowe współczesnej Europy. Argumenty które przemawiają za koncepcją centrów 

logistycznych, to104: 

1) możliwość przeniesienia ruchu drogowego na transport kolejowy, morski czy żeglugę 

śródlądową korzystając z technologii transportu multimodalnego, 

                                                 
103 Poliński J. – Centra logistyczne …, s. 96-98 
104 Na podst.: Krzyżanowski M. – Koncepcja lokalizacji centrów … ; H. Bronk - Szczecin miejscem 

lokalizacji ... s. 29 
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2) związanie ruchu lokalnego z dalekobieżnym poprzez kooperację wspomaganą systemem 

informatycznym, 

3) konsolidacja inwestycji transportowo-magazynowych i wynikające stąd oszczędności 

nakładów, 

4) lepsze wykorzystanie środków transportu i urządzeń przeładunkowych, większa 

przepustowość magazynów i placów składowych, 

5) odciążenie miast od ruchu tranzytowego, 

6) zwiększenie atrakcyjności gospodarczej regionów Europy przy możliwości tworzenia 

nowych miejsc pracy. 

3.2. Infrastruktura i wyposażenie terminalu 

3.2.1. Uwagi wprowadzające 

Terminal transportu multimodalnego jest miejscem styku różnych gałęzi transportu. 

Budowa terminalu powinna spełniać wymagania każdej z obsługiwanych gałęzi 

transportowych. Dodatkowo terminal-centrum logistyczne musi być technicznie 

przygotowany do obsługi określonego obszaru gospodarczego. Infrastruktura i wyposażenie 

terminalu są zależne od funkcji jakie on spełnia na rzecz swojego otoczenia transportowego. 

Można wyróżnić dwa modele terminalu przewozów multimodalnych, które są 

reprezentatywne dla większości rozwiązań europejskich. Pierwszy model, to terminal 

lądowy, obsługujący bezpośrednio środki transportu kolejowego i transportu drogowego. 

Drugi, to terminal zlokalizowany w porcie morskim lub śródlądowym, obsługujący 

bezpośrednio środki transportu morskiego, drogowego i kolejowego. 

Z omówionych poniżej składowych infrastruktury terminalu wyłączone zostały 

elementy związane z uzupełniającymi funkcjami logistycznym terminalu takimi jak funkcja 

centrum bankowego, turystycznego, telekomunikacyjnego, itp. Do infrastruktury terminalu105 

zaliczać się będzie: 

1) infrastruktura przeładunkowa (urządzenia ładunkowe, powierzchnie ładunkowe i 

manipulacyjne), 

2) infrastruktura magazynowo-składowa, 
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3) infrastruktura komunikacyjna, 

4) infrastruktura uzupełniająca (powierzchnie biurowo-administracyjne, zaplecze obsługowo-

naprawcze: 

3.2.2. Terminal lądowy 

Terminal typu lądowego zlokalizowany jest w miejscu przecięcia ważnych połączeń 

kolejowych i drogowych. Z reguły na zapleczu większego ośrodka gospodarczego. 

Infrastruktura i wyposażenie terminalu obejmuje poniższe składowe: 

1) Układ torowy 

Układ obejmuje grupy torów przyjazdowo-odjazdowych, ładunkowych i 

pomocniczych (odstawczych, postojowych, porządkowych). Układ torowy powinien 

zapewnić sprawną i bezkolizyjną obsługę wagonów kolejowych, tj. rozrządzanie i zestawianie 

składów, przyjmowanie i odprawianie pociągów, pracę manewrową podczas operacji 

przeładunkowych. 

2) Układ drogowy 

Układ obejmuje: drogi dojazdowe łączące terminal z siecią dróg publicznych, sieć 

dróg wewnętrznych oraz drogowe pasma ładunkowe. Układ drogowy powinien zapewniać 

sprawny i bezpieczny ruch pojazdów, tj. wjazd i wyjazd z terminalu, komunikację 

wewnętrzną, ruch podczas operacji ładunkowych w relacjach bezpośrednich i pośrednich. 

3) Maszyny, urządzenia i pojazdy przeładunkowe 

Wyróżnia się trzy grupy sprzętu przeładunkowego106: 

1) maszyny i urządzenia przeładunkowe (suwnice, samojezdne wozy podnośnikowe), 

2) pojazdy robocze i urządzenia przewozowe (ciągniki, samojezdne wozy, lokomotywy 

manewrowe), 

3) specjalne wyposażenie maszyn roboczych i pojazdów oraz pasm ładunkowo-składowych 

(spreadery, uchwyty kleszczowe, rampy i pomosty). 

                                                                                                                                                         
105 Wymienione elementy infrastruktury zaliczają się do tak zwanych urządzeń transportowych będących 

podstawowym składnikiem infrastruktury ekonomicznej transportu (Grzywacz W. – Infrastruktura transportu, 
s. 36) 
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Rysunek nr 35. 

Przekroje poprzeczne frontu ładunkowego obsługiwanego przez 
 suwnicę torową (u góry) i suwnicę jezdniową (u dołu) 

Źródło: Jałocha-Koch H.– Technologia ..., s. 32-33 

 

                                                                                                                                                         
106 Korzeń Z. – Logistyka w transporcie towarów, s. 71 



 82 

Podstawowym urządzeniem przeładunkowym do obsługi frontu ładunkowego107 jest 

torowa lub jezdniowa suwnica bramowa. Rozpiętość bramy umożliwia pracę suwnicy na 

kilku torach ładunkowych oraz drogowych pasmach ładunkowych (rys. nr 35.). Suwnice z 

wysięgnicami umożliwiają obsługę dodatkowych pasm ładunkowo-składowych leżących poza 

„światłem” bramy. 

Na placach składowych oraz w magazynach pracują samojezdne wozy podnośnikowe: 

czołowe, boczne, podsiębierne i wysięgnikowe (rys. nr 36.). Zadania przewozowe wewnątrz 

terminalu realizują oprócz wozów podnośnikowych ciągniki z naczepami 

niskopodwoziowymi (roll-trailery), względnie drogowymi naczepami kontenerowymi. 

 

 

Rysunek nr 36. 

 Wozy podnośnikowe: a) czołowy, b) boczny, c) wysięgnikowy teleskopowy, 
 d) podsiębierny (okraczający) 

Źródło: Korzeń Z. – Logistyka w transporcie ..., s. 77 
 

Suwnice i pozy podnośnikowe wyposażone są w kontenerowe ramy chwytne 

(spreadery) oraz uchwyty kleszczowe do przeładunku naczep samochodowych oraz nadwozi 

                                                 
107 Front ładunkowy stanowi obszar wzajemnie ze sobą powiązanych torów ładunkowych, drogowych pasm 
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wymiennych. Do niezbędnego wyposażenia terminali należą przejezdne lub przestawne 

rampy i pomosty, umożliwiające wjazd samochodów ciężarowych z przyczepami lub 

ciągników siodłowych z naczepami na platformy wagonów niskopodwoziowych108. 

4) Place składowe i parkingi 

Place posiadają odpowiednio utwardzoną nawierzchnię umożliwiającą piętrzenie 

składowanych jednostek oraz poruszanie się ciężkich pojazdów z ładunkiem. Wielkość 

placów składowych powinna być dostosowana do potrzeb frontu ładunkowego, a w 

szczególności do wielkości i struktury obsługiwanych multimodalnych jednostek 

ładunkowych. Wyróżnia się: 

1) place kontenerowe, 

2) place dla nadwozi wymiennych (składowanych na podporach), 

3) parkingi dla naczep siodłowych, 

4) parkingi dla zestawów drogowych. 

Stosuje się podział placów składowych na sektory przeznaczone dla poszczególnych 

grup ładunkowych, np. kontenerów pustych, pełnych, uniwersalnych, chłodzonych 

(wymagających zasilania energią elektryczną). 

5) Magazyn 

Magazyn przeznaczony jest do składowania partii ładunkowych, z których były lub 

mają być sformowane multimodalne jednostki ładunkowe109. Są to najczęściej ładunki na 

paletach lub w innych opakowaniach zbiorczych, które są wrażliwe na wpływ warunków 

atmosferycznych. Wydzielona część magazynu może być przeznaczona na operacje 

manipulacyjno-sortownicze, w szczególności konsolidację i dekonsolidację multimodalnych 

jednostek ładunkowych. 

6) Zaplecze obsługowo-naprawcze 

Do zaplecza obsługowo-naprawczego zaliczamy budowle warsztatowe przeznaczone 

do bieżącej konserwacji oraz drobnych napraw jednostek ładunkowych. Możliwe jest również 

                                                                                                                                                         
ładunkowych i pasm składowych, w których umiejscowione są operacje przeładunkowe 

108 Korzeń Z. – Logistyka w transporcie towarów, s. 78 
109 Omawiane partie ładunkowe omawiane są skrótem LCL (ang, Less than Container Load) 
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umiejscowienie na terminalu warsztatów naprawczych dla pojazdów drogowych wraz ze 

stacją benzynową.  

3.2.2.1. Zaplecze biurowo-administracyjne 

Na terenie terminalu mogą być zlokalizowane biura firm i instytucji związanych z 

pracą terminalu. Są to przedsiębiorstwa usługowe (spedycyjne, agencyjne, przewozowe, 

kontrolne) oraz urzędy państwowe (np. celne). Dodatkowo spółka, która pełni rolę operatora 

terminalu, dysponuje powierzchnią administracyjno-socjalną na potrzeby swoich 

pracowników. Biura i urzędy mogą mieścić się w osobnym budynku lub stanowić wydzieloną 

część budowli magazynowych albo naprawczych. 

3.2.3. Terminal morski 

Odmienną budowę w stosunku do terminalu lądowego posiada terminal przewozów 

multimodalnych położony w porcie morskim lub rzecznym. Terminal tego typu obsługuje 

statki przewożące multimodalne jednostki ładunkowe, do których zalicza się kontenerowce i 

statki poziomego ładowania ( statki ro-ro). Ze statków ładunki przeładowywane są na lądowe 

środki transportu: pojazdy drogowe i wagony kolejowe. Część terminalu morskiego, którą 

stanowi front ładunkowy obsługujący lądowe środki transportu tworzą te same elementy 

infrastruktury jakie zawiera omówiony już terminal typu lądowego. Pozostałe składowe 

infrastruktury tworzące front ładunkowy do obsługi statków obejmują następujące elementy 

(rys. nr 37.): 

1) Nabrzeże przeładunkowe 

Uniwersalne nabrzeże posiada kilka stanowisk przeładunkowych. Głębokości i 

szerokość akwenu powinna być dostosowana do wielkości i rodzaju obsługiwanych statków. 

Pionowa ściana przednia posiadająca na całej linii odbojnice ułatwia cumowanie statkom 

wyposażonym w stery strumieniowe. Stanowiska dla obsługi statków ro-ro powinny posiadać 

stałe rampy, najczęściej w postaci uskoku linii nabrzeża. Przyburtowa część nabrzeża 

narażona jest na duże obciążenia, stąd konieczne jest jej odpowiednie wzmocnienie. Cała 

powierzchnia powinna być utwardzona, a podtorze dla urządzeń przeładunkowych 

wbudowane w nawierzchnię, tak by tworzyło z nią jeden poziom. 
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Rysunek nr 37. 

Schemat funkcjonalny morskiego terminalu kontenerowego: 1 – składowiskowa 
suwnica bramowa, 2 – suwnica nabrzeżna,  

3 – kontenerowy plac składowy, 4 – zestaw drogowy,  
5 – kontenerowiec, 6 – nabrzeże, 7 – pociąg kontenerowy,  

8 - wóz podsiębierny, 9 – samochód z naczepą kontenerową 

Źródło: Korzeń Z. – Logistyka w transporcie ..., s. 72 
 

Regułą jest, iż pierwsza linia nabrzeża nie jest wyposażona w układ torów kolejowych, 

gdyż nie stosuje się przeładunków bezpośrednich w relacji wagon-statek. Wyjątek stanowią 

tory umożliwiające poziomy załadunek wagonów na stanowiskach do obsługi statków ro-ro – 

promów kolejowych. 

2) Place składowe i parkingi 

W drugiej linii nabrzeża pomiędzy dwoma frontami ładunkowymi: statkowym i 

odlądowym, zlokalizowane są place składowe i parkingi. Największa różnica w organizacji 

tej części terminalu morskiego, w stosunku do terminalu lądowego, wynika z odmiennej 

struktury obsługiwanych jednostek ładunkowych. Zdecydowana większość jednostek to 

kontenery, stąd dominują place kontenerowe. W bezpośrednim sąsiedztwie frontów 

ładunkowych składowane są kontenery jedynie przez krótki okres oczekiwania na morskie lub 

lądowe środki transportu. Kontenery, które muszą być z różnych przyczyn składowane dłużej, 

umieszcza się na dalszym zapleczu terminalu, tak aby nie stanowiły przeszkody dla szybkiej 

rotacji jednostek ładunkowych przeznaczonych pod załadunek.  

Place kontenerowe mogą być podzielone na sektory grupujące jednostki określonej 

linii morskiej lub przeznaczone dla określonego odbiorcy z zaplecza lądowego. Dodatkowo 
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stosuje się podział na sektory dla kontenerów: pełnych, pustych, z ładunkami 

niebezpiecznymi, chłodniczych, zgłoszonych do odprawy celnej itp. 

Parkingi są przeznaczone dla pojazdów drogowych i naczep przeładowywanych na 

statki ro-ro. Znajdują się one na bezpośrednim zapleczu nabrzeżnej rampy przeładunkowej. 

Najczęściej stosowany podział placów parkingowych wyróżnia place dla samochodów 

ciężarowych, naczep siodłowych i naczep niskopodwoziowych (roll-trailerów). Sposób 

ustawienia samochodów i naczep powinien zapewniać dużą łatwość łączenia i rozłączania 

zestawów kołowych oraz manewrowania podczas operacji przeładunkowych. 

3) Wyposażenie przeładunkowe 

Na stanowiskach przeładunkowych obsługujących kontenerowce najważniejszymi 

urządzeniami przeładunkowymi są nabrzeżne suwnice bramowe. Suwnice mają możliwość 

poruszania się po torach położonych wzdłuż nabrzeża. Podnoszone lub wysuwane wysięgniki 

zwiększają odlądowy i odwodny zasięg pracy suwnicy. Kontenerowa rama chwytna 

(spreader) pozwala w większości przypadków na w pełni zautomatyzowany przeładunek 

wszystkich rodzajów kontenerów.  

Do pomocniczych urządzeń przeładunkowych obsługujących statkowy front 

ładunkowy oraz kontenerowe place składowe zaliczamy: kontenerowe wozy bramowe, 

podnośnikowe wozy samojezdne oraz kontenerowe suwnice samojezdne. Suwnice placowe 

mogą być zarówno torowe jak i jezdniowe. Parametry techniczno-eksploatacyjne wszystkich 

urządzeń przeładunkowych muszą być dostosowane do określonych wymagań danego 

terminalu. W szczególności istotne jest zapewnienie wystarczającej wysokości podnoszenia, 

udźwigu oraz prędkości podnoszenia i jazdy tych urządzeń. 

Na stanowiskach obsługi statków ro-ro niejednokrotnie równolegle do załadunku 

poziomego prowadzi się przeładunek w technologii lo-lo. Dotyczy to zarówno klasycznych 

ro-rowców jak i statków typu con-ro110 lub semi-ro-ro111. W takim przypadku najlepiej 

sprawdza się użycie nabrzeżnej suwnicy bramowej, takiej samej jak do obsługi 

kontenerowców. 

Załadunek poziomy poprzez rampę nabrzeżną nie wymaga użycia stacjonarnych 

urządzeń przeładunkowych. Pojazdy drogowe oraz ciągniki z naczepami same wjeżdżają  na 

                                                 
110 con-ro – statek uniwersalny którego budowa stanowi  połączenie statku poziomego ładowania i kontenerowca 

komorowego 
111 semi-ro-ro – statek uniwersalny którego budowa stanowi  połączenie statku poziomego ładowania i 

drobnicowca 
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pokład statku. Wyposażenie terminalu mogą stanowić naczepy niskopodwoziowe z 

ciągnikami oraz wozy podnośnikowe i układarki112. 

3.3. Eksploatacja terminalu 

3.3.1. Operator terminalu 

Funkcję operatora terminalu pełni podmiot zajmujący się szeroko pojętą eksploatacją 

terminalu. Jest to najczęściej spółka, która organizuje i zarządza pracą jednego lub większej 

ilości terminali. Może to być spółka powiązana organizacyjnie z którymś z podmiotów 

działających na rynku transportowym lub spółka całkowicie niezależna. To pierwsze 

rozwiązanie przeważa w Europie. Operatorzy transportu multimodalnego są jednocześnie 

operatorami własnych terminali, które eksploatują bezpośrednio lub poprzez podległe im 

spółki. Czasami udziały w spółce posiada kilka przedsiębiorstw związanych z przewozami 

multimodalnymi. 

Przykładami dużych operatorów terminali na rynku europejskim mogą być 

przedsiębiorstwa DUSS GmbH w Niemczech i RFF we Francji. W DUSS GmbH udziały 

mają narodowy operator przewozów multimodalnych Kombiverkehr i koleje niemieckie DB 

AG. RFF ton przedsiębiorstwo holdingowe podległe kolejom francuskim SNCF. Obaj 

operatorzy są zatem ściśle powiązani organizacyjnie z podmiotami, które odgrywają 

najważniejszą rolę dla niemieckiego i francuskiego transportu multimodalnego. 

Operator terminalu świadczy usługi na rzecz ładunków i środków transportu. 

Klientami są operatorzy transportu multimodalnego, przedsiębiorstwa kolejowe, firmy 

kontenerowe oraz firmy obsługujące specjalne ładunki lub rynki (rys. nr 38.). Z założenia 

wszyscy klienci powinni być traktowani na równych prawach. Powiązania własnościowo-

organizacyjne powodują jednak, że niektóre terminale obsługują tylko ładunki określonej 

grupy klientów lub ładunkom tym przyznawane są preferencje. Stąd operatorzy transportu 

multimodalnego nie będący właścicielami terminali lub nie mający umów o współpracy z 

określonymi operatorami terminali mogą spotkać utrudnienia w obsłudze własnych ładunków. 

 

                                                 
112 Duże statki typu ro-ro oraz sto-ro często posiadają na własnym wyposażeniu wymieniony sprzęt 

przeładunkowy. 
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Rysunek nr 38. 

Struktura powiązań na rynku transportu multimodalnego w Europie 

Źródło: Wronka J. – Podstawowe elementy ..., s. 31 

 

Polityka Unii Europejskiej zmierza ku pełnemu, otwartemu i wolnemu dostępowi do 

usług transportowych oferowanych na rynku europejskim. Wydaje się, że tylko neutralni 

operatorzy terminali mogą sprostać takim wymogom. Neutralność i otwartość na wszystkich 

klientów powinna iść w parze z lepszą rentownością i efektywnością zarządzania. Podejmuje 

się działania w celu wydzielenia autonomicznych spółek zarządzających terminalami. W 

Niemczech Operator DUSS GmbH przekazuje terminale lokalnym spółkom eksploatacyjnym, 

które tworzą przedsiębiorstwa bezpośrednio zainteresowane rozwojem transportu 

multimodalnego w danym regionie kraju113. Rozdrobnienie udziałów i wspólnota interesu 

powinny dać efekt w postaci neutralności konkurencyjnej i oszczędności w zarządzaniu 

terminali. 

3.3.2. Elektroniczna wymiana danych 

Współcześnie duży wpływ na eksploatację terminalu multimodalnego ma coraz 

szersze zastosowanie systemów informacyjnych sterujących pracą terminalu. System taki 

obejmuje swoim zakresem całe otoczenie gospodarcze terminalu, tj. umożliwia 

                                                 
113 Wronka J. – Podstawowe elementy ..., s. 33 
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przekazywanie informacji między współpracującymi podmiotami, bez względu na ich 

lokalizację. Operator terminalu oraz jego partnerzy handlowi: spedytorzy, przewoźnicy, 

dystrybutorzy, są połączeni w tym systemie siecią telekomunikacyjną, do której dostęp 

umożliwiają komputery.  

Podstawowe sposoby wykorzystania systemu informacyjnego, to114: 

1) elektroniczna wymiana danych (EDI) – automatyczne generowanie komunikatów 

elektronicznych pomiędzy różnymi aplikacjami komputerowymi za pomocą teletransmisji 

i według uzgodnionego standardu, 

2) poczta elektroniczna – inicjowane przez człowieka przekazywanie zestawu informacji z 

jednego komputera do drugiego, 

3) korzystanie przez człowieka z zewnętrznych baz danych za pośrednictwem komputera i 

rozległych sieci telematycznych. 

Największy wpływ na efektywność pracy terminalu ma system elektronicznej 

wymiany danych EDI. Wdrożenie takiego systemu daje korzyści o charakterze bezpośrednim 

, wynikające z automatyzacji procedur operacyjnych oraz korzyści długofalowe, o charakterze 

strategicznym, związane z pozycją terminalu na rynku transportowym. 

Korzyści bezpośrednie zastosowania EDI obejmują: 

1) redukcję kosztów telekomunikacji, 

2) eliminację błędów podczas obróbki danych, 

3) standaryzację procedur, 

4) zwiększenie szybkości przekazu i przetwarzania danych, 

5) zmniejszenie liczby dokumentów papierowych. 

Operacje przeładunkowo-składowe oraz kompleksowa obsługa środków transportu, 

czyli podstawowe zadania terminalu multimodalnego, wymagają ciągłego sterowania pracą 

dużej liczby urządzeń i maszyn. Niezbędny jest także bieżący kontakt w ramach struktury 

wewnętrznej terminalu oraz z firmami i instytucjami zewnętrznymi. Automatyzacja tych 

czynności eliminuje błędy tak zwanego czynnika ludzkiego, wynikające między innymi z 

barier językowych czy ograniczeń czynności manualnych. Zamiast tradycyjnych dokumentów 

papierowych komputery przekazują sobie ich odpowiedniki w postaci zapisu elektronicznego. 

Wszystkie przekazy mają charakter ciągły i dokonują się w czasie rzeczywistym. Komputery 

same, bez udziału człowieka, przetwarzają komunikaty otrzymane za pośrednictwem systemu 

informatycznego. Wykonują określoną pracę lub sterują pracą podległych im maszyn i 

                                                 
114 Kondratowicz L. – EDI w logistyce …, s. 15 
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urządzeń. W efekcie już dziś możliwa stała się eksploatacja terminalu, w którym komputery 

sterują pracą wszystkich urządzeń przeładunkowych oraz w znacznym stopniu 

wyeliminowały pracę ludzką przy obsłudze dokumentacyjno-finansowej środków transportu i 

ładunków115. 

Do korzyści długofalowych wdrożenia EDI zaliczyć można116: 

1) usprawnienie organizacji i obiegu informacji, 

2) wzmocnienie więzi między partnerskimi podmiotami gospodarczymi, 

3) usprawnienie cyklu logistycznego – redukcja zapasów, procedury „just in time” itd., 

4) poprawa konkurencyjności poprzez lepszą obsługę klientów, 

5) zwielokrotnienie efektów inwestycji informatycznych i telekomunikacyjnych. 

Elektroniczna wymiana danych wewnątrz struktur terminalu oraz w kontaktach z 

otoczeniem ma strategiczne znaczenie dla rozwoju terminalu, rozumianego jako 

przedsiębiorstwo transportowe. EDI otwiera nowe możliwości usprawnienia organizacji i 

eksploatacji systemów transportowych. Jest to również podstawowe narzędzie, dzięki 

któremu przedsiębiorstwo-terminal komunikując się ze swoimi klientami: spedytorami, 

przewoźnikami, dystrybutorami itd., tworzy sieć powiązań umacniających jego pozycję na 

rynku transportowym. Współcześnie ocenia się że wdrożenie EDI jest warunkiem 

funkcjonowania firmy na rynku117.  

EDI należy traktować jako jedną z technik informacyjnych stosowanych w tak zwanej 

gospodarce elektronicznej (EC – Electronic Commerce). Obejmuje ona wszystkie rodzaje 

działalności gospodarczej z użyciem narzędzi do elektronicznej realizacji biznesu. Do 

narzędzi tych zaliczamy oprócz EDI: pocztę elektroniczną, internet, usługi on-line, 

elektroniczne bazy danych, bankowość elektroniczną, automatyczne identyfikowanie i 

monitorowanie pojazdów. Obecnie przedsiębiorstwa transportowe, w tym terminale 

multimodalne, korzystają ze wszystkich wymienionych narzędzi w prowadzeniu swojej 

działalności usługowej. 

                                                 
115 Od 1993 roku funkcjonuje pierwszy na świecie automatyczny terminal kontenerowy w porcie Rottredam. 

Terminal ma zdolność przeładunkową 500,000 TEU i na swoim wyposażeniu posiada automatyczne wozy 
podnośnikowe (ASC – Automated Stacking Cranes) oraz automatycznie sterowane pojazdy (AGV – 
Automated Guided Vehicles) 

116 Informacje internetowe firmy Edipol (http://www.edipol.com.pl/EDIEC.html) 
117 Lansuje się obecnie hasło angielskojęzyczne “EDI or die” 
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3.4. Terminale multimodalne w Polsce 

Pod koniec lat 90-tych funkcjonowało w Polsce kilkanaście terminali transportu 

multimodalnego (rys nr 39.). Są to terminale obsługujące środki transportu kolejowego i 

drogowego, tak zwane terminale lądowe, jak i jeden terminal obsługujący środki transportu 

kolejowego, drogowego i morskiego, tak zwany terminal morski. Wszystkie zlokalizowane są 

w dużych węzłach transportowych, z reguły w pobliżu największych miast naszego kraju. W 

większości przypadków terminale powstały na terenie węzłowych stacji kolejowych 

obsługujących przewozy towarowe. Dla potrzeb terminali zaadaptowano istniejącą 

infrastrukturę kolejową, tak aby możliwe były przeładunki bezpośrednie i pośrednie w relacji 

wagon-samochód. Zainstalowane urządzenia przeładunkowe decydują o ilości i rodzaju 

obsługiwanych jednostek ładunkowych. We wszystkich terminalach przeładowuje się 

kontenery, nadwozia wymienne i naczepy siodłowe. Terminale w Porcie Gdynia, Gądkach 

k/Poznania, Warszawie Praga, Pruszkowie, Łodzi Olechów, Wrocławiu i mają możliwość 

obsługi jednostek chłodzonych wymagających zasilania zewnętrznego. Szczegółowe dane 

dotyczące infrastruktury terminali pokazuje tabela nr 9. W zestawieniu nie uwzględniono 

punktów przeładunkowych kontenerów znajdujących się w portach morskich: Szczecin Port 

Centralny i Gdańsk Wiślany oraz na kolejowych przejściach granicznych: Braniewo , 

Skandawa, Trakiszki i Żurawica118. 

                                                 
118 Według informacji źródłowych z Rynku Przewozów Intermodalnych PKP w wymienionych punktach 

granicznych przeładowywane są wyłącznie jednostki kontenerowe. 
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Rysunek nr 39. 

Położenie terminali multimodalnych w Polsce 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji źródłowych z Rynku  
Przewozów Intermodalnych PKP 
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Tabela nr 9. 

Charakterystyka terminali multimodalnych w Polsce 

Nazwa terminalu Właściciel Powierzchnia 
całkowita [m2] 

Urządzenia 
przeładunkowe 

Zdolność 
przeładunkowa 

[TEU/rok] 

1. Małaszewicze PKP 20 000 suwnice 96 000 

2. Gliwice PKP 55 000 suwnice 60 000 

3. Wrocław Polzug 15 000 suwnice, dźwig 12 000 

4. Poznań Garbary Spedcont 6 200 wóz czołowy, dźwigi 30 000 

5. Warszawa Główna 
Towarowa 

Spedcont 18 600 suwnice 40 000 

6. Warszawa Praga Cargosped  20 000 dźwigi brak danych 

7. Łódź Olechów Spedcont 84 000 suwnice, wozy 
czołowe 

60 000 

8. Kraków Krzesławice Spedcont 13 300 suwnice 40 000 

9. Sosnowiec 
Południowy 

Spedcont 9 500 suwnica, dźwig 25 000 

10. Pruszków Polzug 35 000 wozy czołowe 36 000 

11. Gądki k/Poznania Polzug 18 000 wozy czołowe 36 000 

12. Sławków Polzug 6 500 wóz czołowy 18 000 

13. Bałtycki Terminal 
Kontenerowy - 
Gdynia 

Morski Port 
Handlowy Gdynia 

500 000 suwnice, wozy 
czołowe i 

podsiębierne 

330 000 

14. Kobylnica 
k/Poznania 

Polkombi 8 000 wozy czołowe  4001) 

15. Nysa Spedcont 2 500 Wóz czołowy 20 000 

1) zdolność przeładunkowa w TEU/dobę 

Źródło: Opracowanie własne na podst.: Charakterystyka obecnej infrastruktury liniowej i .., s. 37-49; 
oraz informacji od spółek Cargosped, Polzug, Spedcont i Polkombi 

 

Z przeprowadzonych przez ekspertów ocen wynika, że istniejąca sieć terminali 

wymaga uzupełnienia. Proponowane lokalizacje nowych terminali to Świnoujście, Szczecin, 

Rzepin, Rzeszów i Białystok119. Budowa tych terminali pozwoli na to, aby przewozy 

multimodalne mogły dotrzeć do wszystkich regionów naszego kraju. Graniczne położenie 

nowych terminali w Świnoujściu, Szczecinie, Rzepinie i Białymstoku oraz istniejącego 

                                                 
119 Sieciowy system przewozów multimodalnych …Zadanie 2 ... Podzadanie 2b ..., s. 59-62 
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terminalu w Małaszewiczach, pozwoli na odciążenie dróg tranzytowych przebiegających 

przez Polskę. Zgodnie z hasłem "tiry na tory", duża część ładunków tranzytowych 

obsługiwanych transportem samochodowym może i powinna zostać przejęta przez bardziej 

ekologiczny transport kolejowy. 

Żaden z istniejących terminali nie ma charakteru centrum logistycznego. Decyduje o 

tym brak infrastruktury uzupełniającej, niezbędnej dla kompleksowej logistycznej obsługi 

ładunków. Polskie terminale nie posiadają odpowiednio dużego zaplecza magazynowo-

składowego, warsztatowo-naprawczego i administracyjnego. Zdecydowana większość 

terminali funkcjonuje jako kolejowy punkt przeładunkowy z ograniczonymi możliwościami 

składowania jednostek ładunkowych. Lokalizacja w obrębie istniejących stacji kolejowych 

często jest powodem ograniczeń w dostępności terminali dla transportu samochodowego. 

Niezbędny jest rozwój infrastruktury terminali, tak aby spełniały one funkcję baz 

przeładunkowo-obsługowych dla przewoźników drogowych. Oczywiście, nie wszędzie 

rozwój taki jest możliwy. Terminale - centra logistyczne na zachodzie Europy zajmują obszar 

ok. 100 ha i oferują bardzo dobre powiązania drogowe ze swoim zapleczem dowozowo-

odwozowym. Nieliczne z polskich terminali dysponują porównywalnym terenem i 

powiązaniami transportowymi. 

Rozwojowi sieci terminali multimodalnych powinien towarzyszyć coraz szerszy 

wachlarz usług oferowanych przez te terminale. W tym celu należy modernizować istniejącą 

infrastrukturę przeładunkowo-składową oraz doskonalić system organizacji i zarządzania 

terminalami. W szczególności konieczne jest120: 

1) zwiększenie mocy urządzeń przeładunkowych dla zapewnienia obsługi kontenerów 40-to 

stopowych, 

2) wydłużenie i doposażenie frontów ładunkowych tak, aby możliwa była obsługa pociągów 

blokowych i wahadłowych, 

3) wyposażenie terminali w sprzęt do napełniania i rozładowywania kontenerów, 

4) wyposażenie terminali wystarczającą ilość urządzeń zasilających dla kontenerów-chłodni, 

5) wyposażenie terminali w warsztaty naprawcze i punkty czyszczenia jednostek 

ładunkowych, 

6) zwiększenie powierzchni magazynowej dla drobnych partii ładunkowych, z których 

formowane są duże jednostki multimodalne, 

7) umożliwienie odpraw celnych i fitosanitarnych na obszarze terminali, 

                                                 
120 Mindur L. - Przesłanki techniczno-ekonomiczne rozwoju transportu ..., s. 13 
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8) zbudowanie jednolitego krajowego systemu informatycznego monitorującego ruch 

jednostek ładunkowych i środków transportu. 

Odpowiednie wyposażenie terminali wymaga wysokich nakładów finansowych. Te 

zaś mogą się zwrócić jedynie wtedy, gdy wykorzystany będzie stworzony potencjał 

przeładunkowo-składowy. Obecne wykorzystanie terminali waha się w granicach 20-30%121. 

Rozwiązaniem jest odpowiednia polityka transportowa promująca przewozy multimodalne, 

dająca gwarancje stopniowego wzrostu wielkości tych przewozów w naszym kraju. 

 

                                                 
121 Lider kontenerowych przewozów ..., s. 3 
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ROZDZIAŁ 4  

UWARUNKOWANIA LOKALIZACJI TERMINALU 

MIĘDZYNARODOWYCH PRZEWOZÓW 

MULTIMODALNYCH W WĘŹLE SZCZECIŃSKIM 

4.1. Uwagi wprowadzające 

W latach 19996-1998 opracowano projekt badawczy KBN Nr PBZ 32-06 pt. 

„Sieciowy system przewozów multimodalnych z wyznaczeniem racjonalnych obszarów 

ciążenia, Polska i transeuropejska sieć przewozów multimodalnych”. W ramach tego projektu 

naukowcy z Wydziału Transportu i Łączności Uniwersytetu Szczecińskiego wykonali pracę 

pt. „Wyznaczenie lokalizacji węzłów transportu będących splotem wielu gałęzi transportu – 

Racjonalny wybór lokalizacji węzłów terminali transportu multimodalnego z uwzględnieniem 

prognozy przewozu ładunków do roku 2010”. W pracy zastosowano algorytm wyznaczania 

racjonalnej lokalizacji węzłów-terminali transportu multimodalnego w Polsce dla którego 

danymi wejściowymi są: 

1) graf niezorientowany przedstawiający infrastrukturę transportu multimodalnego w Polsce, 

2) prognozowane wielkości potoków ładunków w roku 2010 w wariancie pesymistycznym i 

optymistycznym opracowane przez Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu (OBET) w 

ramach Zadania Nr 1 PZB 32-06. 

W efekcie otrzymano zbiór zespołów minimalnych w grafie spełniających określone 

kryteria efektywności węzłów-terminali transportu multimodalnego. Kryteria te biorą pod 

uwagę następujące czynniki122: 

1) wielkość masy ładunków obsługiwanych w danym węźle-terminalu w ciągu roku, to 

znaczy głównie przeładowywanych ze środków jednej gałęzi transportu na środki 

transportowe innej gałęzi, 

2) układ sieci transportowych tworzących podstawy infrastruktury transportu 

multimodalnego, 

                                                 
122 Sieciowy system przewozów multimodalnych ... Zadanie Nr 2, Podzadanie 2b ..., s. 59 
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3) organizacja i technologia przewozów w ramach systemu przewozów multimodalnych, 

4) ilość i jakość środków łączności narzędzi informatyki i teleinformatyki, 

5) zasady gospodarki próżnymi jednostkami ładunkowymi, 

6) zasoby i kwalifikacje czynnika ludzkiego, 

7) system zarządzania pracą węzła-terminalu transportu multimodalnego. 

Zbiór zespołów minimalnych obejmuje (rys. nr 40.)123: 

zespół minimalny grafu nr 1 – Małaszewicze obejmujący węzeł sieci kolejowej oraz węzeł 

sieci drogowej (1k+1s), 

zespół minimalny grafu nr 2 – Gliwice obejmujący węzeł sieci kolejowej oraz węzeł sieci 

drogowej i węzeł sieci żeglugi śródlądowej (2k+2s+2p), 

zespół minimalny grafu nr 3 – Wrocław obejmujący węzeł sieci kolejowej oraz węzeł sieci 

drogowej i węzeł sieci żeglugi śródlądowej (3k+3s+3p), 

zespół minimalny grafu nr 4 – Poznań obejmujący węzeł sieci kolejowej oraz węzeł sieci 

drogowej (4k+4s), 

zespół minimalny grafu nr 5 – Warszawa obejmujący węzeł sieci kolejowej oraz węzeł sieci 

drogowej i węzeł sieci żeglugi śródlądowej (5k+5s+5p), 

zespół minimalny grafu nr 6 – Łódź obejmujący węzeł sieci kolejowej oraz węzeł sieci 

drogowej (6k+6s), 

zespół minimalny grafu nr 7 – Kraków obejmujący węzeł sieci kolejowej oraz węzeł sieci 

drogowej (7k+7s), 

zespół minimalny grafu nr 8 – Sosnowiec obejmujący węzeł sieci kolejowej oraz węzeł sieci 

drogowej (8k+8s), 

zespół minimalny grafu nr 9 – Gdańsk obejmujący węzeł sieci kolejowej oraz węzeł sieci 

drogowej, węzeł sieci żeglugi śródlądowej oraz port morski (9k+9s+9p+9pm), 

zespół minimalny grafu nr 10 – Gdynia obejmujący węzeł sieci kolejowej oraz węzeł sieci 

drogowej i port morski (13k+13s+13pm), 

zespół minimalny grafu nr 11 – Świnoujście obejmujący węzeł sieci kolejowej oraz węzeł 

sieci drogowej i port morski (14k+14s+14pm), 

zespół minimalny grafu nr 12 – Szczecin obejmujący węzeł sieci kolejowej oraz węzeł sieci 

drogowej, węzeł sieci żeglugi śródlądowej oraz port morski (15k+15s+15p+15pm), 

 

 

                                                 
123 Sieciowy system przewozów multimodalnych ... Zadanie Nr 2, Podzadanie 2b ..., s. 54-55 
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Rysunek nr 40. 

Wyniki określenia zbioru zespołów minimalnych w grafie niezorientowanym odwzorowującym sieć połączeń transportu multimodalnego 

Źródło: Sieciowy system przewozów multimodalnych ... Zadanie Nr 2, Podzadanie 2b ..., s. 56 
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zespół minimalny grafu nr 13 – Rzepin obejmujący węzeł sieci kolejowej oraz węzeł sieci 

drogowej (16k+60s), 

zespół minimalny grafu nr 14 – Rzeszów obejmujący węzeł sieci kolejowej oraz węzeł sieci 

drogowej (17k+17s), 

zespół minimalny grafu nr 15 – Białystok obejmujący węzeł sieci kolejowej oraz węzeł sieci 

drogowej (18k+18s). 

Na podstawie otrzymanego zbioru oraz uwzględniając położenie już istniejących terminali 

Autorzy projektu badawczego zaproponowali 18 lokalizacji terminali transportu 

multimodalnego: 

1) Małaszewicze, 

2) Gliwice, 

3) Wrocław, 

4) Poznań Garbary, 

5) Warszawa, 

6) Łódź Olechów, 

7) Kraków Krzesławice, 

8) Sosnowiec Południowy, 

9) Gdańsk Południowy, 

10) Pruszków, 

11) Gądki k/Poznania, 

12) Sławków, 

13) Bałtycki Terminal Kontenerowy, 

14) Świnoujście, 

15) Szczecin, 

16) Rzepin, 

17) Rzeszów, 

18) Białystok. 

W trzynastu proponowanych lokalizacjach istnieją dziś terminale transportu 

multimodalnego124(porównaj rys. nr 39.). W przypadku pięciu ostatnich lokalizacji, w 

Świnoujściu, Szczecinie, Rzepinie, Rzeszowie i Białymstoku, można mówić o różnym 

stopniu zaawansowania prac przygotowawczych do uruchomienia terminali multimodalnych. 

                                                 
124 Autor podaje dane aktualne w lutym 2001 roku 
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Autor niniejszej pracy opierając się na efektach powyższych prac badawczych 

przyjmuje założenie że racjonalna jest lokalizacja terminalu multimodalnego w węźle 

szczecińskim. Jednocześnie Autor traktuje terminal szczeciński jako centrum transportowo-

logistyczne regionu szczecińskiego. Ponieważ miasto i port Świnoujście leżą w obrębie 

regionu szczecińskiego ewentualny terminal transportu multimodalnego w Świnoujściu 

będzie gospodarczo podporządkowany terminalowi szczecińskiemu. Na tym etapie pracy 

Autor nie determinuje jakie powinny być funkcje transportowe oraz jaki udział w obsłudze 

transportowej regionu obu terminali. 

4.2. Obszar węzła szczecińskiego i regionu szczecińskiego 

Analiza zmierzająca do wyznaczenia optymalnego miejsca budowy terminalu 

multimodalnego w węźle szczecińskim wymaga szczegółowego określenia dwóch obszarów. 

Po pierwsze, konieczne jest wyznaczenie obszaru węzła szczecińskiego. Po drugie, trzeba 

określić obszar ciążenia terminalu, który dla potrzeb niniejszej rozprawy został nazwany 

regionem szczecińskim. 

Węzeł szczeciński należy rozumieć jako obszar przecięcia się głównych szlaków 

komunikacyjnych przebiegających przez aglomerację szczecińską, jak i w bezpośrednim jej 

sąsiedztwie. Węzeł stanowi połączenie dróg i niezbędnej infrastruktury wszystkich 

dostępnych gałęzi transportu. W przypadku węzła szczecińskiego obejmuje on infrastrukturę 

transportu drogowego, kolejowego, lotniczego, morskiego i śródlądowego. Obszar węzła 

stanowi sumę obszarów wyznaczonych przez infrastrukturę poszczególnych gałęzi transportu. 

Granice tych obszarów wyznaczają poniższe punkty (załącznik 1): 

1) dla transportu drogowego - miejscowości Kołbaskowo (droga A 6), Pyrzyce (E 65), 

Stargard Szczeciński (Nr 10) i Goleniów (E 28 i E 65), 

A) punkt, w którym łączy się droga międzynarodowa Nr 3 z drogą międzynarodową 

Nr 6, 3 km na północ od Goleniowa, 

B) punkt położony na drodze wojewódzkiej Nr 142 w miejscu skrzyżowania z drogą 

lokalną Stargard Szczeciński - Goleniów, 2,5 km na północny wschód od 

miejscowości Sowno, 

C) punkt, w którym od drogi krajowej Nr 10 odchodzi droga lokalna do Grzędzic, w 

miejscowości Lipnik, 5 km na wschód od Stargardu Szczecińskiego, 

D) punkt, w którym od drogi międzynarodowej Nr 3 odchodzi droga wojewódzka 

Nr 120, 1 km na południe od Starego Czarnowa, 
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Rysunek nr 41. 

Euroregion Pomerania 

Źródło: http://www.szczecin.pl/pomerania/zasieg.htm 
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E) punkt, w którym łączy się droga wojewódzka Nr 31 z drogą wojewódzką Nr 121 w 

miejscowości Gryfino, 

F) punkt położony na autostradzie A 6 w miejscu przecięcia jej przez granicę państwa, 

G) punkt położony na drodze krajowej Nr 10 w miejscu przecięcia jej przez granicę 

państwa, 

H) punkt, w którym od drogi wojewódzkiej Nr 114 odchodzi lokalna droga na 

Myślibórz Wielki, 2,5 km na zachód od Trzebieży, 

2) dla transportu kolejowego: 

— punkt wyznaczony przez stację kolejową Trzebież Szczecińska, 

— punkt wyznaczony przez stację kolejową Szczecin Gumieńce, 

— punkt wyznaczony przez stację kolejową Gryfino, 

— punkt wyznaczony przez stację kolejową Stargard Szczeciński, 

— punkt wyznaczony przez stację kolejową Goleniów, 

3) dla transportu morskiego i śródlądowego – odcinek rzeki Odry ograniczony od południa 

połączeniem drogowo-mostowym Gryfino-Mescherin (wody śródlądowe rzeki Odry) a od 

północy linia łącząca Port Trzebież z Portem Stepnica (wody morskie rzeki Odry); odcinek 

ten obejmuje również rzekę Regalicę, jezioro Dąbie oraz inne kanały i rozlewiska łączące 

się z głównym biegiem Odry, 

4) dla transportu lotniczego – międzynarodowy port lotniczy Szczecin–Goleniów i lotnisko 

w Szczecin – Dąbie. 

Region szczeciński to obszar wokół aglomeracji szczecińskiej, który tworzyć będzie 

zaplecze dowozowo-odwozowe planowanego terminalu. Obszar ten powinien być powiązany 

gospodarczo ze Szczecinem stanowiąc dla niego centrum dystrybucji towarów. Nie bez 

znaczenia są także powiązania społeczne, kulturowe oraz administracyjne.  

Przyjmuje się że maksymalna odległość dowozów i odwozów do terminalu, realizowana 

transportem drogowym, wynosi od 100 do 150 km. Stąd obszar regionu szczecińskiego 

ogranicza okrąg o promieniu 150 km, którego środkiem jest węzeł szczeciński (załącznik 2). 

Część tego obszaru należy traktować jako teren sporny, gdyż nakładają się na niego obszary 

ciążenia innych ośrodków gospodarczych, w których już istnieją lub dopiero powstaną 

terminale przewozów multimodalnych. Do tych ośrodków zaliczyć można Poznań i 

Trójmiasto po stronie polskiej oraz Berlin i Rostock po stronie niemieckiej. Teren, który 

określić można jako bezspornie ciążący do węzła szczecińskiego pokrywa się w dużej mierze 

z obszarem województwa zachodniopomorskiego. Ten zwarty administracyjnie i gospodarczo 

obszar będzie zatem najważniejszym zapleczem dla szczecińskiego terminalu 
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multimodalnego. Granica polsko-niemiecka stanowi obecnie barierę dla swobodnego 

transportu towarów. Proces integracji europejskiej, w którym uczestniczą Polska i Niemcy, 

daje jednak szansę na zniesienie tej bariery w perspektywie kilku lat. Wtedy też, w naturalny 

sposób do terminalu zlokalizowanego w węźle szczecińskim ciążyć będą niemieckie powiaty 

przygraniczne. Już dziś powiaty te wchodzą w skład polsko-niemiecko-szwedzkiego 

Euroregionu Pomerania125. Istniejący od 1995 roku euroregion sprzyja integracji obszarów 

przygranicznych na płaszczyźnie gospodarczej i społeczno-kulturalnej. Siedzibą rady 

euroregionu jest Szczecin (rys. nr 41.). 

4.3. Krajowe i międzynarodowe powiązania zewnętrzne 

Korzystne z punktu widzenia powiązań transportowych jest tranzytowe i graniczne 

położenie regionu szczecińskiego u wybrzeży Morza Bałtyckiego, po obu stronach dolnego 

biegu Odry. Region szczeciński jest położony na skrzyżowaniu ważnych szlaków 

komunikacyjnych biegnących z północy na południe i z zachodu na wschód.  

Pierwszy to korytarz transportowy biegnący ze Skandynawii wzdłuż Odry do Czech i 

dalej na południe Europy. Korytarz doliny Odry obejmuje połączenia kolejowe, drogowe i 

śródlądowe o znaczeniu międzynarodowym. Stanowi on alternatywę dla europejskich 

połączeń północ-południe biegnących wzdłuż terytorium Niemiec oraz wzdłuż osi Wisły. 

Drugi szlak komunikacyjny prowadzący z zachodu na wschód i ze wschodu na zachód 

łączy kraje Europy Zachodniej z obszarem północnej Polski i dalej rosyjskim okręgiem 

kaliningradzkim i państwami nadbałtyckimi. Szlak ten przechodząc wzdłuż brzegów Morza 

Bałtyckiego obejmuje połączenia drogowe i kolejowe. Dużą konkurencją w układzie wschód-

zachód stanowi dla niego korytarz transportowy Berlin – Moskwa wraz z odgałęzieniami 

prowadzącymi w kierunku Gdańska i krajów nadbałtyckich. 

Centralnym punktem systemu transportowego regionu jest węzeł szczeciński, w 

którym zbiegają się najważniejsze połączenia komunikacyjne. Należą do nich: 

1) drogi międzynarodowe i wojewódzkie: 

 E 65 (Nr 3) – prowadząca ze Świnoujścia (stałe połączenie promowe z Ystad, 

Malmoe i Kopenhagą), poprzez Szczecin, Gorzów Wielkopolski i Zieloną Górę do 

Pragi, 

                                                 
125 Euroregion Pomerania obejmuje: w Polsce 45 gmin województwa zachodniopomorskiego (obszar 

odpowiadający powierzchni dawnego województwa szczecińskiego), w Niemczech 6 przygranicznych 
powiatów i 2 miasta wydzielone należące do landów Meklemburgia-Przedpomorze i Brandenburgia, w 
Szwecji 3 gminy Skanii 



 105 

 E 28 (Nr 6) – prowadząca z Berlina poprzez Szczecin, Koszalin, Słupsk do Gdańska, 

 Nr 10 – prowadząca od przejścia drogowego w Lubieszynie poprzez Szczecin, 

Stargard Szczeciński, Piłę, Bydgoszcz, Toruń do Warszawy, 

2) magistrale i linie kolejowe: 

 C-E 59 – ze Świnoujścia (kolejowe połączenie promowe z Ystad) poprzez Szczecin, 

Kostrzyn, Zieloną Górę, Wrocław i dalej do Pragi i Budapesztu – magistrala 

nadodrzańska zaliczana do głównych linii europejskich transportu multimodalnego 

według umowy AGTC, 

 E-95 - magistrala AGC Szczecin – Poznań – Wrocław – (Warszawa – Moskwa), 

 linia kolejowa (Berlin) – Szczecin – Gdańsk – (Kaliningrad) 

3) połączenia morskie: 

 Świnoujście utrzymuje stałe połączenia promowe z portami Ystad, Malmoe i 

Kopenhaga, 

 Szczecin posiada regularne połączenia z portami Zachodniej Afryki, Irlandii, Anglii, 

Niemiec, Norwegii i Finlandii (do portów Hamburga, Bremerhaven i Felixtowe 

utrzymywane są kontenerowe połączenia dowozowo-odwozowe), 

4) połączenia śródlądowe: 

poprzez Odrę i kanały Odra-Havela i Odra-Szprewa Szczecin posiada dogodne 

połączenia ze szlakami wodnymi Niemiec i Europy Zachodniej; połączenia w 

kierunku wschodnim (Warszawa, Kaliningrad) oraz w górę rzeki Odry są 

nieregularne ze względu na brak odpowiedniej regulacji rzek, 

5) połączenia lotnicze: 

 międzynarodowy port lotniczy Szczecin-Goleniów obsługuje regularne połączenia 

do Kopenhagi i Warszawy, 

 lotnisko Szczecin-Dąbie obsługuje niewielki ruch samolotów pasażerskich, 

sanitarnych i sportowych. 

4.4. Charakterystyka społeczno-gospodarcza 

Województwo zachodniopomorskie, bezpośrednie zaplecze terminalu szczecińskiego, 

zamieszkuje ponad 1,7 mln osób. Większość, bo około 70%, mieszka w miastach. Największe 

z nich to: 

1) Szczecin – 419 tys. osób, 

2) Koszalin – 112 tys. osób, 
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3) Stargard Szczeciński – 74 tys. osób, 

4) Kołobrzeg – 47 tys. osób, 

5) Świnoujście – 43 tys. osób, 

6) Szczecinek – 42 tys. osób, 

7) Police – 35 tys. osób. 

Aglomeracja szczecińska wraz z przyległymi gminami skupia ponad 1/3 ludności 

województwa. Oznacza to, że w promieniu 30 km od środka węzła szczecińskiego żyje około 

630 tys. mieszkańców126. W społeczności województwa wysoki jest udział osób w wieku 

produkcyjnym. Średnio na 100 osób w tym wieku przypadają 64 osoby w wieku przed- i 

poprodukcyjnym. Województwo charakteryzuje się jedną z najwyższych w kraju stóp 

bezrobocia. Wynosi ona 13,8 % przy średniej krajowej na poziomie 10,3 %. Wysoki poziom 

bezrobocia dotyczy szczególnie wschodnich obszarów województwa. 

Województwo zachodniopomorskie należy do wysokorozwiniętych gospodarczo. Na 

koniec 1999 roku w województwie zarejestrowanych było 139 tys. podmiotów 

gospodarczych. Stanowi to ponad 800 firm na 10 tys. mieszkańców co daje województwu 

drugą pozycję w kraju. Rozmieszczenie podmiotów w regionie charakteryzuje się wysokim 

stopniem koncentracji. W samym Szczecinie zlokalizowanych jest ponad 1/3 podmiotów, a 

łącznie w Szczecinie, Świnoujściu i Koszalinie prawie połowa. 

Aż 98 % firm to przedsiębiorstwa prywatne. Dominują małe zakłady, w których 

pracuje do 5 osób. Są to bardzo często firmy rodzinne. Struktura pracujących wskazuje na 

największy udział zatrudnionych w przemyśle, handlu, rolnictwie i transporcie - łącznie około 

60 % (rys. nr 42.). 

                                                 
126 Liczba ta obejmuje ludność powiatu grodzkiego Szczecin oraz gmin: Goleniów, Kobylanka, Stargard 

Szczeciński (miasto i gmina), Stare Czarnowo, Gryfino, Kołbaskowo, Dobra Szczecińska, Police 
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Rysunek nr 42. 

Struktura pracujących w woj. zachodniopomorskim 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Szczecinie 

 

Do największych producentów województwa należą: Zakłady Chemiczne „Police”, 

Stocznia Szczecińska, Zespół Elektrowni „Dolna Odra” oraz Fabryka Kabli „Załom”. 

Wszystkie te zakłady mieszczą się w obszarze węzła szczecińskiego. Obserwuje się 

dynamiczny rozwój mniejszych, prywatnych podmiotów gospodarczych. Należą do nich 

przedsiębiorstwo handlowe „Solo” – największy w Polsce prywatny importer paliw, spółka „ 

Komfort” posiadająca ogólnopolską sieć sklepów z wykładzinami oraz przedsiębiorstwo 

przetwórstwa rybnego „Superfish” z Ustronia Morskiego. 

Na obrzeżach dużych miast zlokalizowane są duże centra handlowo-usługowe, super- 

i hipermarkety, o powierzchni do kilkunastu tysięcy metrów kwadratowych. Rośnie liczba 

tych dużych centrów dystrybucji towarów, które wypierają z rynku drobnych sprzedawców. 

Bardzo ważną dla Zachodniopomorskiego jest gospodarka morska. Przedsiębiorstwa 

portowe, stocznie, przewoźnicy morscy i podmioty związane z gospodarką morską są 

wizytówką całego województwa. Zespół portów ujścia Odry stanowi kompleks trzech dużych 

portów: Szczecina, Polic i Świnoujścia sprzężonych torem wodnym. Oprócz nich niewielkie 

przeładunki dokonują porty Stepnica, Kołobrzeg i Darłowo położone na terenie 

województwa. W strukturze przeładunków sięgających ponad 20 milionów ton , dominują 

ładunki masowe, a wśród nich węgiel i rudy. Udział drobnicy stanowi niecałe 20 % całości 

obrotów. Zmodernizowana baza kontenerowa w Szczecinie oraz nowowybudowany terminal 
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promowy w Świnoujściu dysponują dużym potencjałem przeładunkowym dla obsługi 

drobnicy zjednostkowanej. Mimo to, w 1999 roku Szczecin przeładował jedynie 12,2 tys. 

TEU a baza promowa około 15,2 tys. TEU127. 

4.5. Popyt na usługi transportu multimodalnego 

4.5.1. Uwagi wprowadzające 

Określenie popytu na przewozy multimodalne w regionie szczecińskim wymaga 

analizy wielkości i struktury przewozów poszczególnych gałęzi transportu. Analiza ta 

pozwoli oszacować jaka część obecnych przewozów może zostać przejęta przez transport 

multimodalny. Wielkość, struktura i kierunek przepływu potoków ładunkowych ciążących do 

technologii multimodalnych, decydują o tym jaka powinna być infrastruktura niezbędna dla 

obsługi tych potoków. Co za tym idzie, gdzie powinien być umiejscowiony i jakie powinien 

spełniać funkcje terminal będący centralnym elementem tej infrastruktury. Dane statystyczne 

dotyczące przewozów poszczególnymi gałęziami transportu w obsłudze województwa 

zachodniopomorskiego nie są jednolite. Dużym utrudnieniem jest brak informacji odnośnie 

przewozów samochodowych w relacjach krajowych. Najpełniejsze dane dotyczą transportu 

kolejowego i przeładunków portowych. Choć i one pozwalają jedynie na szacunkową analizę 

strumieni ładunkowych, zwłaszcza w odniesieniu do ich przebiegu geograficznego. 

W celu ujednolicenia struktury ładunkowej podawanej przez poszczególnych 

przewoźników, zostanie przyjęty podział według grup NSTR, tj. klasyfikacji ładunków dla 

potrzeb statystyki transportowej. Podział ten jest powszechnie stosowany przez europejskie i 

międzynarodowe organizacje gospodarcze: UE, EKG ONZ i EUROSTAT. Obejmuje 

dziewięć grup towarów:  

 

0 – produkty pochodzenia roślinnego, leśnego i zwierzęta żywe, 

1 – artykuły żywnościowe i pasze zwierzęce, 

2 – mineralne paliwa stałe, 

3 – ropa naftowa (surowa) i produkty naftowe, 

4 – rudy, odpady metalowe i złom, 

                                                 
127 Terminal promowy w Świnoujściu przeładował 7,6 tys. naczep co odpowiada 15,2 tys. TEU (The Baltic stays 

buoyant, Cargo Systems 4/200, s. 35) 
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5 – produkty metalowe, 

6 - surowe i przetworzone materiały, materiały budowlane, 

7 – nawozy, 

8 – produkty chemiczne, 

9 – maszyny, wyposażenie transportu, artykuły przetworzone (gotowe), różne produkty 

(artykuły). 

 

 Dla każdej z powyższych grup zostały określone współczynniki podatności na 

technologie multimodalne. Oznaczają one jaka część ładunków należących do 

poszczególnych grup może być przewożona w postaci multimodalnych jednostek 

ładunkowych. Współczynniki te, nazywane współczynnikami skonteneryzowania, przyjmują 

wartości128: 

 

0,00 dla grupy 2, 

0,12 dla grupy 3, 

0,20 dla grupy 4 i 5, 

0,30 dla grupy 6, 

0,75 dla grupy 9, 

0,80 dla grupy 7 i 8, 

0,82 dla grupy 0, 

0,85 dla grupy 1. 

 

 Analizując przewozy do i z województwa zachodniopomorskiego pod kątem ich 

przejęcia przez transport multimodalny, należy oprócz podatności ładunkowej brać pod 

uwagę następujące czynniki: 

1) odległość przewozu musi być większa od 500 km dla transportu szynowo-drogowego i 400 

km dla transportu rzeczno-drogowego129, 

2) wielkość masy ładunkowej przewożonej w danej relacji powinna być na tyle duża, aby 

możliwe było zestawienie pociągu blokowego odjeżdżającego przynajmniej raz w 

tygodniu, co oznacza minimalną masę równą 2-3 tys. TEU (20-30 tys. ton)130, 

                                                 
128 Zachodniopomorskie Centrum Logistyczne –Projekt TRANSLOGIS, ... s. 177 
129 Odległości te stanowią granicę opłacalności przewozów multimodalnych w porównaniu z klasycznym 

przewozem drogowym, przy założeniu korzystnych dla transportu kolejowego i śródlądowego relacji kosztów 
stałych i zmiennych (patrz rozdział 2.2.2) 
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3) każda relacja powinna być relacją powrotną, co oznacza konieczność zapewnienia 

minimalnej masy ładunkowej w obu kierunkach transportowych, 

4) czynniki wpływające na konkurencję międzygałęziową w `` danej relacji, takie jak: 

dostępność infrastruktury transportowej, średnia prędkość przewozu, dodatkowe opłaty 

drogowe, restrykcje ograniczające swobodę przewozu drogowego. 

4.5.2. Transport morski 

Jaka część ładunków obsługiwanych przez porty Pomorza Zachodniego może być 

przewożona z zaplecza tych portów z użyciem transportu multimodalnego? Aby 

odpowiedzieć na to pytanie należy przeanalizować obroty ładunkowe portów oraz ich 

powiązania transportowe z zapleczem. Rozważania dotyczyć będą przeładunków Szczecina i 

Świnoujścia. Port Police został pominięty, gdyż pracuje wyłącznie na potrzeby Zakładów 

Chemicznych „Police” i nie ma żadnych innych powiązań z zapleczem krajowym lub 

zagranicznym. Przeładunki portów Kołobrzeg, Stepnica i Darłowo stanowią margines 

obrotów całego województwa i nie będą brane pod uwagę131. 

Obroty ładunkowe portu Szczecin w roku 1999 i 2000 osiągnęły poziom 10,9–11,7 

mln ton (tabela nr 10.). Po uwzględnieniu współczynników skonteneryzowania132 otrzymuje 

się masę ładunkową o wielkości 2400 tys. ton, która nadaje się do przewozu w kontenerach. 

Stanowi to 20-22% całości obrotów portu szczecińskiego. 

Obliczenia przeprowadzone dla portu Świnoujście, z uwzględnieniem 

współczynników skonteneryzowania, dają masę ładunkową równą 1100–1400 tys. ton, która 

jest podatna na zjednostkowanie (tabela nr 10.). Stanowi to 13-16% całości obrotów portu 

świnoujskiego. 

 

                                                                                                                                                         
130 Pociąg blokowy przewozi jednorazowo 40-60 kontenerów 20-stopowych lub nadwozi wymiennych o wadze 

każdej sztuki ok. 10 ton 
131 W 1999 roku porty w Stepnicy, Kołobrzegu i Darłowie przeładowały w sumie 171,2 tys. ton co stanowi 0,7 

% obrotów portowych województwa 
132 Współczynnik skonteneryzowania dla drobnicy został wyznaczony jako średnia ważona współczynników 

skonteneryzowania poszczególnych grup ładunkowych drobnicy w obrotach pięciu spółek wchodzących w 
skład ZMPSŚ S.A. (tabela nr 11.) 
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Tabela nr 10. 

Obroty ładunkowe portów Szczecin i Świnoujście w latach 1997-1998 z uwzględnieniem 
współczynników skonteneryzowania 

Wyszczególnienie 
Grupa 

ładunkowa 
NSTR 

Współ. 
skontenery-

zowania 

Obroty w 1999 r. [tys. t] Obroty w 2000 r. [tys. t] 

ogółem 
z uwzgl. wsp. 

skont. 
ogółem 

z uwzgl. wsp. 
skont. 

SZCZECIN 

węgiel i koks 2 0,00 4 929,3 0,0 4 203,0 0,0 

rudy 4 0,20 762,7 152,5 569,4 113,9 

zboże 0 0,82 1 005,6 824,6 821,3 673,5 

drewno 0 0,82 53,3 43,7 45,2 37,1 

ropa i jej przetwory 3 0,12 742,5 89,1 275,7 33,1 

inne masowe 4, 6, 7 0,20 1 815,7 363,1 2 049,8 410,0 

drobnica 0 - 9 0,37 (1999) 
0,38 (2000) 

2 380,8 880.9 2 909,3 1 105,5 

ogółem   11 689,9 2 353,9 10 873,7 2 373,1 

ŚWINOUJŚCIE 

węgiel i koks 2 0,00 4664,3 0,0 4 058,6 0,0 

rudy 4 0,20 1 369,7 273,9 2031,7 406,3 

zboże 0 0,82 118,0 96,8 185,5 152,1 

ropa i jej przetwory 3 0,12 388,3 46,6 332,8 39,9 

inne masowe 4, 6, 7 0,20 239,1 47,8 235,8 47,2 

drobnica 0 - 9 0,37 (1999) 
0,38 (2000) 

1 832,2 677,9 2 097,9 797,2 

ogółem   8 611,6 1 143,0 8 942,3 1 442,7 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Szczecinie 
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Tabela nr 11. 

Struktura przeładunku drobnicy w portach Szczecin i Świnoujście z uwzględnieniem współczynników 
skonteneryzowania na przykładzie obrotów drobnicy w spółkach ZMPSŚ S.A.133 

Grupa 
NSTR 

Wyszczególnienie 
Współ. 

skontenery-
zowania 

Obroty w 1999 r. [tys. t] Obroty w 2000 r. [tys. t] 

ogółem 
z uwzgl. 

wsp. skont. 
ogółem 

z uwzgl. 
wsp. skont. 

1 art. spożywcze, cukier, mąka, ryż, 
kawa, kakao, ryby, pasze 

0,85 104,4 88,7 78,1 66,4 

2 węgiel, koks 0,00 0,9 0,0 1,4 0,0 

4 ruda, magnezyt, grafit, ołów 0,20 3,4 0,7 13,0 2,6 

5 metale kolorowe, wyroby hutnicze i 
metalowe, konstr. stalowe 

0,20 1 614,6 322,9 1 777,2 355,4 

6 kamienie, granit, piasek, siarka, 
cement, wapno, minerały, materiały 
budowlane, dykta, sklejka, miedź, 

0,30 177,9 53,4 210,2 63,1 

7 nawozy 0,80 7,0 5,6 8,0 6,4 

8 chemikalia, celuloza, tworzywa 
sztuczne 

0,80 92,9 74,3 70,6 56,5 

9 maszyny i części maszyn, 
urządzenia, papier, pojazdy, meble, 

szkło, druty, kable, płyty 

0,75 298,7 224,0 387,1 290,3 

0 owoce cytrusowe, wyroby 
włókiennicze 

0,82 4,6 3,8 2,6 2,1 

 kontenery 1,00 110,2 110,2 192,0 192,0 

 ogółem 0,37 (1999) 
0,38 (2000) 

2 414,8 883,6 2 740,4 1 034,8 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych ZMPSŚ S.A. 

 

W skali całego regionu 3500–3800 tys. ton, czyli 17-19% obrotów portów Szczecin i 

Świnoujście, może być obsługiwana w postaci zjednostkowanej. 

Bezpośrednie zaplecze portów Szczecina i Świnoujścia to obszar dorzecza rzeki Odry, 

czyli tereny zachodniej Polski i graniczących z Polską landów niemieckich, a także obszar 

Czech i zachodniej Słowacji. Większość przedsiębiorstw współpracujących z portami ma 

swoje siedziby na Górnym i Dolnym Śląsku oraz w Małopolsce. Stąd, większość relacji 

                                                 
133 Obroty obejmują przeładunki drobnicy następujących spółek: Drobnica – Port Szczecin, Bulk Cargo - Port 

Szczecin, Port Handlowy Świnoujście, Fast Terminals, Zakład Usług Żeglugowych 
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przewozowych spełnia kryteria minimalnej odległości dla transportu multimodalnego. 

Potwierdzają to dane statystyczne: 

1) udział poszczególnych gałęzi transportu w obsłudze przewozów drobnicy do i z portów 

Szczecina i Świnoujścia w latach 1998 – 2000 wynosił (tabela nr 12.): 

 dla transportu kolejowego 85–91%, 

 dla tr transportu drogowego 3–4%, 

 dla transportu śródlądowego 6–11%, 

2) udział ładunków tranzytowych w obrotach portów Szczecina i Świnoujścia w latach 1997-

1999 wynosił 13-14%, a wśród państw tranzytujących dominują Niemcy, Czechy i 

Słowacja, przy tym wysoki 48–62% udział w tranzycie miała drobnica (tabela nr 13.), 

3) w krajowych przewozach kolejowych w obsłudze portów Szczecina i Świnoujścia, w 

latach 1999-2000, 12–14% masy ładunkowej może być zjednostkowana, z tego 50–53% 

przewozów zrealizowano na odległości większe od 500 km, przy zrównoważonym udziale 

dowozów i odwozów (tabela nr 14., rys. nr 43.). 

 

Tabela nr 12. 

Udział gałęzi transportu w obsłudze portów Szczecin i Świnoujście w latach 1998–2000 na 
przykładzie obrotów spółek ZMPSŚ S.A. 

Lata Ogółem Tr. Kolejowy Tr. drogowy Tr. śródlądowy 

[tys. t] [%] [tys. t] [%] [tys. t] [%] [tys. t] [%] 

1998 15 153 100,0 12 866 84,9 567 3,7 1 720 11,4 

1999 16 017 100,0 13 774 86,0 702 4,4 1 541 9,6 

2000 15 565 100,0 14 122 90,7 483 3,1 959 6,2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych ZMPSŚ S.A. 
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Tabela nr 13. 

Tranzyt w obrotach portów Szczecin i Świnoujście w latach 1997 – 1999 na przykładzie 
przeładunków w spółkach ZMPSŚ S.A. 

Lata 
Ogółem  
[mln t] 

Tranzyt 

[tys. t] [%] 
Udział 

drobnicy 
[%] 

udział państw tranzytujących [%] 

Niemcy Czechy Słowacja 

1997 15,6 2 070 13 62 37 31 28 

1998 15,1 2 127 14 48 42 27 25 

1999 16,0 2 228 14 55 38 31 26 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych ZMPSŚ S.A. 

 

Tabela nr 14. 

Krajowe przewozy kolejowe w obsłudze portów Szczecin i Świnoujście w latach  
1999 – 2000  

Lata 
Ogółem  
[tys. t] 

Przewozy krajowe z uwzgl. wsp. skonteneryzowania 

[tys. t] [%] 
dowóz / odwóz 

[%] 

przewozy 
powyżej 500 

km [%] 

1999 11 769 1 703 14,5 44/56 50 

2000 12 050 1 507 12,5 45/55 53 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych CIK w Warszawie 

 

Szacunkowo można przyjąć, że około 60 % przewozów do portów Szczecin i 

Świnoujście realizowana jest na odległości, które są korzystne z punktu widzenia 

zastosowania technologii transportu multimodalnego. W określonych relacjach 

transportowych występuje koncentracja przewozów. Dotyczy to dowozów i odwozów do 

trzech państw tranzytujących oraz do położonych w odległości 500-600 km na zapleczu 

krajowym regionów Górnego Śląska i Warszawy. 
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Rysunek nr 43. 

Struktura krajowych przewozów kolejowych w obsłudze portów Szczecin  
i Świnoujście pod względem odległości relacji transportowych 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych CIK w Warszawie 

 

4.5.3. Transport śródlądowy 

 Odra morska pomiędzy Świnoujściem i Szczecinem oraz 80-cio kilometrowy odcinek 

rzeki biegnący w górę od Szczecina posiadają IV i V klasę drogi wodnej. Na pozostałych 

odcinkach Odrzańskiej Drogi Wodnej, zaliczanych do II i III klasy, panują znacznie 

trudniejsze warunki dla uprawiania żeglugi. Stan taki poważnie ogranicza obecne przewozy 

Odrą. Poprawy żeglowności rzeki nie można się spodziewać w perspektywie najbliższego 

dziesięciolecia134.  

 W przewozach dominują relacje zagraniczne, które stanowią około 60 % całości 

transportu odrzańskiego135. Zdecydowana większość z nich realizowana jest do Niemiec 

poprzez kanały Odra – Havela i Odra – Szprewa. Przewozy krajowe to w większości 

połączenia lokalne realizowanie na niewielkie odległości, np. pomiędzy portami Szczecina i 

Świnoujścia.  

                                                 
134 W 2000 roku został przyjęty przez rząd Polski program zagospodarowania Odry do 2006 roku, który zakłada 

realizację inwestycji mających na celu przede wszystkim ochronę przeciwpożarową w dorzeczu Odry 
135 Jest to wartość średniego udziału przewozów zagranicznych w przewozach na Odrze w latach 1994 – 1996 

(Załoga E. – Przewidywane potoki ładunkowe ..., s. 101) 
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Tabela nr 15. 

Struktura przewozów żeglugą śródlądową w obsłudze portów ujścia Odry w latach 1999-2000 

Grupa 
NSTR 

Wyszczególnienie 
Współ. 

skontenery-
zowania 

Przewozy w 1999 r. [tys. t] Przewozy w 2000 r. [tys. t] 

ogółem 
z uwzgl. wsp. 

skont. 
ogółem 

z uwzgl. wsp. 
skont. 

0 zboże 0,82 49,5 40,6 177,3 145,4 

2 węgiel, koks 0,00 562,5 0,0 307,2 0,0 

4 ruda 0,20 286,4 57,3 45,0 9,0 

5,6,7 inne masowe 0,20 512,6 102,5 285,9 57,2 

0-9 drobnica 0,37 (1999) 
0,38 (2000) 

129,8 48,0 144,0 54,7 

 ogółem 0,16 (1999) 
0,28 (2000) 

1 540,8 248,4 959,4 266,3 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych ZMPSŚ S.A 

 

Tabela nr 16. 

Struktura przewozów żeglugą śródlądową armatora P.P. Żegluga Szczecińska w latach 1999-2000 

Grupa 
NSTR 

Wyszczególnienie 
Współ. 

skontenery-
zowania 

Przewozy w 1999 r. [tys. t] Przewozy w 2000 r. [tys. t] 

ogółem 
z uwzgl. wsp. 

skont. 
ogółem 

z uwzgl. wsp. 
skont. 

0 zboże 0,82 10,6 8,7 6,9 5,6 

2 węgiel 0,00 3,8 0,0 21,8 0,0 

4 ruda żelaza 0,20 320,5 64,1 414,4 82,9 

5 wyroby hutnicze 0,20 81,3 16,3 66,4 13,3 

6 fosforyty, apatyty, ilmenit, 
szlaka, kruszywo, żwir, 

płyty betonowe 

0,30 243,8 73,1 177,9 53,4 

 ogółem 0,25 (1999) 
0,23 (2000) 

660,0 162,2 687,5 155,2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych P. P. Żeglugi Szczecińskiej 

 

 Dowozy i odwozy trasowe do portów ujścia Odry osiągnęły wielkość 1541 tys. ton w 

1999 roku i 959 tys. ton w 2000 roku (tabela nr 15.). Biorąc pod uwagę współczynniki 

skonteneryzowania 16-28% ładunków może być zjednostkowana. Liczba ta jednak wydaje się 

być zawyżona, biorąc pod uwagę fakt, że drobnica przewożona barkami to przede wszystkim 
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sztuki ciężkie i wielkogabarytowe. Niższa od przeciętnie zakładanej podatność na 

zjednostkowanie dotyczy także dużych partii rudy żelaza i surowców mineralnych. 

Szczegółowy wykaz przewożonych ładunków, na przykładzie przewozów armatora P.P. 

Żegluga Szczecińska pokazuje tabela nr 16.  

 Brak jest danych dotyczących śródlądowych relacji przewozowych do i z portów 

ujścia Odry. Z relacji przewoźników wynika, że odbiorcami surowców mineralnych i 

materiałów budowlanych są w dużej części porty niemieckie zlokalizowane w obszarze 

aglomeracji berlińskiej. Porty te łączy ze Szczecinem szlak wodny o długości 170-190 km. W 

przewozach krajowych dominują relacje bardzo krótkie, poniżej 50 km. Biorąc pod uwagę 

przewozy krajowe latach 1998-1999, na odległości większe niż 300 km przewieziono 

zaledwie 2-5% ogólnej masy ładunkowej (rys. nr 44.). 
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Rysunek nr 44. 

Przewozy żeglugą śródlądową w komunikacji krajowej według stref odległości 

Źródło: Roczniki statystyczne GUS 

 

 Wielkość przewozów śródlądowych, które mogą stanowić potencjał przewozowy dla 

transportu multimodalnego rzeczno-drogowego jest bardzo trudna do oszacowania. Biorąc 

pod uwagę strukturę ładunkową obecnych przewozów, mniej niż 10 % z nich, tj. poniżej 

100 tys. ton, może być obsługiwana w postaci zjednostkowanej. Niewielka część tych 

przewozów realizowana jest na odległości większe od 400 km, czyli minimalnej odległości 

progowej dla transportu rzeczno-drogowego (rozdział 2.2.2). Tak mały potencjalny rynek 

transportu multimodalnego powoduje, że niecelowe i ekonomicznie nieopłacalne jest obecnie 

uruchomienie przewozów rzeczno-drogowych w obsłudze regionu szczecińskiego. Można 
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założyć, że do chwili uruchomienia terminalu multimodalnego w węźle szczecińskim sytuacja 

ta nie zmieni się. Najważniejsza, z punktu widzenia przyszłego udziału żeglugi śródlądowej w 

obrotach transportu multimodalnego, jest poprawa żeglowności rzeki Odry w jej środkowym i 

górnym odcinku. 

4.5.4. Transport kolejowy 

Dostępne dane statystyczne dotyczące przewozów kolejowych w obsłudze regionu 

szczecińskiego przedstawiają: 

1) przewozy krajowe w układzie relacji pomiędzy województwami Polski, 

2) przewozy zagraniczne w układzie relacji pomiędzy województwami Polski, a państwami 

importującymi i eksportującymi. 

Dane uwzględniają kierunek relacji przewozowej oraz podział na grupy ładunkowe 

według klasyfikacji NSTR. Analiza dotyczyć będzie przewozów do i z województwa 

zachodniopomorskiego w roku 2000. Dostępne dane statystyczne z lat 1998-1999 są niepełne 

i przez to nie mogły być brane do analizy. W tym okresie obszar dzisiejszego Zakładu 

Przewozów Towarowych PKP Szczecin przechodził przeobrażenia organizacyjne co miało 

wpływ na zakres i formę prowadzonej sprawozdawczości przewozów136. Obszar 

województwa zachodniopomorskiego można uznać za bezpośrednie zaplecze dowozowo-

odwozowe terminalu zlokalizowanego w węźle szczecińskim. 

W strukturze ładunkowej przewozów krajowych i zagranicznych, w badanym okresie, 

uwidoczniła się przewaga następujących grup ładunkowych. W obrotach krajowych w 

odbiorze dominował węgiel i koks (grupa 2 klasyfikacji NSTR) stanowiąc prawie 2/3 

przewiezionej masy ładunkowej (tabela nr 17.). W nadaniu krajowym 78% ładunków 

stanowiły produkty pochodzenia roślinnego i leśnego, produkty naftowe, produkty metalowe 

oraz nawozy (grupy 0, 3, 5, 7 według klasyfikacji NSTR). W obrotach zagranicznych w 

imporcie duży udział miały nawozy oraz produkty naftowe (grupy 3 i 7 według klasyfikacji 

NSTR), natomiast eksport charakteryzował się dużym rozproszeniem pomiędzy poszczególne 

grupy ładunkowe. 

 

                                                 
136 Od lipca 1998 roku przestała istnieć Pomorska Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych (DOKP) i zostały 

utworzone trzy samodzielne Zakłady Przewozów Towarowych; od sierpnia 1999 roku trzy zakłady połączyły 
się tworząc jeden Zakład Przewozów Towarowych Szczecin obejmujący swoim wpływem teren pokrywający 
się z obszarem województwa zachodniopomorskiego 
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Tabela nr 17. 

Struktura ładunkowa przewozów kolejowych w obsłudze regionu szczecińskiego w roku 2000 

Rodzaj 
przewozów 

Ogółem 
[tys. t] 

Udział poszczególnych grup NSTR [%] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

krajowe 
nadanie 

2 389,3 23,3 3,9 4,9 8,3 0,9 12,7 4,3 34,0 4,5 3,2 

krajowy 
odbiór 

8 315,7 2,2 0,9 63,2 5,0 0,3 4,3 12,4 2,3 9,0 0,4 

eksport 
lądowy 

498,4 1,9 1,6 6,0 0,0 14,9 6,8 17,0 14,0 24,3 13,5 

import  
lądowy 

1 128,8 7,1 0,4 3,4 27,1 0,0 3,1 1,6 33,7 8,6 15,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych CIK w Warszawie 

 

Tabela nr 18. 

Podział kraju na regiony ciążenia terminali transportu multimodalnego 

Region Obszar województw 
Lokalizacja terminali i ich odległość  

od Szczecina 

białostocki podlaskie, ½ warmińsko-mazurskie Białystok – 798 km 

gdański 
½ kujawsko-pomorskie, pomorskie, ½ warmińsko-

pomorskie 
Bałtycki Terminal Kontenerowy – 353 km 

katowicki ½ opolskiego, śląskie 
Gliwice – 507 km 

Sosnowiec Płd. – 545 km 
Sławków – 566 km 

krakowski małopolskie, świętokrzyskie Kraków Krzesławice – 613 km 

łódzki łódzkie Łódź Olechów – 456 km 

poznański ½ kujawsko-pomorskie, lubuskie, wielkopolskie 
Poznań Garbary – 209 km 

Gądki k/Poznania – 224 km 
Kobylnica k/Poznania – 223 km 

rzeszowski ½ lubelskie, podkarpackie Rzeszów – 771 km 

szczeciński zachodniopomorskie Szczecin – 0 km 

warszawski ½ lubelskie, mazowieckie 
Warszawa Praga – 526 km 

Warszawa Gł. Towarowa – 520 km 
Pruszków – 499 km 

wrocławski dolnośląskie, ½ opolskie 
Wrocław – 355 km 

Nysa – 427 km 

Źródło: Opracowanie własne 
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Biorąc za kryterium podatność ładunków na skonteneryzowanie, 22% przewozów 

krajowych i 55% przewozów zagranicznych stanowi potencjalny rynek dla transportu 

multimodalnego. Łącznie stanowi to masę ładunkową 3,3 mln ton, z czego 2,4 mln ton jest 

przewożona w relacjach krajowych (tabela nr 19. i 20.). 

 

Tabela nr 19. 

Struktura krajowych przewozów kolejowych w obsłudze 
regionu szczecińskiego w 2000 roku 

Region 

Przewozy 

ogółem [tys. t] 
z uwzgl. wsp. 
skont. [tys. t] 

nadanie/odbór 
[%] 

białostocki 114,1 77,0 54/46 

gdański 681,6 338,0 73/27 

katowicki 6 393,7 244,9 33/67 

krakowski 363,0 144,6 52/48 

łódzki 415,9 145,4 46/54 

poznański 600,9 203,4 70/30 

rzeszowski 734,8 489,0 15/85 

warszawski 146,6 102,7 66/34 

wrocławski 1 254,2 647,6 28/72 

razem 10 705,0 2 392,7 41/59 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych 
CIK w Warszawie 

 

Analizy strumieni ładunkowych w przewozach krajowych dokonano w oparciu o 

podział kraju na 10 regionów. Kryterium podziału są obszary ciążenia istniejących i 

planowanych terminali transportu multimodalnego (tabela nr 18.). Grupy terminali leżących 

w niewielkiej odległości od siebie zostały potraktowane jak jeden terminal stanowiący 

centrum transportowo-dystrybucyjne regionu. W zestawieniu pominięto graniczny terminal w 

Małaszewiczach i poszerzono istniejące terminale o projektowane terminale w Białymstoku, 

Rzeszowie i Szczecinie. Przykładowo, region katowicki obejmuje obszar kraju, który 

geograficznie stanowi zaplecze dowozowo-odwozowe dla trzech terminal położonych: w 

Gliwicach, Sosnowcu Południowym i Sławkowie. Na podstawie danych o przewozach 

pomiędzy województwami Polski, przewozy pomiędzy regionem szczecińskim i regionem 
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katowickim zostały oszacowane poprzez zsumowanie przewozów pomiędzy województwem 

zachodniopomorskim z jednej strony a województwami śląskim i opolskim z drugiej strony. 

W przypadku województwa opolskiego wzięto pod uwagę tylko połowę przewozów, gdyż 

leży ono na zapleczu dwóch regionów, katowickiego i wrocławskiego. 

Wśród regionów nadania i odbioru najkorzystniej położone to: białostocki, katowicki, 

krakowski, rzeszowski i warszawski. Wynika to stąd, że terminale obsługujące te regiony leżą 

w odległości większej od 500 km od Szczecina. Biorąc pod uwagę obroty ładunków 

podatnych na zjednostkowanie, przewozy do i z wymienionych pięciu regionów wyniosły 

1060 tys. ton, co stanowi 44% obrotów ogółem (tabela nr 19.). Wielkość przewozów we 

wszystkich relacjach pozwala na zestawienie jednego do kilku składów kontenerowych 

pociągów blokowych tygodniowo. Na przewóz największej masy ładunkowej można liczyć w 

przypadku połączeń regionu szczecińskiego z katowickim, krakowskim, rzeszowskim. Obok 

bezpośrednich pociągów blokowych, wskazane byłoby uruchomienie pociągów liniowych 

zbierających ładunki z terminali znajdujących się na trasie ich przejazdu. Pozwoliłoby to 

przejąć przez transport multimodalny część przewozów realizowanych na mniejszą od 

500 km odległość. Dotyczy to wymiany towarowej z regionami: gdańskim, łódzkim, 

poznańskim i wrocławskim. W badanym okresie przewozy do tych regionów osiągnęły 

1330 tys. ton, co stanowi 56% przewozów ładunków podatnych na zjednostkowanie. 

Proponowane trasy pociągów liniowych to: 

1) Szczecin – Wrocław – Katowice – Kraków – Rzeszów, 

2) Szczecin – Poznań – Łódź – Warszawa, 

3) Szczecin – Gdańsk – Białystok. 

Można założyć, że transport multimodalny przejmie maksymalnie połowę przewozów 

realizowanych z regionami oddalonymi o mniej niż 500 km oraz całość przewozów na 

większe odległości. Zatem, biorąc pod uwagę przewozy koleją w relacjach krajowych, około 

1,7 mln ton ładunku stanowi potencjał przewozowy dla transportu multimodalnego. 

Analizując wielkość i kierunki przewozów zagranicznych realizowanych transportem 

kolejowym istotne znaczenie dla regionu szczecińskiego mają dwie relacje transportowe, do 

Niemiec oraz Czech (tabela nr 20.). Obroty z pozostałymi krajami, biorąc pod uwagę ładunki 

podatne na zjednostkowanie, są zbyt małe lub istnieje duża dysproporcja importu do eksportu. 

Należy zauważyć, że tylko część wymiany handlowej z Niemcami spełnia kryterium 

minimalnej odległości dla transportu multimodalnego. Szacunkowo, w kolejowych 
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przewozach zagranicznych regionu szczecińskiego 300-400 tys. ton ładunku może zostać 

przejęta przez transport multimodalny137.  

W sumie, wielkość kolejowych przewozów krajowych i zagranicznych stanowiących 

potencjalny rynek dla transportu multimodalnego w regionie szczecińskim wynosi 2,0-

2,1 mln ton, co stanowi 13-18 % wszystkich przewozów transportem kolejowym regionu. 

 

Tabela nr 20. 

Struktura zagranicznych przewozów kolejowych w 
obsłudze regionu szczecińskiego w 2000 roku 

Kraj 

Przewozy 

ogółem [tys. t] 
z uwzgl. wsp. 
skont. [tys. t] 

eksport/import 
[%] 

Niemcy 1 213,9 610,7 28/72 

Rosja 81,1 38,5 5/95 

Czechy 220,9 163,6 84/26 

Słowacja 36,7 26,0 0/100 

pozostałe kraje 74,5 50,5 25/75 

razem 1 627,2 889,4 36/64 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych 
CIK w Warszawie 

 

4.5.5. Transport samochodowy 

Brak danych odnośnie przewozów krajowych transportem samochodowym wpływa na 

dokładność analizy tej gałęzi transportu. Wielkość przewozów zagranicznych podawana jest 

w relacjach pomiędzy byłymi województwami Polski, a państwami importującymi i 

eksportującymi. Podobnie jak w przypadku transportu kolejowego, dalsze rozważania 

dotyczyć będą zagranicznej wymiany handlowej byłych województw szczecińskiego i 

koszalińskiego, których obszar stanowi bezpośrednie zaplecze terminalu zlokalizowanego w 

węźle szczecińskim. Wielkości przewozów dotyczą lat 1998-1999. 

Pojazd drogowy i naczepa zaliczane są do multimodalnych jednostek ładunkowych. 

Zatem, można przyjąć założenie, że wszystkie ładunki przewożone transportem 

                                                 
137 Szacunkowa wielkość przewozów stanowi sumę 40-50% przewozów do Niemiec i 65-75% przewozów do 

Czech 
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samochodowym są podatne na przewóz transportem multimodalnym. Ograniczeniem może 

być wielkość i odległość przewożonej masy ładunkowej.  

Największą koncentrację przewozów samochodowych można zauważyć na kierunku 

zachodnim: do Niemiec, Holandii, Belgii, Danii i Francji (tabela nr 21.). Dominują przewozy 

do Niemiec, które osiągnęły w badanych latach 1700-1800 tys. ton, czyli 66-68 % ogółu 

przewozów zagranicznych. Właśnie połączenia multimodalne do południowo-zachodnich 

landów Niemiec oraz do Danii i Holandii mają największą szansę na realizację. Potencjalna 

masa ładunkowa, która może być przejęta przez transport multimodalny w tych relacjach, nie 

przekracza 1,0 mln ton. 

 

Tabela nr 21. 

Struktura zagranicznych przewozów samochodowych w obsłudze regionu szczecińskiego 
w latach 1998-1999 

Kraj 
Przewozy w 1998 roku Przewozy w 1999 roku 

ogółem [tys. t] eksport/import [%] ogółem [tys. t] eksport/import [%] 

Belgia 81,0 39/61 86,6 43/57 

Dania 158,1 53/47 176,8 51/49 

Francja 55,7 63/37 66,5 50/50 

Hiszpania 53,4 16/84 73,5 6/94 

Holandia 153,9 51/49 192,2 46/54 

Niemcy 1 708,6 79/21 1 874,0 74/26 

Rosja 28,8 80/20 46,1 72/28 

W. Brytania 36,7 57/43 44,6 65/35 

Włochy 30,1 31/69 33,2 26/74 

pozostałe kraje 212,9 29/71 229,0 35/65 

razem 2 509,2  2 822,6  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych CIHZ w Warszawie 

 

Roczniki statystyczne podają jedynie szacunkowe dane o przewozach krajowych 

transportem samochodowym w skali całego kraju. W latach 1998-1999 przewozy te osiągnęły 

wielkość 372,3-372,9 mln ton138. Załóżmy, że udział regionu szczecińskiego w tych 

przewozach wynosi 6-7%, czyli tyle ile wynosi on w przewozach transportem kolejowym. 

                                                 
138 Dane dotyczą przewozów samochodowych zarobkowych (roczniki GUS) 
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Załóżmy również, że udział przewozów na odległość ponad 500 km wynosi 10-20%. Liczba 

ta wynika z porównania średnich odległości przewozu w transporcie samochodowym i 

kolejowym139. Na tej podstawie otrzymuje się masę ładunkową o wielkości 2,2-5,2 mln ton, 

która stanowi potencjał przewozowy dla transportu multimodalnego w regionie szczecińskim. 

4.5.6. Wnioski 

Na podstawie analizy wielkości i struktury przewozów poszczególnymi gałęziami 

transportu w latach 1998-2000 wyznaczono wypadkową masę ładunkową stanowiącą 

potencjał przewozowy dla transportu multimodalnego w regionie szczecińskim. Minimalnie 

7,3 mln ton a maksymalnie 10,6 mln ton ładunku może być przewożona w postaci 

zjednostkowanej i odległość ich przewozu uzasadnia zastosowanie technologii transportu 

multimodalnego (tabela nr 22.). Duża rozpiętość przedziału wartości uwzględnia margines 

błędu przeprowadzonych obliczeń szacunkowych. 

Istnieje szereg dodatkowych warunków, oprócz podatności na zjednostkowanie i dużej 

odległości transportu, które muszą spełniać ładunki, aby możliwe i ekonomicznie uzasadnione 

było przejęcie powyższej masy ładunkowej przez transport multimodalny. Najważniejsze z 

nich, to: 

1) konkurencyjna cena w stosunku do transportu samochodowego, 

2) krótszy czas trwania przewozu w stosunku do transportu samochodowego i tradycyjnego 

transportu kolejowego, 

3) elastyczność czasowa i ilościowa przewozów, szczególnie w stosunku do dużych 

strumieni ładunkowych, 

4) duża częstotliwość, regularność i terminowość połączeń, zwłaszcza pociągów blokowych. 

Potencjalni klienci, którymi są przewoźnicy samochodowi oraz gestorzy ładunku, 

muszą ponieść niezbędne nakłady, w celu dostosowania jednostek ładunkowych i środków 

transportu dla potrzeb przewozów multimodalnych. Muszą wreszcie, zmienić organizację 

pracy przedsiębiorstwa. Wiązać się to może ze zmianą czasu pracy, przepływu informacji lub 

zmianami kadrowymi. Można powiedzieć o swego rodzaju „rewolucji logistycznej”, która 

warunkuje wykorzystanie wszystkich możliwości jakie dają nowoczesne technologie 

transportowe.  

                                                 
139 Dla transportu samochodowego średnia odległość przewozu 1 tony ładunku w 1999 roku wynosiła 66 km, a 

dla transportu kolejowego 297 km (roczniki GUS) 
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Z punktu widzenia analizy ekonomicznej najważniejszy jest rachunek kosztów i 

zysków. Nakłady poniesione przez potencjalnych klientów w początkowym etapie wdrażania 

technologii mogą się zwrócić jedynie pod warunkiem osiągania korzyści z tańszych 

przewozów w przyszłości. A efektywność przewozów multimodalnych zależy od wielu 

czynników makroekonomicznych, i to nie tylko w skali kraju ale i całej Europy. Niepewność 

co do sytuacji na rynku transportowym i brak pomocy ze strony instytucji rządowych, 

utrudnia podejmowanie decyzji inwestycyjnych. 

 Powyższe argumenty przemawiają za tym, że tylko część potencjalnej masy 

ładunkowej może być w praktyce przejęta przez transport multimodalny. W badaniach 

europejskich przyjmuje się, że wynosi ona około 50 %140. W Polsce należy przyjąć bardziej 

rygorystyczne kryteria. Sytuacja na polskim rynku transportowym jest mniej korzystna dla 

wdrażania nowoczesnych technologii przewozu, niż to ma miejsce w Europie Zachodniej. 

Decydują o tym między innymi: 

1) niski poziom rozwoju polskiej gospodarki, a co za tym idzie, gorsza kondycja 

ekonomiczna przedsiębiorstw produkcyjnych i transportowych oraz mniejsze możliwości 

finansowania inwestycji z budżetu państwa, 

2) niekorzystna struktura organizacyjna polskiego transportu, czyli rozdrobniony rynek 

przewozów samochodowych, na którym przeważają małe, słabe firmy przewozowe oraz 

zmonopolizowany przez jednego przewoźnika rynek przewozów kolejowych, 

3) niska świadomość społeczeństwa polskiego odnośnie korzyści jakie oferują nowoczesne 

technologie transportowe (ekologia, bezpieczeństwo) i brak efektywnego oddziaływania w 

tym względzie ze strony instytucji państwowych. 

Biorąc pod uwagę powyższe zależności, można założyć, że wdrożenie 

kompleksowego systemu przewozów multimodalnych szynowo-drogowych w Polsce pozwoli 

na przejęcie maksymalnie 40% potencjalnego rynku przewozów kolejowych i 25% 

potencjalnego rynku przewozów samochodowych (wartości współczynnika wykorzystania 

rynku k - tabela nr 22.). Dla transportu w regionie szczecińskim w badanym okresie, oznacza 

to masę ładunkową wielkości 2,4-3,2 mln ton  

 

                                                 
140 Report on the current state …, s. 28 



 126 

Tabela nr 22. 

Potencjalny rynek transportu multimodalnego w regionie szczecińskim z podziałem na poszczególne 
gałęzie transportu 

Rodzaj 
transportu 

Okres 
badaw
czy 

Przewozy 
ogółem  

[mln ton] 

Potencjalny 
rynek tr. 

multimodal-
nego 

[mln ton] 

Współczynnik 
wykorzystania 

rynku 
k 

Potencjalny 
rynek tr. 

multimodal-
nego z uwzgl. 
współczynnika 

k  [mln ton] 

Współczynnik 
wzrostu 

przewozów do 
2010 roku 

Potencjalny 
rynek tr. 

multimodal-   
nego z uwzgl. 

wsp. k  
 w 2010 roku 

[mln ton] 

transport 
morski 

1998-
2000 

19,8-20,3 2,1-2,3 0,4 0,8-0,9 1,6 1,3-1,4 

transport 
kolejowy 

2000 12,3 2,0-2,1 0,4 0,8 1,3 1,0 

transport 
samocho-

dowy 

1998-
1999 

24,8-28,9 3,2-6,2 0,25 0,8-1,5 1,3 1,0-2,0 

razem  56,9-61,5 7,3-10,6  2,4-3,2  3,3-4,4 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Terminal obsługujący przewozy multimodalne w regionie szczecińskim rozpocznie 

działalność dopiero po zakończeniu kilkuletniego cyklu inwestycyjnego. Wtedy też wzrośnie 

wielkość masy ładunkowej ciążącej do technologii transportu multimodalnego. Naukowcy 

prognozują stopniowy wzrost przewozów ogółem oraz coraz większy w nich udział ładunków 

podatnych na zjednostkowanie. W oparciu o wskaźniki makroekonomiczne rozwoju kraju, w 

tym wartość produkcji sprzedanej i PKB przewiduje się w latach 2000-2010 minimalny 

wzrost przewozów kolejowych i samochodowych będzie wynosił 30% a w przypadku 

przewozów morskich 60%141. Na tej podstawie, można oszacować wielkość potencjalnej 

masy ładunkowej która może być obsłużona przez terminal szczeciński w 2010 roku, czyli po 

jego uruchomieniu, na 3,3-4,4 mln ton. 

Projektowana zdolność przeładunkowa terminalu musi być dostosowana do realnych 

potrzeb rynku transportowego. Te zaś w początkowych latach eksploatacji będą stanowić 

niewielki procent wyznaczonej potencjalnej masy ładunkowej. W miarę rozwoju systemu 

nowoczesnych technologii w Polsce i Europie obciążenie pracą terminalu oraz udział w 

potencjalnym rynku przewozów będzie się zwiększał. 

Na podstawie powyższej analizy, można przyjąć następujące wnioski pomocne przy 

wyznaczaniu lokalizacji terminalu w węźle szczecińskim: 
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1) maksymalna zdolność przeładunkowa terminalu w 2010 roku, po zakończeniu inwestycji, 

powinna wynosić 

 3,3 mln ton biorąc pod uwagę wszystkie strumienie ładunkowe, 

 2,0 mln ton wyłączając strumienie ładunkowe w obsłudze portów Szczecina i 

Świnoujścia, 

2) terminal będzie obsługiwał wyłącznie przewozy multimodalne szynowo-drogowe, 

3) zdolność przeładunkowa terminalu będzie stopniowo zwiększana w kolejnych latach 

eksploatacji w miarę wzrostu realnych potrzeb rynku transportowego,  

4) duży wpływ na wielkość popytu na pracę terminalu będzie miał proces integracji Polski z 

państwami Unii Europejskiej i przewidywane usunięcie barier dla swobodnego przepływu 

towarów przez granicę polsko-niemiecką. 

4.6. Przykłady lokalizacji terminali multimodalnych 

4.6.1. Aglomeracja berlińska 

  Doświadczenia europejskie w rozwoju sieci transportu multimodalnego powinny 

ułatwić podejmowanie decyzji inwestycyjnych w naszym kraju. Przykłady lokalizacji 

terminali będących centrami logistyczno-dystrybucyjnymi dla regionów Europy Zachodniej 

mogą pomóc w wyznaczeniu najlepszej lokalizacji dla terminalu szczecińskiego. Warto 

oprzeć się na doświadczeniach takich państw jak: Niemcy, Austria, Włochy i Francja – 

liderów europejskich w przewozach multimodalnych. Dysponują one rozwiniętą siecią 

terminali, dzięki której możliwa jest realizacja dużej liczby połączeń multimodalnych 

krajowych jak i międzynarodowych. Wybrane trzy rozwiązania z Niemiec i Francji dotyczą 

terminali zlokalizowanych w dużych węzłach transportowych w pobliżu aglomeracji 

miejskich i portowych. 

  Berlin to odległa o 150 km od Szczecina kilkumilionowa aglomeracja. Po wejściu do 

struktur Unii Europejskiej Berlin będzie nie tylko najbliżej położonym ale jednym z 

najważniejszych miast - partnerów gospodarczych regionu szczecińskiego. Warto 

przeanalizować zintegrowany system transportowy jakim dysponuje to miasto. Pozwala on na 

obsługę krajowych i międzynarodowych strumieni ładunkowych i dystrybucję ładunków w 

obszarze aglomeracji berlińskiej i landu Brandenburgii.  

                                                                                                                                                         
141 Sieciowy system przewozów multimodalnych …Zadanie 1 ..., s. 361 
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  Kluczową rolę w systemie transportowym Berlina odgrywają trzy duże centra 

logistyczne (niem. Güterverkehrszentren – GVZ) położone na obrzeżach miasta: Wustermark, 

Grossbeern i Freienbrink. GVZ Wustermark jest położony na zachód, GVZ Grossbeern na 

południe, a GVZ Freinbrink na południowy-wschód od centrum, wszystkie poza obszarem 

miejskim (rys. nr 45.). Położenie to odpowiada trzem najważniejszym kierunkom przepływu 

ładunków do i z regionu Berlina-Brandenburgii. Każdy z centrów logistycznych stanowi 

platformę multimodalną z dostępem do infrastruktury transportu drogowego i kolejowego, a 

w przypadku GVZ Wustermark również transportu śródlądowego. Charakterystyczne jest 

usytuowanie centrów w pobliżu przecięcia się autostrady będącej obwodnicą Berlina z 

ważnymi liniami kolejowymi wchodzącymi i wychodzącymi z miasta: 

1) linii szybkiego ruchu Berlin - Hanover, 

2) linii szybkiego ruchu Berlin – południe Niemiec (niem. Anhalter Bahn), 

3) linii tranzytowej wschód-zachód Berlin – Warszawa – Moskwa. 

 

 

Rysunek nr 45. 

Centra logistyczne wokół aglomeracji berlińskiej 

Źródło: http://www.bau.berlin.de/ 

 

  Centra logistyczne zajmują obszar od 108 do 150 hektarów142. Większą część tego 

obszaru zajmują firmy przemysłowe, handlowe i transportowe prowadzące tam swoją 

działalność. Terminale transportu multimodalnego zajmują stosunkowo niewielki obszar. 
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Regułą jest, że front ładunkowy terminalu stanowi bocznica równoległa do głównej linii 

trakcji kolejowej. 

  Uzupełnieniem trzech dużych centrów logistycznych w systemie transportowym 

Berlina jest budowany obecnie system mniejszych sub-centrów położonych wewnątrz 

aglomeracji miejskiej. Obecnie funkcjonują dwa takie sub-centra a w przyszłości ich liczba 

zwiększy się do dziewięciu. Lokalizacja tych obiektów transportowych w pobliżu klientów 

będących właściwymi nadawcami i odbiorcami ładunków pozwoli na szybszą ich obsługę. 

Dzięki sub-centrom eliminuje się konieczność długich przejazdów transportem drogowym 

obciążających system transportowy miasta. Przewozy pomiędzy dużymi centrami 

logistycznymi, a siecią sub-centrów będą realizowane kolejowymi połączeniami 

wahadłowymi. 

4.6.2. GVZ Rostock 

  Jest wiele podobieństw w otoczeniu transportowym niemieckiego Rostocku i 

Szczecina. Rostock jest 250-tysięcznym miastem portowym leżącym w korytarzu 

transportowym Skandynawia - Niemcy - Europa Południowa. Jest to największy ośrodek 

gospodarczy a zarazem stolica landu Meklemburgia-Przedpomorze. Od chwili zjednoczenia 

Niemiec trwa intensywna przebudowa infrastruktury transportowej miasta i regionu, w celu 

dostosowania jej do nowoczesnych standardów europejskich. 

  Centrum logistyczne GVZ Rostock jest obecnie w fazie budowy. Położone jest ono na 

peryferyjnych terenach przemysłowych miasta przylegających do portu morskiego. 

Lokalizacja ta zapewnia bardzo dobry dostęp do infrastruktury transportowej (rys. nr 46.): 

1) nabrzeża portowe znajdują się w odległości 3 km, 

2) autostrada Rostock – Berlin mająca swój początek na obszarze portu przebiega w 

odległości 2 km, 

3) równolegle do autostrady przebiega linia kolejowa łącząca port i miasto z resztą kraju, 

4) drogi krajowe i międzynarodowe prowadzące do największych miast Meklemburgii-

Przedpomorza Stralsundu, Neubrandenburga, Schwerina znajdują się w odległości 

mniejszej niż 10 km. 

 

                                                                                                                                                         
142 http://www.bau.berlin.de/ 
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Rysunek nr 46. 

Lokalizacja centrum logistycznego GVZ Rostock 

Źródło: materiały reklamowe GVZ Rostock 

 

  Można przypuszczać, że o położeniu centrum logistycznego w pobliżu portu 

zadecydował duży udział tranzytu morskiego w przewozach regionu. Terminal transportu 

multimodalnego, zlokalizowany w GVZ Rostock, będzie stacją zestawiania i rozwiązywania 

pociągów blokowych i wahadłowych przewożących drobnicę zjednostkowaną do i z portu. 

Wzrastający z roku na rok udział kontenerów i pojazdów drogowych w obrotach portu jest 

wynikiem obsługi licznych połączeń promowych i serwisów kontenerowych. 

  GVZ Rostock będzie obsługiwał strumienie ładunkowe których nadawcami i 

odbiorcami są firmy Meklemburgii-Przedpomorza. Ocenia się, że obszar ciążenia terminalu 

zamieszkuje około 550 tys. osób. Położenie terminalu zaledwie 10 km od centrum Rostocku 

umożliwia szybkie dostawy w obszarze miasta. Bezpośredni dostęp do dróg wyjazdowych 

powoduje, że przewozy na większe odległości nie obciążają miejskiej infrastruktury 

drogowej. 

  Docelowo obszar centrum logistycznego zajmie ponad 100 hektarów. Poza 

terminalem transportu multimodalnego zlokalizowane będą na tym obszarze firmy 
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prowadzące działalność spedycyjną, logistyczną, dystrybucyjną oraz inne usługi na rzecz 

transportu. Przewiduje się, że zatrudnienie znajdzie tam około 3,5 tys. osób143. 

4.6.3. Bordeaux Fret 

  Bordeaux to francuskie miasto portowe leżące nad rzeką Garonna. Deltowate ujście tej 

rzeki zapewnia dogodne połączenie portu z wodami Atlantyku torem wodnym o długości 

około 100 km. Miasto liczące ponad 500 tys. mieszkańców jest najważniejszym ośrodkiem 

gospodarczym południowo-zachodniej Francji.  

 

 

Rysunek nr 47. 

Lokalizacja centrum logistycznego Bordeaux Fret 

Źródło: materiały reklamowe Bordeaux Fret 

 

  Centrum logistyczne Bordeaux Fret zostało utworzone w 1976 roku. Położone jest ono 

na północno-zachodnim przedmieściu, gdzie zajmuje obszar 45 hektarów. O utworzeniu 

centrum w tym miejscu zadecydowały następujące czynniki: 

                                                 
143 Materiały reklamowe GVZ Rostock z 1997 roku 
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1) budowa obwodnicy drogowej wokół Bordeaux, oddaliła istniejące obiekty magazynowe 

od nowych osi komunikacyjnych miasta, 

2) rozwój portu kontenerowego Bordeaux-Le Verdon usytuowanego na końcu przylądka 

Grave, 100 km na północny-zachód od Bordeaux, wymagał utworzenia pośredniego etapu 

między miastem  i tym portem w celu zapewnienia sprawnej obsługi ładunków 

skonteneryzowanych, 

lokalizacja istniejących centrów obsługi ładunków, portu Bordeaux-Bassens i lotniska 

Bordeaux-Merignac nie stwarzała możliwości efektywnej obsługi transportu lądowego 

przechodzącego przez miasto i region. 

  Biorąc pod uwagę dostęp do infrastruktury transportowej centrum logistyczne 

Bordeaux Fret cechuje (rys. nr 47.): 

1) bliskość obwodnicy (rokady) a zarazem autostrady Paryż-Hiszpania, 

2) bliskość linii kolejowej prowadzącej do portu Bordeaux-Le Verdon, 

3) niewielka odległość (15 min jazdy) do centrum miasta, lotniska i portu Bordeaux-Bassens. 

  Ocenia się, że centrum logistyczne obsługuje 120 tys. jednostek kontenerowych i 

ponad 500 tys. samochodów ciężarowych rocznie. Oferuje się pełny usługi w zakresie 

spedycji, magazynowania, dystrybucji i przeładunków. Ładunki przewożone w szynowo-

drogowych łańcuchach transportu multimodalnego stanowią niecałe 10 % obrotów centrum 

logistycznego144. 

4.6.4. Wnioski 

  Na podstawie przedstawionych przykładów można sformułować następujące wnioski 

dotyczące lokalizacji terminalu multimodalnego: 

1) terminale stanowią integralną część dużych centrów logistycznych zajmujących 

powierzchnię od 45 do 150 hektarów, 

2) terminale są usytuowane na obrzeżach dużych miast, w znacznej odległości od 

zabudowań mieszkalnych, 

3) priorytetowe znaczenie ma dostęp do infrastruktury transportowej, terminale znajdują się 

w pobliżu głównych szlaków komunikacyjnych o znaczeniu międzynarodowym, 

4) preferowanym rozwiązaniem jest usytuowanie terminali w miejscu przecięcia się 

drogowej obwodnicy miejskiej z główną linią kolejową, 

                                                 
144 Materiały reklamowe Bordeaux Fret z 1996 roku 
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5) w miastach portowych dużą część obrotów terminali stanowią ładunki transportu 

morskiego, stąd ich lokalizacja możliwie blisko obszaru portu, 

6) wielkie aglomeracje miejskie dysponują kilkoma terminalami – centrami logistycznymi 

i/lub siecią sub-centrów dystrybucyjnych zlokalizowanych bliżej końcowych odbiorców 

towarów. 
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ROZDZIAŁ 5  

KRYTERIA WYBORU RACJONALNEJ LOKALIZACJI 

TERMINALU W WĘŹLE SZCZECIŃSKIM 

5.1. Kryteria warunkujące 

Lokalizacja terminalu transportu multimodalnego ma bardzo duży wpływ na 

efektywność jego pracy. Można sformułować szereg kryteriów, którymi należy się kierować 

się przy podejmowaniu decyzji o położeniu terminalu. Kryteria można podzielić na te, które 

stanowią warunek racjonalnej eksploatacji terminalu oraz te, które różnicują możliwe 

warianty lokalizacji. Procedura wyboru polega na wyznaczeniu określonej liczby wariantów 

lokalizacji za pomocą kryteriów warunkujących, a następnie ich uszeregowaniu, od 

najbardziej do najmniej efektywnego, za pomocą kryteriów różnicujących. 

Kryteria warunkujące decydują o tym czy dany teren może być brany pod uwagę jako 

lokalizacja terminalu. Czy pozwala on na realizację podstawowych zadań eksploatacyjnych 

jakie terminal ma do spełnienia. W przypadku terminalu położonego w węźle szczecińskim 

zadania te obejmują: 

1) kompleksową logistyczną obsługę ładunków (terminal ma pełnić rolę centrum 

logistycznego),  

2) przeładunek i składowanie multimodalnych jednostek ładunkowych: kontenerów, 

nadwozi wymiennych, naczep drogowych, 

3) dowozy i odwozy ładunków, których nadawcami i odbiorcami są podmioty gospodarcze 

zlokalizowane na obszarze regionu szczecińskiego, 

4) obsługę ładunków tranzytowych przechodzących przez węzeł szczeciński, zwłaszcza 

przeładowywanych w porcie szczecińskim i świnoujskim, 

5) obsługę środków transportu drogowego i kolejowego (technologia transportu 

kombinowanego nietowarzyszącego). 

Opierając się na powyższych zadaniach, lokalizacja terminalu w obrębie węzła 

szczecińskiego musi spełniać następujące pięć kryteriów warunkujących: 
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1) kryterium węzła szczecińskiego – teren musi być położony w obrębie wcześniej 

zdefiniowanego węzła szczecińskiego, 

2) kryterium dostępności infrastruktury transportowej - teren musi posiadać dogodny dostęp 

do infrastruktury drogowej i kolejowej (lokalizacja w pobliżu głównych szlaków 

transportowych), 

3) kryterium wielkości powierzchni - powierzchnia terenu musi być większa od 50 ha, 

4) kryterium neutralności wobec otoczenia - teren musi być usytuowany z dala od obszarów 

mieszkalnych (na obrzeżach miasta lub w dzielnicach przemysłowych), 

5) kryterium powiązań z portami - muszą istnieć sprawne powiązania transportowe 

pomiędzy terenem terminalu i portami w Szczecinie i Świnoujściu. 

Wybór wariantów lokalizacji terminalu na podstawie kryteriów warunkujących musi 

być dodatkowo zgodny z planami zagospodarowania przestrzennego obszaru węzła 

szczecińskiego. Trzeba uwzględnić kierunki rozwoju systemu transportowego Szczecina i 

okolic, własność poszczególnych terenów, ich obecne oraz planowane przeznaczenie oraz 

podatność terenów pod budowę terminalu. 

Autor nie uważa za celowe wyznaczenie wszystkich możliwych wariantów lokalizacji 

spełniających powyższe kryteria warunkujące. Dla celów dalszej analizy wskazane byłoby 

wybranie najwyżej kilku lokalizacji, które byłyby reprezentatywne dla całego obszaru węzła 

szczecińskiego. To znaczy, każda następna propozycja byłaby bardzo zbliżona swoim 

położeniem do którejś z wybranych lokalizacji ale od niej mniej korzystna. Na przykład, 

wybrana lokalizacja miałaby większy zapas powierzchni ponad wyznaczone w kryterium 

50 ha, czy też byłaby położona w większej odległości od obszarów mieszkalnych w 

porównaniu z lokalizacją odrzuconą. 

5.2. Kryteria różnicujące 

5.2.1. Dobór kryteriów różnicujących 

W drugim etapie analizy brane są pod uwagę kryteria różnicujące, pozwalające na 

wybór najlepszego spośród możliwych wariantów lokalizacji. Każdemu terminalowi 

multimodalnemu można przyporządkować zespół parametrów, mierników i czynników 

trudnomierzalnych opisujących jego pracę. Wielkości te stanowią układ odniesienia 
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pozwalający na ocenę terminalu w zakresie przestrzennym, technicznym, organizacyjnym i 

ekonomicznym. Omawiany układ odniesienia możemy podzielić na poniższe składowe145: 

 

parametry techniczne 

1) dobowa pracochłonność sprowadzona procesu przepływu ładunków lub informacji, ze 

względu na pracę urządzeń w systemie terminalu (RSDU [urządzeniogodzin/dobę]), 

2) dobowa pracochłonność sprowadzona procesu przepływu ładunków lub informacji, ze 

względu na pracę ludzi w systemie terminalu (PSDL [roboczogodzin/dobę]), 

3) liczba sprowadzona urządzeń potrzebnych do realizacji procesu (nsu [sztuk]), 

4) liczba sprowadzona pracowników zatrudnionych na zmianę potrzebnych do realizacji 

procesu (nsu [pracowników/zmianę]), 

5) wysiłek fizyczny pracowników w czasie realizacji procesu w ciągu doby (WFD 

[punktów/dobę], 

parametry ekonomiczne 

6) nakłady na budowę terminalu (N [złotych]), 

7) roczne koszty eksploatacyjne (KRE [złotych/rok]), 

mierniki 

8) mierniki powierzchniowe placów i magazynów (αK, αM [m2/jednostkę ładunkową]), 

9) miernik kubaturowy (βM [m3/jednostkę ładunkową]), 

10) miernik kosztowy zautomatyzowania produkcji (γK [bezwymiarowy od 0,0 - pełna 

automatyzacja do 1,0 – system całkowicie ręczny]) 

czynniki trudnomierzalne 

11) niezawodność funkcjonalna (NF), której miarą jest potencjalna częstotliwość 

występowania zakłóceń działania terminalu oraz związany z nimi stopień obniżenia 

wydajności nominalnej terminalu, 

12) elastyczność systemu logistycznego terminalu (ZO), której miarą jest możliwość 

zmiany stref i wydajności pracy, 

13) możliwość rozbudowy (MR), której miarą jest potencjalny stopień powiększenia 

przestrzeni oraz zwiększenia wydajności. 

 

Powyższe parametry, mierniki i czynniki mogą stanowić potencjalny zbiór trzynastu 

kryteriów różnicujących poszczególne warianty lokalizacji terminalu multimodalnego w 

                                                 
145 Fijałkowski J. – Koncepcja lokalizacji centrów logistycznych ...Zadanie badawcze nr 5.1. System kryteriów, 

jakim powinny odpowiadać projektowane CL, str. 26-28 
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węźle szczecińskim. Konieczna jest jednak znaczna redukcja liczby kryteriów. Przemawiają 

za nią następujące przesłanki. 

Po pierwsze, duża część parametrów, mierników i czynników nie może stanowić 

kryteriów różnicujących, gdyż przyjmuje te same wartości dla każdego z badanych wariantów 

lokalizacji. Odnosi się to w szczególności do parametrów technicznych, mierników  

powierzchniowych i miernika kubaturowego. Wynika to z założenia, że wybór wariantu 

lokalizacji nie ma wpływu na kształt przestrzenny, techniczny i organizacyjny przyszłego 

terminalu. 

Po drugie, sprawdzenie wszystkich kryteriów wymaga sporządzenia projektów 

techniczno-technologicznych i zbadania przepływów pieniężnych w kolejnych latach 

realizacji i eksploatacji terminalu dla każdego z badanych wariantów lokalizacji. W stadium 

badawczo-koncepcyjnym wyboru lokalizacji terminalu dostępne są jedynie wstępne ustalenia 

pozwalające jedynie na szacunkowe obliczenia. Brak pełnych danych nie pozwala na 

sprawdzenie wszystkich kryteriów. 

Uzasadniony jest zatem wybór spośród wszystkich potencjalnych kryteriów tych, 

które pozwalają na zróżnicowanie wariantów lokalizacji. I co ważne, są możliwe do 

sprawdzenia na obecnym etapie wyboru lokalizacji poprzedzającym zasadnicze stadium 

projektowe. Należy wziąć pod uwagę te kryteria, które są ściśle związane z lokalizacją 

terminalu. Wynika to z założenia, że we wszystkich wariantach lokalizacji rozważa się 

budowę identycznego terminalu, który w przyszłości byłby w identyczny sposób 

eksploatowany. 

Analiza wymienionych powyżej potencjalnych kryteriów pozwala na wybranie 

spośród nich następujących dwóch: 

1) kryterium nakładów inwestycyjnych, 

2) kryterium kosztów eksploatacyjnych. 

 

5.2.2. Kryterium nakładów inwestycyjnych 

Nakłady inwestycyjne stanowią, obok kosztów i efektów eksploatacji, podstawowy 

przepływ finansowy, brany pod uwagę podczas analizy efektywności ekonomicznej 

przedsięwzięcia jakim jest budowa terminalu multimodalnego. Strumień nakładów może być 

rozłożony w czasie, zarówno w fazie inwestycyjnej jak i w fazie eksploatacji terminalu. 
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Wynika to z przyjętego systemu finansowania inwestycji. Środki na budowę terminalu mogą 

pochodzić z następujących źródeł: 

1) kapitału własnego operatorów transportu multimodalnego, 

2) udziałów podmiotów prywatnych i władz samorządowych, 

3) pożyczek międzynarodowych instytucji finansowych, 

4) pożyczek banków komercyjnych, 

5) leasingu. 

Uzgodniony system bezpośrednich wpłat gotówkowych oraz spłat zaciągniętych 

kredytów ma wpływ na obciążenie finansowe okresu budowy i eksploatacji terminalu. 

Wielkość nakładów inwestycyjnych związanych z budową terminalu stanowi sumę  

wydatków na realizację poszczególnych elementów infrastruktury i suprastruktury terminalu. 

Najważniejsze z nich to: 

1) utwardzenie nawierzchni frontów ładunkowych i ich zaplecza, 

2) uzbrojenie terenu w podstawowe media, 

3) budowa torów ładunkowych, 

4) budowa dróg dojazdowych, 

5) budowa placów postojowych, składowych, manewrowych, itd., 

6) budowa torów podsuwnicowych, 

7) budowa zaplecza warsztatowo-naprawczego i biurowo-administracyjnego, 

8) zakup i instalacja urządzeń ładunkowych (suwnice, dźwigi, wozy podnośnikowe, ciągniki, 

itd.). 

Zakładając, że terminal multimodalny w węźle szczecińskim będą charakteryzowały te 

same parametry techniczno-eksploatacyjne bez względu na jego lokalizację, większa część 

powyższych wydatków nie zależy od wyboru terenu pod budowę terminalu. Jedynie wybrane 

składowe nakładów inwestycyjnych są ściśle związane z warunkami lokalizacji terminalu. 

Różnice w wydatkach między poszczególnymi wariantami lokalizacji dotyczyć mogą: 

1) kosztów przygotowania dokumentacji projektowej, 

2) kosztów pozyskania terenu pod budowę (od ich prawnych właścicieli), 

3) kosztów wyrównania i utwardzenia gruntów, 

4) kosztów doprowadzenia podstawowych mediów (tj. wody i energii elektrycznej), 

5) kosztów budowy nowej lub modernizacji istniejącej infrastruktury transportowej łączącej 

terminal z siecią dróg kołowych i kolejowych. 
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5.2.3. Kryteria kosztów eksploatacyjnych 

5.2.3.1. Dobór kryteriów kosztów eksploatacyjnych 

Kryteria kosztów eksploatacyjnych dotyczyć będą jedynie wybranych pozycji 

kosztów. Są to te pozycje kosztów eksploatacyjnych, w których badane warianty lokalizacji 

terminalu będą się różniły. Analiza tych kosztów pozwoli na rozróżnienie i odpowiednie 

uszeregowanie wariantów lokalizacji. Do kosztów tych zaliczamy: 

1) koszty dowozu i odwozu ładunków do i z terminalu w relacjach terminal – klienci 

położeni w obrębie regionu szczecińskiego (zaplecze dowozowo-odwozowe lub zaplecze 

bliższe), 

2) koszty przewozu ładunków w relacji z innymi terminalami krajowymi i zagranicznymi 

(zaplecze dalsze), 

3) koszty lokalnych podatków od nieruchomości. 

Oszacowanie dwóch pierwszych pozycji kosztów dla wszystkich badanych wariantów 

lokalizacji wydaje się być szczególnie trudnym zadaniem. Pomocna w szacunkach może być 

zamiana jednostek pieniężnych na jednostki czasu.  

W ekonomii istnieje pojęcie odległości czasowej, która jest funkcją odległości 

przestrzennej i odległości ekonomicznej146. Między tymi trzema rodzajami odległości 

zachodzą zarówno wzajemne zależności jak i zjawisko substytucji147.  

 

e

p
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l

l
ml 

,  gdzie 

 

lt - odległość czasowa [h], 

lp - odległość przestrzenna [km], 

le - odległość ekonomiczna [zł], 

m - współczynnik wyrażający zależność funkcyjną w konkretnych warunkach. 

                                                 
146 odległość czasowa - odstęp czasu dzielący początkowy punkt transportowy od końcowego mierzony w 

jednostkach czasu, 
odległość przestrzenna - odległość dwóch punktów na kuli ziemskiej wyrażona w jednostkach długości 
odległość ekonomiczna - nakłady potrzebne do pokonania odstępu przestrzennego wyrażone w jednostkach 
pieniężnych 
(na podst. Tarski I. - Czynnik czasu w procesie transportowym, ..., s. 14) 
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Analizy ekonomiczne w transporcie mogą opierać się na porównaniu czasów 

przejazdu zamiast porównania kosztów przejazdu. Możliwe jest dokonanie szacunkowych 

obliczeń kosztów czasu potrzebnego na pokonanie określonej odległości przez samochód lub 

pociąg towarowy wykonujący pracę przewozową w relacji terminal-zaplecze. Koszt jednostki 

czasu będzie sumą: 

1) kosztów ładunku, czyli koszty zamrożenia środków pieniężnych odpowiadających 

wartości zamrożonego ładunku przypadających na jednostkę czasu, 

2) kosztów eksploatacji pojazdu samochodowego przypadających na jednostkę czasu, 

3) kosztów zewnętrznych, które są skutkiem eksploatacji pojazdu samochodowego 

przypadających na jednostkę czasu. 

Wartość kosztów ładunku przypadający na czas jego przewozu samochodem 

ciężarowym na trasie terminal-zaplecze można obliczyć korzystając ze wzoru148: 

 

)( CW

W

CWCŁ h
V

L
KK 

,  gdzie 

KCŁ- wartość czasu transportu ładunku pojazdem ciężarowym na trasie terminal-zaplecze [zł], 

L - odległość terminal-zaplecze [km], 

VW  - średnia prędkość pojazdu [km/h], 

hCW – czas postoju pojazdu w godzinach [h], 

KCW – wartość jednej godziny czasu [zł/h], 

 





W

W
CW

V

tw
K , gdzie 

w – średnia masa ładunku [t], 

tW – średnia wartość jednej tony [zł/t], 

Sj – średnia roczna liczba godzin eksploatacji samochodu ciężarowego, 

γ – współczynnik zamrożenia środków w ciągu roku. 

 

Koszt eksploatacji pojazdu samochodowego przypadający na czas transportu ładunku 

w relacji terminal-zaplecze można obliczyć korzystając ze wzoru149: 

                                                                                                                                                         
147 Tarski I. - Czynnik czasu w procesie transportowym, ..., s. 14 
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)(
L

K

V

K
CKLK St

VR  ,  gdzie 

 

KR – koszt eksploatacji pojazdu samochodowego przypadający na czas transportu ładunku w 

relacji terminal-zaplecze [zł], 

L - odległość terminal-zaplecze [km], 

KV  - średni normatywny koszt zmienny (zależny od przebiegu) eksploatacji samochodu, 

ustalony dla ruchu na drogach o wysokim standardzie technicznym, z dobrymi 

nawierzchniami, na terenie płaskim, w warunkach ruchu swobodnego, wyrażony w 

jednostkach pieniężnych na jeden pojazdokilometr, 

C – współczynnik wyrażający wpływ rzeczywistych warunków ruchu na danym odcinku 

drogi (geometryczne parametry drogi, rodzaj i stan nawierzchni, średnia prędkość ruchu) 

na koszt eksploatacji, 

Kt – średni normatywny koszt eksploatacji, stały dla pojazdów danego rodzaju w jednostkach 

monetarnych na jedną pojazdogodzinę, 

V – średnia prędkość ruchu pojazdu [km/h], 

KS – średni koszt postoju pojazdu przed skrzyżowaniem dróg, przejazdami kolejowymi, 

przeprawami przez rzeki na danym odcinku drogi, wyrażony w jednostkach pieniężnych 

na dany pojazd. 

Koszty zewnętrzne przewozu ładunku transportem samochodowym przypadające na 

jednostkę pracy przewozowej zostały podane w rozdziale 2.2.4. (patrz tabela nr 6.). Koszty 

zewnętrzne przypadające na czas transportu ładunku w relacji terminal-zaplecze można 

obliczyć korzystając ze wzoru: 

 

DZ KwLK  ,  gdzie 

 

KZ – koszty zewnętrzne przypadające na czas transportu ładunku w relacji terminal-zaplecze 

[zł], 

L - odległość terminal-zaplecze [km], 

w – średnia masa ładunku [t], 

                                                                                                                                                         
148 Na podstawie: Efekty ekonomiczno społeczne ..., s. 69 
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KD  - wartość jednostkowa kosztów zewnętrznych, w zł na 1000 tonokilometrów. 

 

Roczne koszty eksploatacyjne terminalu w odniesieniu do przewozów ładunków do i z 

bliższego i dalszego zaplecza stanowią sumę kosztów przejazdu w tych relacjach 

zrealizowanych w danym roku. Lokalizacja terminalu będzie tym lepsza im sumaryczne 

koszty transportu będą mniejsze. To zaś wiąże się z krótszą średnią odległością przejazdu 

oraz krótszym średnim czasem przejazdu. Dla wszystkich wariantów lokalizacji można 

obliczyć, a następnie porównać średnie koszty transportu w relacjach z bliższym i dalszym 

zapleczem. Takie same wyniki uzyskamy jeżeli jednostki pieniężne zastąpimy jednostkami 

czasu. Można zatem przyjąć, że miarą opłacalności lokalizacji terminalu są średnie czasy 

przejazdu w relacjach z bliższym i dalszym zapleczem. 

Przewozy pomiędzy terminalem i nadawcami lub odbiorcami zlokalizowanymi na 

obszarze bliższego zaplecza dowozowo-odwozowego będą realizowane transportem 

drogowym. Jedynie w przypadku klientów charakteryzujących się dużym obrotem ładunków 

oraz posiadających własną bocznicę kolejową, uzasadnione będzie kierowanie wagonów 

bezpośrednio do odbiorcy. Takimi klientami z pewnością będą przedsiębiorstwa portowe w 

Szczecinie i Świnoujściu. System przewozów kolejowych pomiędzy terminalem i portami 

zależeć będzie od ilości i rodzaju obsługiwanych partii ładunkowych. Możliwe jest 

zastosowanie między innymi: bezpośrednich pociągów blokowych lub wahadłowych lub 

przesyłane grup wagonów w zależności od potrzeb i możliwości przewozowych kolei. 

Biorąc pod uwagę podział klientów położonych na bliższym zapleczu terminalu, dla 

potrzeb dalszej analizy można sformułować następujące kryteria kosztów eksploatacyjnych: 

1) kryteria dostępności zaplecza dowozowo-odwozowego: 

- kryterium dostępności zaplecza w obszarze regionu szczecińskiego, 

- kryterium dostępności zaplecza w obszarze węzła szczecińskiego, 

- kryterium dostępności portów w Szczecinie i Świnoujściu, 

2) kryterium dostępności zaplecza krajowego i zagranicznego, 

3) kryterium lokalnych podatków od nieruchomości 

                                                                                                                                                         
149 Na podstawie: Efekty ekonomiczno społeczne ..., s. 79 
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5.2.3.2. Kryteria dostępności zaplecza dowozowo-odwozowego  

Kryterium dostępności zaplecza w obszarze regionu szczecińskiego  

Podmioty gospodarcze, będące potencjalnymi klientami dla terminalu, położone są na 

obszarze całego regionu szczecińskiego. Charakterystyczna jest koncentracja podmiotów w 

miastach oraz w pasie nadmorskim i przygranicznym (rys. nr 48.). Dostępne dane 

statystyczne podają ilość podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w poszczególnych 

gminach regionu. Na tej podstawie można oszacować obciążenie poszczególnych dróg pracą 

przewozową w relacji terminal - nadawca lub odbiorca ładunku. 

Biorąc pod uwagę sieć dróg kołowych istnieje siedem głównych kierunków wyjazdu z 

obszaru węzła szczecińskiego. Na każdej z dróg wyjazdowych wyznaczono punkt graniczny 

węzła szczecińskiego (załącznik 1): 

A) droga międzynarodowa Nr 3 i 6 w kierunku na Goleniów, 

B) droga wojewódzka Nr 142 w kierunku na Chociwel, 

C) droga krajowa Nr 10 w kierunku na Stargard Szczeciński, 

D) droga międzynarodowa Nr 3 w kierunku na Pyrzyce, 

E) droga wojewódzka Nr 118 w kierunku na Gryfina, 

F) autostrada A6 w kierunku na Kołbaskowo, 

G) droga wojewódzka Nr 116 w kierunku na Pasewalk, 

H) droga wojewódzka Nr 114 w kierunku na Police, 

Szacunkowe obciążenie poszczególnych dróg wyjazdowych dowozami i odwozami z 

terminalu, pokazuje tabela nr 23. Podane wielkości zostały obliczone na podstawie ilorazu 

liczby podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na danym kierunku transportowym do 

ogólnej liczby podmiotów w regionie150. Wzięto pod uwagę dwa warianty. Pierwszy, dotyczy 

sytuacji przed wejściem Polski do struktur Unii Europejskiej. Drugi, dotyczy sytuacji wolnej 

wymiany gospodarczej między Polską i Niemcami, jaką stwarza członkostwo obu państw w 

Unii Europejskiej. Liczba podmiotów ogółem w drugim wariancie została powiększona o 

podmioty niemieckie ciążące do terminalu szczecińskiego.  

 

                                                 
150 Dane dotyczące ilości podmiotów gospodarczych pochodzą z roczników statystycznych Urzędu 

Statystycznego w Szczecinie 
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Rysunek nr 48. 

Rozmieszczenie jednostek przemysłowych w województwie zachodniopomorskim 

Źródło: Województwo zachodniopomorskie, ... s. 26 
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Tabela nr 23. 

Struktura kierunkowa przewozów w obsłudze podmiotów gospodarczych  
zlokalizowanych w obrębie regionu szczecińskiego 

Kierunek 
wyjazdu (pkt. 

graniczny) 

Wariant 1 Wariant 2 

Ilość podmiotów 
gospodarczych 

[%] 
Ilość podmiotów 
gospodarczych 

[%] 

A 47766 58,7 47766 39,4 

B 11 354 14,0 11 354 9,4 

C 13522 16,6 13522 11,1 

D 6897 7,2 6897 4.9 

E 2686 3,3 2686 2,2 

F 0 0,0 10000 8,2 

G 0 0,0 30000 24,7 

H 124 0,2 124 0,1 

Razem 81349 100 121 349 100 

Źródło: Opracowanie własne na podst. danych Urzędu Statystycznego w Szczecinie 

 

Miarą dostępności zaplecza w danym kierunku transportowym jest czas przejazdu od 

terminalu do granicy obszaru węzła transportowego. Miarą dostępności całego zaplecza 

dowozowo-odwozowego jest średni czas przejazdu do granic węzła transportowego. Czas ten 

powinien być liczony jako średnia ważona czasów przejazdu do punktów granicznych 

położonych na wszystkich głównych kierunkach wyjazdowych. Współczynniki wagi 

poszczególnych kierunków odpowiadają szacunkowemu obciążeniu dróg wyjazdowych 

przewozami do i z terminalu. 
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tr - średni ważony czas przejazdu od terminalu do granic węzła szczecińskiego  

ti - czas dojazdu do i-tego punktu granicznego,  

ki - współczynnik wagi i-tego punktu granicznego,  

di - odległość od terminalu do i-tego punktu granicznego,  

vi - średnia prędkość przejazdu od terminalu do i-lego punktu granicznego. 
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Najlepsza dostępność zaplecza w obszarze regionu szczecińskiego będzie cechowała 

ten wariant lokalizacji, dla którego średni czas przejazdu do granic obszaru węzła będzie 

najkrótszy. 

Kryterium dostępności zaplecza w obszarze węzła szczecińskiego 

Struktura przestrzenna węzła szczecińskiego charakteryzuje się dużym stopniem 

skomplikowania. Z punktu widzenia dystrybucji ładunków, z użyciem transportu drogowego, 

znaczenie mają następujące czynniki: 

1) brak jest wyodrębnionych dzielnic przemysłowo-składowych; duże zakłady położone są 

zarówno wewnątrz aglomeracji, w pasie Międzyodrza, jak i na terenach wokół miasta, 

2) dwa ciągi komunikacyjne łączące lewobrzeżną i prawobrzeżną część Szczecina stanowią 

„wąskie gardło" systemu drogowego, 

3) brak jest obwodnicy zachodniej i północnej miasta, obwodnicę południową i wschodnią 

miasta stanowi autostrada A6 i jej przedłużenie, droga międzynarodowa Nr 3 i 6;  

4) brak jest obwodnic śródmiejskich a istniejące drogi tranzytowe w kierunku na Pasewalk i 

Police są znaczne obciążenie, co stanowi utrudnienie dla ruchu ciężkich pojazdów w 

lewobrzeżnej części miasta. 

W planach długoterminowych są inwestycje mające na celu rozwój sieci drogowej 

węzła szczecińskiego. Obejmują one budowę obwodnicy zachodniej, obwodnicy 

śródmiejskiej i nowych połączeń w kierunku wschód-zachód przez Międzyodrze. Inwestycje 

te znacznie usprawnią ruch tranzytowy. Planiści zakładają jednak, że niemożliwa jest 

rozbudowa układu ulicznego miasta, aby możliwe było pełne zaspokojenie wzrastających 

potrzeb zmotoryzowanych, szczególnie w śródmieściu. Dlatego też planuje się stopniowe 

przekształcenia w strukturze przestrzennej miasta, mające na celu odciążenie od ruchu 

ciężkiego dzielnic mieszkalno-biurowych. Istniejące obiekty przemysłowe położone w 

śródmieściu, stracą funkcje produkcyjne. Nowe inwestycje przemysłowo-składowe będą 

powstawały w wyodrębnionych strefach miasta i poza jego obszarem. W tych strefach, 

rozrzuconych w kilku miejscach na lewobrzeżu i prawobrzeżu, istniejące obiekty mieszkalne 

będą adoptowane dla potrzeb przemysłu i handlu. Dodatkowo planuje się izolację tych stref  

za pomocą pasów zieleni zmniejszających ujemne oddziaływanie na środowisko. 

Położenie stref koncentracji przemysłu i przebieg głównych ciągów komunikacyjnych, 

mają podstawowe znaczenie dla badania dostępności zaplecza w obrębie węzła 

szczecińskiego. Biorąc pod uwagę obecną sytuację i plany rozwojowe miasta, można przyjąć 
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następujące założenia: 

1) podmioty gospodarcze, będące potencjalnymi klientami terminalu multimodalnego, są 

rozproszone z jednakową gęstością w całym obszarze węzła, 

2) ograniczona liczba połączeń drogowych wewnątrz węzła powoduje, że trasa przejazdu od 

terminalu do klienta jest znacznie dłuższa w stosunku do odległości prostoliniowej. 

Założenia powyższe eliminują wykorzystanie metod geometrycznych przy badaniu 

kryterium dostępności zaplecza. Podobnie jak w przypadku poprzedniego kryterium, miarą 

dostępności zaplecza w obrębie węzła szczecińskiego jest średni czas przejazdu do granic 

węzła transportowego. Czas ten powinien być liczony jako średnia arytmetyczna czasów 

przejazdu do punktów granicznych położonych na siedmiu głównych kierunkach 

wyjazdowych. 
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tw – średni arytmetyczny czas przejazdu od terminalu do granic węzła szczecińskiego 

ti – czas dojazdu do i-tego punktu granicznego, 

di – odległość od terminalu do i-tego punktu granicznego, 

vi – średnia prędkość przejazdu od terminalu do i-tego punktu granicznego. 

 

Najlepsza dostępność zaplecza w obrębie węzła szczecińskiego będzie cechowała ten 

wariant lokalizacji, dla którego średni czas przejazdu do granic obszaru węzła transportowego 

będzie najkrótszy. 

Kryterium dostępności portów w Szczecinie i Świnoujściu 

Port szczeciński obsługuje drobnicę zjednostkowaną przy nabrzeżu Czeskim, gdzie 

zlokalizowana jest baza kontenerowa. Plany inwestycyjne przewidują budowę dodatkowych 

nabrzeży dla obsługi kontenerów na Ostrowiu Grabowskim, terenie przyległym do nabrzeża 

Czeskiego. W celu lepszego powiązania tego regionu portu z zewnętrznym układem 

drogowym, zakłada się budowę przeprawy mostowej łączącej port z ulicą Gdańską, leżącą w 

ciągu komunikacyjnym wschód-zachód. Docelowo planuje się wybudować nowe połączenie 

przez Międzyodrze, łączące port z autostradą A6. Dopóki inwestycje te nie zostaną 

ukończone, podstawową gałęzią transportu obsługującą port pozostanie transport kolejowy. 
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W porcie świnoujskim jednostki multimodalne są przeładowywane na terenie bazy 

promowej. Wybudowana w latach 90-tych baza ma dogodne połączenie drogowe i kolejowe z 

otoczeniem transportowym portu. Oddalony o około 100 km węzeł szczeciński pełni rolę 

ogniwa pośredniego dla ruchu towarowego kierowanego do i z portu świnoujskiego. 

Obliczenia szacunkowe wykazały, że w 2010 roku maksymalnie 1,4 mln ton drobnicy 

zjednostkowanej, przeładowanej przez porty, będzie dowożona i odwożona z użyciem 

technologii transportu multimodalnego. 2/3 z tej masy ładunkowej przypada na port 

szczeciński. Jak ustalono, racjonalne jest dostarczanie ładunku bezpośrednio na nabrzeża 

przeładunkowe. Terminal multimodalny położony na zapleczu będzie miejscem podziału i 

dystrybucji strumieni ładunkowych przychodzących i wychodzących z obu portów. Możliwy 

będzie również przeładunek, krótkoterminowe składowanie ładunków oraz formowanie 

składów kolejowych przeznaczonych pod konkretny statek lub połączenie morskie. W razie 

potrzeby, na terminalu dokonywane będą przeglądy, naprawy i czyszczenie multimodalnych 

jednostek ładunkowych obsługiwanych przez port. 

Badanie dostępności portów sprowadza się do porównania jakości połączeń 

kolejowych terminal - port w Szczecinie i terminal - port w Świnoujściu, dla poszczególnych 

wariantów lokalizacji. Najważniejszym miernikiem tej jakości jest średni czas przejazdu w 

tych relacjach. Czas ten powinien być liczony jako średnia ważona, a współczynniki wagi 

powinny odpowiadać procentowemu udziałowi poszczególnych portów w obrotach.  
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tp
 – średni ważony czas przejazdu od terminalu do portów w Szczecinie i Świnoujściu 

t1 – czas przejazdu do portu w Szczecinie, 

t2 – czas przejazdu do portu w Świnoujściu. 

di – odległość od terminalu do portu, 

vi – średnia prędkość przejazdu od terminalu do portu. 

 

Najlepszą dostępność portów będzie miał ten wariant lokalizacji, dla którego średni 

czas przejazdu do obu portów będzie najkrótszy. 
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5.2.3.3. Kryterium dostępności zaplecza krajowego i zagranicznego 

Region szczeciński jest od północy ograniczony linią brzegową Morza Bałtyckiego. 

Przewozy multimodalne szynowo-drogowe, do i z regionu realizowane są z kierunków 

południowych. Najważniejszy szlak transportowy przebiega wzdłuż koryta rzeki Odry. Tą 

drogą przemieszczają się strumienie ładunkowe łączące region szczeciński z Górnym i 

Dolnym Śląskiem oraz Czechami i Słowacją. Przewiduje się wzrost znaczenia tego szlaku 

transportowego, szczególnie dla wymiany handlowej Szwecji i Norwegii z Europą 

Środkowowschodnią i Bałkanami. Kluczowe znaczenie dla tego wzrostu ma modernizacja 

infrastruktury kolejowej korytarza odrzańskiego oraz budowa terminalu multimodalnego w 

węźle szczecińskim. Duży wpływ na wielkość przewozów ma również proces integracji 

gospodarczej Polski z krajami Europy Środkowowschodniej i Unią Europejską.  

 

Tabela nr 24. 

Struktura kierunkowa przewozów multimodalnych w obsłudze 
regionu szczecińskiego w latach 1996-1997 

Kierunek 
Wielkość przewozów [tys. t] Średni udział 

kierunku w latach 
1996-1997 [%] 1996 1997 

Szczecin -
Gdańsk 

238 225 15 

Szczecin -
Poznań 

360 254 18 

Szczecin -
Kostrzyn 

918 1199 60 

Szczecin -Berlin 125 125 7 

Razem 1686 1803 100 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Na podstawie analizy struktury przewozów kolejowych, krajowych i zagranicznych, 

można oszacować obciążenie poszczególnych magistrali kolejowych łączących węzeł 

szczeciński z zapleczem (tabela nr 19. i 20.). Tabela nr 24 pokazuje strukturę kierunkową 

przewozów dla strumieni ładunkowych stanowiących potencjalny rynek dla transportu 
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multimodalnego151. Biorąc pod uwagę punkty graniczne węzła szczecińskiego, można przyjąć 

że 33% przewozów przechodzi przez stację Stargard Szczeciński, 60% przez stację Gryfino i 

7% przez stację Szczecin-Gumieńce. Po wejściu Polski do struktur Unii Europejskiej i 

poszerzeniu zaplecza dowozowo-odwozowego terminalu o przygraniczne obszary Niemiec, 

można spodziewać się wzrostu wielkości przewozów z kierunków odpowiadających stacjom 

granicznym Szczecin-Gumieńce i Gryfino. 

Lokalizacja terminalu multimodalnego powinna uwzględniać kierunki i wielkość 

przewozów w relacji terminal - zaplecze krajowe i zagraniczne. Kryterium dostępności tego 

zaplecza można zbadać porównując średni czas przejazdu koleją z terminalu do kolejowych 

punktów granicznych, dla poszczególnych wariantów lokalizacji. Czas ten powinien być 

liczony jako średnia ważona czasów przejazdu do trzech stacji granicznych: Stargard 

Szczeciński, Gryfino i Szczecin-Gumieńce. Współczynniki wagi powinny odpowiadać 

udziałowi poszczególnych kierunków transportowych w przewozach. Należy uwzględnić dwa 

warianty obliczeń, uwzględniające obecne i przyszłe, tj. po wejściu Polski do Unii 

Europejskiej, obciążenie kierunków transportowych. 

 

321 07,060,033,0 ttttz   - wariant 1, 

321 12,063,025,0 ttttz   - wariant 2, 

gdzie  
i

i
i

v

d
t 

 

 

tz – średni ważony czas przejazdu od terminalu do stacji granicznych  

t1 – czas przejazdu do stacji Stargard Szczeciński, 

t2 – czas przejazdu do stacji Gryfino, 

t2 – czas przejazdu do stacji Szczecin-Gumieńce, 

di – odległość od terminalu do i-tej stacji granicznej, 

vi – średnia prędkość przejazdu od terminalu do i-tej stacji granicznej. 

 

                                                 
151 W tabeli uwzględniono przewozy ładunków podatnych na zjednostkowanie, ciążących do transportu 

multimodalnego biorąc pod uwagę odległość przewozu - wg. kryteriów przyjętych w rozdziale 4.4.3 
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Najlepszą dostępność zaplecza krajowego i zagranicznego będzie miał ten wariant 

lokalizacji, dla którego średni czas przejazdu od terminalu do stacji granicznych będzie 

najkrótszy. 

5.2.3.4. Kryterium lokalnych podatków od nieruchomości 

Każdy podmiot gospodarczy będący właścicielem nieruchomości zobowiązany jest do 

corocznego opłacania podatku od nieruchomości. Obowiązek ten nakłada Ordynacja 

podatkowa152 oraz Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych153. Wysokość należnego 

zobowiązania podatkowego ustalają lokalne władze samorządowe w drodze uchwały. 

Wysokość ta jest zależna od rodzaju nieruchomości, jej lokalizacji oraz przeznaczenia przy 

uwzględnieniu corocznego współczynnika inflacji. Stąd inne, odpowiednio wyższe stawki 

podatkowe jest zobowiązany opłacać właściciel nieruchomości położonej na obszarze 

aglomeracji szczecińskiej w porównaniu z właścicielem nieruchomości położonej poza tym 

obszarem. 

Na etapie wyboru lokalizacji przyszłego terminalu w węźle szczecińskim brak jest 

szczegółowych danych odnośnie infrastruktury terminalu. Stąd, nie możliwe jest określenie 

pełnej stawki należnego podatku od nieruchomości, a jedynie jego części określanej jako 

podatek od gruntów. Informacja ta wydaje się być wystarczająca dla prawidłowego 

uszeregowania badanych wariantów lokalizacji, od najmniej do najbardziej opłacalnego. 

Najbardziej opłacalny, z punktu widzenia kryterium lokalnych podatków i opłat z 

tytułu posiadania nieruchomości, będzie ten wariant lokalizacji, dla którego wartość 

należnego podatku od gruntu będzie najmniejsza. 

5.2.4. Współczynniki wagi kryteriów różnicujących 

Dokonanie racjonalnego wyboru lokalizacji przy dużej ilości kryteriów różnicujących 

wymaga przyporządkowania im odpowiedniej wagi. Współczynnik wagi powinien być 

wyznacznikiem rangi jaką powinno mieć dane kryterium przy podejmowaniu decyzji 

lokalizacyjnej. Im wyższa waga kryterium tym wyższa jego ranga, a to jest równoznaczne z 

większym znaczeniem dla wyboru najbardziej efektywnego wariantu lokalizacji.  

                                                 
152 Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 19997 r. Nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami) 
153 Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12.01.1991 (Dz. U. z 19991 r. Nr 9, poz. 31 z późniejszymi 

zmianami) 
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Na początek należy przyporządkować wagę kryterium nakładów inwestycyjnych oraz 

grupie kryteriów kosztów eksploatacyjnych. Pomocny będzie w tym rachunek efektywności 

ekonomicznej. 

Rachunek ekonomiczny jest to zespół metod i środków umożliwiających wybór 

najlepszej, tj. optymalnej decyzji gospodarczej, spośród wielu różniących się od siebie 

rozwiązań154. W metodyce rachunku ekonomicznego jednym z istotnych problemów jest 

uwzględnienie wpływu czasu na wynik obliczeń155. Zasada zmiany wartości pieniądza w 

czasie pozwala na porównanie przyszłych wartości strumieni finansowych poprzez 

sprowadzenie ich do jednego momentu, np. momentu początkowego inwestycji. Przeliczanie 

wartości odbywa się za pomocą techniki dyskontowania. W technice tej wykorzystuje się 

współczynnik dyskontujący (dyskontowy)156 at pozwalający określić aktualną wartość 

pieniędzy, które zamierza się wydać lub zarobić w przyszłości. 

 

FVaPV t ,  gdzie  tt
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PV - wartość aktualna przepływu finansowego (ang. Present Value), 

FV - wartość przyszła przepływu finansowego (ang. Future Value), 

at - współczynnik dyskontujący 

r - stopa procentowa (cena użytku kapitału),` 

t - rok w którym wystąpi dany przepływ finansowy (wydatek lub wpływ) 

 

Analiza obejmie sześć przykładów reprezentujących sześć par przepływów 

finansowych przyporządkowanych dwóm różnym wariantom lokalizacji. Pomiędzy 

wariantami A i B występuje różnica w wysokości nakładów inwestycyjnych i kosztów 

eksploatacyjnych. Wariant A charakteryzują wyższe nakłady inwestycyjne i niższe koszty 

eksploatacyjne, a wariant B niższe nakłady inwestycyjne i wyższe koszty eksploatacyjne (rys. 

nr 49.). Koszty eksploatacyjne stanowią sumę kosztów dowozu i odwozu jednostek 

ładunkowych do i z terminalu oraz kosztów podatków od nieruchomości. O poziomie 

kosztów pracy przewozowej decyduje średnia odległość dowozu i odwozu w relacjach klient - 

                                                 
154 Bosiakowski Z., Woźniak B. -Polityka ekonomiczna, ... , s. 41 
155 Tobolska D. - Analiza opłacalności rynkowej ..., s. 45 
156 Brealey R.A., Myers S.C., Principles of Corporate Finance, ..., s.12 
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terminal i terminal – klient. Im gorsza dostępność zaplecza a zarazem większa średnia 

odległość dowozu i odwozu, tym większe koszty eksploatacyjne terminalu.  
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Rysunek nr 49. 

Przepływy finansowe kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych terminalu  
w funkcji czasu dla dwóch wariantów lokalizacji: 

Wariant A – wyższe nakłady inwestycyjne i niższe koszty eksploatacyjne, 
Wariant B – niższe nakłady inwestycyjne i wyższe koszty eksploatacyjne 
T1 - okres inwestowania, 
T2 - okres eksploatacji 

Źródło: Opracowanie własne 
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Badane przykłady to: 

przykład 1 - wariant A ma stosunku do wariantu B: 

— większe nakłady inwestycyjne o 10 % (nakłady rozłożone równomiernie w 

ciągu trzech pierwszych lat realizacji inwestycji), 

— mniejszą średnią odległość dowozu i odwozu o 1 km, 

— równą stawkę podatku od nieruchomości, 

przykład 2 - wariant A ma stosunku do wariantu B: 

— większe nakłady inwestycyjne o 10 % (nakłady rozłożone równomiernie w 

ciągu pierwszych 20 lat budowy i eksploatacji terminalu stanowią raty oraz 

odsetki od zaciągniętego kredytu komercyjnego), 

— mniejszą średnią odległość dowozu i odwozu o 1 km, 

— równą stawkę podatku od nieruchomości, 

przykład 3 - wariant A ma stosunku do wariantu B: 

— większe nakłady inwestycyjne o 10 % (nakłady rozłożone równomiernie w 

ciągu trzech pierwszych lat realizacji inwestycji), 

— mniejszą średnią odległość dowozu i odwozu o 2 km, 

— równą stawkę podatku od nieruchomości, 

przykład 4 - wariant A ma stosunku do wariantu B: 

— większe nakłady inwestycyjne o 15 % (nakłady rozłożone równomiernie w 

ciągu trzech pierwszych lat realizacji inwestycji), 

— mniejszą średnią odległość dowozu i odwozu o 1 km, 

— równą stawkę podatku od nieruchomości, 

przykład 5 - wariant A ma stosunku do wariantu B: 

— większe nakłady inwestycyjne o 15 % (nakłady rozłożone równomiernie w 

ciągu trzech pierwszych lat realizacji inwestycji), 

— mniejszą średnią odległość dowozu i odwozu o 2 km, 

— równą stawkę podatku od nieruchomości, 

przykład 6 - wariant A ma stosunku do wariantu B: 

— większe nakłady inwestycyjne o 20 % (nakłady rozłożone równomiernie w 

ciągu trzech pierwszych lat realizacji inwestycji), 

— mniejszą średnią odległość dowozu i odwozu o 2 km, 

— równą stawkę podatku od nieruchomości, 
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przykład 7 - wariant A ma stosunku do wariantu B: 

— większe nakłady inwestycyjne o 20 % (nakłady rozłożone równomiernie w 

ciągu trzech pierwszych lat realizacji inwestycji), 

— mniejszą średnią odległość dowozu i odwozu o 2 km, 

— mniejszą o 50 % stawkę podatku od nieruchomości, 

przykład 8 - wariant A ma stosunku do wariantu B: 

— większe nakłady inwestycyjne o 20 % (nakłady rozłożone równomiernie w 

ciągu trzech pierwszych lat realizacji inwestycji), 

— mniejszą średnią odległość dowozu i odwozu o 2 km, 

— większą o 50 % stawkę podatku od nieruchomości. 

przykład 9 - wariant A ma stosunku do wariantu B: 

— większe nakłady inwestycyjne o 20 % (nakłady rozłożone równomiernie w 

ciągu trzech pierwszych lat realizacji inwestycji), 

— mniejszą średnią odległość dowozu i odwozu o 2 km, 

— mniejszą o 100 % stawkę podatku od nieruchomości w pierwszych 20 lat 

budowy i eksploatacji inwestycji (wariant A jest zwolniony w tym okresie z 

podatku od nieruchomości). 

 

 Wartość aktualna różnicy przepływów finansowych między wariantami A i B zostanie 

obliczona za pomocą poniższego wzoru: 
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21CCPV  - wartość aktualna różnicy przepływów finansowych, 

BA
tC  1  - różnica kosztów budowy terminalu między wariantami A i B w roku t budowy lub 

eksploatacji terminalu, 

B
t

A
t

BA
t CCC 111   , gdzie 

A
tC 1  - koszty budowy terminalu dla wariantu lokalizacji A w roku t budowy lub 

eksploatacji terminalu, 
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B
tC 1  - koszty budowy terminalu dla wariantu lokalizacji B w roku t budowy lub 

eksploatacji terminalu, 

BA
tC  2  - różnica kosztów eksploatacji terminalu między wariantami A i B w roku t 

eksploatacji terminalu, 

B
t

A
t

BA
t CCC 222   , gdzie 

A
tC 2  - koszty eksploatacji terminalu dla wariantu lokalizacji A w roku t eksploatacji 

terminalu, 

B
tC 2  - koszty eksploatacji terminalu dla wariantu lokalizacji B w roku t eksploatacji 

terminalu, 

m. - mierzony w latach okres budowy terminalu, 

n - mierzony w latach okres eksploatacji terminalu,] 

t - indeks poszczególnych lat budowy i eksploatacji terminalu, 

t=1,2, ... m., m.+1, ... m.+n, 

r - stopa procentowa. 

 

 Przyjmuje się następujące założenia pozwalające oszacować przepływy finansowe 

kosztów budowy i eksploatacji terminalu multimodalnego w węźle szczecińskim157: 

1) nakłady na budowę terminalu wynoszą 3 743,38 tys. DM, 

2) w całym okresie eksploatacji koszty związane z pracą dowozowo-odwozową są stałe, 

3) roczne obciążenie terminalu pracą dowozowo-odwozową obejmuje obsługę następujących 

jednostek ładunkowych:  

21 261 szt. kontenerów 20', 

3 620 szt. kontenerów 40', 

1 100 szt. nadwozi wymiennych, 

300 szt. naczep, 

4) średnie stawki jednostkowe w relacjach dowozowo-odwozowych (średnie koszty za 

pojazdokilometr) wynoszą: 

                                                 
157 Punkty 1) i 3)-7) opracowano na podstawie: Sieciowy system przewozów multimodalnych ..., Zadanie 

badawcze nr 7, Analiza ekonomiczna ..., s. 35, 41, 43 oraz Zadanie badawcze nr 2, Podzadanie 2c: Określenie 
niezbędnego zakresu oraz ..., s. 78 
Punkt 8) opracowano na podstawie informacji uzyskanych z Urzędu Miejskiego w Szczecinie oraz Urzędów 
Powiatowych w Policach, Goleniowie i Stargardzie Szczecińskim 
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1,2578 DM - kontener 20', 

1,7862 DM - kontener 40', 

1,4957 DM - nadwozie wymienne, 

1,5241 DM - naczepa, 

5) średnia odległość dowozu i odwozu wynosi 23,7 km, 

6) powierzchnia zajmowana przez terminal wynosi 26 005 m2, 

7) stopa procentowa (dyskontowa) dla obliczeń w markach niemieckich (DM) wynosi 7 % 

(r = 7 %), 

8) średnia stawka podatku od gruntów w obrębie węzła szczecińskiego wynosi 

0,225 DM/m2, 

9) kredyt komercyjny w markach niemieckich jest oprocentowany 10 % w skali roku, 

10) w czwartym roku realizacji inwestycji terminal rozpocznie działalność eksploatacyjną 

(m = 3), 

11) całkowity okres budowy i eksploatacji terminalu który będzie obejmował rachunek 

ekonomiczny wynosi 30 lat (m+n = 30). 

 

Tabela nr 25. 

Wyniki analizy ekonomicznej dla dwóch wariantów lokalizacji 

Przykłady 

Różnica w przepływach finansowych kosztów inwestycyjnych 
i eksploatacyjnych między wariantami A i B w 

poszczególnych okresach budowy i eksploatacji terminalu 
[tys. DM] 

BA
t

BA
t CC   21  

Wartość 
aktualna  
[tys. DM] 

21CCPV  

lata 1-3 lata 4-20 lata 21-30 

przykład 1 +124, 78 -35,31 -35,31 -19,30 

przykład 2 +43,79 +8,48 -35,31 +128,24 

przykład 3 +124, 78 -70,62 -70,62 -388,98 

przykład 4 +187,17 -35,31 -35,31 +155,89 

przykład 5 +187,17 -70,62 -70,62 -213,79 

przykład 6 +249,56 -70,62 -70,62 -38,60 

przykład 7 +246,64 -73,54 -73,54 -77,37 

przykład 8 +252,48 -67,70 -67,70 +0,17 

przykład 9 +243,71 -76,47 -70.62 -104,91 

Źródło: Opracowanie własne 
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 Wyniki przeprowadzonej analizy ekonomicznej pokazuje tabela nr 25. Ujemna 

wartość aktualna 
21CCPV  świadczy o tym, że wybór wariantu lokalizacji A jest bardziej 

opłacalny w stosunku do wariantu B. Niższe koszty eksploatacyjne wariantu A spowodowały, 

że korzyści płynące z niższych nakładów inwestycyjnych, którymi charakteryzuje się wariant 

B, nie zadecydowały o jego wyborze. Dla tych przykładów prawdziwe jest twierdzenie, że 

kryterium nakładów finansowych ma mniejsze znaczenie, w porównaniu z kryteriami 

kosztów eksploatacyjnych, dla wyboru najbardziej opłacalnego wariantu lokalizacji 

terminalu. Twierdzenie to jest nieprawdziwe dla tych przykładów, dla których wartość 

aktualna 
21CCPV  przyjmuje wartości dodatnie. Na podstawie otrzymanych wyników można 

postawić następujące wnioski: 

1) im większa jest różnica w nakładach inwestycyjnych (kosztach budowy) pomiędzy 

wariantami A i B, tym większe znaczenie ma kryterium nakładów inwestycyjnych dla 

wyboru najbardziej opłacalnego wariantu lokalizacji (na podstawie przykładów 3, 5 i 6), 

2) im większa jest różnica średniej odległości dowozu i odwozu pomiędzy wariantami A i B 

tym większe znaczenie mają kryteria kosztów eksploatacyjnych dla wyboru najbardziej 

opłacalnego wariantu lokalizacji (na podstawie przykładów 1 i 3 lub 4 i 5), 

3) finansowanie inwestycji przy użyciu kredytów o stopie dyskontowej wyższej niż stopa 

dyskontowa zwiększa znaczenie kryterium nakładów inwestycyjnych dla wyboru 

najbardziej opłacalnego wariantu lokalizacji (na podstawie przykładów 1 i 2), 

4) dla każdej różnicy w nakładach inwestycyjnych pomiędzy wariantami A i B istnieje taka 

różnica kosztów eksploatacyjnych (mierzona w średniej odległości dowozu i odwozu), dla 

której znaczenie kryteriów kosztów eksploatacyjnych przy wyborze najbardziej 

opłacalnego wariantu lokalizacji jest większe w porównaniu z kryterium nakładów 

inwestycyjnych (na podstawie przykładów 4 i 5), 

5) dla każdej różnicy w kosztach eksploatacyjnych (mierzonej średnią odległością dowozu i 

odwozu) pomiędzy wariantami A i B istnieje taka różnica w ich nakładach 

inwestycyjnych, dla której znaczenie kryterium nakładów inwestycyjnych przy wyborze 

najbardziej opłacalnego wariantu lokalizacji jest większe w porównaniu z kryteriami 

kosztów eksploatacyjnych (na podstawie przykładów 3, 5 i 6), 

6) zgodnie z regułami rachunku dyskontowego przedsięwzięć gospodarczych im dłuższy 

okres eksploatacji terminalu tym większe znaczenie kryteriów kosztów eksploatacyjnych 

dla wyboru najbardziej opłacalnego wariantu lokalizacji w porównaniu z kryterium 

nakładów inwestycyjnych, 
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7) zmiana wysokości kosztów eksploatacyjnych spowodowana skróceniem lub wydłużeniem 

się średniej odległości dowozu i odwozu o 1 km ma większe znaczenie dla wyboru 

najbardziej opłacalnego wariantu lokalizacji w porównaniu ze zmianą wysokości kosztów 

eksploatacyjnych spowodowaną zwiększeniem się lub zmniejszeniem się stawki podatku 

od nieruchomości w granicach +/- 50 % (na podstawie przykładów 4, 5, 6, 7, 8), 

8) zwolnienie z podatku od nieruchomości na okres 20 lat zwiększa znaczenie kryterium 

kosztów eksploatacyjnych dla wyboru najbardziej opłacalnego wariantu lokalizacji (na 

podstawie przykładów 6 i 9). 

W celu wyznaczenia współczynników wagi dla kryterium nakładów inwestycyjnych i 

kryteriów kosztów eksploatacyjnych należy przyjąć następujące założenia: 

1) różnica w nakładach inwestycyjnych pomiędzy poszczególnymi wariantami lokalizacji 

nie będzie większa niż 10 %, 

2) różnica w średniej odległości dowozu i odwozu pomiędzy wariantami lokalizacji będzie 

wynosić minimum 1 km, 

3) system finansowania inwestycji opierać się będzie na udziałach podmiotów prywatnych i 

władz samorządowych oraz na międzynarodowych funduszach pomocowych z możliwie 

najmniejszym udziałem kredytów komercyjnych, 

4) okres eksploatacji terminalu będzie znacznie dłuższy niż 27 lat. 

5) średnie koszty za pojazdokilometr będą wzrastały w kolejnych latach eksploatacji 

terminalu, 

6) liczba obsługiwanych jednostek ładunkowych i związane z nią obciążenie pracą 

dowozowo-odwozową będzie rosło w kolejnych latach eksploatacji terminalu, 

7) stawka podatku od nieruchomości nie będzie się różnić więcej niż +/- 50 % dla 

poszczególnych wariantów lokalizacji.  

 Duże prawdopodobieństwo powyższych założeń potwierdziły konsultacje ze 

specjalistami od kosztorysowania inwestycji w transporcie158. Dodatkowo o wyznaczeniu 

współczynników wagi dla poszczególnych kryteriów kosztów eksploatacyjnych decydują 

poniższe czynniki: 

1) o różnicy w dostępie zaplecza krajowego i zagranicznego decydują jednostkowe koszty w 

transporcie kolejowym, a te w przypadku przewozów na odległości ponad 500 km, są  

niższe od podanych kosztów jednostkowych w transporcie drogowym (za 

pojazdokilometr w przewozach dowozowo-odwozowych), 

                                                 
158 Autor przeprowadził konsultacje z projektantami i konstruktorami w Przedsiębiorstwie Usług Projektowych 

BIMAT sp. z o.o. i Biurze Projektów Budownictwa Morskiego BIMOR sp. z o.o. w Szczecinie 
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2) o znaczeniu kryteriów dostępności zaplecza dowozowo-odwozowego decyduje: 

 ilość podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w obrębie regionu szczecińskiego i 

węzła szczecińskiego159, 

 podział potencjalnej masy ładunkowej obsługiwanej przez terminal na ładunki lądowe 

oraz kierowane do portów w Szczecinie i Świnoujściu (tabela nr 22.). 

 

Szacunkowe współczynniki wagi kryteriów różnicujących podaje tabela nr 26. 

 

Tabela nr 26. 

Współczynniki wagi kryteriów różnicujących 

1 Kryterium nakładów inwestycyjnych 0,30 

2 

K
ry

te
ria

 k
os

zt
ów

 
ek

pl
oa

ta
cy

jn
yc

hs
 Kryteria dostępności 

zaplecza dowozowo-
odwozowego 

w obrębie regionu szczecińskiego, 0,14*) / 0,16**) 

3 w obrębie węzła szczecińskiego 0,10*) / 0,08**) 

4 dla portów Szczecin I Świnoujście 0,16 

5 Kryterium dostępności zaplecza krajowego I zagranicznego 0,20 

6 Kryterium lokalnych podatków od nieruchomości 0,10 

Razem 1,00 

*) - przed wejściem Polski do Unii Europejskiej 

**) - po wejściu Polski do Unii Europejskiej 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Znając współczynniki wagi sześciu kryteriów różnicujących oraz wyniki badań z 

użyciem tych kryteriów można każdemu wariantowi przyporządkować wypadkową pozycję w 

szeregu, od najmniej do najbardziej efektywnych ekonomicznie. Będzie to ostateczne miejsce 

jaki zajmie dany wariant w wyniku badania wszystkimi analizowanymi kryteriami. Do 

obliczeń należy wykorzystać poniższy wzór: 

 

                                                 
159 W 2000 roku w obrębie węzła szczecińskiego zarejestrowanych było 57 182 podmioty gospodarcze, 

natomiast ilość podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w regionie szczecińskim podaje tabela nr 23. 
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M – wartość liczbowa miejsca jakie zajął dany wariant lokalizacji terminalu w wyniku 

badania wszystkimi kryteriami różnicującymi (1,0< M<5,0) 

mi – wartość liczbowa miejsca jakie zajął dany wariant lokalizacji terminalu w wyniku 

badania i-tym kryterium różnicującym (1,0< m<5,0), 

wi – waga i-tego kryterium różnicującego. 
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ROZDZIAŁ 6  

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI LOKALIZACJI 

TERMINALU MIĘDZYNARODOWYCH PRZEWOZÓW 

MULTIMODALNYCH W WĘŹLE SZCZECIŃSKIM 

6.1. Warianty lokalizacji terminalu w węźle szczecińskim 

Dla potrzeb analizy wyznaczono pięć wariantów lokalizacji terminalu 

międzynarodowych przewozów multimodalnych w węźle szczecińskim (załącznik 3): 

1) Goleniów, 

2) Kluczewo k/Stargardu Szczecińskiego, 

3) Wielgowo, 

4) Ostrów Grabowski, 

5) Kołbaskowo. 

Powyższe lokalizacje  spełniają wszystkie kryteria warunkujące: posiadają 

odpowiednio dużą powierzchnię, dostęp do infrastruktury lądowej i są położone z dala od 

dzielnic mieszkaniowych. Za wyjątkiem Ostrowia Grabowskiego, cztery warianty lokalizacji 

to tereny położone na obrzeżach aglomeracji szczecińskiej. Goleniów, Wielgowo, Kluczewo i 

Szczecin-Gumieńce są usytuowane odpowiednio na północny-wschód, wschód, południowy-

wschód i południowy-zachód od centrum Szczecina. Warianty te są zatem reprezentatywne 

dla najważniejszych kierunków dystrybucji ładunków w obszarze regionu szczecińskiego. 

Ostrów Grabowski jest jedynym wariantem lokalizacji położonym centralnie w stosunku do 

obszaru miasta. Teren ten jest położony w portowej dzielnicy Międzyodrza. 

Przyjmuje się założenie, że wszystkie wybrane lokalizacje są jednakowo podatne pod 

budowę terminalu. Realizacja inwestycji o zakładanych parametrach techniczno-

technologicznych będzie w każdym przypadku zgodna z miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego. Bez względu na to, który wariant lokalizacji zostanie 

wybrany, nowowybudowany terminal będzie się charakteryzował tym samym obciążeniem 

masą ładunkową. Takie same będą ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania jego 
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eksploatacji. Różnice między poszczególnymi wariantami lokalizacji dotyczyć będą 

wybranych pozycji kosztów inwestycyjnych i kosztów eksploatacyjnych. O wyborze 

najlepszej lokalizacji zadecydują odpowiednio dobrane kryteria różnicujące. 

6.1.1. Goleniów 

Goleniów to miejscowość położona 23 km na północny-wschód od prawobrzeżnej 

części Szczecina. Teren pod budowę terminalu multimodalnego przylega do południowego 

odcinka obwodnicy Goleniowa będącej odcinkiem drogi międzynarodowej Nr 3 i 6 

(załącznik 4). Ten niezalesiony i niezabudowany obszar ma powierzchnię ok. 300 hektarów. 

Większa część obszaru to częściowo podmokłe łąki. Ograniczają go od północy i południa 

drogi lokalne, od zachodu linia lasu, a od wschodu droga Nr 3 i 6. Ze wszystkich stron teren 

jest izolowany lasami należącymi do kompleksu Puszczy Goleniowskiej. Najbliższe 

zabudowania mieszkalne są oddalone o ok. 2 km. Omawiany teren nosi nazwę 

Goleniowskiego Parku Technologicznego i istnieje kilka alternatywnych koncepcji jego 

zagospodarowania. Najpoważniejszą z nich jest plan wybudowania w tym miejscu miejskiego 

wysypiska śmieci160. Obecnie teren w ok. 60 % stanowi własność prywatną, a pozostała część 

pozostaje w gestii Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa (AWRSP)161. 

Teren pod budowę terminalu posiada korzystne warunki gruntowe i wodne162. Teren 

jest płaski, deniwelacja maksymalnie rzędu 0,5 m. Pod warstwą gleby o miąższości 0,3-

0,4 m ppt163 zalega ciągła warstwa piasków drobno i średnioziarnistych. Orientacyjne naciski 

na podłoże piaskowe, po zdjęciu warstwy gleby przyjmować można na wysokości 1,2-

1,5 kG/cm2. Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle występuje na głębokości 1,2-

1,6 m ppt. Środowisko wodne można uznać za agresywne w stosunku do betonu, dlatego 

fundamenty budynków powinny być wykonane z betonu odpornego na agresywne działanie 

wody (cement hutniczy). 

Droga Nr 3 i 6 jest najważniejszym szlakiem transportowym łączącym węzeł 

szczeciński z nadmorskim pasem regionu szczecińskiego, od Świnoujścia aż do Darłowa. 

Droga ta prowadzi do drugiego co do wielkości miasta regionu - Koszalina. Wybrany teren 

posiada również dobry dostęp do infrastruktury kolejowej. W jego bezpośrednim sąsiedztwie 

                                                 
160 Kłys J.A. – Dyskretny urok wysypiska, ... s. 21-22 
161 Na podstawie informacji z Biura Ewidencji Gruntów Urzędu Powiatowego w Goleniowie 
162 Dane zawarte w tym akapicie pochodzą z dokumentacji geologiczno-inżynierskiej inwestycji zlokalizowanej 

w bezpośrednim sąsiedztwie terenu pod budowę terminalu (Dokumentacja geologiczno-techniczna dla etapu 
projektu techniczno-roboczego pod tuczarnię i gnojownik w Jankowie, ... s. 5-10) 
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przebiega magistrala kolejowa Szczecin-Świnoujście. Miejsce to jest oddalone o ok. 19 km, 

licząc wzdłuż trakcji kolejowej, od węzłowej stacji Szczecin-Dąbie. 

Dodatkowym atutem lokalizacji terminalu pod Goleniowem jest bliskość drogi 

wojewódzkiej Nr 113, która w przyszłości ma stanowić północną obwodnicę aglomeracji 

szczecińskiej. Znacznie skróci ona drogę do lewobrzeżnej części miasta, choć utrudnieniem 

będzie konieczność korzystania z przeprawy promowej Police - Święta. 

6.1.2. Kluczewo k/Stargardu Szczecińskiego 

Kluczewo to peryferyjna dzielnica Stargardu Szczecińskiego oddalona o 5 km na 

południowy zachód od centrum miasta. Wyboru Kluczewa na lokalizację terminalu 

multimodalnego dokonano ze względu na istniejące tu poradzieckie lotnisko wojskowe. 

Kompleks obszaru z budowlami po byłej Armii Radzieckiej zajmuje obszar ok. 600 h. W 

zamierzeniach planistycznych obszar ten przewidziany jest do pełnienia funkcji składowej, 

przetwórczej i handlowej. Teren jest włączony w granice administracyjne Stargardu 

Szczecińskiego.  

 Kompleks terenu w Kluczewie obejmuje164: 

1) kompletny układ pasów startowych lotniska z pasem głównym długości 2500 m i 

szerokości 60 m, 

2) magazyn paliw płynnych z siecią rozprowadzającą, 

3) około 80 naziemnych budynków hangarowo-magazynowych, 

4) dwie bocznice kolejowe,  

5) sieć dróg lokalnych utwardzonych, 

6) budynki administracyjne i magazynowe, 

7) budynki mieszkalne zlokalizowane w czterech osiedlach, 

8) inne obiekty takie jak: hale sportowe, korty tenisowe, szpital, pawilony handlowe, szkoły, 

punkty gastronomiczne. 

Teren przewidywany pod budowę terminalu zajmuje ok. 100 ha i w całości stanowi 

własność gminy Stargard Szczeciński. Wykorzystanie dla potrzeb terminalu istniejącej 

infrastruktury znacznie obniżyłoby koszty budowy. Z drugiej strony, lotnisko położone jest 6 

km od drogi krajowej Nr 10 Stargard Szczeciński - Szczecin i konieczna byłaby budowa 

                                                                                                                                                         
163 m ppt  = metrów pod powierzchnią terenu 
164 http://www.celarf.gov.pl 
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odpowiedniego połączenia drogowego. Inwestycja ta mogłaby być połączona z projektowaną 

budową południowej obwodnicy Stargardu Szczecińskiego (załącznik 5). 

Teren wokół płyty lotniska jest płaski i stanowi fragment wysoczyzny 

polodowcowej165. Podłoże budują grunty spoiste: gliny i piaski gliniaste, a także grunty 

niespoiste. Na stropie warstw rodzimych zalegają nasypy niekontrolowane, głównie gruzowo-

mineralne, o miąższości 1,0-2,5 m ppt. Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym utrzymuje 

się w warstwie nasypów na głębokościach 1,40-1,6 m ppt.  

Byłe lotnisko w Kluczewie jest najbardziej skażonym obiektem poradzieckim w kraju. 

Dewastacja naturalnego środowiska, a w szczególności zanieczyszczenie gruntów i wód 

podziemnych, osiągnęły tu skalę katastrofy ekologicznej. Łączna powierzchnia rozpoznanych 

zanieczyszczeń produktami ropopochodnymi wynosi obecnie około 50 ha. Powierzchnia 

sześciu największych plam paliwa na wodach podziemnych wynosi ok. 25 ha166. 

Wariant lokalizacji terminalu w Kluczewie umożliwia dobry dostęp do południowej 

części regionu szczecińskiego leżącej wzdłuż drogi krajowej Nr 10. Dojazd do 

międzynarodowych dróg Nr 3 i 6 prowadzących do północnych i zachodnich obszarów 

regionu jest możliwy poprzez lokalne połączenia drogowe Stargard - Goleniów (Nowogard) i 

Stargard - Pyrzyce. Drogi te należałoby zmodernizować dla potrzeb zwiększonego ruchu 

pojazdów ciężarowych. Od prawobrzeżnej części Szczecina lotnisko w Kluczewie jest 

oddalone o ok. 25 km. 

W bezpośrednim sąsiedztwie lotniska przechodzi linia kolejowa Stargard Szczeciński 

- Pyrzyce - (Kostrzyn). Linia ta nie jest zelektryfikowana i w obecnym stanie nie nadaje się do 

obsługi pociągów multimodalnych. Niezbędne byłoby zmodernizowanie, zgodnie z 

wymogami umowy AGTC, 10-kilometrowego odcinka tej linii od lotniska do stacji Stargard 

Szczeciński. Modernizacja linii na całej jej długości pozwoliłaby na skrócenie czasu dojazdu 

do terminalu z kierunku magistrali nadodrzańskiej167. 

6.1.3. Wielgowo 

Wielgowo jest dzielnicą Szczecina położoną na obrzeżach prawobrzeżnej części 

miasta. Pod budowę terminalu wyznaczono teren zawarty między ulicą Tczewską, a linią 

                                                 
165 Dane zawarte w tym akapicie pochodzą z dokumentacji geologiczno-inżynierskiej inwestycji zlokalizowanej 

w bezpośrednim sąsiedztwie terenu pod budowę terminalu (Dokumentacja technicznych badań podłoża 
gruntowego do projektu technicznego zbiornika cementu na terenie JWAR w Kluczewie, ... s. 3-7) 

166 Informacja o pracach rekultywacyjnych realizowanych ..., s. 3 
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kolejową Szczecin - Stargard Szczeciński, na wschód od autostrady (załącznik 6). Teren  o 

powierzchni ponad 100 ha jest niezabudowany, a w około 30 % zalesiony. Tereny leśne są 

własnością Lasów Państwowych, we władaniu Nadleśnictwa Kliniska. Niezalesiony obszar 

stanowią pola orne i podmokłe łąki będące własnością gminy Szczecin168. Najbliższe 

zabudowania mieszkalne znajdują się w odległości ok. l km i oddzielone są od omawianego 

terenu pasem ogródków działkowych oraz ruchliwą trakcją kolejową. 

W podłożu terenu pod warstwą gleby humusowej o miąższości 0,2–0,6 m ppt 

występują grunty nośne (nośność ok.0,8 kG/m2)169. Lokalnie występują grunty słabonośne: 

torfy i namuły o miąższości 0,3-2,0 m ppt. Warunki wodne są mało korzystne z uwagi na 

płytkie występowanie wody gruntowej na głębokości 0,2-1,3 m ppt. W okresie wysokich 

stanów woda gruntowa występuje na powierzchni terenu. 

Zaletą tej lokalizacji jest bardzo dobry dostęp do infrastruktury transportowej. 

Pobliska autostrada jest obwodnicą miasta i stanowi jednocześnie fragment międzynarodowej 

drogi tranzytowej Nr 3 i 6. Linia kolejowa, do której przylega omawiany teren, to główna 

magistrala prowadząca do Stargardu Szczecińskiego i dalej do Gdańska lub Poznania. Co 

ważne, w odległości 3,5 km na wschód od tego terenu, znajduje się węzłowa stacja Szczecin-

Dąbie, miejsce w którym zbiegają się trzy magistrale kolejowe: nadodrzańska, poznańska i 

świnoujska. 

Niewielka część wyznaczonego terenu jest obecnie wykorzystywana jako punkt 

przeładunkowy węgla i paliw ciekłych. Jest to również miejsce składowania ładunków. 

Węgiel formowany jest w niewielkie pryzmy na utwardzonych i ogrodzonych placach 

przylegających do linii bocznicy kolejowej. Obok znajdują się odpowiednio zabezpieczone 

stanowiska dla cystern z paliwem. Można zatem uznać, że budowa terminalu nie zmieni 

obecnego wykorzystania tego terenu, a jedynie powiększy się obszar, na którym realizowane 

będą usługi przeładunkowo-składowe. 

6.1.4. Ostrów Grabowski 

Wyspa Ostrów Grabowski zajmuje ważne miejsce w planach rozwojowych portu 

szczecińskiego. W 1975 roku, kiedy rozpoczęła działalność Tymczasowa Baza Kontenerowa 

                                                                                                                                                         
167 Połączenie kolejowe Kostrzyn - lotnisko w Kluczewie przez stację Szczecin Dąbie ma długość 137 km, 

natomiast przez Pyrzyce ma długość 90 km 
168 Na podstawie informacji z Biura Ewidencji Gruntów Urzędu Miejskiego w Szczecinie. 
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przy nabrzeżu Czeskim, zakładano że teren bazy zostanie przekształcony w przyszłości w 

terminal kontenerowy poprzez rozbudowę infrastruktury portowej na obszarze pobliskiej 

wyspy. Niestety, nie udało się dotąd zrealizować planów inwestycyjnych. W efekcie 

przygotowawczych prac budowlanych połączono Ostrów Grabowski ze stałym lądem, 

wybudowano połączenie drogowe i częściowo utwardzono pozyskany teren. Wyspa włączona 

jest do portowego systemu zasilania energetycznego i systemu odprowadzania ścieków. 

 

 

Rysunek nr 50. 

Projekt lokalizacji terminalu kontenerowego na Ostrowiu Grabowskim  

Źródło: Container terminal in the port ..., s. 29 

 

Wnętrze wyspy jest trudno dostępne, ponieważ jest ona porośnięta krzewami, wikliną 

itp170. Ponadto niektóre fragmenty pokryte są świeżym i bardzo luźnym materiałem 

pogłębiarskim. Brzegi Odry nie są umocnione. Miąższość refulatów, z których zbudowana 

jest wyspa waha się od 4,5 do 8,0 m Stąd, istnieje konieczność zastosowania każdorazowo 

technologii palowania, dla posadowienia jakichkolwiek obiektów inżynieryjnych. 

                                                                                                                                                         
169 Dane zawarte w tym akapicie pochodzą z dokumentacji geologiczno-inżynierskiej inwestycji zlokalizowanej 

w bezpośrednim sąsiedztwie terenu pod budowę terminalu (Dokumentacja technicznych badań podłoża 
gruntowego do projektu: Szczecin-Wielgowo – zajezdnia ..., s. 3-8) 

170 Dane zawarte w tym akapicie pochodzą z dokumentacji geologiczno-inżynierskiej inwestycji zlokalizowanej 
na Ostrowiu Grabowskim (Dokumentacja geologiczno-inżynierska podłoża projektowanej stalowni na wyspie 
Ostrów Grabowski w Szczecinie, ... s. 4-10) 
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Budowa infrastruktury przeładunkowo-składowej na Ostrowie Grabowskim wchodzi 

obecnie w skład projektu modernizacji portu, którego finansowanie pochodzić ma z kredytu 

Banku Światowego. Projektowana infrastruktura obejmuje (rys. nr 50.)171 : 

1) nabrzeże o długości 440 m i głębokości 10,5 m, o zdolności przeładunkowej dwóch 

stanowisk statkowych - ponad l mln ton drobnicy zjednostkowanej i konwencjonalnej, 

2) pomost dla statków ro-ro, 

3) otwarte place składowe i magazyn o łącznej powierzchni ponad 15 ha. 

Przewiduje się, że prace budowlane powinny się rozpocząć w 2001 roku i zakończyć 

w 2003 roku. 

Wybór Ostrowia Grabowskiego na lokalizację terminalu ściśle wiąże się z powyższą 

inwestycją. Infrastruktura przeładunkowo-składowa budowana na potrzeby portu, mogłaby 

stać się pierwszym etapem budowy terminalu - centrum logistycznego, działającego na rzecz 

całego regionu szczecińskiego. Docelowo inwestycja może objąć całą wyspę (ok. 50 ha) i 

przyległe tereny w ciągu ulicy Hryniewieckiego (30-50 ha). 

Wyznaczony teren jest położony w strefie przemysłowej Międzyodrza, z dala od 

obszarów mieszkalnych (załącznik 7). Stanowi w całości własność Skarbu Państwa, we 

władaniu Zarządu Morskiego Portu Szczecin-Świnoujście172. Choć obecnie obszar ten jest 

trudno dostępny dla transportu drogowego i kolejowego - sytuacja ta ma się znacznie 

poprawić. Równolegle do infrastruktury portowej na Ostrowie Grabowskim, jest budowana 

przeprawa drogowa i kolejowa poprzez Parnicę, łącząca region przeładunków drobnicowych 

z zapleczem. Przeprawa skróci czas dojazdu do Ostrowia Grabowskiego dla samochodów 

ciężarowych i znacznie zwiększy przepustowość istniejącego połączenia kolejowego. 

Terminal będzie bezpośrednio połączony z ulicą Gdańską - śródmiejskim ciągiem drogowym 

łączącym lewobrzeżną i prawobrzeżną część Szczecina, oraz z parkiem kolejowym 

tworzącym stację Szczecin Port Centralny. Na poprawę dostępności terenu wyspy wpłyną 

również dodatkowe inwestycje realizowane w ciągu ulicy Gdańskiej. Prace obejmują budowę 

mostu Nowocłowego nad Regalicą oraz modernizację węzła drogowego w rejonie Basenu 

Górniczego. 

                                                 
171 http://www. port.szczecin.pl/index_pl.htm 
172 Na podstawie informacji z Biura Ewidencji Gruntów Urzędu Miejskiego w Szczecinie. 
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6.1.5. Kołbaskowo 

Kołbaskowo, to miejscowość położona przy granicy polsko-niemieckiej, ok. 7 km od 

granic lewobrzeżnej części Szczecina. Dwa kilometry na zachód od Kołbaskowa znajduje się 

największe w województwie zachodniopomorskim drogowe przejście graniczne. Przejście to 

zlokalizowane jest na międzynarodowej drodze E 28 Berlin - Szczecin - Gdańsk. Na odcinku 

od Berlina do Szczecina droga ta posiada parametry autostrady. 

Teren pod budowę terminalu multimodalnego położony jest na północ od drogi E 28, 

na odcinku pomiędzy Kołbaskowem a przejściem granicznym (załącznik 8). Od wschodu i 

północy teren ogranicza lokalna droga Kołbaskowo - Smolęcin - Barnisław, a od zachodu 

granica państwa. Cały obszar zajmuje powierzchnię ok. 200 ha i wykorzystywany jest 

obecnie pod uprawy rolne. Niewielki, ok. 6-hektarowy teren przyległy do drogi Kołbaskowo-

Smolęcin jest wykorzystywany jako wysypisko śmieci. Omawiany teren stanowi w 52 % 

własność prywatną, w 34 % własność gminy Kołbaskowo, a w 14 % własność AWRSP173.  

W podłożu badanego obszaru, do głębokości 4,0 m ppt, występują plejstoceńskie 

osady typu zastoiskowego: pyły, gliny pylaste i piaszczyste, podrzędne iły174. Osady te 

przykrywa warstwa nasypów niekontrolowanych o mocno zróżnicowanej miąższości 

wahającej się od 0,5 do 2,0 m. Warunki wodne są niekorzystne, woda gruntowa o zwierciadle 

napiętym nawiercona została na głębokościach wahających się od 1,3 do 2,9 m ppt. 

Lokalizacja terminalu w Kołbaskowie pozwala na szybki dostęp do klientów 

zlokalizowanych w niemieckiej części regionu szczecińskiego. Autostrada A6 (E 28) 

umożliwia dotarcie do prawobrzeżnej części Szczecina oraz do wszystkich dróg 

wyjazdowych prowadzących do północnych, wschodnich i południowych obszarów regionu. 

Droga wojewódzka Nr 117 Kołbaskowo - Szczecin-Gumieńce stanowi najkrótsze połączenie 

omawianego terenu z lewobrzeżną częścią miasta. W przyszłości, od drogi Nr 117 odchodzić 

będzie zachodnia obwodnica Szczecina. 

Dostęp do infrastruktury kolejowej jest możliwy dzięki linii Szczecin - Berlin 

przebiegającej w pobliżu wyznaczonego terenu. Linia ta będzie stopniowo zyskiwać na 

znaczeniu, w miarę wzrostu wymiany handlowej Polski z Niemcami i krajami Europy 

Zachodniej. Dla potrzeb terminalu niezbędna jest modernizacja omawianej linii na odcinku 

                                                 
173 Na podstawie informacji z Biura Ewidencji Gruntów Urzędu Powiatowego w Szczecinie. 
174 Dane zawarte w tym akapicie pochodzą z dokumentacji geologiczno-inżynierskiej inwestycji zlokalizowanej 

w bezpośrednim sąsiedztwie terenu pod budowę terminalu (Dokumentacja geologiczna dla ustalenia 
warunków geologiczno-inżynierskich pod projektowaną zabudowę handlowo-przemysłowo-mieszkalną w 
Barnisławiu, ... s. 3-7) 



 170 

Kołbaskowo - Szczecin-Gumieńce. Połączenie to będzie wykorzystywane przez wszystkie 

pociągi przyjeżdżające i wyjeżdżające z terminalu w kierunku: Stargardu Szczecińskiego 

Gryfina i Pasewalku. Można założyć, że część wagonów będzie rozrządzana na stacji 

Szczecin-Gumieńce, co skróci czas dojazdu wagonów kierowanych do portów w Szczecinie i 

Świnoujściu z pominięciem przeładunków na terminalu. 

W celu radykalnej poprawy dojazdu do i z terminalu należałoby wybudować 

dodatkowe połączenie kolejowe poprzez Międzyodrze, łączące linię berlińską i magistralę 

nadodrzańską pomiędzy miejscowościami Kołbaskowo i Daleszewo. 

6.2. Analiza wariantów z użyciem kryteriów różnicujących 

6.2.1. Kryterium nakładów inwestycyjnych 

6.2.1.1. Koszty przygotowania dokumentacji projektowej 

 Ocenia się, że koszty przygotowania dokumentacji projektowej stanowią ok. 5 % 

całkowitych nakładów inwestycyjnych. W przypadku pięciu wariantów lokalizacji terminalu 

koszty te będą bardzo zbliżone. Konsultacje przeprowadzone w dużych biurach projektowych 

w Szczecinie pozwalają przyjąć tezę, że różnice w wydatkach na opracowanie niezbędnej 

dokumentacji dla poszczególnych wariantów lokalizacji będą w przybliżeniu równe błędowi 

jaki popełniamy przy szacowaniu tychże kosztów. Zatem, ta składowa nakładów 

inwestycyjnych nie pozwala na zróżnicowanie badanych wariantów lokalizacji. 

6.2.1.2. Koszty pozyskania terenu pod budowę 

Wielkość wydatków związanych z pozyskaniem terenu pod budowę zależy od wielu 

czynników. Najważniejsze z nich to rodzaj własności gruntu oraz nastawienie do transakcji 

sprzedaży jego obecnego prawnego właściciela. Jeżeli będzie to własność prywatna to można 

założyć, że właściciel będzie chciał odnieść maksymalny zysk z tego typu transakcji. W 

przypadku, gdy właścicielem jest gmina lub inny podmiot uspołeczniony to jego nastawienie 

może odbiegać od chęci jednorazowego i szybkiego zysku. Właściciel gruntu mógłby na 

przykład wnieść aportem teren pod budowę stając się udziałowcem w spółce, która zbuduje i 

będzie eksploatowała terminal. Aby możliwe było porównanie kosztów pozyskania terenu 
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pod budowę terminalu Autor przyjmuje następujące założenia mające zastosowanie dla 

każdego z badanych wariantów lokalizacji: 

1) dla potrzeb inwestycji potrzebny jest teren o powierzchni 50  ha, 

2) bez względu na to kto jest prawnym właścicielem gruntu nabycie gruntu nastąpi poprzez 

transakcje jego kupna-sprzedaży, 

3) o cenie sprzedaży decydować będzie wartość rynkowa gruntu. 

Wartość rynkową gruntu można ustalić w drodze wyceny przez rzeczoznawcę 

majątkowego. Autor po konsultacji z rzeczoznawcą, w oparciu o informacje z biur ewidencji 

gruntów175 i urzędów skarbowych176, określił następujące jednostkowe ceny gruntów na 

terenach planowanych pod budowę terminalu: 

1) Goleniów – 0,5-2 DM/m2, 

2) Kluczewo – 6-9 DM/m2 

3) Wielgowo – 5-7 DM/m2, 

4) Ostrów Grabowski – 10-15 DM/m2, 

5) Kołbaskowo – 5-6 DM/m2. 

Powyższe ceny uwzględniają nie tylko lokalną wartość gruntu ale również koszty 

zmiany jego przeznaczenia, tak aby mógł być wykorzystany pod budowę terminalu. W 

przypadku gruntów rolnych konieczne jest wniesienie opłaty za ich odrolnienie, dotyczy to 

części terenu w przypadku dwóch wariantów lokalizacji: Goleniów i Kołbaskowo. 

Dodatkowo dla wariantu lokalizacji uwzględniono dodatkowy koszt związany z wyłączeniem 

części gruntów z produkcji leśnej177. 

6.2.1.3. Koszty wyrównania i utwardzenia gruntów 

Każdy z badanych wariantów lokalizacji terminalu charakteryzuje się odmiennymi 

warunkami geologicznymi. To one mają zasadniczy wpływ na koszty przygotowania gruntów 

pod budowę infrastruktury terminalu. Autor zapoznał się z istniejącą dokumentacją 

geologiczną dotyczącą analizowanych terenów178. Na podstawie badań geologiczno-

inżynierskich podłoża można określić zakres niezbędnych prac budowlanych w celu 

wyrównania, melioracji i utwardzenia gruntów. Autor zakłada, że bez względu na lokalizację 

                                                 
175 Biura Ewidencji Gruntów Urzędów Miejskich i Powiatowych w Szczecinie, Policach, Stargardzie 

Szczecińskim i Goleniowie 
176 Urzędy skarbowe udostępniają akty notarialne zawartych transakcji kupna-sprzedaży 
177 Opłaty za odrolnienie i wyłączenie gruntów z produkcji leśnej normuje Ustawa o ochronie gruntów rolnych i 

leśnych (Dz. U. Nr 16 z 3.02.1995 r. poz. 78) 
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terminalu w efekcie przygotowania gruntu pod budowę musi on spełniać określone 

wymagania dotyczące dopuszczalnego obciążenia, poziomu wód gruntowych, itd. 

Najważniejsze pozycje robót ziemnych i inżynieryjnych, których koszty będą się różniły dla 

poszczególnych wariantów lokalizacji, obejmują: 

1) usunięcie części gruntu – zdjęcie warstw wierzchnich słabonośnych, 

2) odwodnienie gruntu – drenaż, 

3) palowanie, 

4) formowanie i zagęszczanie nasypów na których będzie posadowiona infrastruktura 

terminalu. 

Poprzez infrastrukturę terminalu Autor rozumie budowle inżynieryjne niezbędne dla 

eksploatacji terminalu multimodalnego typu lądowego (patrz rozdział 3.2.2.). Powierzchnia 

obszaru objętego robotami ziemnymi i inżynieryjnymi dla każdego z analizowanych 

wariantów wyniesie 30 ha. Ta powierzchnia będzie wykorzystana w pierwszej fazie 

eksploatacji terminalu, zatem powinna być wcześniej wyrównania, utwardzona i 

zmeliorowana. Pozostałe 20 ha będzie stanowiło rezerwę terenu dla rozwijającego się 

terminalu. Jest to o tyle istotne, że terminal ma pełnić rolę centrum logistycznego i zakres 

oferowanych przez niego usług transportowo-składowo-przemysłowych będzie się z czasem 

rozszerzał. 

 

Tabela nr 27. 

Zakres wybranych prac ziemnych i inżynieryjnych związanych z wyrównaniem i utwardzeniem 
gruntu dla poszczególnych wariantów lokalizacji terminalu 

Warianty 
lokalizacji 

Rodzaj i zakres prac ziemnych i inżynieryjnych 

Usunięcie warstw 
słabonośnych 

Drenaż Palowanie Formowanie nasypu 

Goleniów do głębokości 0,3 m - - - 

Kluczewo do głębokości 1,7 m + - o wysokości 1,2 m 

Wielgowo do głębokości 0,4 m + - o wysokości 1,0 m 

Ostrów 
Grabowski 

karczowanie krzaków i 
podszycia 

+ + o wysokości 0,9 m 

Kołbaskowo do głębokości 1,2 m + - o wysokości 0,8 m 

Źródło: Opracowanie własne 

 

                                                                                                                                                         
178 Dokumentacja technicznych badań podłoża gruntowego była sporządzona dla celów innych inwestycji 
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Po konsultacji z projektantami oraz wykonawcami prac budowlanych wyznaczony 

został zakres prac dla wymienionych wcześniej pozycji robót budowlanych. Tabela nr 27 

pokazuje rodzaj i zakres robót ziemnych i inżynieryjnych, które powinny być wykonane dla 

każdego wariantu lokalizacji 

 Biorąc do obliczeń jednostkowe ceny robót budowlanych można oszacować koszty 

powyższych prac, a dzięki temu uszeregować warianty lokalizacji od najmniej do najbardziej 

kosztownego. Na podstawie cenników aktualnych w trzecim kwartale 2001 roku ustalono 

następujące ceny jednostkowe179: 

1) usunięcie warstw słabonośnych – 45 DM/m3, 

2) karczowanie krzaków i podszycia – 5 000 DM/ha, 

3) drenaż – 10 000 DM/ha, 

4) palowanie – 70-90 DM/m2, 

5) formowanie nasypu – 18 DM/m3. 

W wyniku obliczeń ustalono następujące koszty sumaryczne analizowanych prac 

budowlanych: 

1) Goleniów – 4,1 mln DM, 

2) Kluczewo – 14,8 mln DM, 

3) Wielgowo – 11,1 mln DM, 

4) Ostrów Grabowski – 21,4-27,4 mln DM, 

5) Kołbaskowo – 20,8 mln DM 

Przykładowe obliczenia dla wariantu lokalizacji Wielgowo: 

Koszt usunięcia warstwy słabonośnej: 300 000 m2  0,4 m  45 DM/m3 = 5 400 000 DM 

Koszt drenażu: 30 ha  10 000 DM/ha = 300 000 DM 

Koszt sformowania nasypu: 300 000 m2  1,0 m  18 DM/m3 = 5 400 000 DM 

Koszt sumaryczny: 5 400 000 DM + 300 000 DM + 5 400 000 DM = 11 100 000 DM 

 Dla wariantu Kluczewo uwzględniono jedynie koszt przygotowania gruntu 

zajmującego powierzchnię 15 ha. Pozostałe 15 ha stanowi już utwardzony teren w postaci 

płyty lotniska (patrz rozdział 6.1.2.). Dodatkowo, koszt sumaryczny uwzględnia koszt 

rekultywacji gruntów wynoszący ok. 1,3 mln DM180. Wynika to z założenia, że inwestor 

będzie musiał na własny koszt zrekultywować dotychczas nieoczyszczone grunty. 

                                                                                                                                                         
zlokalizowanych na analizowanych terenach lub w ich bezpośrednim pobliżu 

179 Biuletyn cen robót ziemnych i inżynieryjnych ..., s. 8, 9, 120 
180 Koszt rekultywacji oszacowano na podstawie informacji Wydziału Ochrony Środowiska 

Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 
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6.2.1.4. Koszt doprowadzenia podstawowych mediów 

Duży wpływ na wielkość nakładów inwestycyjnych mają koszty doprowadzenia 

niezbędnych mediów, tzn. energii elektrycznej oraz wody. Oszacowanie różnic w kosztach 

pomiędzy poszczególnymi wariantami lokalizacji wymaga sporządzenia szczegółowych 

projektów inżynierskich, w uzgodnieniu z lokalnymi zakładami energetycznymi oraz 

zakładami wodociągów i kanalizacji. Tylko specjaliści w tej dziedzinie mogą określić zakres 

niezbędnych robót budowlano-instalacyjnych dla każdego z analizowanych wariantów. Jest to 

jednak zarówno czasochłonne jak i kosztowne. Autor, nie mogąc uzyskać wszystkich danych 

niezbędnych dla sporządzenia pełnych kalkulacji kosztowych, podjął się szacunku jedynie 

największych pozycji wśród kosztów różniących poszczególne warianty lokalizacji. Należą 

do nich: 

1) koszty budowy linii napowietrznej łączącej terminal z istniejącą siecią energetyczną 

wysokiego napięcia (minimum 110 kV), 

2) koszty budowy GPZ (głównego punktu zasilania) stanowiącego stację transformatorową 

110/15 kV lub 220/110/15 kV, 

3) koszty budowy rurociągu zasilającego terminal w wodę (magistrala wodna 225PE) 

łączącego terminal z najbliższą pompownią wody, 

4) koszt budowy rurociągu tłocznego odprowadzającego ścieki do najbliższego kolektora lub 

oczyszczalni ścieków. 

Zakresy powyższych robót dla analizowanych wariantów podaje tabela nr 28181. 

Po konsultacji ze specjalistami wyznaczono następujące koszty jednostkowe 

analizowanych robót182: 

1) budowa 1 km linii napowietrznej wysokiego napięcia 220 kV – 150-175 000 DM, 

2) budowa 1 km linii napowietrznej wysokiego napięcia 110 kV – 125-150 000 DM, 

3) budowa GPZ 110/15 kV – 5-6 mln DM, 

4) budowa GPZ 220/110/15 kV – 7,5-9 mln DM, 

5) budowa 1 km magistrali wodnej 225PE – 150 000 DM, 

6) budowa 1 km rurociągu tłocznego – 150-175 000 DM. 

Szacunkowe sumaryczne koszty dla poszczególnych wariantów lokalizacji wynoszą: 

1) Goleniów – 6,6-7,7 mln DM, 

2) Kluczewo – 5,5-6,6 mln DM, 

                                                 
181 Na podstawie konsuultacji z Działem Rozwoju Sieci Zakładów Energetycznych Szczecin 
182 jw. 
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3) Wielgowo – 6,0-7,1 mln DM, 

4) Ostrów Grabowski – 6,0-7,1 mln DM, 

5) Kołbaskowo – 7,9-9,6 mln DM. 

 

Tabela nr 28. 

Zakres wybranych robót związanych z doprowadzeniem energii elektrycznej oraz wody dla 
poszczególnych wariantów lokalizacji 

Warianty 
lokalizacji 

Rodzaj i zakres prac budowlano-instalacyjnych 

Budowa linii 
napowietrznej 

wysokiego napięcia 
Budowa GPZ 

Budowa magistrali 
wodnej 

Budowa rurociągu 
tłocznego na ścieki 

Goleniów 
linia 110 kV 

długości 0,5 km 
110/15 kV magistrala 225PE 

długości 7,0 km 
rurociąg tłoczny 
długości 3,0 km 

Kluczewo 
linia 110 kV 

długości 3,0 km 
110/15 kV - rurociąg tłoczny 

długości 1,0 km 

Wielgowo 
linia 110 kV 

długości 0,5 km 
110/15 kV magistrala 225PE 

długości 2,0 km 
rurociąg tłoczny 
długości 4,0 km 

Ostrów 
Grabowski 

linia 110 kV 
długości 3,0 km 

110/15 kV magistrala 225PE 
długości 2,0 km 

rurociąg tłoczny 
długości 2,0 km 

Kołbaskowo 
linia 220 kV 

długości 4,0 km 
220/110/15 kV magistrala 225PE 

długości 5,0 km 
rurociąg tłoczny 
długości 3,5 km 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Przykładowe obliczenia dla wariantu lokalizacji Wielgowo: 

Koszt budowy 0,5 km linii napowietrznej wysokiego napięcia 110 kV: 0,5 km  125 000-

150 000 DM/km = 62 500-75 000 DM. 

Koszt budowy GPZ 110/15 kV: 5-6 000 000 DM. 

Koszt budowy 2,0 km magistrali wodnej 225PE: 2,0 km  150 000 DM/km = 300 000 DM. 

Koszt budowy 4,0 km rurociągu tłocznego: 4,0 km  150-175 000 DM/km = 600-

700 000 DM. 

Koszt sumaryczny: 62 500-75 000 DM + 5-6 000 000 DM + 300 000 DM + 600-700 000 DM 

= 5 962 000-7 075 000 DM. 
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6.2.1.5. Koszty budowy infrastruktury transportowej łączącej terminal z siecią dróg 

kołowych i kolejowych 

Terminal będzie włączony do istniejącej sieci połączeń drogowych i kolejowych. 

Koszty budowy nowych lub modernizacji istniejących połączeń transportowych mogą się 

znacznie różnić dla poszczególnych wariantów lokalizacji. Aby możliwe było porównanie 

tych kosztów wzięto pod uwagę jedynie najważniejsze roboty budowlane mające na celu 

włączenie infrastruktury transportowej terminalu. Obejmują one dwa zadania: 

1) budowa połączenia drogowego łączącego granice terminalu z najbliższą drogą 

międzynarodową, 

2) budowa połączenia kolejowego łączącego granice terminalu z najbliższą linią kolejową 

AGC lub AGTC. 

Na podstawie konsultacji przeprowadzonych z przedstawicielami spółek 

zarządzających siecią dróg kołowych i linii kolejowych183 oraz wykonawcami robót 

budowlanych184 wyznaczono poniższe zakresy niezbędnych robót budowlano-

modernizacyjnych (tabela nr 29.). 

 

Tabela nr 29. 

Zakres robót związanych z włączeniem infrastruktury transportowej terminalu 
dla poszczególnych wariantów lokalizacji 

Warianty 
lokalizacji 

Budowa połączenia drogowego Budowa połączenia kolejowego 

Goleniów 
- naprawa główna jednego toru na odcinku Goleniów-

Rurka (8 km) oraz na odcinku Rurka-Załom (7 km) 

Kluczewo 
droga Kluczewo-Lipnik (droga Nr 10) 

o długości 6 km 
budowa linii dwutorowej Stargard-Kluczewo (10 km) 

Wielgowo - - 

Ostrów 
Grabowski 

- położenie drugiego toru na przeprawie kolejowej 
przez ul. Gdańską i rzekę Parnicę 

Kołbaskowo 
- wymiana dwóch torów na odcinku Ustowo-

Gumieńce (2,5 km) i budowa linii dwutorowej 
Gumieńce-Kołbaskowo (8 km) 

Źródło: Opracowanie własne 

 

                                                 
183 Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych w Szczecinie i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii 

Kolejowych Szczecin 
184 Przędsiębiorstwo Budowlane CIROKO 
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Przyjmując jednostkowe koszty robót budowlanych w wysokości: 

1) budowa 1 km drogi asfaltowej – 600-900 000 DM, 

2) budowa lub wymiana 1 km linii kolejowej jednotorowej – 400 000 DM, 

otrzymujemy następujące szacunkowe koszty budowy infrastruktury transportowej dla 

poszczególnych wariantów lokalizacji: 

1) Goleniów – 6,0 mln DM, 

2) Kluczewo – 11,6-13,4 mln DM, 

3) Wielgowo – 0 DM, 

4) Ostrów Grabowski – 2,5-5,0 mln DM185, 

5) Kołbaskowo – 8,2 mln DM. 

6.2.1.6. Koszty sumaryczne 

Zestawienie kosztów analizowanych pozycji nakładów inwestycyjnych dla 

poszczególnych wariantów lokalizacji podaje tabela nr 30186. 

 

Tabela nr 30. 

Koszty wybranych pozycji nakładów inwestycyjnych dla poszczególnych wariantów lokalizacji 
 w mln DM 

Warianty 
lokalizacji 

Koszty pozyskania 

terenu 

Koszty 

wyrównania i 

utwardzenia 

gruntów 

Koszty 

doprowadzenia 

mediów 

Koszty 

infrastruktury 

transportowej 

Razem 

Goleniów 0,25-1,0 4,1 6,6-7,7 6,01 16,9-18,8 

Kluczewo 3,0-4,5 14,8 5,5-6,6 11,6-13,4 34,9-39,3 

Wielgowo 2,5-3,5 11,1 6,0-7,1 0 19,6-21,7 

Ostrów 
Grabowski 

5,0-7,5 21,4-27-4 6,0-7,1 2,5-5,0 34,9-47,0 

Kołbaskowo 2,5-3,0 20,8 7,9-9,6 8,2 39,4-41,6 

Źródło: Opracowanie własne 

 Sumaryczne koszty pozwalają następująco uszeregować warianty lokalizacji: 

                                                 
185 Koszt rozbudowy połączenia kolejowo-mostowego nad ul. Gdańską i rzeką Parnicą oszacowano na podstawie 

analizy kosztów obecnie budowanego połączenia drogowo-mostowego łączącego ul. Gdańską z ul. 
Hryniewieckiego (informacje ZMPS-Ś) 

186 Tabela nie uwzględnia jedynie kosztów przygotowania dokumentacji projektowej, gdyż nie pozwalają one na 
zróżnicowanie badanych wariantów lokalizacji terminalu.  
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najkorzystniejszy wariant lokalizacji – Goleniów (I miejsce), 

kolejne warianty: Wielgowo (II miejsce), Kluczewo (III-IV miejsce), Ostrów Grabowski 

(III-V miejsce), Kołbaskowo (IV-V miejsce). 

6.2.2. Kryteria kosztów eksploatacyjnych 

6.2.2.1. Kryteria dostępności zaplecza dowozowo-odwozowego 

Badanie kryteriów dostępności zaplecza dowozowo-odwozowego dokonano w oparciu 

o drogowe punkty graniczne węzła szczecińskiego (załącznik 1). 

Odległości od drogowych punktów granicznych dla poszczególnych wariantów 

lokalizacji pokazuje tabela nr 31. Prędkość przejazdu na trasie terminal - punkt graniczny 

zależna jest od parametrów technicznych drogi. Dlatego też, podzielono drogi w obszarze 

węzła na: 

1) międzynarodowe, umożliwiające poruszanie się ze średnią prędkością 70 km/h, 

2) krajowe, umożliwiające poruszanie się ze średnią prędkością 55 km/h, 

3) śródmiejskie, umożliwiające poruszanie się ze średnią prędkością 40 km/h, 

Biorąc pod uwagę powyższe prędkości obliczono czasy przejazdu do poszczególnych 

drogowych punktów granicznych (tabela nr 32.). Następnie obliczono średnie czasy przejazdu 

dla każdego wariantu lokalizacji.  

Przykładowo, dla wariantu lokalizacji Goleniów czasy przejazdu do drogowych 

punktów granicznych oraz średnie czasy przejazdu obliczono w następujący sposób: 

h
hkm

km
t AGol 11,0

/70

5,7
 , 

h
hkm

km
t BGol 34,0

/70

5,23
 , 

h
hkm

km
t CGol 56,0

/70

0,39
 , 

h
hkm

km
t DGol 49,0

/70

0,34
 , 

h
hkm

km

hkm

km
t EGol 70,0

/55

0,14

/70

5,31
 , 



 179 

Tabela nr 31. 

Odległości od drogowych punktów granicznych węzła szczecińskiego dla poszczególnych 
wariantów lokalizacji 

Warianty 
lokalizacji 

Odległości od drogowych punktów granicznych [km] 

A B C D E F G H 

Goleniów 

7,5 km 

w tym:  
7,5 M 

23,5 km 

w tym:  
23,5 M 

39 km 

w tym:  
39,0 M 

34 km 

w tym:  
34,0 M 

45,5 km 

w tym:  
31,5 M  
14,0 K 

41,5 km 

w tym:  
41,5 M 

46,0 km 

w tym:  
20,0 M 
13,0 K 

 13,0 C 

64,5 km 

w tym:  
20,0 M 
 31,0 K  
13,5 C 

Kluczewo 

52,5 km 

w tym:  
45,5 M  

7,0 K 

14,5 km 

w tym:  
 

14,5 K 

7,0 km 

w tym:  
 

7,0 K 

26,0 km 

w tym:  
10,5 M 
15,5 K 

51,0 km 

w tym:  
30,0 M 
21,0 K 

47,5 km 

w tym:  
40,5 M  

7,0 K 

52,5 km 

w tym:  
19,5 M  
20,0 K  
13,0 C 

71,0 km 

w tym:  
19,5 M  
38,0 K  
13,5 C 

Wielgowo 

25,5 km 

w tym:  
25,5 M 

16,0 km 

w tym:  
16,0 M 

29 km 

w tym:  
22,0 M  

7,0 K 

17,5 km 

w tym:  
17,5 M 

29,5 km 

w tym:  
15,5 M  
14,0 K 

25,0 km 

w tym:  
25,5 M 

28,5 km 

w tym:  
2,5 M  

13,0 K  
13,0 C 

47,0 km 

w tym:  
2,5 M  

31,0 K  
13,5 C 

Ostrów 
Grabowski 

39,0 km 

w tym:  
26,0 M 

6,0 K 
7,0 C 

31,5 km 

w tym:  
18,5 M 

6,0 K 
7,0 C 

32,5 km 

w tym:  
19,5 M 

6,0 K 
7,0 C 

28,0 km 

w tym:  
15,0 M 

6,0 K 
7,0 C 

27,0 km 

 w tym:  
 

20,0 K 
7,0 C 

20,5 km 

w tym:  
2,5 M 
8,0 K 

10,0 C 

18,5 km 

w tym:  
  

7,0 K  
11,5 C 

37,0 km 

 w tym:  
 

26,0 K  
11,0 C 

Kołbaskowo 

47,0 km 

w tym:  
47,0 M 

31,5km 

w tym:  
31,5 M 

39km 

w tym:  
39,0 M 

34km 

w tym:  
34,0 M 

22,0km 

w tym:  
8,0 M  

14,0 K 

2,0km 

w tym:  
2,0 M 

18,0km 

w tym:  
 

18,0 K 

48,0 km 

w tym:  
 

35,0 K  
13,0 C 

Oznaczenia: M - drogi międzynarodowe 

 K - drogi krajowe 

 C - drogi śródmiejskie 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela nr 32. 

Czasy przejazdu do drogowych punktów granicznych węzła szczecińskiego dla poszczególnych 
wariantów lokalizacji 

 Warianty lokalizacji 

 Goleniów Kluczewo Wielgowo Ostrów 
Grabowski 

Kołbaskowo 

D
ro

go
w

e 
pu

nk
ty

 g
ra

ni
cz

ne
 

A 0,11 h 0,78 h 0,36 h 0,65 h 0,67 h 

B 0,34 h 0,26-h 0,23 h 0,55 h 0,45 h 

C 0,56 h 0,13 h 0,44 h 0,56 h 0,56 h 

D 0,49 h 0,43 h 0,25 h 0,50 h 0,49 h 

E 0,70 h 0,81 h 0,48 h 0,54 h 0,37 h 

F 0,59 h 0,71 h 0,36 h 0,43 h 0,03 h 

G 0,85 h 0,97 h 0,60 h 0,41 h 0,33 h 

H 1,19 h 1,31 h 0,94 h 0,75 h 0,96 h 

Średnia arytmetyczna 
tw 

0,60 h 0,67 h 0,46 h 0,55 h 0,48 h 

Średnia ważona  
tr (wariant 1) 

0,27 h 0,58 h 0,35 h 0,61 h 0,60 h 

Średnia ważona 
tr (wariant 2) 

0,44 h 0,68 h 0,41 h 0,54 h 0,48 h 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Średnia arytmetyczna czasów przejazdu na trasie terminal - punkt graniczny jest miarą 

dostępności zaplecza w obrębie węzła szczecińskiego. Porównując otrzymane wyniki można 

następująco uszeregować warianty lokalizacji: 
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najkorzystniejszy wariant lokalizacji - Wielgowo, 

kolejne warianty: Kołbaskowo, Ostrów Grabowski, Goleniów, Kluczewo 

Średnia ważona czasów przejazdu jest miarą dostępności zaplecza w obrębie regionu 

szczecińskiego. Analizując dwa warianty współczynników wagi, odpowiadające sytuacji 

przed i po wejściu Polski do struktur Unii Europejskiej, otrzymano następujące 

uszeregowanie wariantów lokalizacji: 

1) przed wejściem Polski do Unii Europejskiej (wariant 1): 

najkorzystniejszy wariant lokalizacji - Goleniów, 

kolejne warianty: Wielgowo, Kluczewo, Kołbaskowo, Ostrów Grabowski, 

2) po wejściu Polski do Unii Europejskiej (wariant 2): 

najkorzystniejszy wariant lokalizacji - Wielgowo, 

kolejne warianty: Goleniów, Kołbaskowo, Ostrów Grabowski, Kluczewo. 

Różnica w średnich czasach przejazdu pomiędzy najkorzystniejszym wariantem i 

drugim w kolejności wynosi od 0,03 h do 0,08 h. Wielkość ta odpowiada różnicy w średniej 

odległości dowozu i odwozu równej 1,6-4,4 km187. Wynik ten potwierdza słuszność 

przyjętego wcześniej założenia mówiącego o tym, że różnica w średniej odległości dowozu i 

odwozu pomiędzy wariantami lokalizacji będzie wynosić minimum 1 km (porównaj 

rozdział 5.2.4.). 

 

Tabela nr 33. 

Odległości i czasy przejazdu do portów w Szczecinie i Świnoujściu dla poszczególnych 
wariantów lokalizacji 

 Warianty lokalizacji 

 Goleniów Kluczewo Wielgowo 
Ostrów 

Grabowski 
Kołbaskowo 

Port Szczecin 
32,0 km 

0,53 h 
47,0 km 

0,78 h 
16,0 km 

0,27 h 
0,0 km 
0,00 h 

21 km  
0,35 h 

Port Świnoujście 
83,0 km 

1,38 h 
134,0km 

2,23 h 
103,0 km 

1,72 h 
115 km 
1,92 h 

123 km 
2,05 h 

Średni ważony czas 
przejazdu  

tp 

0,82 h 1,27 h 075 h 0,64 h 0,92 h 

Źródło Opracowanie własne 

                                                 
187 Zakładając średnią prędkość przejazdu na całej trasie równą 55 km/h 
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Analiza dostępności zaplecza dowozowo-odwozowego wymaga także zbadania 

dostępności portów Szczecin i Świnoujście położonych na tym zapleczu. Miarą dostępności 

obu portów jest średni czas przejazdu koleją na trasie terminal - port (tabela nr 33.). Średnia 

prędkość pociągu przyjęta do obliczeń wynosi 60 km/h.  

Przykładowo, dla wariantu lokalizacji Goleniów czasy przejazdu do portu Szczecin i 

portu Świnoujście oraz średnie czasy przejazdu obliczono w następujący sposób: 
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Wartości otrzymane dla poszczególnych wariantów lokalizacji pozwalają na ich 

następujące uszeregowanie: 

najkorzystniejszy wariant lokalizacji - Ostrów Grabowski, 

kolejne warianty: Wielgowo, Goleniów, Kołbaskowo, Kluczewo. 

6.2.2.2. Kryterium dostępności zaplecza krajowego i zagranicznego 

Kolejnym kryterium kosztów eksploatacyjnych jest kryterium dostępności zaplecza 

krajowego i zagranicznego. Badanie tego kryterium polega na porównaniu średnich czasów 

przejazdu na trasie terminal - kolejowy punkt graniczny. Wzięto pod uwagę trzy 

najważniejsze punkty graniczne, wyznaczone przez stacje: Stargard Szczeciński, Gryfino i 

Szczecin-Gumieńce. Średnią czasów przejazdu liczono jako średnią ważoną, rozpatrując dwa 

warianty współczynników wagi, odpowiadające sytuacji przed i po wejściu Polski do struktur 

Unii Europejskiej (tabela nr 34.). 

Przykładowo, dla wariantu lokalizacji Goleniów czasy przejazdu do kolejowych 

punktów granicznych oraz średnie czasy przejazdu obliczono w następujący sposób: 
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][66,055,012,067,063,070,025,012,063,025,02 htttt GuGolGrGolStGol
z    

 

Tabela nr 34. 

Odległości i czasy przejazdu do kolejowych punktów granicznych dla poszczególnych wariantów 
lokalizacji 

 Warianty lokalizacji 

 Goleniów Kluczewo Wielgowo 
Ostrów 

Grabowski 
Kołbaskowo 

K
ol

ej
ow

e 
pu

nk
ty

 g
ra

ni
cz

ne
 

Stargard 
Szczeciński 

42,0 km 
0,70 h 

47,0 km 
0,78 h 

16,0 km  
0,27 h 

0,0km  
0,00 h 

21 km  
0,35 h 

Gryfino 
40,0 km  

0,67 h 
134,0 km 

2,23 h 
103,0 km 

172 h 
115 km  
1,92 h 

123 km  
2,05 h 

Szczecin 
Gumience 

33,0 km 
0,55 h 

134,0 km 
2,23 h 

103,0 km 
1,72 h 

115 km  
1,92 h 

123 km  
2,05 h 

Średni ważony czas 
przejazdu  

tz (wariant 1) 
0,67 h 0,66 h 0,39 h 0,44 h 0,57 h 

Średni ważony czas 
przejazdu  

tz (wariant 2) 
0,66 h 0,72 h 0,38 h 0,41 h 0,53 h 

Źródło Opracowanie własne 

 

Otrzymane wyniki pozwalają na następujące uszeregowanie wariantów lokalizacji: 

3) przed wejściem Polski do Unii Europejskiej (wariant 1): 

najkorzystniejszy wariant lokalizacji - Wielgowo, 

kolejne warianty: Ostrów Grabowski, Kołbaskowo, Kluczewo, Goleniów 

4) po wejściu Polski do Unii Europejskiej (wariant 2): 

najkorzystniejszy wariant lokalizacji - Wielgowo, 

kolejne warianty: Ostrów Grabowski, Kołbaskowo, Goleniów, Kluczewo.  
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6.2.2.3. Kryterium lokalnych podatków od nieruchomości 

Wielkość należnego podatku od gruntu dla analizowanych pięciu lokalizacji terminalu, 

określają odpowiednie uchwały lokalnych władz samorządowych. W 2001 roku obowiązują 

następujące stawki188: 

1) Goleniów – 0,15 DM/m2, 

2) Kluczewo – 0,20 DM/m2, 

3) Wielgowo – 0,30 DM/m2, 

4) Ostrów Grabowski – 0,30 DM/m2, 

5) Kołbaskowo – 0,20 DM/m2. 

W przypadku dwóch lokalizacji władze lokalne zastosowały specjalne zwolnienia z 

podatku od nieruchomości dla inwestorów rozpoczynających działalność gospodarczą. Na 

terenie przeznaczonym pod budowę terminalu Goleniów, leżącym w obrębie tzw. 

Goleniowskiego Parku Technologicznego, zwolnienie dotyczy 100 % podatku w pierwszym 

roku działalności i 50 % w roku następnym189. Na terenie wyznaczonym pod budowę 

terminalu Kluczewo, leżącym na obszarze byłego garnizonu radzieckiego, istnieje możliwość 

zwolnienia z podatku w ciągu pierwszych dwudziestu lat działalności190. 

Powyższe dane pozwalają na następujące uszeregowanie wariantów lokalizacji: 

najkorzystniejszy wariant lokalizacji – Kluczewo (I miejsce), 

kolejne warianty: Goleniów (II miejsce), Kołbaskowo (III miejsce), Wielgowo (IV-V 

miejsce), OstrówGrabowski (IV-V miejsce). 

6.3. Wyniki analizy 

Zestawienie otrzymanych wyników dla wszystkich badanych kryteriów pokazuje 

tabela nr 35. Dla każdego wariantu lokalizacji przyporządkowano miejsca które on zajmie w 

uszeregowaniach dokonanych przez kolejne kryteria różnicujące. Podane jest również 

wypadkowe miejsce wyliczone jako średnia ważona, przy uwzględnieniu współczynników 

wagi kryteriów. Wielokryterialna analiza pozwoliła na wytypowanie najkorzystniejszego 

wariantu - okazał się nim być wariant lokalizacji Wielgowo. Dalsza kolejność wariantów 

lokalizacji to: Goleniów, Ostrów Grabowski, Kołbaskowo i Kluczewo. W przypadku dwóch, 

na sześć badanych kryteriów, Wielgowo wyprzedziło pozostałe warianty lokalizacji. W trzech 

                                                 
188 Na podstawie informacji od rzeczoznawcy majątkowego 
189 http://www.goleniow.pl/ogloszenia/park_techn/index.html 
190 http://www.celarf.gov.pl 
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przypadkach wariant Wielgowo zajął drugie miejsce. Gdy przyjmiemy założenie, że terminal 

rozpocznie swoje funkcjonowanie w momencie gdy Polska będzie członkiem Unii 

Europejskiej, to według aż trzech kryteriów Wielgowo jest najkorzystniejszym rozwiązaniem. 

Jedynie rozpatrując kryterium podatków od nieruchomości wariant Wielgowo ustępuje 

miejsca pozostałym wariantom lokalizacji.  

 

Tabela nr 35. 

Zestawienie wyników wielokryterialnej analizy efektywności lokalizacji terminalu 

Warianty 
lokalizacji 
terminalu 

Kryterium 
nakładów 
inwestyc. 

 
 

0,30 

Kryteria kosztów eksploatacyjnych 

Wyniki analizy 
wielokryte-

rialnej 

M 

Kryteria dostępności zaplecza dowozowo-
odwozowego Kryterium 

dostępności 
zaplecza 

kraj. i zagr. 
 

0,20 

Kryterium 
podatków od 
nieruchom 

. 
0,10 

w obrębie 
regionu szcz. 

 
0,14*) / 0,16**) 

w obrębie 
węzła szcz. 

 
0,10*) / 0,08**) 

dla portów 
Szczecin i 

Świnoujście 
0,16 

Goleniów 1 1*) / 2**) 4 3 5*) / 4**) 2 2,52*) / 2,42**) 

Kluczewo 3-4 3*) / 4**) 5 5 4*) / 5**) 1 
3,52-3,82*) / 
4,00-4,30**) 

Wielgowo 2 2*) / 1**) 1 2 1 4-5 
1,90-2,00*) / 
1,76-1,86**) 

Ostrów 
Grabowski 

3-5 5*) / 4**) 3 1 2 4-5 
2,86-3,56*) / 
2,74-3,44**) 

Kałbaskowo 4-5 4*) / 3**) 2 4 3 3 
3,50-3,80*) / 
3,38-3,68**) 

*) - przed wejściem Polski do Unii Europejskiej 

**) - po wejściu Polski do Unii Europejskiej  

Źródło Opracowanie własne 

 

Na etapie powstawania koncepcji przyszłego terminalu można uznać wariant 

lokalizacji Wielgowo za najbardziej opłacalny. Zadecydowało o tym przede wszystkim 

centralne położenie terminalu względem obszaru węzła szczecińskiego oraz jego dobre 

połączenia transportowe z całym regionem szczecińskim. Następnym etapem realizacji 

inwestycji powinno być wykonanie techniczne studium lokalizacji terminalu. Pozwoli ono na 

zidentyfikowanie wszystkich techniczno-technologicznych uwarunkowań mających wpływ na 

budowę i przyszłą eksploatację terminalu. Konieczna jest także ekonomiczna analiza 

efektywności przedsięwzięcia, która wyjaśni wszystkie aspekty finansowe przedsięwzięcia. 
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Wskazane byłoby wykonanie tych dokumentów dla wytypowanych dwóch-trzech pierwszych 

wariantów lokalizacji. Autor, na etapie koncepcji budowy terminalu nie dysponował 

odpowiednią ilością danych dla ich sporządzenia. Mimo to, można założyć że dokonane 

uszeregowanie wariantów lokalizacji, od najmniej do najbardziej efektywnego, można uznać 

za racjonalne. Analiza z użyciem kryteriów badawczych nie była pozbawiona błędów 

wynikających z szacowania określonych wartości. Błędy te jednak są rozłożone równomiernie 

pomiędzy wszystkie analizowane warianty lokalizacji. Żaden wariant nie był faworyzowany. 

Można więc mówić o obiektywizmie dokonanego wyboru. 
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PODSUMOWANIE 

 

 Konieczność budowy terminalu multimodalnego zlokalizowanego w węźle 

szczecińskim jest bezsporna. Szczecin, 400-tysięczna stolica Pomorza Zachodniego, zajmuje 

tranzytowe miejsce w transeuropejskiej sieci transportowej. Tu przebiegają ważne szlaki 

transportowe łączące Skandynawię z Europą Centralną i Bałkanami oraz Niemcy z państwami 

nadbałtyckimi. Węzeł szczeciński jest miejscem, w którym zbiegają się drogi kołowe, linie 

kolejowe i drogi śródlądowe o znaczeniu międzynarodowym i lokalnym. Miejsce to 

znakomicie nadaje się pod budowę terminalu multimodalnego, rozumianego jako platforma 

łącząca transport dalekobieżny z lokalnym.  

 Unia Europejska w swojej polityce transportowej popiera rozwój transportu 

multimodalnego i tworzenie sieci terminali pełniących jednocześnie rolę centrów logistyczno-

dystrybucyjnych dla swoich regionów ciążenia. Polska, będąc krajem aspirującym do 

członkostwa w Unii Europejskiej, znajduje się na początkowym etapie wdrażania technologii 

multimodalnych. Krajem przodującym w budowie tego typu infrastruktury transportowej jest 

zachodni sąsiad Polski i regionu szczecińskiego - Niemcy. Dlatego też, rozwiązania 

niemieckie mogą być dobrym przykładem nowoczesnej infrastruktury transportu 

multimodalnego. Przykładem nowowybudowanego i już funkcjonującego terminalu 

multimodalnego jest Rostock, charakteryzujący się podobnym do Szczecina otoczeniem 

transportowym. 

 Kryteria wyboru najlepszej lokalizacji terminalu w węźle szczecińskim podzielić 

można na dwie grupy. Pierwsza grupa obejmuje kryteria warunkujące. Formułują one 

określone wymagania dla terenu pod budowę terminalu, tak by mógł on być brany pod uwagę 

jako jeden z wariantów lokalizacji terminalu. Kryteria warunkujące obejmują następujące 

wymagania: 

1) teren musi być położony w obrębie węzła szczecińskiego, 

2) teren musi posiadać dobry dostęp do infrastruktury drogowej i kolejowej, 

3) powierzchnia terenu musi być większa od 50 ha, 

4) teren musi być oddalony od obszarów mieszkalnych i obszarów chronionych - praca 

terminalu musi być neutralna dla funkcjonowania społeczeństwa i ekosystemu, 

5) budowa terminalu na danym terenie musi być zgodna z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego. 
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W wyniku badania kryteriami warunkującymi wyznaczono pięć wariantów lokalizacji: 

Goleniów, Kluczewo k/Stargardu Szczecińskiego, Wielgowo, Ostrów Grabowski i 

Kołbaskowo. 

Druga grupa kryteriów stanowiących podstawę wyboru najlepszej lokalizacji to 

kryteria różnicujące. Kryteria te dotyczą nakładów inwestycyjnych i kosztów 

eksploatacyjnych przyszłego terminalu. Nakłady inwestycyjne obejmują te pozycje kosztów, 

dla których poszczególne warianty lokalizacji przyjmują różne wartości pieniężne. Obejmują 

one: 

1) koszty przygotowania dokumentacji projektowej, 

2) koszty pozyskania terenu pod budowę, 

3) koszty wyrównania i utwardzenia gruntów, 

4) kosztów doprowadzenia podstawowych mediów, 

5) kosztów budowy nowej lub modernizacji istniejącej infrastruktury transportowej łączącej 

terminal z siecią dróg kołowych i kolejowych. 

W przypadku kryterium nakładów inwestycyjnych wybór najbardziej opłacalnego 

wariantu nie sprawia trudności. Jest nim ten wariant, dla którego suma nakładów 

inwestycyjnych jest najmniejsza. 

Kryteria kosztów eksploatacyjnych dotyczą powiązań przyszłego terminalu z jego 

bliższym i dalszym zapleczem transportowym oraz kosztów wynikłych z obowiązku 

podatkowego. Bliższe zaplecze, tzw. dowozowo-odwozowe, jest obsługiwane przede 

wszystkim transportem drogowym. Można je podzielić na: zaplecze, które mieści się w 

obrębie regionu szczecińskiego, węzła szczecińskiego oraz obsługiwane przez porty Szczecin 

i Świnoujście. Dalsze zaplecze jest obsługiwane transportem kolejowym i nosi nazwę 

zaplecza krajowego i zagranicznego. Miarą dobrej dostępności zaplecza jest krótszy, w 

porównaniu z innymi wariantami lokalizacji, czas dojazdu do potencjalnych klientów 

zlokalizowanych na tym zapleczu. Krótszy czas dojazdu oznacza oszczędności w kosztach 

eksploatacji terminalu. Rachunek ekonomiczny z uwzględnieniem zmiany wartości pieniądza 

w czasie wykazuje, że w długim okresie badawczym nawet niewielkie oszczędności w 

kosztach eksploatacji terminalu są w stanie zrównoważyć różnice w początkowych nakładach 

inwestycyjnych. Stąd współczynnik wagi, mówiący o tym jakie znaczenie ma dane kryterium 

dla wyboru najkorzystniejszego wariantu, jest ponad dwukrotnie większy w przypadku 

kryteriów eksploatacyjnych w porównaniu z kryterium nakładów inwestycyjnych. 

Każdemu wariantowi można przyporządkować średni czas przejazdu, liczony jako 

średnia czasów dotarcia do poszczególnych grup klientów, położonych w określonych 
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obszarach bliższego i dalszego zaplecza. Taka metoda badawcza pozwala w prosty sposób 

wyłonić najkorzystniejszy wariant lokalizacji. Jedyną trudność stanowi przyjęcie takich 

założeń, co do rozmieszczenia klientów w obrębie obszaru zaplecza, które oddawałyby 

obecny i przyszły stan badanego rynku transportowego. W ekonomii odległość czasowa i 

ekonomiczna są swoimi substytutami. Można zatem przeliczać jednostki czasu na jednostki 

pieniężne i na odwrót. Analiza oparta na porównaniu czasów przejazdu w relacji terminal - 

klient ma takie samo znaczenie jak porównanie kosztów przejazdu. Te zaś, można bez trudu 

porównać z innymi kosztami eksploatacyjnymi, np. kosztami związanymi z należnymi 

podatkami od nieruchomości. 

Badanie z użyciem poszczególnych kryteriów różnicujących pozwala na 

uszeregowanie wariantów od najmniej do najbardziej efektywnego ekonomicznie. 

Uwzględniając współczynniki wagi wszystkich kryteriów można otrzymać wypadkowe 

wyniki analizy wielokryterialnej. Analiza  nie jest pozbawiona błędów wynikających z 

szacowania określonych wartości. Na etapie koncepcji budowy terminalu nie są dostępne 

wszystkie dane potrzebne do obliczeń. Błędy te jednak są rozłożone równomiernie pomiędzy 

wszystkie analizowane warianty lokalizacji. 

W wyniku analizy wyznaczono najkorzystniejszy wariant lokalizacji terminalu 

multimodalnego w węźle szczecińskim. Okazał się nim być teren położony na wschód od 

centrum Szczecina, w pobliżu miejscowości Wielgowo. Terminal wybudowany w tym 

miejscu będzie cechowała najlepsza efektywność ekonomiczna. Wielokryterialna analiza 

ekonomiczna okazała się skuteczną metodą wyboru racjonalnej lokalizacji. Narzędzia 

badawcze w postaci rachunku kosztów inwestycyjnych i obliczeń średnich czasów przejazdu 

w relacjach pomiędzy bliższym i dalszym zapleczem terminalu, okazały się wystarczające dla 

osiągnięcia zakładanego celu. 

W wyniku przeprowadzonej analizy strumieni ładunkowych, obsługiwanych 

transportem multimodalnym w obszarze regionu szczecińskiego, można sformułować szereg 

wniosków mających na celu optymalizację systemu przewozów multimodalnych w tej części 

Polski: 

1) terminal w Wielgowie nastawiony będzie przede wszystkim na obsługę pociągów 

blokowych, liniowych i wahadłowych przewożących ładunki na dalsze odległości do i z 

terminali położonych na zapleczu krajowym i zagranicznym. Przewozy rozproszone 

pojedynczymi lub zgrupowanymi wagonami powinny stanowić margines przewozów 

multimodalnych. 
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2) w przypadku dużej masy ładunkowej kierowanej do jednego odbiorcy położonego na 

zapleczu terminalu uzasadnione są bezpośrednie dostawy koleją z pominięciem terminalu 

multimodalnego, 

3) porty w Szczecinie i Świnoujściu będą przeładowywały ok. 30 % ładunków 

obsługiwanych transportem multimodalnym w regionie; terminal w Wielgowie będzie 

pełnił rolę centrum dystrybucji ładunków kierowanych do portów; możliwe jest 

zastosowanie następujących systemów przewozów kolejowych między terminalem w 

Wielgowie i portami: 

- pociągi blokowe po częściowym rozładunku na terminalu multimodalnym będą 

kierowane dalej do jednego z portów, 

- na terminalu będą zestawiane bezpośrednie pociągi blokowe lub wahadłowe do 

odbiorców portowych, 

- pomiędzy terminalem i portami będą przesyłane grupy wagonów w zależności od 

potrzeb i możliwości kolei. 

Usytuowanie terminalu w odległości 3,5 km od węzłowej stacji Szczecin Dąbie, 

pozwoli na sprawne rozrządzanie wagonów i formowanie pociągów multimodalnych. W 

przypadku wagonów kierowanych do portu Świnoujście, obsługa w terminalu nie będzie 

wiązała się z koniecznością zbaczania z zasadniczej trasy przejazdu. Bez względu bowiem na 

kierunek, z którego przychodzą pociągi do Świnoujścia, stacja Szczecin Dąbie znajduje się na 

ich trasie przejazdu. Równie korzystne położenie ma terminal w stosunku do trasy przejazdu 

pociągów kierowanych do portu Szczecin. Jedynie w przypadku pociągów przychodzących 

od strony stacji Szczecin-Gumieńce oraz Gryfina, obsługa w terminalu oznaczać będzie 

wydłużenie trasy przejazdu o odpowiednio 21 km i 20 km. 

Terminal w Wielgowie będzie pełnił rolę centrum logistycznego dla całego regionu 

szczecińskiego. Oprócz przeładunków i składowania ładunków, będzie oferować szereg 

dodatkowych usług o charakterze logistycznym. Przedsiębiorstwa regionu szczecińskiego, 

wliczając w to przedsiębiorstwa portowe, będą współpracowały z terminalem w zakresie: 

1) formowania jednostek ładunkowych, 

2) naprawy jednostek ładunkowych i środków transportu, 

3) obsługi spedycyjnej, celnej i finansowej przewozów. 

Terminal będzie partnerem w organizacji i zarządzaniu transportem w odniesieniu do 

krajowych i międzynarodowych przewozów multimodalnych. Przejmie funkcję centrum 

dystrybucji i zaopatrzenia dla przedsiębiorstw w regionie szczecińskim. Dzięki oferowanym 
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usługom przedsiębiorstwa zyskają możliwość wdrożenia nowoczesnych technologii 

transportowych oraz zmiany organizacji pracy. 



 192 

ZAŁĄCZNIKI 

 

Załącznik nr 1. Węzeł szczeciński  ____________________________________________ 193 

Załącznik nr 2. Region szczeciński ____________________________________________ 194 

Załącznik nr 3. Warianty lokalizacji terminalu w węźle szczecińskim _________________ 195 

Załącznik nr 4. Wariant lokalizacji Goleniów ____________________________________ 196 

Załącznik nr 5. Wariant lokalizacji Kluczewo k/Stargardu Szczecińskiego _____________ 197 

Załącznik nr 6. Wariant lokalizacji Wielgowo ___________________________________ 198 

Załącznik nr 7. Wariant lokalizacji Ostrów Grabowski ____________________________ 199 

Załącznik nr 8. Wariant lokalizacji Kołbaskowo __________________________________ 200 

 



 193 



 194 



 195 



 196 



 197 



 198 



 199 



 200 

 



 201 

LITERATURA 

 

1. Abt S. – Różnorodność logistycznych centrów dystrybucji, Konferencja pt. „Centra 
logistyczne dla obsługi transportu towarowego”, Poznań 4-5.06.1996 

2. Bascombe A. – Slow train to revival, Containerisation International 9/1997 

3. Bąk M. - Transport jako przedmiot i czynnik integracji europejskiej, Uniwersytet 
Gdański, 1997 

4. Biuletyn cen robót ziemnych i inżynieryjnych w III kwartale 2001 r. – Sekocenbud, 
Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-organizacyjnych budownictwa, Warszawa 2001 

5. Bosiakowski Z., Woźniak B. - Polityka ekonomiczna, SGPiS, Warszawa 1983 

6. Brealey R.A., Myers S.C., Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill Book 
Company, Internationale Edition 

7. Bronk H. Szczecin miejscem lokalizacji Zachodniopomorskiego Centrum Logistycznego, 
Szczyt gospodarki morskiej regionu zachodniopomorskiego pt. "Bilans otwarcia", 
Szczecin 1999 

8. Bukowiecki A. – Ze wspomaganiem, Nowe Sygnały 9/2001 

9. Burnewicz J. – Centra logistyczne jako brakujące ogniwa polskiego systemu 
transportowego, Konferencja pt. „Centra logistyczne dla obsługi transportu towarowego”, 
Poznań 4-5.06.1996 

10.Ceborski J., Wyszomirska B. - Wybrane problemy działalności i rozwoju transportu 
kombinowanego w Polsce, Problemy Ekonomiki Transportu, 1/1997 

11.Cegielny E. - Wybrane jednostki ładunkowe dla kolejowo-drogowego transportu 
kombinowanego, Zeszyty naukowo-techniczne SITK w Krakowie Nr 20, Kraków 1997 

12.Charakterystyka obecnej infrastruktury liniowej i punktowej dla systemu przewozów 
multimodalnych w Polsce (Temat 6060/25), CNTK, Warszawa 1996 

13.Chwesiuk K. - Stan aktualny i perspektywy rozwoju infrastruktury transportu 
kombinowanego w Polsce, Zeszyty naukowo-techniczne SITK w Krakowie Nr 20, 
Kraków 1997 

14.Code for Modes of Transport, ECE/FAL Recommendation No 19 

15.Container Terminal in the Port of Szczecin, The Esbjerg Group 1992 

16.Declaration on Combined Transport, CEMT/CM(96)16 

17.Dokumentacja geologiczna dla ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich pod 
projektowaną zabudowę handlowo-przemysłowo-mieszkalną w Barnisławiu, Geoprojekt, 
Szczecin 1997 

18.Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla etapu projektu techniczno-roboczego pod 
tuczarnię i gnojownik w Jankowie, Geoprojekt, Szczecin 1969 

19.Dokumentacja geologiczno-inżynierska podłoża projektowanej stalowni na wyspie 
Ostrów Grabowski w Szczecinie, Geoprojekt, Szczecin 2000 



 202 

20.Dokumentacja technicznych badań podłoża gruntowego do projektu technicznego 
obiektu: Szczecin-Wielgowo – zajezdnia kontenerowa samochodów PKS, Geoprojekt, 
Szczecin 1975 

21.Dokumentacja technicznych badań podłoża gruntowego do projektu technicznego 
zbiornika cementu na terenie JWAR w Kluczewie, Geoprojekt, Szczecin 1984 

22.Efekty ekonomiczno-społeczne przekazania do eksploatacji “Trasy Zamkowej” w 
Szczecinie, Opracowanie techniczne SiTK w Warszawie napisane pod kierownictwem K. 
Chwesiuka 

23.Eller D. - DB raises stakes, Containerisation International 10/1998 

24.Engelhardt J. - Kolej w systemie transportowym Europy, Przegląd Kolejowy 11/1997 

25.EU Transport in figures, statistical pocket book - European Commission Transport 
Directoriate - General, 2000 

26.Fijałkowski J. – Koncepcja lokalizacji centrów logistycznych w Polsce, Zadanie 
badawcze nr 5.1.: System kryteriów, jakim powinny odpowiadać projektowane Centra 
Logistyczne, Warszawa1998 

27.Gęsiarz Z. - Konteneryzacja, PWE, Warszawa 1974 

28.Glossary for Transport Statistics - Intermodal Transport, Eurostat, ECMT, UN/ECE 1997 

29.Grudzień J. – Szansa w kieszeniowcach, Nowe Sygnały 9/2001 

30.Grzybowski L, Łączyński B., Narodzonek A. - Kontenery w transporcie morskim, 
Trademar, Gdynia 1997 

31.Grzywacz W. - Infrastruktura transportu, WKiŁ, Warszawa 1982 

32.Informacja o pracach rekultywacyjnych realizowanych w ramach zadania: Likwidacja 
skażeń gruntów i wód podziemnych z produktów ropopochodnych na terenach 
zdegradowanych przez Armię Radziecką – Stargard Szczeciński – Kluczewo, Urząd 
Miejski w Stargardzie Szczecińskim, 1999 

33.Jachimska-Bieniek E. - Przewozy kombinowane realizowane przy współudziale PKP, 
Problemy Ekonomiki Transportu 1/1997 

34.Jakubowski L. - Kodyfikacja i terminale w transporcie kombinowanym, Zeszyty 
naukowo-techniczne SITK w Krakowie Nr 20, Kraków 1997 

35.Jakubowski L., Kamińska K. - Ograniczenia we wdrażaniu i rozwoju transportu 
kombinowanego w Polsce, Zeszyty naukowo-techniczne SITK w Krakowie Nr 1, 
Kraków 1994 

36.Jałocha-Koch H. – Technologia transportu kombinowanego, Prace CNTK Zeszyt 98, 
Warszawa 1988 

37.Kaczanowski G. - Uwarunkowania transportu kombinowanego w Europie i w Polsce na 
przykładzie TTK Polkombi S.A., Problemy Ekonomiki Transportu 2/1998 

38.Kamińska T. - Koszty i korzyści zewnętrzne transportu, Przegląd komunikacyjny 7/1998 

39.Kłys J.A. – Dyskretny urok wysypiska, Obserwator Zachodniopomorski 1/2001 

40.Kolsen H.M. - The economics and control of road-rail competition, Sydney University 
Press, 1969 

41.Kondratowicz L. - EDI w logistyce transportu, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1999 



 203 

42.Korzeń Z. - Logistyka w transporcie towarów, Politechnika Wrocławska, Wrocław 1998 

43.Kos B., Mutwil A. – Transport kolejowy w obsłudze centrów logistycznych, Spedycja i 
Transport 6/1996 

44.Krasucki Z., Neider J. - Konteneryzacja w transporcie międzynarodowym, PWN 1968 

45.Krzyżanowski M. – Koncepcja lokalizacji centrów logistycznych w Polsce, 
I Międzynarodowa konferencja tranzytowa Północ-Południe, Szczecin 5-7.05.1998 

46.Liberadzka G. - Polityka transportowa Polski w odniesieniu do transportu 
kombinowanego, Spedycja i Transport 9/1995 

47.Liberadzka G. - Udział transportu kombinowanego w multimodalnych procesach 
przewozowych w aspekcie polityki transportowej, konferencja pt. "Multimodalne 
korytarze transportowe Europa-Azja", SITK w Poznaniu, Poznań 1997 

48.Lider kontenerowych przewozów - rozmowa z Wojciechem Witkowskim, Polska Gazeta 
Transportowa 8/2000 

49.Lipińska-Słota A. - Transport kombinowany w wybranych krajach Europy, Przegląd 
Kolejowy 1/1998 

50.Madej J - Techniczne środki transportu drogowo-szynowego, Przegląd Kolejowy 
10/1993 

51.Madej J. - Techniczno-gospodarcze korzyści zastosowania transportowej techniki 
bimodalnej, Zeszyty naukowo-techniczne SITK w Krakowie Nr 20, Kraków 1997 

52.Marciniak-Neider D., Neider J. - Organizacja międzynarodowych przewozów 
kontenerowych, WKiŁ, Warszawa 1980 

53.McKenzie D.R., North M.C., Smith D.S. - Intermodal transportation - the whole story, 
Simmons-Boardman Books Inc., Omaha 1989 

54.Menes E. - Europejski rynek przewozów towarowych, Przegląd Komunikacyjny 5/1994 

55.Menes E. - Z problematyki międzygałęziowej alokacji długodystansowych przewozów 
ładunków masowych, Problemy Ekonomiki Transportu 1/1998 

56.Mindur L. – Przesłanki lokalizacji centrów logistycznych w Polsce, Przegląd 
Komunikacyjny 4/1999 

57.Mindur L. - Przesłanki techniczno-ekonomiczne rozwoju transportu kombinowanego w 
Polsce, Przegląd Kolejowy 3/1998 

58.Miotke-Dzięgiel J. - Morskie przewozy kontenerowe, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 
1996 

59.Muller G. - Intermodal Freight Transportation, Eno Foundation for Transportation, 
Westport 1989 

60.Neider J. - Transport multimodalny w teorii i praktyce, Spedycja i Transport 6/7/1998 

61.Neider J., Marciniak-Neider D. - Przewozy intermodalne w handlu międzynarodowym, 
PWE, Warszawa 1995 

62.Neider J., Marciniak-Neider D. - Transport intermodalny, PWE, Warszawa 1997 

63.Papiernik M. - Wybrane zagadnienia techniczne transportu kombinowanego w Polsce, 
Spedycja i Transport 4/1996 



 204 

64.Persz T. z zespołem - Województwo zachodniopomorskie, Urząd Statystyczny w 
Szczecinie, Szczecin 1998 r. 

65.Pociągi kontenerowe Spedcontu - wywiad z Wojciechem Witkowskim, Spedycja i 
Transport 6/1996;  

66.Poliński J. – Centra logistyczne przyszłościową formą obsługi transportowej, Problemy 
Kolejnictwa 124/1997  

67.Polski agent Intercontainera, Polska Gazeta Transportowa 8/2000 

68.Report of the current state of combined transport in Europe, ECMT 1998 

69.Rydzkowski W., Rolbiecki R. - Rozwój przewozów kombinowanych w Polsce jako jeden 
z warunków włączenia polskiego transportu do europejskiego systemu transportowego, 
Przegląd Kolejowy 6/1997 

70.Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K. - Współczesne problemy polityki transportowej, 
PWE, Warszawa 1997 

71.Schmeling-Brinkmann U. - Halt in West European Intermodalism, Containerisation 
International 3/1997 

72.Sieciowy system przewozów multimodalnych z wyznaczeniem racjonalnych obszarów 
ciążenia. Polska i transeuropejska sieć przewozów multimodalnych.  

Zadanie1: Prognozy przewozów multimodalnych w oparciu o analizę czynników 
stymulujących rozwój gospodarczy kraju (Projekt Badawczy KBN 32-06), OBET w 
Szczecinie, Warszawa-Szczecin 1996 

Zadanie 2: Wyznaczenie lokalizacji węzłów transportowych będących splotem wielu 
gałęzi transportu (terminale w obrębie przejść granicznych), 

Podzadanie 2b: Racjonalny wybór lokalizacji węzłów terminali transportu 
multimodalnego z uwzględnieniem prognozy przewozu ładunków do roku 2010, 
Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1996 

Podzadanie 2c: Określenie niezbędnego zakresu oraz szacowanie nakładów na 
rozbudowę, modernizację infrastruktury oraz wyposażenia technicznego systemu 
przewozów multimodalnych, CNTK, Warszawa 1997  

Zadanie 7: Analiza ekonomiczna efektywności przedsięwzięcia, Uniwersytet 
Szczeciński, Szczecin 1997 

73.Sitko A. - Kontenerowy system transportowy, WKiŁ, Warszawa 1974 

74.Szczęsny J. - Transport kombinowany , Spedycja i Transport 2/1998 

75.Tarski I. - Czynnik czasu w procesie transportowym, WKiŁ, Warszawa 1976 

76.The Baltic stays buoyant, Cargo Systems 4/2000 

77.Tobolska D. - Analiza opłacalności rynkowej inwestycji podmiotów gospodarczych, 
część I, Analiza ekonomiczna opłacalności inwestycji wg metod stosowanych w krajach 
wysoko rozwiniętych, Instytut Rozwoju Organizacji Gospodarczych "Inicjatywa", 
Gdynia 1990 

78.Tylutki A. - Podatność transportowa ładunków na przewozy kombinowane, Problemy 
Ekonomiki Transportu 2/1998 



 205 

79.Tylutki A., Wronka J. - Koszty zewnętrzne transportu - niedoceniana kategoria 
społeczno-ekonomiczna, Problemy ekonomiki transportu 3/1995 

80.UIRR Report 1997-1999 

81.United Nations Convention on Multimodal Transport of Goods, 1980 

82.Warpechowski J. - Ekspresy towarowe, Polska Gazeta Transportowa 8/2000 

83.Wojewódzka-Król K. – Rozwój infrastruktury transportu,  Uniwersytetu Gdański, 
Gdańsk 1999 

84.Wronka J. - Organizacja przewozów kolejowych w europejskich systemach transportu 
kombinowanego, Przegląd Komunikacyjny 12/1997 

85.Wronka J. – Podstawowe elementy organizacji rynku transportu kombinowanego w 
Europie, Problemy Ekonomiki Transportu 3/1997 

86.Wronka J. - Pomoc finansowa dla transportu kombinowanego, Problemy Ekonomiki 
Transportu 2/1998 

87.Wronka J. - Promowanie rozwoju transportu kombinowanego poprzez internalizację 
kosztów zewnętrznych transportu, Przegląd Kolejowy 5/1996 

88.Wronka J. - Struktury organizacyjne na rynku transportu kombinowanego w krajach UE i 
w Polsce, Przegląd komunikacyjny 3/1998 

89.Załoga E. Przewidywane potoki ładunkowe w przewozach odrzańskich, konferencja pt. 
"Gospodarcze wykorzystanie Odry", Zielona Góra 6-7.03.1997 

90.Zachodniopomorskie Centrum Logistyczne – Projekt TRASNSLOGIS, Etap I – Ocena 
aktualnego stanu przestrzennego rozmieszczenia źródeł popytu na usługi transportowe w 
regionie zachodniopomorskim, Projekt badawczy napisany pod kierownictwem Cz. 
Christowej, Szczecin 1998 

91.Zbliżenie na transport kombinowany, broszura UIRR, Bruksela 1996 

 


