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System transportowy POLCORRIDOR
(nowa inicjatywa wzmacniajàca rol´ zespo∏u portowego Szczecin – ÂwinoujÊcie w morsko-làdowym ∏aƒcuchu
transportowym Pó∏noc-Po∏udnie)
W coraz wi´kszej iloÊci publikacji podejmujàcych problematyk´ portowà
odnotowaç mo˝na zmian´ spojrzenia
na rol´ wspó∏czesnych portów morskich. Jak zauwa˝y∏ S. Szwankowski1
„porty traktowane sà obecnie nie jako
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samodzielne, wyizolowane elementy
infrastruktury transportu morskiego,
ale jako poÊrednie ogniwa, w´z∏y transportowe w làdowo-morskich ∏aƒcuchach transportowych ∏àczàcych punkty nadania i odbioru ∏adunków. Klienci

dokonujà wyboru portu morskiego
w celu obs∏ugi swoich potrzeb przewozowych przez pryzmat ca∏ego làdowo –
morskiego ∏aƒcucha transportowego”.
Ten sam autor podkreÊli∏, i˝ „ze wzgl´du na swoje po∏o˝enie w ∏aƒcuchu
transportowym, z∏o˝ony charakter
dzia∏alnoÊci oraz z racji pe∏nionych
funkcji, wykraczajàcych poza wàsko rozumianà dzia∏alnoÊç transportowà,
port morski najcz´Êciej jest ogniwem
decydujàcym o wyborze trasy ∏aƒcucha”2.
Porty morskie Wspólnoty Europejskiej odgrywajà znaczàcà rol´ w obs∏udze wymiany handlowej krajów tego
ugrupowania z resztà Êwiata (ok. 70%
ca∏oÊci obrotów). W przewozach wewnàtrzunijnych nadal jednak silnà pozycj´ utrzymujà przewozy transportem
samochodowym. Fakt ten sprawi∏, i˝ za
jeden z priorytetów wspólnej polityki
transportowej przyj´to aktywizacj´ alternatywnych do transportu drogowego rodzajów transportu. WÊród preferowanych kierunków rozwoju transportu europejskiego znalaz∏y si´ dzia∏ania
zwiàzane z aktywizacjà ˝eglugi bliskiego zasi´gu (short sea shipping) w ramach po∏àczeƒ intermodalnych. Jak zaakcentowano bowiem w Bia∏ej Ksi´dze
(Europejska polityka transportowa
2010: czas na podj´cie decyzji)3 „˝egluga bliskiego zasi´gu nie mo˝e daç realnego rozwiàzania alternatywnego, o ile
∏adunki nie b´dà nast´pnie przewo˝one drogami wodnymi i kolejà, zamiast
drogami (samochodowymi)”. W przywo∏anym dokumencie zaproponowano
równie˝ uruchomienie programu Marco Polo w celu wsparcia inicjatyw intermodalnych i wariantów stanowiàcych
alternatyw´ wobec transportu drogowego w poczàtkowych etapach, dokàd
nie stanà si´ efektywne handlowo4.

S. Szwankowski: Funkcjonowanie i rozwój portów morskich. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdaƒskiego. Gdaƒsk 2000, s. 83.
Patrz równie˝: Pod red. L. Kuêmy: Ekonomika portów morskich i polityka portowa. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdaƒskiego. Gdaƒsk 2003, s. 46 i nast.
3 White Paper European transport policy for 2010: time to decide. European Communities, 2001.
4 Ibidem.
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Jednà z inicjatyw, wpisujàcych si´
w przywo∏ane priorytety polityki transportowej UE, jest koncepcja intermodalnego
systemu transportowego Polcorridor.
Projekt Polcorridor E!2727 realizowany
jest w ramach Programu Logchain europejskiej inicjatywy Eureka. Nale˝y podkreÊliç, ˝e nadanie projektowi statusu
projektu Eureka oznacza koniecznoÊç
wdro˝enia nowej technologii lub us∏ugi
oraz ma stworzyç szans´ na komercyjnà
sprzeda˝ rynkowà rezultatów projektu.
Sà to podstawowe kryteria wyró˝niajàce
projekty realizowane w ramach Inicjatywy Eureka spoÊród innych projektów badawczych, w tym m.in. projektów realizowanych w ramach kolejnych Ramowych
Programów Wspólnoty Europejskiej5.
Podstawowym celem projektu jest
rozwój i komercyjna ocena intermodalnego systemu transportowego dla
Trans-Europejskich przewozów towarów pomi´dzy Regionem Nordyckim,

a krajami Po∏udniowej i Wschodniej Europy. Kluczowym elementem tego systemu b´dzie pociàg wahad∏owy zwany
„Blue Shuttle Train”, ∏àczàcy dwa mi´dzynarodowe intermodalne centra logistyczne typu hub, zlokalizowane w zespole portowym Szczecin – ÂwinoujÊcie6 i w Wiedniu. System transportowy
Polcorridor b´dzie sk∏ada∏ si´ z nast´pujàcych podsystemów (rys. 1):
• po∏àczenie morskie mi´dzy Polskà i Regionem Nordyckim,
• pociàg wahad∏owy z Polski do Austrii
z odga∏´zieniem na W´gry,
• po∏àczenie làdowe (kolejowe i wodne
Êródlàdowe) do krajów Po∏udniowej i Po∏udniowo-Wschodniej Europy.
W ten sposób b´dzie mo˝liwe stworzenie nowego morsko-làdowego korytarza transportowego dla przewozów ∏adunków w systemie intermodalnym o wysokich parametrach jakoÊciowych oferowanych us∏ug, konkurencyj-

nych w stosunku do innych po∏àczeƒ
transportowych na kierunku Pó∏noc-Po∏udnie.
WÊród najwa˝niejszych zadaƒ, które
znalaz∏y si´ w Master Planie projektu
Eureka E!2727 Polcorridor znalaz∏y si´ :
• ocena popytu rynkowego na us∏ugi morsko – làdowego intermodalnego systemu
Polcorridor w po∏àczeniu z analizà
benchmarkingowà konkurencyjnych po∏àczeƒ przez Niemcy;
• ocena standardów i parametrów technicznych oraz jakoÊci us∏ug Êwiadczonych aktualnie przez przewoêników morskich, porty morskie i operatorów làdowych w korytarzu Pó∏noc-Po∏udnie;
• opracowanie za∏o˝eƒ oraz standardów
i wskaêników ekonomiczno-finansowych
dla ca∏ego morsko-làdowego systemu Polcorridor;
• opracowanie i tzw. laboratoryjne wdro˝enie projektu systemu informacyjnego
dla udzia∏owców systemu Polcorridor;

J. Wronka: Integracja ˝eglugi w morsko – làdowych ∏aƒcuchach transportowych na przyk∏adzie systemu Polcorridor. Pod. Red. H. Salmonowicza: Szanse i zagro˝enia dla interesów polskich przewoêników liniowych i promowych wynikajàce z funkcjonowania na wspólnym rynku transportowym Unii Europejskiej. Szczecin 2004, s. 192.
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• komercyjne zastosowanie projektu Polcorridor (w tym uruchomienie pilota˝owego po∏àczenia i jego monitorowanie).
Projekt Polcorridor realizowany jest
przez mi´dzynarodowe konsorcjum badawcze, w sk∏ad którego wchodzà: Instytut Ekonomiki Transportu (TOI - Norwegia) – g∏ówny koordynator, Centrum
Techniczno – Badawcze (VTT – Finlandia), Instytut Badawczy kolei czeskich
(VUZ), Politechnika Krakowska – polski
koordynator, OÊrodek Badawczy Ekonomiki Transportu (OBET P.P.), Uniwersytet
Szczeciƒski oraz Centrum NaukowoTechniczne Kolejnictwa (CNTK). Uczestniczà w nim równie˝ partnerzy komercyjni: Nor-Cargo (Norwegia), port Ystad,
w∏adze zespo∏u portowego Szczecin –
ÂwinoujÊcie, Euroafrica Shipping Line,
FINNLINES, PKP CARGO, Schenker Railog, Celexor (Green Cargo – Szwecja),
Trade Trans i Koleje Czeskie (CD).
Zespó∏ portowy Szczecin – ÂwinoujÊcie
pe∏ni wa˝nà rol´ w koncepcji morsko-làdowego systemu transportowego Polcorridor. Na jego terenie zjednostkowane ∏adunki skandynawskie przewo˝one kolejà
do krajów Europy Po∏udniowej i Po∏udniowo-Wschodniej w sprawny sposób zmieniaç b´dà Êrodek transportu z morskiego
na làdowy (odwrotnie przy ∏adunkach do
Skandynawii). Ta wa˝na rola znalaz∏a swoje odzwierciedlenie w zrealizowanych
w okresie 2002-2004 badaniach problematyki portowej, które obejmowa∏y7:
• identyfikacj´ g∏ównych uczestników intermodalnego systemu transportowego
w zakresie transportu morskiego;
• analiz´ i ocen´ sfer zarzàdzania i eksploatacji w portach morskich;
• analiz´ i ocen´ przep∏ywu dokumentów
i informacji oraz stosowanych technologii w tym zakresie pomi´dzy uczestnikami obrotu portowo – morskiego;
• identyfikacj´ „wàskich garde∏” utrudniajàcych obs∏ug´ ∏adunku w obrocie portowo- morskim jako cz´Êci intermodalnego
systemu transportowego;
• charakterystyk´ systemu informacyjnego
w obrocie portowo – morskim;

• podzadania zwiàzane z ekonomiczno/fialternatywy w stosunku do równoleg∏ych
nansowà wykonalnoÊcià morsko-làdowego
Trans-Europejskich korytarzy transportopo∏àczenia Polcorridor (w tym analiz´ –
wych, w których wyst´puje niedobór zdoljakoÊciowà, kosztowà, czasowà – lokalizanoÊci przepustowej transportu kolejowego
cji hub-u dla Polcorridora na terenie zespooraz kongestia na sieci drogowej;
∏u portowego Szczecin – ÂwinoujÊcie8).
• zmniejszenie kosztów zewn´trznych
transportu, w tym przede wszystkim skaKonkurencyjna wartoÊç us∏ug mor˝enia powietrza, ha∏asu, wypadków
sko-làdowego intermodalnego systemu
transportowych i kongestii, zarówno
Polcorridor dla przemys∏owych u˝ytw skali krajów, regionów, jak i na poziokowników z poszczególnych krajów b´mie Pan – Europejskim;
dzie wynika∏a z9:
• ustanowienie bezpoÊrednich morsko-ko• eliminacji postojów na granicach;
lejowych logistycznych po∏àczeƒ pomi´• wysokiej zdolnoÊci przewozowej;
dzy regionem Nordyckim i Adriatyckim;
• wysokiej cz´stotliwoÊci i niezawodnoÊci • wykorzystanie rezerw zdolnoÊci transpo∏àczeƒ morskich oraz pociàgu Blue
portowej infrastruktury kolejowej w PolShuttle Train;
sce, Czechach, Austrii i na W´grzech;
• efektywnego i kompleksowego systemu • wykorzystanie zdolnoÊci prze∏adunkoinformacyjnego o przesy∏kach na ca∏ej
wych portów morskich w Szczecinie
trasie po∏àczenia;
i ÂwinoujÊciu,
• konkurencyjnej ceny;
• wykorzystanie zdolnoÊci przewozowych
• scentralizowania systemu rezerwacji
Êrodków transportu morskiego, w tym
i sprzeda˝y us∏ug;
˝eglugi morskiej bliskiego zasi´gu po• efektywnego po∏àczenia morsko - làdomi´dzy Regionem Nordyckim a Polskà;
wego pomi´dzy krajami nordyckimi i Pol- • bezpoÊrednie korzyÊci finansowe oraz noskà;
we mo˝liwoÊci wzrostu gospodarczego
• efektywnych intermodalnych po∏àczeƒ fedla krajów obj´tych obszarem oddzia∏yederowych pomi´dzy Austrià a krajami
wania po∏àczenia Polcorridor, w tym
Po∏udniowej i Po∏udniowo-Wschodniej
przede wszystkim dla Polski, Czech, AuEuropy;
strii i W´gier;
• bezpoÊredniego charakteru intermodalne- • liberalizacja dost´pu do sieci kolejowej
go morsko-làdowego po∏àczenia dla todla trzecich operatorów, wzmacniajàc
warowych przewozów tranzytowych potym samym komercyjnà atrakcyjnoÊç komi´dzy Pó∏nocnà a Po∏udniowà Europà.
lejowych us∏ug towarowych dla przemys∏owych u˝ytkowników;
Spodziewane korzyÊci (bezpoÊrednie • skrócenie czasu dost´pu do rynków hani poÊrednie) z uruchomienia iniermodlu zagranicznego dla przemys∏u z Pó∏dalnego systemu transportowego Ponocnej i Po∏udniowej Europy;
lcorridor to10:
• u∏atwienie i przyspieszenie wymiany tech• stworzenie nowego, komercyjnie zasadnologii operacyjnych i informacyjnych
nego i przyjaznego dla Êrodowiska oraz
oraz know-how z zakresu zarzàdzania
konkurencyjnego w stosunku do drogoi marketingu pomi´dzy uczestnikami syswego Trans-Europejskiego intermodalnetemu transportowego Polcorridor;
go systemu przewozów towarowych, • rozwój i wzmocnienie integracji gospospe∏niajàcego wymogi klientów i logidarczej krajów obj´tych obszarem odstycznych operatorów;
dzia∏ywania Pan - Europejskiego po∏àcze• znaczàce polepszenie jakoÊci us∏ug oferonia Polcorridor;
wanych w ca∏ym ∏aƒcuchu transporto- • zwi´kszenie poziomu handlu europejskiewym;
go na kierunku pó∏noc-po∏udnie oraz
• stworzenie konkurencyjnej transportowej
wschód -zachód.

Przeprowadzone badania wskaza∏y na szczegó∏owà lokalizacj´ hub-u na terenie bazy promowej w ÂwinoujÊciu.
Patrz równie˝ H. Salmonowicz, M. Pluciƒski: AktywnoÊç inwestycyjna polskich portów w zakresie obs∏ugi ∏adunków skonteneryzowanych i ro – ro przewo˝onych ˝eglugà morskà bliskiego zasi´gu. W Pod red. K. Chwesiuka: Zmiany w làdowo – morskich ∏aƒcuchach transportowych w rejonie basenu Morza Ba∏tyckiego – szanse i zagra˝ania dla polskich interesów morskich. Szczecin 2004, s. 214. Synteza ze zrealizowanych przez zespó∏ US zadaƒ zosta∏a
przedstawiona m.in. w W. Dro˝d˝, M. Pluciƒski: Baza promowa w ÂwinoujÊciu jako hub dla procesu przewozowego Polcorridor. W: Pod. Red. H. Salmonowicza: Szanse i zagro˝enia ... op. cit., s. 203 i nast.
8 Patrz H. Salmonowicz, I. Kotowska, M. Pluciƒski: Analiza lokalizacji intermodalnego centrum obs∏ugi Êrodków transportu uczestniczàcych w procesie
przewozowym Polcorridor w zespole portowym Szczecin – ÂwinoujÊcie. W: Pod red. K. Chwesiuka: KonkurencyjnoÊç polskich portów morskich w Êwietle integracji z Unià Europejskà. Szczecin 2003, s. 191 i nast.
9 J. Wronka: Integracja ˝eglugi ... op. cit., s. 194.
10 Za∏o˝enia do projektu Polcorridor (materia∏ niepublikowany).
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