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Kolejowo-morskie przewozy towarowe istotnym elementem
zrównowa˝onego ga∏´ziowo systemu transportowego Polski (cz. 2)
Nie trudno to zauwa˝yç, porównujàc przedstawione na wykresach wielkoÊci przewozów kontenerów zarówno przez transport kolejowy, jak
i morski. Jednym z powodów zaistnia∏ej sytuacji sà z pewnoÊcià zbyt ma∏o
konkurencyjne stawki przewoênego
w stosunku do transportu samochodowego, ale równie˝ braki w odpowiednio dostosowanej i nowoczesnej
infrastrukturze punktowej tj. sieci nowoczesnych terminali kontenerowych
i centrów logistycznych. Zasadniczym
powodem stosunkowo wysokiej stawki za us∏ugi przewozowe – oferowanej przez PKP CARGO SA – jest wysoka stawka za dost´p do infrastruktury,
która nale˝y do jednych z najwy˝szych w Europie. Innym powodem
przegrywania konkurencji z transportem samochodowym jest zbyt ma∏a
elastycznoÊç, na co majà niewàtpliwie
wp∏yw koszty uruchomienia nowych
po∏àczeƒ kolejowych dla niewielkich
potoków ∏adunków. Porównujàc koszty uruchomienia tradycyjnego pociàgu dla przewozu czterech lub pi´ciu
kontenerów w stosunku do transportu samochodowego, bez wi´kszych
analiz mo˝emy powiedzieç, ˝e b´dà
one znacznie wy˝sze.
Niewàtpliwie wa˝nym zagadnieniem w kolejowo morskich ∏aƒcuchach logistycznych sà przewozy promowe. Niestety tego rodzaju przewozy realizowane sà tylko przez terminal promowy portu Szczecin – ÂwinoujÊcie, który jest g∏ównym terminalem promowym w Polsce i jednym
z najnowoczeÊniejszych na Ba∏tyku.
Pe∏ni wiodàcà rol´ w obs∏udze morskich po∏àczeƒ promowych z Polski
do Skandynawii, zarówno co do iloÊci
zawini´ç promów, jak i pod wzgl´dem wielkoÊci obs∏u˝onego potoku
∏adunków. W 2004 r. transportem samochodowym przez terminal promo1

wy w ÂwinoujÊciu przewieziono
Przewozy kolejowe linià promowà
1 610 406 t ∏adunków. W porównaniu ÂwinoujÊcie – Ystad sà realizowane
do 2003 r. stanowi to przyrost prze- od 1974 r., od momentu wprowadzewozów o 11,1%.
nia przez armatora promu kolejowo –
Tab. 2. Przewozy ∏adunków wg ga∏´zi transportu w mln (T) 1

Tab. 3. Struktura przewozów ∏adunków w Polsce wg rodzajów transportu làdowego – pod wzgl´dem masy ∏adunkowej

Od roku 2002 na bazie Dyrekcji Przewozów Towarowych PKP utworzono PKP CARGO SA
èród∏o: Tabele 2 i 3 opracowano na podstawie danych GUS i stron internetowych portów morskich

Ryc. 5. Prze∏adunki kontenerów w latach 2000-2004 (TEU)
˚ród∏o: Opracowano na podstawie danych GUS–Urzàd Statystyczny w Szczecinie–Centrum
Statystyki morskiej

Ze wzgl´du na b∏àd, który wkrad∏ si´ przy publikacji pierwszej cz´Êci artyku∏u („Logistyka” 5/2005) tabele 2 i 3 publikujemy powtórnie.

Poszukiwany PLANISTA
Jabil Circuit Poland Sp. z o.o.
http://www.jobpilot.pl/misc/adframe/jobpilot/7d6/1/1451943.htm

Logistyka 1/2006

53

Us∏ugi logistyczne

Ryc. 6. Udzia∏ PKP CARGO S.A. w przewozach intermodalnych realizowanych do i z polskich
portów ˚ród∏o: opracowanie w∏asne.

samochodowego „Miko∏aj Kopernik”,
b´dàcego w eksploatacji do dnia dzisiejszego. Obecnie przewozy sà realizowane przy wykorzystaniu promu
„ J. Âniadecki” armatora Euroafrica Linie ˚eglugowe z siedzibà w Szczecinie. W przypadku wzrostu przewozów kolejowych PKP CARGO SA ma
mo˝liwoÊç wykorzystania b´dàcych
w rezerwie promów „POLONIA” i „M.
Kopernik”. Prom „ J. Âniadecki” posiada 600 m torów na pok∏adzie kolejowym i kursuje codziennie. Nale˝y
nadmieniç, ˝e wagony kolejowe ∏adowane sà w pierwszej kolejnoÊci,
przed samochodami i nie muszà czekaç na „wolne miejsce” na promie.
WielkoÊci kolejowych przewozów
promowych oraz dynamik´ wzrostu
przedstawiono na wykresach 7 i 8.
Po spadku przewozów w 2002 r.,
dzi´ki wdro˝eniu nowych rozwiàzaƒ
logistycznych, którymi sà systemy pociàgów odwozowych i dowozowych
do ÂwinoujÊcia, w roku 2003 i 2004
obserwujemy ich wzrost. W 2004 r.
przewieziono 439 208,1 t towarów.

W porównaniu do 2003 r., w którym
przewieziono 390 421,3 t, stanowi to
wzrost przewozów o 11,24%
W 2004 r. w kolejowych przewozach promowych najwi´kszy wzrost
zanotowano w eksporcie – wzrost
o 23.64% w porównaniu do roku 2003
oraz w imporcie – wzrost o 18,54%

w porównaniu do 2003 r. G∏ównymi
∏adunkami w eksporcie sà: meble i artyku∏y wyposa˝enia wn´trz (58 800,5 t
– 39,9% eksportu), AGD (11 529 t
– 7,8%), stal i wyroby stalowe (39 481 t
– 26,7%). Natomiast w imporcie ze Skandynawii dominuje papier (33 250,9 t
– 49,2%), celuloza (10 994 t – 16,1%)
i wyroby stalowe (16 878,8 t – 24,8%).
Inne nasze porty z uwagi na brak odpowiednio dostosowanej infrastruktury portowej wykonujà tylko promowe przewozy samochodów. WielkoÊç tych przewozów przedstawiajà
tabele 6 i 7.
W rywalizacji o klienta pomi´dzy
regionami UE na rynku us∏ug transportowo – spedycyjno – logistycznym
poza nowoczesnà infrastrukturà istotnà rol´ odgrywaç b´dà sprawnie dzia∏ajàce systemy logistyczne wzajemnie

Ryc. 7. Kolejowe przewozy promowe 1999-2004
Tab. nr 4. IloÊç przewiezionych samochodów
ci´˝arowych w ÂwinoujÊciu
èród∏o: Opracowanie w∏asne

Tab. nr 5. WielkoÊç przewiezionego ∏adunku
w tonach (samochodowa i wagonowa) èród∏o:
Opracowanie w∏asne

Ryc. 8. Kolejowe przewozy promowe 2001-2004
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Arkadiusz Kawa1

Bran˝a KEP ciàgle si´ rozwija
WartoÊç polskiego rynku przesy∏ek kurierskich, ekspresowych i pocztowych (KEP) wynosi oko∏o 1,5 mld z∏. Mimo, ˝e
z roku na rok odnotowuje coraz wi´kszy wzrost, nadal pozostaje daleko w tyle za zachodnimi rynkami. Analitycy
bran˝y zgodnie stwierdzajà, ˝e dalszemu rozwojowi rynku
ma sprzyjaç dobra lokalizacja Polski w Europie, stosunkowo du˝y wzrost gospodarczy i coraz wi´ksza ch´ç przedsi´biorstw do zlecania na zewnàtrz procesów dystrybucji.

Aleksander Morozowski,
prezes DHL Express (Poland)
Polski rynek przesy∏ek ekspresowych
dynamicznie si´ rozwija, zmieniajà si´
udzia∏y poszczególnych firm – jest to
skorelowane ze wzrostem gospodarczym. Ten wzrost w Polsce jest wy˝szy,
ni˝ w innych krajach i na pewno utrzyma si´ na takim poziomie przez najbli˝szych par´ lat. Gdy wzrosty wyrównajà
si´, a UE i poszczególne kraje b´dà na
mniej wi´cej tym samym poziomie, nastàpi stabilizacja rynku
i pewien jego podzia∏. Wielcy gracze, którzy ju˝ sà na rynku,
b´dà walczyç o du˝ych klientów, konkurujàc ze sobà w pewnych obszarach.

Wed∏ug danych Urz´du Regulacji Telekomunikacji i Poczty
(URTiP), w bran˝y KEP dzia∏a 114 podmiotów. Jeszcze niespe∏na trzy lata temu tych firm by∏o dwa razy mniej. Dane te nie
oddajà jednak rzeczywistego obrazu rynku. Z jednej strony
spoÊród firm, które znajdujà si´ w rejestrze URTiP-u, tylko
czeÊç Êwiadczy us∏ugi kurierskie na rzecz innych podmiotów.
Z drugiej jednak strony szacuje si´, ˝e przewoêników ekspresowych w rzeczywistoÊci jest znacznie wi´cej. Kilkadziesiàt,
a nawet kilkaset firm dzia∏a bez stosownego wpisu do rejestru
URTiP-u. Sà to m. in. korporacje taksówkowe, niewielkie lokalRównie˝ podane przychody bran˝y sà szacunkowe. Nie istne przedsi´biorstwa transportowe, czy nawet grupa m∏odych
nieje rzetelne êród∏o, które by dok∏adnie je przedstawia∏o. Firgoƒców rowerowych.
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Tab. 6. Przewozy samochodów ci´˝arowych i naczep w porcie gdaƒskim za lata 2001-2004

Tab. 7. Przewozy samochodów i naczep w porcie
gdyƒskim

ze sobà powiàzane i gwarantujàce realizacje pe∏nych ∏aƒcuchów logistycznych. Klient tych us∏ug oczekuje kompleksowego podejÊcia do procesu
transportowego, polegajàcego na wyborze optymalnej kombinacji ró˝nych
Êrodków transportu. Nieuniknione
jest wi´c tworzenie partnerskich wi´zi przy ich realizacji, opartej na Êcis∏ej

wspó∏pracy pomi´dzy przewoênikami
i innymi podmiotami uczestniczàcymi
w procesie obs∏ugi logistycznej. Rolà
paƒstwa jest wp∏ywanie na prawid∏owy rozwój sieci transportowej i logistycznej kraju, tak by jej oddzia∏ywanie na Êrodowisko naturalne by∏o jak
najmniej szkodliwe. W koƒcowym
rozrachunku spowoduje to, i˝ ogólne
koszty post´pu technologicznego
i rozwoju gospodarczego b´dà najni˝sze. Czy potencja∏ techniczny oraz
mo˝liwoÊci organizacyjne tworzenia
wzajemnych ∏aƒcuchów transportowych, w których ekologiczne formy
transportu, takie jak kolej, czy ˝egluga morska odgrywaç b´dà dominujàcà rol´, zale˝y od nas samych. Sprawdzianem tego mogà staç si´ wspólne
projekty w ramach tworzenia „autostrad morskich”, dla powodzenia których znaczenie b´dzie mia∏a zarówno
infrastruktura portowa, jak i infrastruktura zaplecza transportowego
wewnàtrz kraju. Majàc jednak na uwadze fakt, i˝ w rywalizacji o klienta cz´-
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sto czynnikiem decydujàcym jest czas
stworzenia odpowiednich ∏aƒcuchów
logistycznych, nale˝y zastanowiç si´,
czy nie powinno si´ bardziej wykorzystaç posiadany potencja∏ w postaci
dobrze rozwini´tej sieci linii kolejowych. Wymaga ona modernizacji, lecz
z pewnoÊcià mo˝na to przeprowadziç
szybciej i taniej, ni˝ wybudowanie autostrad i dostosowanie sieci naszych
dróg do przewozu du˝ych potoków
∏adunków, co niewàtpliwie jest potrzebne. Chodzi jedynie o skal´ przedsi´wzi´cia i czas realizacji.
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