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Otwarcie kolejowego rynku us∏ug transportowych w Polsce
Podstawy prawne, unijne i krajowe
Podstawà prawnà kszta∏towania rynku us∏ug transportu kolejowego jest dyrektywa Rady nr 91/440/EWG z 29 lipca
1991 r. w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych1 oraz nast´pne dwie dyrektywy z 19 czerwca 1995 r. – nr 95/18/WE
w sprawie przyznawania licencji przedsi´biorstwom kolejowym oraz nr
95/19/WE w sprawie alokacji potencja∏u
infrastruktury kolejowej i pobierania
op∏at za u˝ywanie infrastruktury.
G∏ównym celem dyrektywy 91/440/
EWG jest oddzielenie procesu zarzàdzania infrastrukturà kolejowà od wykonawstwa przewozów, zapewnienie dost´pu do infrastruktury kolejowej i niezale˝noÊci zarzàdzania przedsi´biorstwami kolejowymi, majàc na uwadze
popraw´ ich sytuacji finansowej. Dyrektywa ta stworzy∏a wi´c podstawy prawne dla liberalizacji rynku us∏ug transportu kolejowego w krajach cz∏onkowskich
Wspólnot Europejskich (WE). Natomiast
dyrektywa 95/18/WE dotyczy∏a g∏ównie
wydawania licencji, okresu ich wa˝noÊci
i zmiany w kontekÊcie przepisów art. 10
dyrektywy 91/440/EWG. Dyrektywa 95/
19/WE regulowa∏a alokacj´ potencja∏u
infrastruktury kolejowej, z uwzgl´dnieniem us∏ug Êwiadczonych w interesie
spo∏ecznym (s∏u˝by publicznej), pobieranie op∏at w zale˝noÊci od charakteru
us∏ugi, czasu us∏ugi, sytuacji na rynku
transportowym oraz rodzaju i jakoÊci infrastruktury.
Cele te dla Polski sta∏y si´ obowiàzujàce po ustanowieniu – na podstawie
Uk∏adu Europejskiego – stowarzyszenia mi´dzy Rzeczpospolità Polskà,
a Wspólnotami Europejskimi i ich paƒstwami cz∏onkowskimi, sporzàdzonego w Brukseli 16 grudnia 1991 r.2. Decyzje Wspólnot Europejskich w zakresie transportu kolejowego zosta∏y
w Polsce zawarte w ustawie z 27

czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym3 (mi´dzy innymi problematyka
eksploatacji linii kolejowych i pojazdów szynowych, finansowania transportu kolejowego, koncesjonowania
transportu kolejowego, regulacja i nadzór techniczny w transporcie kolejowym oraz bezpieczeƒstwo ruchu kolejowego). Poprzez koncesjonowanie
dzia∏alnoÊci gospodarczej w transporcie kolejowym, to jest zarzàdzania liniami kolejowymi oraz wykonywania
przewozów kolejowych, umo˝liwiono
ró˝nym podmiotom gospodarczym dost´p do transportu kolejowego. Nast´pnie, majàc na uwadze potrzeb´ dostosowania struktury przedsi´biorstwa
paƒstwowego „Polskie Koleje Paƒstwowe” do wymogów dyrektyw UE oraz
ustawy o transporcie kolejowym, Sejm
RP uchwali∏ 8 wrzeÊnia 2000 r. ustaw´
o komercjalizacji, restrukturyzacji
i prywatyzacji przedsi´biorstwa „Polskie Koleje Paƒstwowe”. W rezultacie
jednolite przedsi´biorstwo PKP zosta∏o
w II po∏owie 2001 r. podzielone na wiele ró˝nych spó∏ek prawa handlowego,
w tym spó∏ki przewozowe (pasa˝erskie, towarowe) oraz spó∏k´ zarzàdzajàcà liniami kolejowymi.
Nowelizacje wymienionych dyrektyw
WE zosta∏y dokonane w lutym 2001 r.
nast´pnymi dyrektywami, okreÊlanymi
„pierwszym pakietem kolejowym” dyrektyw UE. Pakiet ten obejmuje cztery
dyrektywy:
– nr 2001/12/WE zmieniajàcà dyrektyw´ 91/440/EWG,
– nr 2001/13/WE zmieniajàcà dyrektyw´ 95/18/WE,
– nr 2001/14/WE zast´pujàcà dyrektyw´ 95/19/WE,
oraz nowà
– nr 2001/16/WE z 19 marca 2001 r.
w sprawie interoperacyjnoÊci transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych.

Postanowienia tych dyrektyw sta∏y
si´ podstawà do otwarcia rynku us∏ug
transportu kolejowego ju˝ od 15 marca
2003 r. na sieci 50 000 km linii kolejowych w krajach cz∏onkowskich UE i stowarzyszonych. Sieç ta, zwana Transeuropejskà Kolejowà Siecià Towarowà
(TERFN), obejmowa∏a w Polsce mi´dzy
innymi linie obj´te umowà europejskà
AGTC:
– C-E 20 Kunowice (granica paƒstwa) –
Poznaƒ – Warszawa – Terespol (granica paƒstwa),
– C-E 30 Bielawa Dolna (granica paƒstwa) – W´gliniec – Wroc∏aw – Katowice – Kraków – PrzemyÊl - Medyka
(granica paƒstwa),
– C-E 59 ÂwinoujÊcie – Szczecin Dàbie
– Kostrzyn – Zielona Góra – Wroc∏aw
– Opole - Racibórz – Cha∏upki (granica paƒstwa),
– C-E 65 Gdynia – Tczew – Bydgoszcz /
Warszawa – Katowice – Zebrzydowice (granica paƒstwa),
w celu wykonywania mi´dzynarodowych przewozów towarowych (∏àcznie
ponad 4 000 km).
W programie dzia∏aƒ „Bia∏ej Ksi´gi –
Europejskiej polityki transportowej
2010: czas na podj´cie decyzji” przewidziano wdro˝enie kolejnego pakietu
Êrodków dla sektora kolejowego, aby
przyÊpieszyç mi´dzy innymi liberalizacj´ rynku us∏ug transportu kolejowego
w Europie, zapewniajàc wysoki poziom
bezpieczeƒstwa sieci kolejowej. „Drugi
pakiet kolejowy”, przyj´ty 29 kwietnia
2004 r., obejmuje dyrektywy:
– nr 2004/49/WE w sprawie bezpieczeƒstwa kolei wspólnotowych oraz
zmiany dyrektywy 95/ 18/WE w sprawie przyznawania licencji przedsi´biorstwom kolejowym, a tak˝e dyrektywy 2001/14/WE w sprawie alokacji
zdolnoÊci przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania op∏at za

Dz. Urz. WE L nr 237 z 24.08.1991, s. 25.
Uk∏ad ten wszed∏ w ˝ycie 1 lutego 1994 r. - Dz. U. 1994, nr 11, poz. 38 i 39; szerzej – J. Engelhardt, Transport kolejowy w Polsce w warunkach transformacji gospodarki, t. 1, KOW, Warszawa 1998, s. 71-78.
3 Aktualna edycja ustawy – Dz. U. 2007, nr 16, poz. 94 – tekst jednolity.
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u˝ytkowanie infrastruktury kolejowej
oraz certyfikacj´ w zakresie bezpieczeƒstwa,
– nr 2004/50/WE zmieniajàcà dyrektyw´ 96/48/WE w sprawie interoperacyjnoÊci transeuropejskiego systemu
kolei du˝ych pr´dkoÊci i dyrektyw´
2001/16/WE w sprawie interoperacyjnoÊci transeuropejskiego systemu
kolei konwencjonalnej,
– nr 2004/51/WE, zmieniajàcà dyrektyw´ 91/440/EWG.
To w∏aÊnie ta ostatnia dyrektywa
wprowadzi∏a w tekÊcie art. 10 ust. 3 dyrektywy 91/440/EWG przepis, ˝e najpóêniej od 1 stycznia 2007 r. przedsi´biorstwom kolejowym przyznaje si´ na
sprawiedliwych warunkach dost´p do
infrastruktury we wszystkich paƒstwach cz∏onkowskich w celu wykonywania wszystkich kolejowych us∏ug
transportowych.

Podmioty rynku transportowego
i zakres ich dost´pu do infrastruktury
Stosownie do postanowieƒ art. 45
ustawy o transporcie kolejowym dzia∏alnoÊç gospodarcza, polegajàca na wykonywaniu przewozów kolejowych
osób lub rzeczy albo na udost´pnianiu
pojazdów trakcyjnych, podlega licencjonowaniu. Polskim organem w∏aÊciwym do: udzielania, odmowy udzielania, zmiany lub cofni´cia licencji jest
prezes Urz´du Transportu Kolejowego
w Warszawie.
Na 9 maja 2005 r. lista podmiotów
rynku us∏ug transportowych, to jest licencjonowanych przewoêników kolejowych, obejmowa∏a 58 przedsi´biorców z ca∏ego kraju, przy czym 50 przewoêników posiada∏o zakres dzia∏alnoÊci dotyczàcy przewozu rzeczy (cz´sto
wraz z innym zakresem dzia∏alnoÊci), 7
przewoêników wy∏àcznie zakres przewozu osób i 1 przewoênik tylko udost´pnianie pojazdów trakcyjnych. Wielu z tych licencjonowanych przewoêników (przedsi´biorców), szczególnie
w zakresie przewozu rzeczy i udost´pniania pojazdów trakcyjnych, powsta∏o
po 2001 r. w wyniku przekszta∏ceƒ organizacyjnych dawnych wydzia∏ów
transportu kolejowego w du˝ych za4
5

k∏adach produkcyjnych, mi´dzy innymi
w kopalniach w´gla na Âlàsku, a tak˝e
w rezultacie poszerzenia prowadzonej
dzia∏alnoÊci spedytorskiej (na przyk∏ad
CTL Logistics). Licencjonowanymi
przewoênikami sà równie˝ dotychczasowi przewoênicy kolejowi, to znaczy
spó∏ki przewozowe powsta∏e w wyniku
komercjalizacji przedsi´biorstwa PKP.
Zgodnie z przepisami art. 4 pkt. 9 wymienionej ustawy, przewoênikiem kolejowym jest przedsi´biorca, który na
podstawie licencji wykonuje przewozy
kolejowe lub zapewnia pojazdy trakcyjne. W 2005 r. zarzàdca infrastruktury – spó∏ka PKP Polskie Linie Kolejowe
SA (PKP PLK) obs∏ugiwa∏a 40 przewoêników osób i rzeczy4. Na poczàtku
2007 r. lista licencjonowanych przewoêników, których przedmiotem licencji jest przewóz rzeczy, obejmowa∏a
ju˝ 68 podmiotów rynku transportu
kolejowego, 11 przewoêników posiada∏o licencj´ wy∏àcznie na przewóz
osób, a 4 podmioty gospodarcze zajmowa∏y si´ udost´pnianiem pojazdów
trakcyjnych. ¸àcznie lista ta zawiera 83
przedsi´biorców krajowych.
Uzyskanie licencji stanowi potwierdzenie zdolnoÊci przedsi´biorcy do wykonywania funkcji przewoênika kolejowego. Tym potwierdzeniem sà równie˝
licencje przedsi´biorców wydane przez
w∏aÊciwe w∏adze innych paƒstw cz∏onkowskich UE lub paƒstw – cz∏onków
EFTA – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Przewoênikowi zagranicznemu z tych krajów
przys∏uguje od 1 stycznia 2007 r. (na
podstawie przepisów art. 29a ust. 3
ustawy o transporcie kolejowym) dost´p do infrastruktury kolejowej w celu
wykonywania wszystkich przewozów
kolejowych rzeczy na obszarze RP. Posiadanie licencji nie uprawnia jednak
przedsi´biorcy do dost´pu do infrastruktury kolejowej, co wymaga jeszcze zawarcia odpowiedniej umowy
z zarzàdcà tej infrastruktury i uiszczenia op∏at.
Udost´pnianie tej infrastruktury polega na przydzielaniu przewoênikowi
kolejowemu trasy pociàgu na liniach
kolejowych oraz na umo˝liwieniu mu
korzystania z niezb´dnej infrastruktury kolejowej. W ramach op∏aty podstawowej zarzàdca infrastruktury zapew-

nia przewoênikowi minimalny dost´p
do infrastruktury kolejowej, mi´dzy innymi:
• prawo wykorzystania przyznanej
zdolnoÊci przelotowej infrastruktury
• korzystanie z rozjazdów i w´z∏ów
kolejowych w zakresie koniecznym
dla przejazdu pociàgu po przyznanej
trasie
• sterowanie ruchem pociàgów, w tym
sygnalizacj´, kontrol´, odprawianie
i ∏àcznoÊç oraz dostarczanie informacji o ruchu pociàgów
• udost´pnienie urzàdzeƒ sieci trakcyjnej.
Przewoênik kolejowy mo˝e te˝ korzystaç z innych us∏ug zarzàdcy infrastruktury, w tym z:
• us∏ug dodatkowych, na przyk∏ad
z dostawy pràdu trakcyjnego, podgrzewania sk∏adów pociàgów pasa˝erskich, prac manewrowych, a tak˝e
kontroli nad transportem ∏adunków
niebezpiecznych
• us∏ug pomocniczych, takich jak dost´p do sieci telekomunikacyjnej,
kontroli technicznej taboru.
Z tytu∏u tych us∏ug zarzàdca infrastruktury pobiera op∏aty dodatkowe od
przewoênika kolejowego.

Dost´pna infrastruktura
Infrastruktur´ kolejowà stanowià linie kolejowe oraz inne budowle, budynki i urzàdzenia wraz z zaj´tymi pod
nie gruntami, usytuowane na obszarze
kolejowym, przeznaczone do zarzàdzania, obs∏ugi przewozu osób i rzeczy,
a tak˝e utrzymania niezb´dnego w tym
celu majàtku zarzàdcy infrastruktury.
W 2005 r. przewozy by∏y realizowane
na liniach kolejowych d∏ugoÊci 20 253
km, w tym na liniach normalnotorowych – 19 843 km5 (linii normalnotorowych zelektryfikowanych by∏o 11 884
km, to jest 61,6% sieci kolejowej).
Charakterystyk´ oferowanej infrastruktury kolejowej, przeznaczonej do
udost´pniania przewoênikom kolejowym, zawiera regulamin przydzielania
tras pociàgów i korzystania z przydzielonych tras pociàgów przez licencjonowanych przewoêników kolejowych,
opracowywany na okreÊlony rok obo-

Raport Roczny Grupy PKP 2005, PKP S.A., Warszawa 2006, s. 69.
¸àcznie z 547 km linii szerokotorowych; Transport – wyniki dzia∏alnoÊci w 2005 r., GUS, Warszawa 2006, s. 87.
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wiàzywania rozk∏adu jazdy przez spó∏k´ PKP PLK w Warszawie6. Poza wykazem 999 linii kolejowych zarzàdzanych
przez PKP PLK, regulamin ten zawiera
równie˝ szczegó∏owe informacje eksploatacyjne o wielkoÊci:
• maksymalnej pr´dkoÊci technicznej dla
poszczególnych rodzajów pociàgów,
w tym towarowych
na ró˝nych odcinkach tych linii pociàgi towarowe mogà kursowaç z pr´dkoÊcià od 10 do 120 km/h. W 2005 r.
udzia∏ d∏ugoÊci torów PKP PLK w poszczególnych przedzia∏ach pr´dkoÊci
maksymalnej przedstawia tabela 1.
Z tych danych wynika, ˝e a˝ 11 271
km torów, to jest 40,8%, zaliczonych
jest w dwóch przedzia∏ach pr´dkoÊci
w strefie do 80 km/h, przy czym
w okresie 2006/2007 na 289 ró˝nych
odcinkach linii PKP PLK maksymalnà
pr´dkoÊcià jest 40 km/h, na 224 odcinkach – 30 km/h, na 138 odcinkach
– 20 km/h i na 11 ró˝nych odcinkach
tylko 10 km/h7
• dopuszczalnych nacisków osi taboru
na liniach PKP PLK znacznà wi´kszoÊç
stanowià odcinki linii, umo˝liwiajàce
przewóz ∏adunków w wagonach z naciskiem osi w wielkoÊci 196 kN (20,0
t/oÊ) oraz 216 kN, 221 kN i 225 kN,
przy czym na kilkunastu innych odcinkach nacisk ten jest znacznie ni˝szy, na przyk∏ad 155 kN (15,8 t/oÊ),
a na 141 odcinkach ruch pociàgów
jest zawieszony (dopuszczalny nacisk
0 kN).
• maksymalnych nacisków liniowych (na 1
metr bie˝àcy toru)
odcinki linii kolejowych PKP PLK sà
w znacznej wi´kszoÊci przystosowane do nacisku liniowego w wielkoÊci
71 kN (7,2 t/mb) na metr bie˝àcy toru, a na wielu odcinkach obecnie nie
eksploatowanych wynosi 0 kN.
• klasy linii
g∏ówne linie kolejowe w∏àczone do
sieci linii mi´dzynarodowych AGC
i AGTC, obs∏ugujàce niektóre paneuropejskie korytarze transportowe, na
wielu odcinkach sà zaliczone do klasy
D 3, co umo˝liwia obcià˝enie 1 osi taboru do 22,5 t i na metr bie˝àcy toru
do 7,2 t. Wi´kszoÊç jednak odcinków
linii, tak˝e granicznych, jest przystosowanych do klasy linii C 3 o nacisku

20,0 t/oÊ i 7,2 t na metr bie˝àcy. Na
sieci linii PKP PLK znajdujà si´ równie˝ odcinki torów zaliczone do ni˝szych klas (B 2, A), bàdê wskazane zosta∏y bez okreÊlenia klasy linii, na
przyk∏ad w obu torach na odcinku
Pruszcz Gdaƒski – Gdaƒsk Port Pó∏nocny, na linii Jelenia Góra – Szklarska Por´ba Górna, Olsztyn - E∏k lub na
odcinku Nowa Sól – ˚agaƒ, zaliczonym do linii mi´dzynarodowych
AGTC (linia C 59/1).
Ogólna ocena stanu technicznego linii kolejowych PKP PLK w 2005 r. by∏a
w 28% niezadowalajàca, w 47% dostateczna i tylko w 25% dobra. Stan ten
wskazuje, i˝ du˝a cz´Êç nawierzchni torowej jest wyeksploatowana i wymaga
zwi´kszonych nak∏adów finansowych
dla dokonania kompleksowej jej rekonstrukcji, w tym wymiany torów i rozjazdów. Trwajàce od wielu lat bud˝etowe
ograniczenia finansowe powodujà niestety dalsze obni˝anie si´ parametrów
eksploatacyjnych, to jest maksymalnych pr´dkoÊci ruchu i nacisków osi na

liniach kolejowych w Polsce8. Oferta
alokacji zdolnoÊci przelotowej infrastruktury drogowej zarzàdzanej przez
spó∏k´ PKP PLK staje si´ wi´c coraz bardziej niezadowalajàca dla przewoêników kolejowych.

Dotychczasowe kszta∏towanie si´
rynku przewozów towarowych
Przewozy masy towarowej transportem kolejowym w latach 2000 – 2005
wskazujà na ró˝nà dynamik´ ich kszta∏towania. W okresie 2000 – 2001 wielkoÊç masy zmala∏a do 166 616 000 t,
czyli o ponad 20 mln ton (– 10,9%), aby
nast´pnie, po liberalizacji rynku us∏ug
transportowych, stabilnie wzrastaç
w kolejnych trzech latach, a˝ do
282 798 000 t (+ 51,3%), co szczegó∏owo przedstawia tabela 2. Od 2002 r.
przewozy towarowe sà realizowane
przez wielu przewoêników kolejowych
w Polsce, zarówno z grupy PKP, jak i innych nowych przewoêników. Dane tej
tabeli równie˝ wskazujà, ˝e spó∏ki

Rys. 1. Linie kolejowe, po których kursujà pociàgi przewoêników spoza grupy PKP.
èród∏o: PKP PLK SA, Raport Roczny 2005, Warszawa 2006, s.30.

Aktualna edycja regulaminu zob. Biuletyn PKP Polskie Linie Kolejowe SA, B, 2006, nr 5, poz. 34.
Za∏àcznik 2.1.T i dalsze regulaminu PKP PLK przydzielania tras pociàgów … 2006/2007.
8 Szerzej - PKP PLK, Raport Roczny 2005, Warszawa 2006, s. 17-18.
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z grupy PKP a˝ do 2005 r. nie osiàgn´∏y
wielkoÊci masy przewozowej z 2001 r.
Natomiast nowi przewoênicy od 2002 r.
osiàgajà w poszczególnych latach coraz
wi´ksze przewozy masy towarowej
w 2005 r., a˝ o 56 355 000 t (wzrost
o 89,2%).
Do g∏ównych ∏adunków, obs∏ugiwanych przez przewoêników spoza grupy
PKP w 2005 r., nale˝à:
• w´giel kamienny i brykiety – 88 852
000 t (czyli 59,8% ogólnej ich wielkoÊci przewozu kolejami)
• wyroby z ropy naftowej – 5 082 000
t (to jest 32,8% ogó∏u tych przewozów kolejami)
• ruda i z∏om metali nie˝elaznych –
2 213 000 t (czyli 78,7% ogólnej wielkoÊci tych przewozów kolejami)
• minera∏y surowe i przetworzone –
10 100 000 t (to jest 29,6% tych przewozów kolejami)
• pozosta∏e ∏adunki – a˝ 11 978 000
t (81,6% ogólnej wielkoÊci tych przewozów kolejami).
¸àcznie przewoênicy spoza grupy
PKP przewieêli tych ∏adunków 118 225
000 t, czyli 98,9% ogólnej wielkoÊci ich
przewozów kolejami w Polsce. Przewozy te realizowane sà g∏ównie w systemie ca∏opociàgowym „bocznica – bocznica”, najbardziej op∏acalnym. Ogólny
udzia∏ w przewozach masy towarowej
spó∏ek grupy PKP w 2005 r. zmala∏ do
55,6%, a innych przewoêników wzrós∏
do 44,4%.
Tak˝e w wielkoÊci wykonanej pracy
przewozowej wyst´pujà podobne trendy. W grupie innych przewoêników
wielkoÊç tej pracy wzros∏a o 4 953,5
mln tkm (+ 418,5%), a w grupie PKP
zmala∏a o 2 741 mln tkm (czyli o 5,9%),
co szczegó∏owo prezentuje tabela 3.
Ogólny udzia∏ w wielkoÊci pracy prze-

Rys. 2. Udzia∏ procentowy w rynku przewozów towarowych przewoêników powy˝ej 5 mln t masy towarowej w 2005 r. èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie danych tabeli 1 i 3.

woêników z grupy PKP zmala∏ do 87,7%
w 2005 r., a innych przewoêników znaczàco wzrós∏, a˝ do 12,3%.
SpoÊród wielu przewoêników spoza
grupy PKP nale˝y zauwa˝yç 11, którzy
w tym okresie obs∏u˝yli powy˝ej 1 mln
t ∏adunków. Dok∏adny ich wykaz wraz
z wielkoÊcià masy towarowej, wykonanej pracy przewozowej i Êredniej odleg∏oÊci przewozu 1 tony ∏adunku przedstawia tabela 4. Analiza tych danych
wskazuje na pewnà specjalizacj´ obs∏ugi ∏adunków oraz obszaru cià˝enia.
Przewoênik PTKiGK z Rybnika przewióz∏ najwi´kszà mas´ towarowà,
w tym w´giel kamienny, kruszywa i materia∏y budowlane na niewielkà Êrednià
odleg∏oÊç 12,1 km i dlatego wykonana
przy tych przewozach praca mierzona
wielkoÊcià tkm jest stosunkowo niedu˝a. Natomiast spó∏ka CTL Rail z Katowic
przy znacznie mniejszej masie ∏adunków, tak˝e masowych, lecz na wi´kszym obszarze obs∏ugi, bo przy Êredniej odleg∏oÊci przewozu 201,6 km, wykona∏a najwi´kszà prac´ przewozowà
ze wszystkich przewoêników spoza
grupy PKP. Najwi´kszà Êrednià odleg∏oÊç przewozu 1 tony ∏adunku (376,8
km) wykazujà przewozy realizowane

przez Lotos Kolej z Gdaƒska, która obs∏uguje g∏ównie rafinerie w Gdaƒsku
oraz na po∏udniu kraju, w Czechowicach, JaÊle i Gorlicach. Zasi´g przestrzenny obs∏ugi transportowej wykonywanej w 2005 r. przez nowych przewoêników przedstawia mapka na rysunku 1.
Analiza danych tabeli 1 i 3 umo˝liwia
okreÊlenie udzia∏u wi´kszych przewoêników w rynku przewozów towarowych, którzy przewieêli w 2005 r. powy˝ej 5 mln t ∏adunków: grupa PKP –
55,6%; PTKiGK Rybnik – 19,1%; PTKiGK
Zabrze – 13,0%; PCC Rail Szczakowa –
3,5%; CTL Rail Katowice – 3,4% oraz pozostali przewoênicy – 5,4%, co prezentuje rysunek 2. WielkoÊci te wskazujà
na bardzo du˝à liberalizacj´ rynku
us∏ug transportu kolejowego w Polsce.
Stanowià równie˝ potwierdzenie wczeÊniejszych badaƒ, przeprowadzonych
w 2004 r. dla krajów cz∏onkowskich UE,
w tym Polski, przy pomocy specjalistycznych indeksów liberalizacji kolei
(LIB, COM)9.
Wa˝nym wskaênikiem jest te˝ liczba
wydanych licencji transportu kolejowego. W 2005 r. w Niemczech wydanych by∏o 361 licencji, przy tym nale˝y

Tab. 1. Procentowy udzia∏ d∏ugoÊci torów w zale˝noÊci od pr´dkoÊci maksymalnej na liniach PKP PLK w 2005 r.
èród∏o: PKP PLK SA, Raport Roczny 2005, Warszawa 2006, s.18.

Przedzia∏ pr´dkoÊci

10 813

39,2

8 260

29,9

3 011

10,9

Razem

27 593

100,0

1 353

4,9

4 156

15,1

Szerzej – w - Zusammenfassung der Studie Liberalisierungsindex Bahn 2004.
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% udzia∏ d∏ugoÊci torów

V ≥ 160 km/h
≤ V < 160 km/h
80 ≤ V < 120 km/h
40 ≤ V < 080 km/h
V ≤ 040 km/h

120

9

D∏ugoÊç torów w km
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Tab. 2. Przewozy masy towarowej transportem kolejowym w Polsce (tys. ton/%). èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie publikacji Transport –
wyniki dzia∏alnoÊci, GUS, Warszawa 2001-2006.

Wyszczególnienie
Ogó∏em, w tym:
– grupa PKPx)
– inni przewoênicy

2000

2001

2002

2003

2004

2005

186 905

166 616

222 883

241 550

282 798

269 437

100,0

89,1

119,2

129,2

151,3

144,2

—-

—-

159 725

161 816

163 626

149 924

—-

—-

100,0

101,3

102,4

93,9

—-

—-

63 158

79 734

119 172

119 513

—-

—-

100,0

126,2

188,7

189,2

x) Wydzielona od 2002 r.
Tab. 3. WielkoÊç pracy przewozowej g∏ównych grup przewoêników kolejowych w Polsce (mln tkm/%). èród∏o: j.w.

Wyszczególnienie
Ogó∏em, w tym:
– grupa PKPx)
– inni przewoênicy

2000

2001

2002

2003

2004

2005

54 438,9

47 906,4

47 755,7

49 580,5

52 327,5

49 968,2

100,0

88,0

87,7

91,1

96,1

91,8

—-

—-

46 572,1

47 407,0

47 870,7

43 831,1

—-

—-

100,0

101,8

102,8

94,1

—-

—-

1 183,6

2 173,5

4 456,8

6 137,1

—-

—-

100,0

183,6

376,5

518,5

x) Wydzielona od 2002 r.

jednak zauwa˝yç, i˝ od dawna dzia∏alnoÊç przewozowà wykonywa∏o w tym
kraju bardzo wielu lokalnych przewoêników kolejowych. W Polsce wydanych
zosta∏o 60 licencji transportu kolejowego, w Wielkiej Brytanii 54 licencje,
we W∏oszech 40 licencji, w Estonii 28
licencji, w Czechach 17 licencji,
w Szwecji 15 licencji, w Belgii 5 licencji, a we Francji tylko 4, w tym dla

przewoêników narodowych oraz alizowa∏y przewozy do 31 grudnia
w Hiszpanii – 3 licencje i w Portugalii 2006 r., stanowià krajowà konkurencj´
2 licencje przewozowe10.
wewnàtrzga∏´ziowà. WczeÊniejsze bowiem (z dniem 15 marca 2003 r.)
otwarcie dla unijnych przewoêników
Szersze otwarcie rynku
dost´pu do linii kolejowych w Polsce,
us∏ug transportowych
zaliczonych do sieci TERFN, nie spowodowa∏o zainteresowania tych przeLicencjonowane spó∏ki transportu woêników siecià PKP, nawet w relakolejowego, które tak dynamicznie re- cjach tranzytowych Zachód – Wschód

Tab. 4. Przewozy ∏adunków przez przewoêników spoza grupy PKP w 2005 r. (powy˝ej 1 mln t masy).
èród∏o: „Rynek Kolejowy”, 2006, nr 6, s. 23.

Nazwa przewoênika,
miejscowoÊç

Masa towarowa
w tys. ton

Praca przewozowa
w mln tkm

Ârednia odleg∏oÊç
przewozu 1 tony

- PTKiGK, Rybnik

51 500,9

622,3

12,1

- PTKiGK, Zabrze

34 949,4

861,0

24,6

- PCC Rail Szczakowa,
Jaworzno

9 404,5

1 021,1

108,6

- CTL Rail, Katowice

9 155,3

1 845,6

201,6

- KP „Kotlarnia”, Kotlarnia

3 772,8

101,0

26,8

- Pol-Miedê-Trans, Lubin

3 648,7

397,6

109,0

- NZTK, Bieruƒ

2 205,6

59,1

26,8

- Lotos Kolej, Gdaƒsk

1 461,5

550,7

376,8

- KP „Kuênica War´˝yƒska,
Dàbrowa Górnicza

1 423,1

60,6

42,6

- Transoda, Inowroc∏aw

1 044,1

63,4

60,7

- PKN Orlen, P∏ock

1 027,7

220,5

214,6

10

w, Wettbewerbsbericht 2006, DB AG, s.9.
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– Zachód. Od 1 stycznia 2007 r. zagraniczni przewoênicy z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
zostali uprawnieni do wykonywania
wszystkich przewozów kolejowych
rzeczy równie˝ na terytorium Polski;
podobnie jak polscy przewoênicy na
sieci kolejowej w innych krajach EOG.
W tej sytuacji sprawà nadrz´dnà dla
spó∏ki PKP PLK jest jak najszybsze
techniczne dostosowanie do standardów europejskich – co wymaga oczywiÊcie znaczàcych nak∏adów finansowych – polskiej sieci kolejowej, aby
staç si´ konkurencyjnym wobec transportu samochodowego. Szczegó∏owe
warunki dost´pu i korzystania z infrastruktury kolejowej w Polsce sà zamieszczone w rozporzàdzeniu Ministra Transportu z 30 maja 2006 r.11.
Otwarcie rynku us∏ug transportu kolejowego stwarza dla polskich przewoêników konkurencj´ mi´dzynarodowà. Ich atutem sà niskie ceny za us∏ugi
11
12

transportowe, choç op∏aty za dost´p
do infrastruktury nale˝à do najwy˝szych w krajach UE. Istnienie potencjalnej konkurencji mo˝e te˝ przyczyniç
si´ do zmian w technologii kolejowego
procesu transportowego, czemu sprzyja∏oby w∏àczenie Êrodków transportu
samochodowego do realizacji kompleksowych us∏ug przez spó∏k´ PKP CARGO
SA na obszarze ca∏ego kraju.
Mimo up∏ywu 4 miesi´cy ˝adna zagraniczna spó∏ka kolejowa nie podj´∏a
jeszcze realizacji przewozów towarowych w Polsce. Jednak niektórzy przewoênicy, na przyk∏ad z Wielkiej Brytanii
– Freight Liner oraz z Niemiec – Railion
(DB AG) zamierzajà wkroczyç na polski
rynek przewozów towarowych. Oddzia∏ spó∏ki brytyjskiej w Warszawie
uzyska∏ stosownà licencj´ ju˝ 7 grudnia
2005 r. Wkrótce mo˝e wi´c rozpoczàç
realizacj´ us∏ug w zakresie przewozów
towarowych. Natomiast koleje DB AG
podj´∏y rozmowy z polskim przewoêni-

kiem PCC Rail Szczakowa w Jaworznie12. Dodaç nale˝y, i˝ wymienieni
przewoênicy dysponujà okreÊlonym taborem trakcyjnym i przewozowym dla
realizacji us∏ug transportowych.
Liberalizacja przewozów kolejowych
w krajach UE umo˝liwia równie˝ odwrotne kierunki dzia∏aƒ organizacyjnych, na przyk∏ad spó∏ki CTL w Niemczech przy przewozie samochodów,
a tak˝e PTKiGK Rybnik i PCC Rail Szczakowa w eksporcie do Czech i Niemiec.
Tak˝e koleje niemieckie, polskie, bia∏oruskie i rosyjskie przewidujà utworzenie w 2007 r. wspólnej spó∏ki „EuroAsia
Rail Logistics” dla sprawnej obs∏ugi euroazjatyckich przewozów towarowych,
w tym intermodalnych. G∏ównym celem
liberalizacji kolejowych przewozów towarowych – okreÊlonym przez organy
WE – jest zwi´kszenie udzia∏u transportu kolejowego w rynku us∏ug transportowych krajów cz∏onkowskich.

Dz. U. nr 107, poz. 737.
Szerzej – A. Stefaƒska, Giganci kolejowych przewozów towarowych wkraczajà do Polski, „Rzeczpospolita”, 2007, nr 36, s. B 1.

N

ajwi´ksza ksi´garnia internetowa
w Polsce, Merlin.pl, przyspieszy∏a
o 100% proces pakowania i ekspedycji
przesy∏ek dzi´ki usprawnieniu, polegajàcym na rezygnacji z r´cznego naklejania etykiet adresowych i r´cznePo analizach i testach zaproponowago znakowania samych przesy∏ek.
li oni wykorzystanie kiosków multimedialnych, dzi´ki którym mo˝na wykoNap∏ywajàce do firmy miesi´czne nywaç wszelkie operacje na stanowizamówienia, obejmujàce oprócz skach pracy. By mo˝liwy by∏ wydruk
ksià˝ek tak˝e filmy, p∏yty, gry, zabaw- etykiet wysy∏kowych w standardzie
ki, mp3 i sprz´t elektroniczny, si´ga- wymaganym przez firmy kurierskie
jà kilkuset tysi´cy produktów, u˝yto drukarek kodów kreskowych.
a w okresach tak zwanych szczytów Ka˝de zlecenie wysy∏kowe ma obecnie
– blisko 10 000 wysy∏ek na dob´ nadrukowany kod kreskowy, co daje
z 30 000 zamówionych wyrobów1. porzàdek na stanowiskach pakowania,
W sytuacji, gdy ubieg∏oroczne pro- automatyzuje wydruk i przep∏yw ingnozy, dotyczàce obcià˝enia sprze- formacji mi´dzy tymi stanowiskami,
da˝owego w najbardziej obcià˝onym a systemem nadrz´dnym.
okresie – wrzesieƒ, listopad i gruW efekcie proces pakowania przedzieƒ 2006 roku – przewidywa∏y 50 sy∏ki przyspieszono o 100% rezygnuprocentowy wzrost zamówieƒ w sto- jàc z r´cznego naklejania etykiet adsunku do roku poprzedniego, zdecy- resowych przy u˝yciu kleju i no˝yczek
dowano si´ na zmiany przy wspó∏- oraz z r´cznego znakowania przesypracy doradców z krakowskiej firmy ∏ek. Wszystkie informacje sà teraz auLogisys Sp. z o.o.
tomatycznie drukowane na etykiecie.
1
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Merlin.pl zwi´kszy∏ wydajnoÊç procesów
pakowania i wysy∏ki

Oferta Merlin.pl obejmuje ponad 250 000 produktów (przyp. red.).
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Wyeliminowano czas potrzebny na
wydruk listu przewozowego, zastàpionego przez etykiet´ drukowana na
stanowisku pakowania. Zwi´kszy∏a
si´ kontrola nad ca∏ym procesem pakowania – wszystkie ruchy paczek odnotowywane sà w systemie, dzi´ki
czemu ewentualne nieprawid∏owoÊci
sà szybko wykrywane, a lokalizacja
ka˝dej paczki jest na bie˝àco monitorowana. Uzyskano tak˝e wi´ksze uporzàdkowanie pracy i przyspieszenie
procesu wydawania paczek do firmy
kurierskiej, a tak˝e elastycznoÊç organizacyjnà, pozwalajàca na rozwój zarówno w poziomie, jak i w pionie
(mo˝liwoÊç dokupienia kolejnych
urzàdzeƒ i przeniesienia oprogramowania na nowe, silniejsze jednostki
skanujàce).
Iwo Nowak

