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Oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka 

Szanowny Panie Ministrze! 
Według badań przeprowadzonych przez dziennikarzy portalu motofakty.pl w roku 2011 przewozy inter-

modalne w Polsce dotyczyły mniej niż 2% ogólnej wartości ładunków. Portal rynek-kolejowy.pl w roku 2012 
oszacował, że udział polskiego transportu intermodalnego w całości polskiego transportu stanowi zaledwie 
około 1,5%. W ostatnim czasie zauważalnie zwiększyło się zainteresowanie tematem i przybyło środowisk 
opiniotwórczych dyskutujących na ten temat w kontekście przyszłości krajowego transportu.  

Biorąc pod uwagę przewozy intermodalne w ujęciu transportu lądowego, należy zauważyć, że odbywają 
się one w 80% w ramach transportu drogowego, a w 20% – transportu kolejowego. Na tle innych krajów 
europejskich zajmujemy miejsce w drugiej dziesiątce, jeżeli chodzi o wielkość kolejowych przewozów in-
termodalnych, mimo korzystnego położenia geograficznego. Polskę wyprzedza większość krajów starej Pięt-
nastki, a w 2009 roku wyprzedziły nas również Czechy. Warto zauważyć także, iż geograficzne położenie 
Małopolski oraz jej infrastruktura drogowa powinny sprzyjać tej gałęzi transportu – tak ocenia Paweł Szacił-
ło, dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Obecnie transport intermodalny jest mocno pro-
mowany przez Unię Europejską. Według Unii Europejskiej konieczne jest jego wspieranie do czasu wyrów-
nania warunków konkurencji między transportem drogowym i kolejowym. 

Z końcem 2005 r. zrodził się pomysł wywożenia z uzdrowisk Polski południowej oraz innych części kraju 
wód mineralnych i źródlanych z rozlewni oraz zakładów produkcyjnych. Zakłady te zazwyczaj znajdują się 
w okolicach uzdrowisk, które są regularnie i dosłownie rozjeżdżane przez samochody ciężarowe wywożące 
gotowy, zabutelkowany produkt wprost do odbiorców. W roku 2005 podczas spotkania dyrektorów PKP 
Cargo z właścicielami firm produkujących wody pitne, którego byłem pomysłodawcą, padła propozycja za-
wiązania nowatorskiej współpracy. Zaproponowano wówczas, by, po pierwsze, wybudować w Polsce kilka 
terminali załadunkowych i rozładunkowych dla wagonów przewożących ciężarówki wraz z załadunkiem. 
Zaproponowano także modernizację infrastruktury kolejowej, która jest niemal we wszystkich uzdrowiskach. 
Po drugie, przedstawiciele PKP Cargo zaproponowali negocjowanie stawek przewozowych, które mogłyby 
być bardzo konkurencyjne wobec kosztów tradycyjnych przewozów opartych na transporcie kołowym, 
zwłaszcza w kontekście wciąż drożejącego oleju napędowego. 

Korzyści płynące z realizacji tych propozycji mogą być następujące: 
– byłoby mniej ciężkich samochodów ciężarowych przejeżdżających przez uzdrowiska, 
– tempo zużywania dróg byłoby mniejsze, a także mniejsza byłaby emisja spalin do atmosfery, 
– transport wód źródlanych i mineralnych oraz innych towarów na platformach kolejowych byłby tańszy 

od tradycyjnego, 
– kolej mogłaby zarobić pieniądze, których ciągle w tym sektorze brakuje, i infrastruktura kolejowa była-

by modernizowana, 
– Polska wzbogaciłaby się o porty rozładunkowe dla platform przewożących samochody ciężarowe, co 

uatrakcyjniłoby PKP Cargo na rynku europejskich przewoźników, 
– ponownie ożywiono by trasy kolejowe, które w ostatnich latach zostały wyłączone z ruchu ze względu 

na nieopłacalność utrzymania połączeń. 
Opisana propozycja jest jedną z bardzo wielu, które są wiązane z rozwojem transportu intermodalnego w 

Polsce.  
Chcę zatem zapytać, czy Pan Minister zakłada w nadchodzących latach wspieranie inicjatyw dążących do 

rozwoju transportu intermodalnego w Polsce. Czy do ministerstwa wpłynęły propozycje związane z rozwo-
jem tej gałęzi transportu, a jeśli tak, to które z tych propozycji zamierza Pan Minister skierować do realizacji? 
Czy ministerstwo opracowało własny program zachęcający do budowania sieci wykorzystujących transport 
intermodalny? W jakiej wysokości środki finansowe zaplanowano przeznaczyć w 2013 r. na wspieranie pro-
jektów związanych z rozwojem transportu intermodalnego w naszym kraju? 

Z poważaniem 
Stanisław Kogut 




