
07.12.2020

1

„Kierunki Rozwoju Transportu 
Intermodalnego w Polsce do 2030

z perspektywą do 2040”

Ocena ekonomiczna

vs.

Ocena ekonomiczna jest prowadzona w 
celu zweryfikowania, jaki jest bilans 
kosztów i korzyści wdrożenia 
planowanych działań z punktu widzenia 
społeczno – gospodarczego.

Ocena ekonomiczna dla transportu intermodalnego

Źródło korzyści: przełożenie międzygałęziowe

Ocena ekonomiczna dla transportu intermodalnego

• Nakłady inwestycyjne i operacyjne
• Koszty transportu dla właścicieli ładunków
• Koszty kongestii (zatłoczenia) na drogach
• Koszty wypadków drogowych
• Koszty zanieczyszczenia dolnych warstw atmosfery
• Koszty zmian klimatycznych
• Koszty hałasu

Ocena ekonomiczna dla transportu intermodalnego

Ocena korzyści ekonomicznych dla KRTI opiera się o 
działania wskazywane w dokumencie oraz o analizę 
danych dotyczących analogicznych projektów z 
perspektywy finansowej 2014 – 2020. 
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Ocena ekonomiczna dla transportu intermodalnego

Oszczędności właścicieli 
ładunków

43%

Oszczędności kosztów 
wypadków

18%

Oszczędności 
kosztów hałasu

1%

Oszczędności zanieczyszczeń 
dolnych warstw atmosfery

10%

Oszczędności kosztów klimatu
5%

Oszczędności kosztów kongestii
23%

Inne
16%

Średni rozkład korzyści z projektów intermodalnych 2014-2020

Źródło: opracowanie własne na podstawie reprezentatywnej próby projektów intermodalnych z umowami o dofinansowanie z działania 3.2 POIŚ 2014 – 2020, stan na 17.11.2020 r.

Ocena ekonomiczna dla transportu intermodalnego

Źródło: opracowanie własne na podstawie reprezentatywnej próby projektów intermodalnych z umowami o dofinansowanie z działania 3.2 POIŚ 2014 – 2020, stan na 17.11.2020 r.

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

Oszczędności
właścicieli ładunków

Oszczędności
kosztów wypadków

Oszczędności
kosztów hałasu

Oszczędności
zanieczyszczeń
dolnych warstw

atmosfery

Oszczędności
kosztów klimatu

Oszczędności
kosztów kongestii

Wartość rezydualna

7,93 zł

3,37 zł

0,25 zł

1,79 zł

1,01 zł

4,35 zł

3,83 zł

KORZYŚCI NA 1 PLN NAKŁADÓW PROJEKTU

Ocena ekonomiczna dla transportu intermodalnego

Źródło: opracowanie własne na podstawie reprezentatywnej próby projektów intermodalnych z umowami o dofinansowanie z działania 3.2 POIŚ 2014 – 2020, stan na 17.11.2020 r.
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Ocena ekonomiczna dla transportu intermodalnego

Źródło: opracowanie własne na podstawie reprezentatywnej próby projektów intermodalnych z umowami o dofinansowanie z działania 3.2 POIŚ 2014 – 2020, stan na 17.11.2020 r.
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Ocena ekonomiczna dla transportu intermodalnego

Źródło: opracowanie własne na podstawie reprezentatywnej próby projektów intermodalnych z umowami o dofinansowanie z działania 3.2 POIŚ 2014 – 2020, stan na 17.11.2020 r.
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Realizacja działań wskazanych w KRTI przyniesie 
pozytywne oddziaływanie społeczno – ekonomiczne.
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Kierunki rozwoju transportu intermodalnego do roku 2030 
z perspektywą do 2040r. 

Projekt 31.07.2020

Kierunki rozwoju transportu intermodalnego do 2030 r.
z perspektywą do 2040 r. 

Konferencja i spotkanie konsultacyjne, 23 listopada 2020 r.
Uwarunkowania strategiczne

Uwarunkowania techniczno-technologiczne i organizacyjne

Uwarunkowania finansowe

Trendy przewozowe, prognozy i scenariusze 

Bariery, szanse i wyzwania

Wizja i cele rozwojowe

Monitorowanie i ewaluacja celów strategicznych

Możliwości finansowania i ramy wdrożeniowe

Kierunki rozwoju transportu intermodalnego do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.

Struktura dokumentu

Kierunki rozwoju transportu intermodalnego do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.

Uwarunkowania rozwoju transportu intermodalnego w Polsce

UWARUNKOWANIA

STRATEGICZNE

UWARUNKOWANIA

TECHNICZNO-

TECHNOLOGICZNE 

I ORGANIZACYJNE

UWARUNKOWANIA 

FINANSOWE

Kierunki rozwoju transportu intermodalnego do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.

Umiejscowienie wśród dokumentów strategicznych

Europejski Zielony Ład

Europejska strategia na rzecz mobilności niskoemisyjnej

Biała Księga Transportu

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu

Kierunki rozwoju transportu intermodalnego

Kierunki rozwoju transportu intermodalnego do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.

Uwarunkowania rozwoju transportu intermodalnego w Polsce
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Średnia prędkość handlowa pociągów towarowych i pociągów intermodalnych 
w Polsce w latach 2013 – 2019 (km/h) 
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Prędkości handlowe pociągów intermodalnych na głównych

trasach w 2019 r. były nieco wyższe od średniej dla sieci, jednak

ponad 66% wszystkich zrealizowanych tras pociągów

intermodalnych nie osiągnęło prędkości 40 km/h, a tylko 5,6%

osiągnęło prędkość 60 km/h.

Liczba kontenerów TEU w kolejowych przewozach intermodalnych w Polsce w 
latach 2010-2019 (tys. szt.)

W 2019 r. koleją przetransportowano rekordową liczbę jednostek

ładunkowych – ponad 2,1 mln TEU.

Kierunki rozwoju transportu intermodalnego do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.

Uwarunkowania rozwoju transportu intermodalnego w Polsce
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Przeładunki kontenerów w terminalach morskich na Bałtyku w 2019 r. (mln 
TEU)

Przeładunek kontenerów odbywa się w Polsce za pośrednictwem

terminali zlokalizowanych w czterech głównych portach morskich:

Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu.

Spośród wszystkich terminali intermodalnych w Polsce, terminale

portowe dysponują prawie 60% zdolności przeładunkowej.

Łączna zdolność przeładunkowa wynosi ponad 5 mln TEU, a

średnia wykorzystania rocznej przepustowości jest na poziomie

61%.
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Kierunki rozwoju transportu intermodalnego do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.

Główne połączenia intermodalne

Główne kierunki przewozów w ruchu tranzytowym stanowią połączenia wschód-zachód wzdłuż linii E20 i E30 – w tym dominująca jest relacja z

Białorusi (z Brześcia przez Terespol) do Niemiec oraz z Gądek pod Poznaniem do Kunowic i dalej do Niemiec. Duże znaczenie ma także tranzyt w

relacji Białoruś – Czechy (Terespol-Zebrzydowice).

Równie istotna jest obsługa ruchu na ciągach północ – południe (także na linii E75 Rail Baltica), na których prowadzone są m.in. połączenia krajowe z

portów Gdańsk, Gdynia, Szczecin-Świnoujście oraz z Litwy na południe Polski.

Wzrasta również znaczenie portów morskich. Największe w Polsce porty w Gdańsku i Gdyni w 2019 r. przeładowały prawie 3 mln TEU.

INFRASTRUKTURALNE
•zły stan infrastruktury liniowej
•niska przepustowość sieci kolejowej
•nierównomierne rozmieszczenie i niedostateczna liczba terminali
•niska prędkość handlowa
•nieefektywne prowadzenie ruchu
•niedrożność infrastruktury dostępowej 

do portów
•ograniczona zdolność przeładunkowa 

i magazynowa portów

TABOROWE
• braki taboru lub tabor przestarzały
• brak specjalistycznego, nowoczesnego taboru
• brak możliwości gromadzenia środków na cele 

inwestycyjne

INSTYTUCJONALNE
• niekonkurencyjne stawki dostępu do infrastruktury
• biurokracja w transporcie kolejowym
• brak konkretnej i spójnej wizji rozwoju transportu 

intermodalnego w polityce transportowej państwa

INNE
• zbyt wysokie koszty zakupu taboru
• zbyt wysokie koszty prac przeładunkowych
• procedury celne i fiskalne
• brak wyraźnych zachęt
• fluktuacje na rynku pracy

BARIERY 
(według ankietowanych)

Kierunki rozwoju transportu intermodalnego do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.

Bariery rozwoju transportu intermodalnego w Polsce 

S1
Polityka delokalizacji produkcji i 

wspierania eksportu (z łącznym prawie 
60-proc. udziałem przewozów krajowych 

i eksportu w 2040 r.).

S2
Polityka wspierająca przewozy kolejowe 
w korytarzach tranzytowych (do 780 tys. 

TEU do 2040 r.).

Szacowane zmiany w strukturze kolejowych przewozów intermodalnych w PolscePrognoza kolejowych przewozów intermodalnych w Polsce na lata 2020-2030 (tys. TEU)

Kierunki rozwoju transportu intermodalnego do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.

Prognozy i scenariusze prognostyczne

Wzrost znaczenia Polski w globalnych łańcuchach dostaw

WIZJA

CEL GŁÓWNY

Stworzenie optymalnych warunków dla integracji międzygałęziowej w polskim 
systemie transportowym i zwiększenia wykorzystania transportu kolejowego 

w przewozach intermodalnych

Kierunki rozwoju transportu intermodalnego do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.

Wizja i cele

CELE SZCZEGÓŁOWE

CEL 1

Powstanie kompleksowych 
projektów wykorzystania 

transportu intermodalnego w 
łańcuchach dostaw

CEL 2

Poprawa konkurencyjności 
transportu intermodalnego

CEL 3

Cyfryzacja transportu 
intermodalnego

Kierunki rozwoju transportu intermodalnego do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.

Wizja i cele

CEL 1
Powstanie kompleksowych projektów wykorzystania transportu intermodalnego w 

łańcuchach dostaw

CEL 1A 

Wsparcie rozwoju 
infrastruktury 

punktowej

CEL 1B 

Wsparcie rozwoju 
infrastruktury 

liniowej

CEL 1D 

Wsparcie w zakresie 
nowoczesnych 

środków transportu

CEL 1C 

Wsparcie rozwoju 
bocznic

kolejowych

Kierunki rozwoju transportu intermodalnego do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.

Wizja i cele
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CEL 1
Powstanie kompleksowych projektów wykorzystania transportu intermodalnego w 

łańcuchach dostaw

Przygotowanie instrumentów wspierających budowę i modernizację 
terminali intermodalnych 

Weryfikacja listy terminali drogowo-kolejowych w ramach przeglądu sieci 
TEN-T

Opracowanie programu wsparcia rozwoju bocznic kolejowych 

Wsparcie rozbudowy i modernizacji sieci kolejowej ze szczególnym 
uwzględnieniem potrzeb transportu intermodalnego

Kierunki rozwoju transportu intermodalnego do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.

Wizja i cele

Opracowanie programu pomocowego wspierającego zakup taboru 
kolejowego i systemów do przewozów intermodalnych

Planowane 
działania

CEL 2
Poprawa konkurencyjności transportu intermodalnego 

CEL  2A 

Instrumenty wspierające równoważenie 
transportu drogowego i kolejowego w 

transporcie ładunków 

CEL 2B 

Poprawa systemu organizacji oraz zarządzania 
transportem intermodalnym

Kierunki rozwoju transportu intermodalnego do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.

Wizja i cele

CEL 2
Poprawa konkurencyjności transportu intermodalnego 

Przeprowadzenie analizy w zakresie ulgi intermodalnej, w tym określenie 
preferencji dla nadawców ładunków i operatorów intermodalnych

Przeprowadzenie analizy potencjalnego popytu na przewozy intermodalne 
w relacjach eksportowo-importowych

Kierunki rozwoju transportu intermodalnego do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.

Wizja i cele

Analiza oraz zmiana przepisów celno-skarbowych przy imporcie

Optymalizacja rozkładów jazdy dla szybkich pociągów intermodalnych

Stworzenie wyspecjalizowanej jednostki odpowiedzialnej za koordynację i 
promocję transportu intermodalnego

Planowane 
działania

CEL 3
Cyfryzacja transportu intermodalnego

CEL 3A 

Szersze wykorzystanie nowoczesnych 
technologii w transporcie intermodalnym

CEL 3B 

Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych 
na rzecz rozwoju transportu intermodalnego

Kierunki rozwoju transportu intermodalnego do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.

Wizja i cele

CEL 3
Cyfryzacja transportu intermodalnego

Stworzenie warunków do prowadzenia działań w zakresie automatyzacji 
procesów transportowo-logistycznych

Wsparcie projektów B+R w transporcie kolejowym

Kierunki rozwoju transportu intermodalnego do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.

Wizja i cele

Planowane 
działania

położenie w bliskiej odległości od styku kolejowych korytarzy towarowych 
oraz sieci TEN-T

bliskie otoczenie aglomeracyjne, względnie silne otoczenie gospodarcze

łatwy dostęp do istniejącej lub planowanej infrastruktury kolejowej i 
drogowej

lokalizacja na wschodniej granicy zewnętrznej lub dostęp do linii 
szerokotorowej

popyt na usługi przeładunkowe, z uwzględnieniem przepustowości już 
istniejących terminali

możliwość  wykorzystania lub zaadaptowania istniejącej infrastruktury

możliwość budowy terminala o maksymalnych parametrach technicznych 
(lub możliwości rozwojowe w przyszłości) określonych w Umowie AGTC

Kierunki rozwoju transportu intermodalnego do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.

Determinanty wyboru lokalizacji nowych terminali intermodalnych
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Kierunki rozwoju transportu intermodalnego do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.

Projekty flagowe

Projekty flagowe

Eksport - Import

Wąskie gardła

Polska Wschodnia

Tranzyt

Nazwa wskaźnika Jednostka Źródło danych Wartość 
bazowa 

w 2018 r.

Wartość
prognozowana

w 2020 r.

Wartość 
docelowa w 

2030 r.

Wartość 
docelowa  
w 2040 r.

Udział pracy przewozowej 
wykonywanej transportem 
kolejowym 
w stosunku do pracy 
przewozowej w transporcie 
lądowym ogółem

% GUS 14 14,5 20 30

Wzrost pracy przewozowej w 
kolejowym transporcie 
intermodalnym

% GUS/STRATEG 2018=100  18 56 90

Udział masy ładunków 
przewiezionych w 
kontenerach kolejowym 
transportem intermodalnym 
w ogólnej masie ładunków 
przewiezionych kontenerami 
transportem intermodalnym

% GUS 44 46 60 69

Kierunki rozwoju transportu intermodalnego do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.

Monitorowanie

76/433
Badania ankietowe

TOB + Wywiady 
pogłębione 

Analiza 27 708 
pociągów intermodalnych

Bieżąca współpraca 
z MI

Strategiczna ocena 
oddziaływania na 

środowisko

4 opracowania cząstkowe

Nadzór naukowy9 osobowy Zespół Konsultacje z UTK

Współpraca z 
uczestnikami rynku

24 tygodnie

Analiza praktyk 
międzynarodowych (8)

Kierunki rozwoju transportu intermodalnego do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.

Fakty i liczby

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

tel. (22) 262 05 00, fax (22) 262 05 01

www.cupt.gov.pl, e-mail: cupt@cupt.gov.pl

Dziękujemy za uwagę

Zespół ds. opracowania Kierunków Rozwoju 
Transportu Intermodalnego do roku 2030 z 
perspektywą do 2040 r.

Termin zgłaszania uwag do dokumentu upływa 30.11.2020 r.

19 20
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Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu 
dokumentu strategicznego „Kierunki Rozwoju Transportu 
Intermodalnego w Polsce do 2030 z perspektywą do 2040”

Program 

1. Strategiczna ocena oddziaływania na 
środowisko 

2. Prognoza oddziaływania na środowisko

3. Konsultacje społeczne 

Strategiczna ocena 
oddziaływania na środowisko 

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko jest postępowaniem, które przeprowadza się przed przyjęciem
Dokumentów o znaczeniu strategicznym.

Zasady przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko określa ustawa z 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (ustawa ooś).

Podstawowym celem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest rozpoznanie na jak najwcześniejszym
etapie możliwych zagrożeń dla środowiska oraz podjęcie działań zapobiegających tym oddziaływaniom.

Na stronie internetowej krti.pl znajdują 
się informacje dotyczące KRTI oraz 
procedury SOOŚ

Strategiczna ocena 
oddziaływania na środowisko 

Prognoza oddziaływania na środowisko 
 Zawiera informacje określone w art. 51 ustawy 

OOŚ, 
 Uwzględnia stanowiska organów 

uzgadniających zakres i stopień szczegółowości 
informacji wymaganych w prognozie, 

 Identyfikuje, opisuje, szacuje i prognozuje 
potencjalnie znaczący wpływ na środowisko, 
wynikający z realizacji planu lub programu, 

 Analizuje rozwiązania alternatywne, 
uwzględniające cele i zasięg oddziaływań 
powstałych na skutek realizacji planu lub 
programu.

Prognoza oddziaływania na 
środowisko
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• Przeprowadzone na potrzeby prognozy analizy wykazały, że realizacja KRTI jako całości nie będzie miała 
istotnego negatywnego wpływu na środowisko. 

• Potencjalne negatywne oddziaływania mogą dotyczyć głównie terminali morskich.
• W przypadku budowy/rozbudowy terminali należy zachować szczególną ostrożność oraz przeprowadzić 

dogłębną ocenę oddziaływania na środowisko (jeśli będzie wymagana przez właściwy organ) na etapie 
wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

• Potencjalne oddziaływania pośrednie związane z eksploatacją infrastruktury liniowej będą dotyczyły 
bioróżnorodności, w tym głównie przecinania korytarzy migracji przez infrastrukturę liniową oraz hałasu. 
Niemniej jednak, dzięki zastosowaniu odpowiednich rozwiązań zapobiegawczych (odpowiednie 
planowanie inwestycji) oraz środków minimalizujących (przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne), można 
skutecznie ograniczyć potencjalne negatywne oddziaływania na środowisko.

• W toku przeprowadzonej analizy nie zidentyfikowano potencjalnych istotnych oddziaływań o charakterze 
transgranicznym. 

Prognoza oddziaływania na 
środowisko

Realizacja KRTI wpłynie pozytywnie na środowisko
Przyczyni się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do 
atmosfery oraz pośrednio wpłynie na ograniczenie zmian 
klimatycznych. 

Potencjał realizacji działań wskazanych w KRTI jest ściśle 
uzależniony od realizacji strategii, polityk i planów 
sektorowych przyjętych i planowanych do przyjęcia dla 
poszczególnych gałęzi transportu, a intermodalność jest 
jednym z rozwiązań pomagających łagodzić skutki 
oddziaływania sektora transportu towarów na środowisko.

Prognoza oddziaływania na 
środowisko

Monitorowanie zmian w środowisku po wdrożeniu KRTI

• monitorowanie wskaźników związanych z jakością powietrza
• analiza map akustycznych i generalnych pomiarów hałasu, 
• monitorowanie liczby wypadków z udziałem pojazdów 

ciężarowych (drogi) oraz pociągów towarowych (kolej), 
przewożących towary niebezpieczne jako wskaźnika poprawy 
bezpieczeństwa transportu,

• monitorowanie wdrażania innowacyjnych rozwiązań 
technologicznych i technicznych lub logistycznych na poziomie 
poszczególnych terminali.

Prognoza oddziaływania na 
środowisko

Wpływ Prognozy na KRTI
Za zasadne uznano m.in. uwzględnienie, poza determinantami lokalizacyjnymi terminali, dodatkowych 
kryteriów związanych ze sposobem zarządzania terminalami mającymi wpływ na środowisko tj.: 

• wdrażanie innowacyjnych systemów zarządzania ruchem transportowym,
• wdrażanie dedykowanych systemów zarządzania TOS (ang. Terminal Operating System), sukcesywnie 

rozbudowywanych wraz z rozwojem terminala,
• automatyzacja procesów terminalowych, począwszy od systemów organizacji wjazdów i przeglądów na 

bramie terminalu, po numeryczne zarządzanie operacjami przeładunkowymi, 
• stosowanie OZE do zasilania w energię,
• stosowanie nisko emisyjnych pojazdów/urządzeń do przeładunku (pojazdy zasilane LNG/CNG, zasilanie 

wodorowe, elektryczne, hybrydowe).

Prognoza oddziaływania na 
środowisko 

Konsultacje społeczne

W ramach SOOŚ dla KRTI podjęte zostały następujące czynności:

• 20 sierpnia 2020 r. - poinformowanie społeczeństwa o 
rozpoczęciu prac nad KRTI

• Właściwe organy ochrony środowiska uzgodniły zakres 
prognozy oddziaływania na środowisko dla KRTI

• 20 października 2020 r. - poinformowanie społeczeństwa o 
konsultacjach społecznych KRTI oraz prognozy oddziaływania 
na środowisko

• 26.10.2020 do 30.11.2020 – trwają 
konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Uwagi i wnioski mogą być zgłaszane w formie:

•Wypełnienia interaktywnej ankiety: Link do interaktywnej ankiety
•Przesłania na adres e-mail: konsultacje@krti.pl
•Pisemnie na adres pocztowy: Multiconsult Polska Sp.z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa z 
dopiskiem „konsultacje KRTI” oraz Ministerstwo Infrastruktury ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa – z 
dopiskiem „konsultacje KRTI”
•Ustnie do protokołu oraz pisemnie w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00 przy ul. Bonifraterskiej 17 
w Warszawie (Multiconsult Polska Sp. z o.o., Budynek Northgate, piętro 10) oraz przy ul. Chałubińskiego 4/6 
w Warszawie (Bud. B Ministerstwa Infrastruktury)

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Minister Infrastruktury.
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Konsultacje społeczne

http://krti.pl/

konsultacje@krti.pl

Dziękuję za uwagę
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