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W 2017 r. największym ruchem intermodalnym (powyżej 5000 pociągów) charakteryzowały się 
kolejno od najbardziej obciążonych: magistrala węglowa (linia kolejowa nr 131) od Laskowic 
Pomorskich do Ponętowa, linia kolejowa nr 9 od Pszczółek do Pruszcza Gdańskiego, linia kolejowa 
226 do portu w Gdańsku na odcinku Motława Most–Wisła Most oraz korytarz od granicy 
zachodniej na odcinku od Kunowic do Poznania. 

W 2020 r. (por. Rysunek 1) największe obciążenie ruchem pociągów intermodalnych (powyżej 7500 
pociągów) odnotowano na liniach kolejowych: Warszawa Zachodnia–Kunowice (linia kolejowa nr 
3) na odcinkach Rzepin–Kunowice, Poznań Górczyn–Chlastawa, Dąbrówka Zbąska–Rzepin oraz 
Kutno–Zamków, Warszawa Zachodnia–Terespol (linia kolejowa nr 2) na odcinku Biała Podlaska–
Małaszewicze oraz Chorzów Batory–Tczew (linia kolejowa nr 131, magistrala węglowa), odcinek 
Laskowice Pomorskie–Górki. Podobnie jak w 2017 r. najbardziej obciążone korytarze wschód–
zachód oraz północ-południe. 

W okresie 2017-2020 (por. Rysunek 2) stopniowo rosło znaczenie najważniejszych korytarzy tras 
kolejowych (wschód–zachód oraz północ-południe) oraz tras alternatywnych (linii kolejowej nr 9 
z Warszawy do Gdyni, linii kolejowej nr 26 z Łukowa do Radomia, magistrali węglowej na odcinku 
od Zduńskiej Woli na południe kraju, tras w kierunku Wrocławia i zachodniej granicy). Również 
w latach 2019-2020 (por. Rysunek 3) rosło obciążenie Nowego Jedwabnego Szlaku, jednak kosztem 
tras leżących w korytarzu północ-południe (spadków na liniach kolejowych do portów Trójmiasta 
czy linii kolejowej nr 351 z Poznania do Szczecina)1. 

 



  

 

 



 

 



  

 

 

  



 

Według kolejności z Raportu końcowego.  

 



  

 

 



 

 



  

 

 



 

 



  

 

 



 

 



  

 

 



 

 



  

 

Rozszerzone analizy przestrzenne przeprowadzone w ramach badania polegały na pozyskaniu 
danych o wielkości przewozów w kolejowym transporcie intermodalnym w latach 2017-2020 do 
późniejszego wykorzystania w ramach analiz kontrfaktycznych. W tym celu przetworzono dane 
PKP PLK o liczbie pociągów i wielkości wykonanej pracy przewozowej w poszczególnych relacjach 
pociągów objętych ulgą intermodalną. 

W pierwszej kolejności ustalono, które stacje początkowe i końcowe należy przyporządkować do 
terminali wchodzących w skład grupy eksperymentalnej i kontrolnej. Następnie relacje pociągów 
podzielono na relacje krajowe, krajowe do terminali nieobjętych interwencją oraz zagraniczne. Dla 
wszystkich terminali zliczono wielkość pracy przewozowej wyrażonej w bruttotonokilometrach 
w podziale na rodzaje relacji2. Szczegółowe informacje dotyczące analiz kontrfaktycznych zawiera 
Załącznik 4. 

Najsilniej obciążoną relacją w transporcie intermodalnym w 2017 roku były połączenia na osi 
zachód-wschód (Rzepin/Oderbruecke-Małaszewicze), kształtujące się na poziomie 2,048 miliarda 
bruttotonokilometrów. Równie istotnym kierunkiem w transporcie intermodalnym są porty 
w Gdańsku i Gdyni: 

• połączenie z terminalem PCC Intermodal Kutno kształtuje się na poziomie 843 mln brtkm; 
• połączenie z terminalami Erontrans i Loconi w Radomsku kształtuje się na poziomie 459 mln 

brtkm; 
• połączenie z terminalem SPEDCONT Łódź Olechów kształtuje się na poziomie 354 mln 

brtkm; 
• połączenie z Euroterminalem w Sławkowie kształtuje się na poziomie na poziomie 346 mln 

brtkm. 

Wysoką liczbą bruttotonokilometrów w 2017 roku charakteryzowały się również korytarze Korsze-
Zebrzydowice (529 mln brtkm), Rzepin/Oderbruecke–terminal PCC Intermodal Kutno (424 mln 
brtkm), Małaszewicze–Zebrzydowice (346 mln brtkm) oraz terminal PCC Intermodal Brzeg Dolny-
terminal PCC Intermodal Kutno (261 mln brtkm). 

W 2020 roku również najsilniej obciążona była relacja zachód-wschód (2,833 mld brtkm, wzrost 
o 38%) oraz połączenia portów morskich. Na znaczeniu wzrosło połączenie z terminalem 
w Sławkowie (+78%, 614 mln brtkm), Łodzi Olechowie (+19%, 420 mln brtkm), Kątach Wrocławskich 
(+254%, 572 mln brtkm), Kutnie (+2%, 861 mln brtkm), nieznacznie zmalało za to wykorzystanie 
połączeń z terminalami w Radomsku (-3%, 445 mln brtkm). 

Silnie na znaczeniu wzrosło połączenie między Małaszewiczami a Połańcem (+243%, 567 mln brtkm 
przy 165 mln brtkm w 2017 roku). Wzrostami charakteryzowało się także połączenie między 
Rzepinem/Oderbruecke a terminalem PCC Kutno (+4%, 439 mln brtkm) oraz Małaszewiczami 
a Zebrzydowicami (+41%, 486 mln brtkm).  

 



 

Nowym ważnym połączeniem było połączenie Małaszewicze-Poznań Franowo (308 mln brtkm). 

Poniżej zestawiono wybrane wyniki rozszerzonych analiz przestrzennych, tj. wielkość pracy 
przewozowej wyrażonej w bruttotonokilometrach w 2017 r. (por. Rysunek 13) i 2020 r. (por. Rysunek 
14) oraz różnicę między tymi wielkościami (por. Rysunek 15) w poszczególnych relacjach pociągów 
między stacjami początkowymi i końcowymi. 
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