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streszczenie

Głównym celem artykułu jest wykazanie znaczenia dla Polski przedsię-
wzięć Grupy PKP ukierunkowanych na rozwijanie przewozów kolejowych 
Chiny – Unia Europejska. Omówiono główne kolejowe szlaki towarowe i ich 
warianty zastępcze. Podkreślono znaczenie chińskich subsydiów dla funk-
cjonowania kolejowych połączeń towarowych Chiny – EU. Przedstawiono 
usługi logistyczne przewoźników kolejowych PKP i firm przeładunkowych 
oraz zaangażowanie podmiotów PKP we wpływowe inicjatywy zajmujące się 
organizowaniem lub promowaniem kolejowych przewozów Azja – Europa. 
Omówiono wpływ dużych przedsięwzięć infrastrukturalnych i handlowych 
spółek PKP na korzyści generowane przez fracht na kolejowym jedwabnym 
szlaku dla polskiej gospodarki. Przedyskutowano uwarunkowania rozwojowe 
tranzytowych kolejowych przewozów kontenerów z/do Chin przez Polskę. Po-
ruszono także kwestię atrakcyjności Polski dla inwestycji w centra logistyczne 
bądź terminale przeładunkowe z dostępem kolejowym, których przedmiotem 
działalności miałaby być dystrybucja lub konsolidacja produktów z/do Chin. 
Przedstawiono opinie autorów wsparte danymi zaczerpniętymi z literatury 
branżowej i materiałów spółek Grupy PKP.

Słowa kluczowe: kolej, fracht, Chiny, PKP, Jedwabny Szlak.

Kody JEL: F23, L92, O52, O53, R11, R12, R41, R42

wstęp
Zgodnie z chińską koncepcją Jednego Pasa – Jednej Drogi (One Belt – One 

Road), przedstawionej po raz pierwszy przez prezydenta Xi Jinpinga w 2013 
roku, Nowy Jedwabny Szlak należy postrzegać jako zbiór praktycznie wy-
korzystywanych tras morskich, kolejowych i  lotniczych (www1). Chińska 
polityka państwowa zakłada podejmowanie rozległych działań na rzecz wie-
logałęziowego zrównoważenia i  skoordynowania transportowych inwestycji 
infrastrukturalnych usprawniających wymianę handlową między Chinami 
a Europą oraz ukierunkowanych na zwiększenie atrakcyjności multimodalnych 
rozwiązań transportowych. 
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Chińska strategia obsługi wymiany gospodarczej z  Europą zakłada, że 
przewozy kolejowe powinny docelowo mieć znacznie większy udział we frach-
cie Chiny – Europa, ponieważ jedynie koleją mogłyby być przewożone znacznie 
większe wolumeny towarów w przypadku wystąpienia poważnych zakłóceń 
w  komunikacji morskiej na trasach Chiny – Europa. Pod koniec 2017 roku 
wszystkie większe prowincje nadawały własne pociągi do Europy lub  prze-
jawiały takie ambicje. W  każdej prowincji, w  której regularnie formowane 
są kolejowe składy kontenerowe wyruszające do Europy znajduje się terminal 
przeładunkowy większy niż największe tego typu obiekty w Europie. 

Istnieje znaczne ryzyko, że duża część kolejowych przewozów kontenero-
wych w relacjach Chiny – Europa Zachodnia zacznie omijać Polskę przynosząc 
wymierne straty polskiej gospodarce narodowej. Skłonność gestorów chińskich 
ładunków do wybierania przewozu kolejowego trasami przez Polskę można 
zwiększyć przez utrzymywanie bieżących relacji z chińskimi partnerami, zmia-
ny organizacyjne oraz koordynację procesów logistycznych i administracyjnych 
obsługi przesyłek kolejowych z/do  Chin, a  ponadto poprawiając parametry 
jakościowe linii kolejowych oraz stan i  liczebność usytuowanych w  Polsce 
przeładunkowych terminali intermodalnych oraz centrów logistycznych. 

W  artykule przedstawiono najważniejsze przedsięwzięcia spółek Grupy 
Polskich Kolei Państwowych (PKP) sprzyjające zwiększeniu przewozów ła-
dunków w relacjach Chiny – UE na polskim odcinku kolejowego jedwabnego 
szlaku i omówiono ich znaczenia dla polskiej gospodarki.

charakterystyka przewozów kolejowych w relacjach chiny 
– unia europejska i ich znaczenie dla polskiej gospodarki

 
znaczenie dla polskiej gospodarki obsługi przewozów kolejowych 
w relacjach chiny – europa 

Ważne jest, aby Polska nie tylko pełniła rolę kraju tranzytowego między 
Azją a Europą, lecz przede wszystkim, żeby na jej terenie znajdowało się naj-
większe w  Europie Centralnej i  Wschodniej centrum logistyczne zajmujące 
się dystrybucją towarów chińskich na Europę oraz konsolidacją ładunków 
wysyłanych z krajów europejskich do Chin, ponieważ usługi przeładunkowe, 
magazynowe, dystrybucyjne i inne logistyczne z nimi związane charakteryzują 
się z reguły znacznie wyższymi marżami niż same przewozy, a do polskiego 
budżetu wpływa 25% pobieranego cła z tytułu importowanych z Chin towarów 
na teren Unii Europejskiej (Skłodowski 2010). Warto podkreślić, że aż 72% 
wartości dodanej generowanej w Unii Europejskiej przez kolejowe przewozy 
w relacjach z Chinami związana jest z cłem i usługami z nim powiązanymi, 
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podczas gdy z  usługami przeładunkowymi i  dystrybucyjnymi 17%, a  po-
wstającej dzięki udostępnianiu taboru i  infrastruktury kolejowej jedynie 5% 
(Jakóbowski, Popławski, Kaczmarski 2018). Oznacza to, że korzyści dla polskiej 
gospodarki związane z cłem są nieco wyższe niż powstające dzięki świadczeniu 
usług logistycznych wspierających przewozy.

Ogromną szansą dla rozwoju europejskich firm z sektora TSL jest włączenie 
się w projekt kolejowego jedwabnego szlaku w jak najszerszym zakresie. Daje on 
szansę na modernizację infrastruktury logistycznej i transportowej. W polskim 
interesie jest budowa centralnego intermodalnego hubu, np. będącego częścią 
Centralnego Portu Komunikacyjnego, który byłby w stanie obsłużyć ładunki 
z Azji. Wiązałoby się to z modernizacją transportowej infrastruktury kolejo-
wej oraz taboru kolejowego. W związku z powyższym wskazane jest szybkie 
podjęcie działań zmierzających do ostatecznego zweryfikowania korzyści 
ekonomicznych dla Polski wynikających z  tego projektu i  podjęcia decyzji, 
ponieważ sąsiednie kraje również zabiegają o skierowanie ładunków z Azji do 
Europy przez swoje terytoria i planują wybudowanie paneuropejskich centrów 
logistycznych przeznaczonych do obsługi wymiany towarowej z Chinami. 

opłacalność regularnych kolejowych połączeń kontenerowych 
w relacjach chiny – europa

Pod koniec 2017 roku poziom dofinansowania regularnych, zwartych 
kolejowych przewozów kontenerowych w relacjach Chiny – Europa to około 
40-50% ogółu kosztów, które w przeliczeniu na wysyłaną jednostkę TEU dla 
większości przypadków wynoszą 4-4,5 tys. dolarów (Putzger 2017). Dotacje 
pochodzą z  budżetu chińskich prowincji, a  formy dotowania są rozmaite, 
np. dotowanie transportów drogowych dowożących towary do punktów zała-
dunku, czy też bezpośrednie dofinansowanie przewoźników kolejowych.

W  bliskiej perspektywie kontenerowe połączenia kolejowe Chiny – Eu-
ropa bez dotacji nie mogłyby funkcjonować. Całkowite koszty przewozów 
kolejowych (osobowe, taboru, energii trakcyjnej, utrzymania infrastruktury, 
przeładunków, monitoringu) są dużo wyższe w relacji do przewozów morskich, 
a sytuację znacznie pogarsza niewielkie wykorzystywanie zdolności przewo-
zowych taboru w pociągach z Europy do Chin.

Wypowiedzi decydentów chińskiej polityki transportowej sugerują, że 
należy się spodziewać stopniowego zmniejszania, a nawet wygaszania dotacji. 
Przykładowo, w maju 2017 roku wizytujący Polskę Zhao Ai, dyrektor generalny 
Departamentu Rozwoju Regionu Zachodniego (Chin) w Narodowej Komisji 
Rozwoju i Reform poinformował, że strona chińska zamierza od 2020 roku 
stopniowo zmniejszać dofinansowanie dla kolejowych przewozów kontene-
rowych w  relacjach z  Europą z  zamiarem ich wygaszenia pod koniec 2022 



42 Mirosław Antonowicz, Marcin Zaremba

roku. W  przypadku urzeczywistnienia tych zapowiedzi musiałby nastąpić 
przynajmniej przejściowy duży spadek liczby regularnie funkcjonujących 
połączeń kolejowych, co sprawia, że skłonność podmiotów gospodarczych do 
inwestowania dużych nakładów w infrastrukturę logistyczną bądź tabor na po-
trzeby poprawy obsługi kolejowego frachtu międzyChinami i Unią Europejską 
jest na ogół dość niewielka.

Ze względu na dużą odległość chińskich prowincji środkowych i zachod-
nich od Morza Wschodniochińskiego luka opłacalności kolejowego frachtu 
kontenerowego względem morskiego w relacjach z Europą jest znacznie niższa 
niż w przypadku chińskich prowincji środkowych i zachodnich niż wschodnich 
czy  południowych, co sprawia, że 90% kontenerów przewożonych w  Polsce 
będących przedmiotem kolejowego frachtu w relacjach Europa – Chiny prze-
jeżdża tranzytem przez Kazachstan, Rosję i Białoruś, a tylko 10% przejeżdża 
przez Magistralę Transsyberyjską (przechodzi przez granicę chińsko-rosyjską 
lub przejeżdża tranzytem przez Mongolię, Rosję i Białoruś).

Na początku czerwca 2018 roku podczas konferencji ministrów krajów 
członkowskich Organizacji Współpracy Kolei (OSZD) Korea Północna nie 
zawetowała ponawianego systematycznie od 20 lat wniosku Korei Południowej 
o członkostwo w tej organizacji, co daje szansę na uruchomienie przechodzą-
cych przez Koreę Północną i  Chiny kontenerowych przewozów kolejowych 
w relacjach Korea Południowa – Unia Europejska. Połączenia kolejowe Unii 
Europejskiej z Koreą Południową mają szanse być opłacalne nawet bez dotacji, 
ponieważ dużą część importu z Korei stanowi elektronika i wyroby przemysłu 
motoryzacyjnego, w  przypadku których przewozy kolejowe mogą stanowić 
silną konkurencję dla frachtu morskiego. W takim przypadku naturalne byłoby 
łączenie w chińskich hubach intermodalnych skonteneryzowanych ładunków 
wysyłanych koleją do Europy. Dzięki istotnie zwiększonemu wolumenowi 
przewozowemu na odcinku Chiny – UE część już istniejących połączeń mia-
łaby szansę stać się rentowna nawet w  sytuacji spodziewanego zaprzestania 
dotowania przedmiotowych przewozów po 2022 roku.

wielkość kolejowych przewozów kontenerowych po Jedwabnym 
Szlaku w relacjach chinami

Generalny menadżer Sinotrans (Song 2017) poinformował, że celem strony 
chińskiej jest zwiększenie o ponad 25% obecnej liczby połączeń i wolumenu 
przewozowego, tj. dojście w  2020  roku do corocznego uruchamiania ponad 
5000 pociągów kontenerowych przewożących rocznie ponad 400 tys. jednostek 
kontenerowych TEU1 w relacjach z Chinami po trasach jedwabnego szlaku. 

1 Odpowiednik przestrzenny standardowego kontenera 20-stopowego.
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Bardziej szczegółowe dane o wielkości przewozów i liczbie połączeń kolejowych 
przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Liczba tras i połączeń oraz wolumen kontenerów w relacjach Chiny-Europaa 
w latach 2011-2017 oraz planowana przez stronę chińską liczba takich pociągów w 2020 roku
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2011 bd. 17 0 17 1 404 - 1 404 82,6 -
2012 bd. 42 0 42 3 674 - 3 674 87,5 -
2013 bd. 80 0 80 6 960 - 6 960 87,0 -
2014 19 280 28 308 23 804 2 266 26 070 85,0 80,9
2015 21 550 265 815 47 132 21 770 68 902 85,7 82,2
2016 52 1 130 572 1 702 97 400 32 032 129 432 86,2 56,0
2017 61 2 399 1 274 3 673 212 000 105 930 317 930 88,4 83,1
2018 

(estymacja) .   4 000    . .

2020 (plan) .   5 000   400 000 . .
a Włączając przewozy w relacjach Chiny-lokalizacje na Białorusi, w Rosji, Turcji, Wietnamie, Afganistanie 
i Iranie

Źródło: opracowanie własne na podstawie: dane 2011-2017 z China Railway Container Transport Co. Ltd. 
za: Vinokurov i in. (2018, s. 41); prognozy 2018 przestawione przez Zhao Jun’a, szefa departamentu frachtu 
China Railway Corporation; (www2); prognozy na 2020 rok za: Song Dexing (2017).

W  2017 roku kolej przewiozła około 200 tys. z  10 mln TEU ogółem we 
frachcie w relacjach Chiny – Unia Europejska, które to przesyłki odpowiadały 
za 4% wartości wymiany towarowej z Chinami. Pozostałe 118 tys. TEU prze-
wieziono w relacjach międzyChinami a innymi krajami, tj. Rosją, Białorusią, 
Turcją, Wietnamem, Afganistanem i Iranem (Vinokurov i in. 2018).

główne trasy kontenerowych przewozów kolejowych w relacjach 
chiny – europa

80% kontenerów z Chin kierowana jest tzw. trasą zachodnią do Kazach-
stanu przez przejścia graniczne przy Alataw Shankow i  Horgos, na których 
znajdują się nowoczesne wielkie centra przeładunkowe. W  relacjach Chiny 
Środkowe – Europa trasa ta jest najkrótsza. Reszta kontenerów transportowa-
nych drogą lądową do Europy opuszcza Chiny przez przejścia graniczne z Rosją 
i Mongolią, czyli tzw. trasami wschodnią i centralną. Założenia strategiczne 
chińskiej polityki transportowej przewidują ponadto wspieranie uczynnienia 



44 Mirosław Antonowicz, Marcin Zaremba

omijającego Rosję w pełni lądowego szlaku kolejowego do Turcji zwanego trasą 
południową.

Główne korytarze przewozów kolejowych w relacji Chiny Europa, tj. przez 
granicę Chin z Kazachstanem, Mongolią i Rosją przedstawiono na rysunku 1.

Rysunek 1. Trasy kolejowe przez Polskę istotne dla obsługi wymiany towarowej Chiny – 
Unia Europejska

Źródło: opracowanie PKP S.A.

Ładunki eksportowane koleją z Chin Płn.-Wsch. nadawane są praktycznie 
wyłącznie Trasą Wschodnią, czyli z chińskiej Mandżurii wjeżdżają do Rosji 
i kierowane są na Magistralę Transsyberyjską. Z Chin Środkowo-wschodnich 
istnieją regularne połączenia Kolei Chińskiej z chińskimi przejściami granicz-
nymi na wszystkich 3 głównych trasach, natomiast na najpopularniejszą Trasę 
Zachodnią (z Chin do Kazachstanu) ładunki trafiają z wszystkich ważniejszych 
źródeł ładunków z  wyjątkiem tych zlokalizowanych w  Chinach Płn.-Wsch. 
Do 2017 roku zdecydowana większość ładunków z Chin wjeżdżała do Unii 
Europejskiej przez przejścia graniczne Brześć  –  Terespol. Projekcja na 2027 
rok (Roland Berger 2017) sugeruje, że należy spodziewać się wzrostu rocznego 
wolumenu przedmiotowych przewozów do około 640 tys. TEU, z czego ponad 
50% miałaby wjeżdżać do Unii Europejskiej w rejonie Brześcia.

Występujące od kilku lat problemy z  przepustowością na styku torów 
normalnych i  szerokich w  rejonie Małaszewicz niedaleko Brześcia skłoniły 
chińskich decydentów do przyspieszenia uruchamiania innych tras przewozu 
w relacjach Białoruś – Niemcy. Ich znaczenie już w 2018 roku może okazać się 
duże. Porozumienie podpisane międzyRŻD Logistics a DB Cargo AG przewi-
duje szerokie komercyjne uruchomienie w II kwartale 2018 roku połączenia 
Chiny – Mongolia – port w Bałtijsku – port w Rostocku – niemieckie terminale 
wewnątrzlądowe. Koleje Rosyjskie RŻD szacują potencjał przewozowy tego 
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połączenia na co najmniej 100 tys. TEU rocznie (www3). Ewaluacja ta wydaje 
się mocno na wyrost biorąc pod uwagę obecnie istniejące rozsądne kosztowo, 
nie wymagające przeprawy morskiej, inne warianty kolejowego tranzytu przez 
Polskę oraz, że w rekordowym 2017 roku pociągi w relacjach Chiny – Unia 
Europejska przewiozły 200 tys. TEU, a chińskie plany przewidują osiągnięcie 
400 tys. TEU w 2020 roku, tj. jedynie podwojenie strumienia ładunków.

Konkurencyjne mogą okazać się zwłaszcza połączenia oparte na prze-
ładunkach między torami normalnym i  szerokim wykonywane na nowych 
terminalach w Kaliningradzie, Kownie i Szestokai. W październiku 2017 roku 
białorusko-rosyjsko-kazachskie przedsiębiorstwo UTLC  ERA przetestowało 
połączenie Łódź – Kaliningrad – Chengdu (www4), natomiast w  paździer-
niku 2017 roku z  inicjatywy Kolei Litewskich przetestowano oferowaną już 
komercyjnie trasę Chiny – Szestokai – Korsze – Poznań – terminale w Europy 
Zachodniej, a czasy przejazdu okazały się wysoce konkurencyjne – w 6 dni 
z  kazachskiego Dostyku do Szesztokai, w  7 dni w  przeciwną stronę (Kolej 
Litewska 2017), a do tego deklarowany czas przeładunku na terminalu w Szes-
tokai między torami o prześwicie 1520 mm i 1435 mm ma wynosić jedynie 
2 godziny.

Co więcej, w połowie kwietnia 2018 roku uruchomiono pierwszy pociąg 
w relacji Chengdu – Horgos – Kazachstanm – Rosja – Ukraina – Słowacja – 
Wiedeń pod marką CHINA RAILWAY Express (www5), który może przejąć 
część ładunków kierowanych przez Polskę do krajów Europy Zachodniej, mimo 
niestabilnej sytuacji na granicy rosyjsko-ukraińskiej. Za uruchomieniem tego 
połączenia lobbowały koleje austriackie OBB, ponieważ terminale wiedeńskie 
mają wysoki niewykorzystany potencjał przeładunkowy. Interesariuszem tej 
trasy jest także Rosja, ponieważ organizująca większość kontenerowego tran-
zytu kolejowego przez Rosję firma Trans Container jest właścicielem terminala 
w  Dobrej na Słowacji przy granicy ukraińskiej, na którym wykonywane są 
przeładunki międzytorami 1520 mm i 1435 mm.

Planowane do uruchomienia w bliskiej perspektywie przewozy kolejowe po 
północnej trasie Międzynarodowego Transkaspijskiego Szlaku Tranzytowego 
TITR2 kończącej się na zarządzanej przez PKP LHS linii szerokotorowej raczej 
nie będą wysoko wolumenowe, ponieważ nawet przy zastosowaniu preferencyj-
nych stawek za dostęp do infrastruktury kolejowej ogólne koszty logistyczne 
byłyby w  najlepszym wypadku zbliżone do  analogicznych dla transportów 
przez Kazachstan, Rosję i  Białoruś (dochodzą koszty przewozów morskich 
i  odpowiedniego mocowania i  zabezpieczania ładunków na tę okoliczność), 
a czas przewozu jest i musi pozostać znacznie dłuższy (konieczność wykorzy-
stania dwóch promów kolejowych (z  portu Aktau w  Kazachstanie do Baku 
oraz z gruzińskiego Batumi do Czernomorska koło Odessy). Z perspektywy 

2 Zwanego też Korytarzem Środkowym (ang. Middle Corridor).
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chińskiej prowadzenie regularnych przewozów po tej trasie może być, jednak 
zasadne, żeby wywierać presję na Rosję i Białoruś ukierunkowaną na popra-
wianie infrastruktury oraz kształtowanie możliwie niskich stawek przewozo-
wych. Obecnie jest ono możliwe, jednak przesyłanie ładunków południowym 
wariantem TITR biegnącym z Baku przez Turcję do Europy. Wariant ten nie 
wymaga pokonywania Morza Czarnego promem (pod Bosforem jest już tunel 
kolejowy), dzięki czemu czas dostaw do Europy Zachodniej może być krótszy 
niż w wariancie zakładającym tranzyt przez Polskę. Co więcej, priorytetem 
dla strony chińskiej jest „uczynnienie” w  całości przebiegającej lądem trasy 
południowej. Z  tych powodów Chiny wydają się skłonne kierować jedynie 
niewielką część ładunków we frachcie Europa – Chiny przez kończącą się linią 
LHS północną trasę TITR. Od Baku do Polski północna odnoga TITR oraz 
biegnąca z  Iranu kolejowa trasa Południe-Zachód-Południe pokrywają się, 
a  ich formalnym zakończeniem jest koniec Linii Hutniczej-Szerokotorowej 
w pobliżu Dąbrowy Górniczej.

Na początku 2018 roku wykonywano powtarzalne przewozy po przecho-
dzących przez Polskę lub dochodzących w pobliże polskiej granicy 23 trasach 
kolejowych międzyChinami i Europą. Ich wykaz przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Połączenia kolejowe z/do Chin przechodzące przez Polskę oferowane na 
początku 2018 roku

Lp.
Liczba 

pociągów 
na tydzień

Czas 
przejazdu Trasa Kraje tranzytowe

1 6 ~15 dni Zhengzhou/Wuhan-Hamburg Kazachstan/Mongolia, Rosja, 
Białoruś, Polska, Niemcy

2 16 ~15 dni Chongqing-Duisburg Kazachstan/Mongolia, Rosja, 
Białoruś, Polska, Niemcy

3 21 ~12-15 dni Chengdu-Łódź/ Nuremberg/
Tilburg

Kazachstan, Rosja, Białoruś, Pol-
ska, Niemcy, Holandia

4 2 ~12-15 dni Wuhan-Mińsk/Hamburg Rosja, Białoruś, Polska, Niemcy

5 2 ~15 dni Wuhan-Pardubice/Łódź/Hamburg/
Duisburg

Kazachstan, Rosja, Białoruś, Pol-
ska, Czechy, Niemcy

6 1 ~18 dni Yiwu-Madryt Kazachstan, Rosja, Białoruś, Pol-
ska, Niemcy, Francja, Hiszpania

7 1 ~15 dni Hefei-Hamburg Kazachstan, Rosja, Białoruś, Pol-
ska, Niemcy

8 4 ~12 dni Suzhou-Warszawa (Mongolia), Rosja, Białoruś, Pol-
ska, Niemcy

9 3 ~13 dni Shenyang-Hamburg Rosja, Białoruś, Polska, Niemcy

10 2 ~13 dni Changchun-Schwarzheide (Dre-
zno) Rosja, Białoruś, Polska, Niemcy

11 7 ~13 dni Shenyang-Hamburg Rosja, Białoruś, Polska, Niemcy

12 1 ~15 dni Changsha-Hamburg Kazachstan/Mongolia, Rosja, 
Białoruś, Polska, Niemcy
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13 1 ~16 dni Xiamen-Hamburg Kazachstan, Rosja, Białoruś, Pol-
ska, Niemcy

14 3 ~10-15 dni Harbin-Moskwa, Warszawa, Ham-
burg Rosja, Białoruś, Polska, Niemcy

15 2 ~18 dni Hamburg-Zhengzhou Kazachstan, Rosja, Białoruś, Pol-
ska, Niemcy

16 7 ~18 dni Duisburg-Chongqing Kazachstan, Rosja, Białoruś, Pol-
ska, Niemcy

17 10 ~18 dni Łódź/Nuremberg/Tilburg-
Chengdu

Kazachstan, Rosja, Białoruś, Pol-
ska, Niemcy, Holandia

18 1 ~20 dni Madryt-Yiwu Kazachstan, Rosja, Białoruś, Pol-
ska, Niemcy, Francja, Hiszpania

19 2 ~18 dni Hamburg-Wuhan Kazachstan, Rosja, Białoruś, Pol-
ska, Niemcy

20 1 ~15 dni Brześć-Suzhou Rosja, Białoruś

21 1 ~15 dni Brześć-Shenyang Rosja, Białoruś

22 1 ~18 dni Hamburg-Zhengzhou Mongolia, Białoruś, Polska, Niem-
cy

23 2 ~15-18 dni Schwarzheide-Changchun (Tomsk-
-Harbin) Rosja, Białoruś, Polska, Niemcy

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych 2011-2017 z China Railway Container Transport Co. 
Ltd., za: Vinokurov i in. (2018, s. 60-63).

uczestnictwo grupy pkp w obsłudze kolejowego frachtu 
w relacjach chiny – unia europejska i wyzwania z nim 
związane 

 
udział podmiotów grupy pkp w międzynarodowych gremiach 
zajmujących się problematyką kolejowych przewozów azja – europa

Od 20.04.2017 r. obowiązuje wielostronna umowa o współpracy ukierun-
kowana na rozwój zwartych kolejowych przewozów kontenerowych w relacjach 
Chiny – Europa. Obecnie stronami tej umowy są Kolej Chińska, Koleje Rosyj-
skie RŻD, Koleje Kazachstańskie KTŻ, Kolej Białoruska, Kolej Ułanbatorska, 
Deutsche Bahn oraz PKP S.A. Na mocy jej postanowień utworzono mającą 
posiedzenia kilka razy w roku wspólną grupę roboczą oraz wspomagające ją 
eksperckie grupy robocze. Zadaniem tych ciał jest opracowywanie rekomen-
dacji ukierunkowanych na usprawnianie funkcjonowania kontenerowych po-
łączeń kolejowych Chiny – Unia Europejska i wytyczanie oraz koordynowanie 
działań ukierunkowanych na zwiększanie ich efektywności oraz atrakcyjności 
dla gestorów ładunków. Większość istotnych inicjatyw nastawionych na rozwój 
kolejowego jedwabnego szlaku jest obecnie rozwijana przy zaangażowaniu tych 
grup roboczych.
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14.06.2017 r., w celu wspierania rozwoju przewozów kontenerowych w rela-
cjach Kazachstan – Polska, PKP LHS sp. z o.o. przystąpiło do Międzynarodowe-
go Stowarzyszenia Transkaspijski Międzynarodowy Szlak Tranzytowy w formie 
członka stowarzyszonego. Z  kolei 18.06.2017  r., w  celu wspierania rozwoju 
towarowych przewozów kolejowo-morskich w relacjach Iran – Azerbejdżan – 
Gruzja – Ukraina – Polska koleje tych państw (po stronie polskiej PKP S.A.) 
zdecydowały o zawiązaniu przedmiotowego komitetu koordynacyjnego.

zaangażowanie pkp cargo S.a. w obsługę logistyczną wymiany 
towarowej międzyunią europejską i krajami azji 

PKP CARGO S.A. to drugi największy kolejowy przewoźnik towarowy 
w  Unii Europejskiej. Posiada licencje na wykonywanie przewozów m.in. 
w Niemczech, Austrii, Belgii, Czechach, na Słowacji, na Węgrzech, na Litwie 
i na Łotwie oraz podpisaną umowę o współpracy z chorwackim państwowym 
przewoźnikiem HZ Cargo, co sprawia, że ma szansę stać się jednym z wiodą-
cych dostawców usług logistycznych na potrzeby obsługi wymiany towarowej 
między Unią Europejską i Chinami. Dynamicznie rozwijającym się segmentem 
usług tej spółki jest prowadzenie pociągów kontenerowych z ładunkami w re-
lacjach Chiny – Europa na europejskich odcinkach toru 1435 mm. Ma ona 
większościowy udział w prowadzeniu takich pociągów na terenie Polski patrząc 
z perspektywy liczby przewożonych transportowych jednostek intermodalnych. 
W połowie 2018 roku ponad 80% kolejowego frachtu kontenerowego Chiny 
– Unia Europejska była przeładowywana między torami szerokim i normal-
nym na terminalach w okolicy przejść kolejowych Terespol-Brześć, przy czy 
zdecydowana większość na terminalu w Centrum Logistycznym Małaszewicze 
będącym spółką w pełni zależną od PKP CARGO S.A. 

W 2017  r. PKP CARGO współprowadziło w obrębie europejskich sekcji 
torów 1435 mm pociągi kontenerowe jeżdżące w następujących relacjach: Su-
zhou – Warszawa Praga, Chengdu – Łódź Olechów, Zhengzhou – Hamburg Bil-
lwerder, Zhengzhou/Erlian – Hamburg Waltershof, Zhengzhou – Pardubice, 
Zhengzhou/Chongqing/Tuanjiecun – Rheinhausen, Tuanjiecun – Wanne Eic-
kel <Herne> (PKP CARGO S.A. 2017).

Wielkość przewozów kontenerowych PKP CARGO S.A. związanych z ob-
sługą powyższych relacji przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3.  Liczba jednostek intermodalnych UTI w przewozach kolejowych PKP CARGO 
S.A. związanych z obsługą wymiany towarowej Chiny-Europa w latach 2015-2018

Wyszczególnienie 2015 2016 2017 Prognoza 2018

Liczba UTI 18 887 43 772 76 116 107 000

Źródło: dane ewidencyjne i szacunki PKP CARGO S.A.
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Przedsięwzięcia podmiotów Grupy PKP nastawione na przezwyciężenie 
barier operacyjnych kolejowego jedwabnego szlaku

W IV kwartale 2017 roku chińscy interesariusze przewozów kolejowych 
Chiny – Europa jako główne bariery operacyjne na polskim odcinku jedwab-
nego szlaku wskazali (Song 2017):
–  ograniczenia przepustowości przejść granicznych i terminali, w tym zwłasz-

cza w rejonie Małaszewicz (celem skrócenia średniego czasu oczekiwania 
pociągów na granicy strony polska i białoruska uzgodniły ponowne uczyn-
nienie normalnotorowego kolejowego przejścia granicznego Czeremcha 
– Wysokie Litewskie, co ma nastąpić pod koniec 2018 roku),

–  braki w  dostępności lokomotyw i  wagonówplatform do przewozu 
kontenerów, 

–  niewystarczającą produktywność wymiany informacji,
–  zbyt długie procedury celne.

Wśród niewymienionych wyżej ważnych przyczyn zaburzeń procesów 
obsługi logistycznej frachtu Chiny – Unia Europejska należy wymienić:
–  niewystarczającą przepustowość infrastruktury liniowej w Polsce (szlaki 

tranzytowe, tory odstawcze w rejonach przeładunkowych),
–  nieprecyzyjne prognozy przewozowe o wątpliwej wiarygodności ze względu 

na historyczną niestabilność chińskiej polityki transportowej oraz brak wią-
żących ustaleń odnośnie sposobów i terminu usuwania zidentyfikowanych 
ograniczeń przepustowości korytarzy kolejowych Chiny – Europa – w efek-
cie trudno skłonić polskie przedsiębiorstwa świadczące usługi logistyczne do 
większych inwestycji ze względu na duże ryzyko, że dostosowanie zasobów, 
w tym zwłaszcza w zakresie liczebności dostępnych środków transportu oraz 
jakości i przepustowości terminali, nie przyniesie oczekiwanego zwrotu 
z nakładów inwestycyjnych na te cele,

–  zbyt małą liczbę i nieodpowiednią jakość obiektów infrastruktury logistycz-
nej wykorzystywanych do obsługi kolejowego frachtu kontenerowego na 
oraz w sąsiedztwie przejść granicznych w obszarze styku torów 1435 mm 
i 1520 mm, w tym zwłaszcza terminali przeładunkowych, punktów kontroli 
fitosanitarnych oraz urzędów celnych, co silnie spowalnia wprowadzanie 
kontenerów na teren UE. 
Sygnalizowane przez stronę chińską problemy z przepustowością regionu 

przeładunkowego Małaszewicze wynikały przede wszystkim z niewystarcza-
jących zdolności przeróbczych stacji Kobylany przyjmującej przyjeżdżające 
po torach szerokich pociągi ze Wschodu. W połowie 2018 roku możliwe było 
obsługiwanie jedynie 12 takich pociągów na dobę, podczas gdy w 2017 roku 
zapotrzebowanie niekiedy dochodziło do 16. W dużej mierze od realizacji za-
planowanych inwestycji infrastrukturalnych należącej do Grupy PKP CARGO 
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S.A. spółki Cargotor zależy jak duża część strumienia frachtu kolejowego mię-
dzy Chinami a Unią Europejską będzie przechodzić przez rejon przeładunkowy 
Małaszewicze w nadchodzących latach. 

Kluczem do długoterminowego znacznego zwiększenia atrakcyjności 
kontenerowych przewozów kolejowych przez Polskę jest stworzenie sieci 
odpowiedniej jakości ogólnodostępnych terminali umożliwiających dokony-
wanie przeładunków międzygałęziowych szybko i  niezawodnie. Obiekty te 
powinny być dostępne na terenie całej Polski, a nie tylko w kilku regionach, 
jak ma to miejsce obecnie. PKP S.A. dysponuje ponad 120 nieruchomościami 
o powierzchni około 1 150 ha i walorach zachęcających do tworzenia na nich 
multimodalnych terminali magazynowo-przeładunkowych. W  2017 roku 
spółka wyszła na rynek z ofertą ich udostępnienia przez sprzedaż, wynajem 
lub zawiązanie spółek celowych. Oczekuje się, że dzięki pozyskaniu zaintere-
sowania inwestorów zewnętrznych uda się zbudować przynajmniej kilka tego 
typu obiektów w nieodległej perspektywie.

Dzięki realizacji zaplanowanych przez PKP Polskich Linii Kolejowych  S.A. 
przedsięwzięć ukierunkowanych na poprawę parametrów technicznych linii 
kolejowych 1520 mm powinna znacznie wzrosnąć atrakcyjność tras kolejowych 
przechodzących przez Polskę. Wzdłuż całej sekcji szerokiego toru dąży się do 
zwiększenia dopuszczalnych nacisków na szerokie tory do 25 ton na oś oraz za-
pewnienia zdolności do przyjmowania i obsługi 1050 m składów towarowych, 
czyli dostosowania dróg kolejowych do standardów właściwych dla głównych 
linii kolejowych na Białorusi, w Rosji i w Kazachstanie. 

W ramach realizowanego przez PKP PLK S.A. Krajowego Programu Ko-
lejowego znajduje się warty 245 mln zł projekt pt. Poprawa stanu technicznego 
infrastruktury kolejowej w rejonach przejść granicznych, w tym toru szerokiego. 
Obecnie opracowywane są założenia dla modernizacji rejonu przeładunkowe-
go Terespol-Małaszewicze mającej umożliwić przyjmowanie większej liczby 
pociągów kontenerowych i  obsługę logistyczną po stronie polskiej 1050 m 
szerokotorowych składów towarowych oraz zwiększyć dopuszczalny nacisk 
osi wagonów na tor do 25 t. Ukończenie przygotowywanych inwestycji pozwoli 
uniknąć kosztów wynikających z konieczności dzielenia składów kolejowych, 
odładowywania wagonów bądź niedoładowania wagonów na poza polskich od-
cinkach torów 1520 mm (w krajach WNP masa pociągu nie stanowi kryterium 
różnicowania opłaty za dostęp do infrastruktury kolejowej).

znaczenie centralnego portu komunikacyjnego dla rozwoju 
przewozów kolejowych chiny-europa

Obecnie większość frachtu lotniczego realizowana jest za pomocą sa-
molotów szerokokadłubowych (np. Dreamlinerów), więc istotne jest, żeby 
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móc łączyć w jednym miejscu przesyłki lotnicze i kolejowe w relacjach Chiny 
– Europa, ponieważ dzięki temu koszty dystrybucji przesyłek chińskich na 
Europę, podobnie jak konsolidowania przesyłek do Chin powinny być niższe 
(transporty odwozowe i dowozowe ładunków byłyby w stanie łączyć ładunki 
pobierane lub przekazywane z/na obie te gałęzie transportu).

W  rejonie przyszłego Centralnego Portu Komunikacyjnego potrzebne 
jest wysoce przepustowe centrum logistyczne o dobrym dostępie drogowym 
i kolejowym, co wymaga poniesienia znacznych nakładów na dostosowanie in-
frastruktury transportowej. Jest to warunek konieczny dla utworzenia w Polsce 
platformy logistycznej obsługującej rynki Europy Środkowo-Wschodniej, która 
byłaby w stanie obsłużyć zwiększające się potoki ładunków transportowanych 
międzyChinami a Europą. Jeżeli nie powstanie ona w Polsce dość szybko, to 
z pewnością stworzą ją inne kraje, w tym graniczące z Polską, np. Niemcy czy 
Czechy.

Ponadto trzeba zbudować pokrywającą cały kraj sieć odpowiedniej jakości 
intermodalnych terminali przeładunkowych dobrze skomunikowanych z CPK. 
Założenia z I połowy 2018 roku przewidują, że PKP PLK S.A. wybuduje 800 
km nowych linii kolejowych w celu poprawy skomunikowania CPK z większo-
ścią dużych miast w Polsce, natomiast PKP S.A. stara się inicjować tworzenie 
nowych terminali. 

podsumowanie
Od 2013 roku dynamicznie rozwijają się kontenerowe przewozy kolejowe 

Jedwabnym Szlakiem między Chinami a Unią Europejską. Koleją transportuje 
się 2% całkowitego wolumenu wymiany towarowej Chiny – Unia Europejska, 
co przekłada się na 4% jej wartości. Obecne założenia chińskiej polityki trans-
portowej przewidują, że w perspektywie kilkunastu lat udział kolei w obsłudze 
transportowej wymiany handlowej z Europą powinien zbliżyć się do 20%. 

Najszybsze i najtańsze przewozy są trasami kolejowymi przebiegającymi 
przez Chiny, Kazachstan, Białoruś i Polskę. Ponad 80% wolumenu ładunków 
transportowanych koleją w relacjach Chiny – Unia Europejska przemieszczana 
jest trasami przez Polskę przechodzącymi przez polsko-białoruską granicę 
w  okolicy Brześcia. W  okresach dużej kumulacji liczby pociągów przyjeż-
dżających ze Wschodu niewystarczające okazują się zdolności przepustowe 
rejonu przeładunkowego Małaszewicz znajdującego się na styku torów 1520 
mm i  1435 mm, co  powoduje istotne wydłużenie średniego czasu dostawy 
przesyłek importowanych z Chin na rynki Unii Europejskiej. Strona chińska 
wyraża duże niezadowolenie z obecnego stanu rzeczy i domaga się od strony 
polskiej podjęcia działań w celu szybkiego rozwiązania problemu. 
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Przepustowość polskiego odcinka kolejowego Jedwabnego Szlaku silnie 
zależy od działań podmiotów Grupy PKP, ponieważ w  ich kompetencji jest 
rozwój liniowej i punktowej infrastruktury kolejowej na terenie Polski. Dzięki 
podjętym przez nie działaniom w perspektywie kilku lat powinno być możliwe 
zwiększenie przepustowości rejonu przeładunkowego Małaszewicz o około ¼. 
Przedstawiciele przedsiębiorstw z  Grupy PKP często uczestniczą w  spotka-
niach z delegacjami chińskimi, co daje sposobność do przekonywania strony 
chińskiej do korzystnych dla Polski rozwiązań, takich jak kierowanie części 
pociągów w relacjach z Chinami na znajdujące się nieco dalej od Brześcia mniej 
obciążone przejścia kolejowe na polskiej granicy wschodniej.

PKP S.A., PKP CARGO S.A. i PKP LHS sp. z o.o. są członkami między-
narodowych stowarzyszeń interesariuszy przewozów kolejowych w relacjach 
Azja – Europa. Eksperci z  tych spółek aktywnie uczestniczą w  spotkaniach 
grup roboczych tych organizacji, co sprawia, że mają oni istotny wpływ na 
sposób organizacji przewozów oraz liczne okazje do skutecznego lobbowania 
za kierowaniem frachtu kolejowego tranzytem przez Polskę.

Skoro podmioty PKP odpowiadają za stan infrastruktury kolejowej 
w Polsce oraz są jedynymi polskimi przedsiębiorstwami będącymi członkami 
międzynarodowych stowarzyszeń uzgadniających założenia organizacyjne 
dla kolejowych przewozów towarowych po głównych azjatycko-europejskich 
szlakach kolejowych to ich działalność ma i  będzie miała duży wpływ na 
wielkość przewozów kolejowych w  tranzycie przez Polskę a  tym samym na 
wartość dodaną powstającą w Polsce w związku z obsługą frachtu kolejowego 
w relacjach Azja – Europa.
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Summary

The main aim of the article is to prove the significance of efforts of PKP 
for value added generation in Poland associated to rail freight between China 
and the EU. The main rail freight routes and their viable alternatives were 
characterised. The importance of Chinese subsidies for rail freight connections 
with European location was highlighted. Logistical services provided by the 
PKP railway carriers and reloading firms were described. The engagement of 
PKP entities in influential initiatives organising or promoting Asia-Europe 
rail freight was shown. The impact of major infrastructural undertakings 
and commercial projects carried out by PKP companies on benefits generated 
by Silk Road railway carriages for the Polish economy was explained. The 
conditionings and development constraints for container block trains 
transit through Poland were discussed. The essay touches also the issue of 
attractiveness of Poland for investments in logistical hubs with railway access 
dedicated to distribution/consolidation of products from/to China. The 
presented opinions were concluded based on authors’ expert knowledge and 
findings from the review of literature and internal materials of the PKP Group.
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