
STUDIA PRAWNO-EKONOMICZNE, t. LXXXIII, 2011 
PL ISSN 0081-6841       s. 323–333 

 
 
 
 
 
 

Urszula MOTOWIDLAK* 
 
 

ROZWÓJ SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH W POLSCE 
 
 

1. Wprowadzenie 
 
Realizowana od prawie dwudziestu lat polityka transportowa Unii Euro-

pejskiej (UE) w sposób zasadniczy przyczyniła się do rozwoju gospodarki 
europejskiej i jej konkurencyjności, ułatwiając otwarcie rynku i integrację. Mi-
mo przejściowego zahamowania z powodu kryzysu gospodarczego i niestabil-
nej sytuacji politycznej, dynamiczny rozwój gospodarczy w wielu krajach ozna-
cza dalszą globalizację, a wraz z nią konieczność zaspokojenia rosnącego popy-
tu na „dostępność”, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Polska jako 
kraj członkowski UE utożsamia się z ideą i strategią realizacji zrównoważonego 
rozwoju zarówno w ujęciu makroekonomicznym, jak i sektorowym, co znalazło 
odzwierciedlenie w wielu dokumentach i inicjatywach proekologicznych pod-
jętych w latach 2005–20101. Mimo znaczących wysiłków mających na celu 
uwzględnienie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu w Polsce 
odnotowano jednak niedostateczny postęp w zakresie ich realizacji.  

 
 

2. Wielkość i struktura transportu w Polsce 
 

 Efektywne systemy transportu mają znaczący wpływ na wzrost gospodar-
czy, rozwój społeczny oraz środowisko. Na przemysł transportowy przypada 

                                                 
*  Dr, Zakład Logistyki, Uniwersytet Łódzki. 
1  J. Burnewicz, Nowoczesna infrastruktura transportowa jako podstawowy element intensyfi-

kacji procesów rozwojowych w projektowanych dokumentach strategicznych. Ekspertyza dla 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010, 
s. 16. 
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ok. 7% europejskiego Produktu Krajowego Brutto (PKB) i około 5% zatrudnie-
nia w UE2.  

W Polsce transport, obok rolnictwa i przemysłu, stanowi jeden z podstawo-
wych działów gospodarki. Jest to ważna dziedzina przemysłu sama w sobie. 
Ponadto odgrywa znaczącą rolę w funkcjonowaniu gospodarki jako całości.     
W 2009 r. liczba zatrudnionych w transporcie kształtowała się na poziomie    
508 tys., co stanowiło prawie 4% wszystkich pracujących w Polsce. W latach 
2004–2009 liczba pracowników transportu wrastała średnio o 2,1% rocznie, 
podczas gdy wzrost pracujących ogółem wynosił odpowiednio 1,5%. Najwię-
kszą dynamikę zmian w analizowanym okresie odnotowano w przypadku trans-
portu lotniczego – wzrost liczby zatrudnionych w tym sektorze wynosił prze-
ciętnie 4,6% w skali roku. W transporcie wodnym oraz lądowym i rurociągo-
wym tempo tych zmian wynosiło odpowiednio: 2,6% i 2,0% rocznie. Należy 
jednocześnie zwrócić uwagę, iż sektor transportu jest bardzo wrażliwy na stan 
koniunktury gospodarczej, co odzwierciedlają m.in. zmiany w wielkości zatrud-
nienia w tym sektorze (wykres 1). 

 
WYKRES 1: Pracujący w Polsce w tys. (rok poprzedni = 100) 
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Źródło: Opracowano na podstawie danych GUS: Mały rocznik statystyczny Polski; Pracujący      
w gospodarce narodowej w 2004 r. i lata następne. 

 
 
Przemiany, jakie dokonały się w strukturze zatrudnienia w transporcie       

w latach 2004–2009, odzwierciedlają kierunek zmian w strukturze gałęziowej 
polskiego transportu (tabela 1). 
                                                 
2  COM nr 314 z dnia 22 czerwca 2006 r.: Utrzymać Europę w ruchu – zrównoważona mobil-

ność dla naszego kontynentu. Przegląd średniookresowy Białej księgi Komisji Europejskiej 
dotyczącej transportu z 2001 r., Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 2006, s. 3.  
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TABELA 1: Udział pracujących w transporcie w ogólnej liczbie pracujących w Polsce 
 

Rok Transport 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Ogółem 3,56 3,51 3,70 3,73 3,77 3,67 
Lądowy i ruro-
ciągowy 3,50 3,45 3,63 3,66 3,70 3,60 

Wodny 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 
Lotniczy 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 

 
Źródło: Opracowano na podstawie danych GUS: Mały rocznik statystyczny Polski; Pracujący      
w gospodarce narodowej w 2004 r. i lata następne. 

 
 
Z analizy danych dotyczących wielkości i struktury PKB wynika, iż udział 

transportu w generowaniu PKB w Polsce z roku na rok wzrastał. W 2009 r. na 
sektor transportu przypadło 6,6% PKB, tj. o 1,2 pkt proc. więcej niż w 2000 r. 
Na uwagę zasługuje również fakt, iż na przestrzeni ostatniej dekady przeciętna 
stopa wzrostu PKB w Polsce wyrażonego w cenach bieżących wynosiła 8,1% 
w skali roku, podczas gdy wartość PKB wytworzonego przez transport wrastała 
10,4% rocznie (wykres 2). 

 
 

WYKRES 2: Zmiany PKB w Polsce w mln zł (rok poprzedni = 100)  
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Źródło: Opracowano na podstawie danych GUS: Mały rocznik statystyczny Polski; Rachunki 
kwartalne produktu krajowego brutto w latach 2000–2005 i następne. 
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Znaczny wzrost światowego handlu oraz coraz głębsza integracja rozsze-
rzonej UE uniemożliwiły oddzielenie transportu towarowego od PKB w os-
tatniej dekadzie (wykres 3). Oddzielenie rozwoju transportu od wzrostu PKB, 
będące jednym z celów białej księgi z 2001 r. oraz strategii zrównoważonego 
rozwoju, dokonało się tylko w transporcie pasażerskim.  

 
 

WYKRES 3: Rozwój transportu towarowego, pasażerskiego oraz wzrost PKB w UE-27  
(1995 r. = 100; PKB wg cen z 2000 r.) 
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tkm – tonokilometry; pkm – pasażerokilometry. 
Źródło: Opracowano na podstawie: EU energy and transport in figures, Statistical Pocketbook, 
European Commission, 2010, s. 96. 

 
 
Jak wynika z wykresu 3, w latach 1995–2007 popyt na usługi transportowe 

w ruchu pasażerskim UE wzrastał średnio o 1,7% rocznie, podczas gdy wzrost 
unijnego PKB wynosił 2,5%. Analizując ten sam szereg czasowy, można 
stwierdzić, iż popyt na transport towarowy w UE wrastał średnio o 2,7% 
rocznie. W 2008 r. na skutek kryzysu gospodarczego popyt na usługi przewo-
zowe realizowane przez transport towarowy zmniejszył się o 2,1% w stosunku 
do 2007 r., podczas gdy wzrost stopy PKB wynosił odpowiednio 0,7%3. 

                                                 
3  EU energy and transport in figures, Statistical Pocketbook, European Commission, European 

Union 2010, s. 96. 
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Rozwój polskiej gospodarki oraz głębokie przeobrażenia w zakresie zadań 
przewozowych spowodowały wyraźne oddzielenie zapotrzebowania na trans-
port od wzrostu PKB (wykres 4). W latach 1995–2009 występował systema-
tyczny wzrost PKB, natomiast popyt na usługi transportowe wykazywał tenden-
cję spadkową. Wielkość przewozów pasażerskich środkami transportu zbioro-
wego zmniejszała się średnio o 1,5% rocznie, a w przypadku transportu towaro-
wego spadek ten wynosił 0,4%. 

 
 

WYKRES 4: Rozwój transportu towarowego, pasażerskiego oraz PKB w Polsce  
(1995 r. = 100, PKB wg cen stałych z 2000 r.) 

60
80

100
120
140
160
180
200

1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

%

PKB Transport towarowy (tkm) Transport pasażerski (pkm)

 
Źródło: Opracowano na podstawie danych GUS: Transport – wyniki działalności; Mały rocznik 
statystyczny Polski; Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto. 

 
 
 

WYKRES 5: Przewozy pasażerów drogą lądową w Polsce w 2007 r. (pkm w %) 
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Źródło: Opracowano na podstawie: EU energy and transport in figures, Statistical Pocketbook, 
European Commission 2010. 
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Spadek popytu na przewozy pasażerskie spowodowany był bardzo dyna-
micznym wzrostem liczby samochodów osobowych, które w 2007 r. w ponad 
84% zrealizowały przewozy osób w ruchu lądowym (wykres 5).  

Dominujący wzrost pracy przewozowej w ruchu pasażerskim zrealizowa-
nej indywidualnymi środkami transportu oraz spadek przewozów we wszyst-
kich rodzajach lądowego transportu zbiorowego (wykres 6) w Polsce nie są 
zgodne z założeniami rozwoju zrównoważonego.  

 
 

WYKRES 6: Przewóz pasażerów środkami transportu zbiorowego w Polsce 
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Źródło: Opracowano na podstawie danych GUS: Transport – wyniki działalności; Mały rocznik 
statystyczny Polski. 

 
 
Jak wynika z wykresu 6, w latach 1995–2009, w przewozie pasażerów 

transport kolejowy odnotował największą tendencję spadkową – na poziomie 
2% rocznie, natomiast spadek zbiorowego transportu samochodowego wynosił 
1,8%. Przeciwny kierunek zmian dotyczył transportu lotniczego, który domi-
nował na rynku długodystansowych przewozów pasażerskich. Przewóz pasaże-
rów środkami transportu wodnego nie wykazywał większych wahań. 

W przewozie ładunków, podobnie jak w przewozie pasażerów, w latach 
1995–2009 nastąpił dynamiczny rozwój transportu samochodowego (wykres 7).  

W analizowanym okresie praca przewozowa w przypadku transportu sa-
mochodowego zwiększyła się prawie 4-krotnie, osiągając poziom ponad      
191,5 mld tkm w 2009 r. Dynamiczne zmiany nastąpiły również w zakresie 
wielkości przewozu towarów za pomocą transportu morskiego. Kierunek tych 
zmian miał jednak charakter przeciwny w stosunku do zmian w transporcie 
samochodowym.   W  latach  1995–2009  transport   ładunków  drogą  morską  
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WYKRES 7: Wielkość przewozów towarowych w Polsce w latach 1995–2009  
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Źródło: Opracowano na podstawie danych GUS: Transport – wyniki działalności; Mały rocznik 
statystyczny Polski. 

 
 

zmniejszył się z 166,0 mld tkm do 23,9 mld tkm, przy czym największe tempo 
spadku odnotowano w 2000, 2001 oraz 2005 r. Systematycznie zmniejszała się 
również praca przewozowa wykonywana przy przewozie ładunków z wyko-
rzystaniem transportu kolejowego, przy czym spadek ten w latach 1995–2009 
wynosił średnio 2,5% rocznie. Dynamika zmian w zakresie wielkości przewo-
zów towarowych w Polsce znalazła swoje odzwierciedlenie w strukturze prze-
wozów towarowych (wykres 8). 

Z danych przedstawionych na wykresie 8 wynika, że na przestrzeni ostat-
nich piętnastu lat udział transportu drogowego w strukturze przewozów towa-
rowych bardzo dynamicznie wzrastał i w 2009 r. stanowił prawie 68% prze-
wozów towarowych w Polsce. Dynamicznemu rozwojowi transportu samocho-
dowego towarzyszył prawie 7-krotny spadek przewozów realizowanych drogą 
morską. W analizowanym okresie zmniejszył się również w strukturze przewo-
zów towarowych udział kolei – z prawie 23% w 1995 r. do ponad 15% w roku 
2009. Według prognoz na najbliższe lata przewiduje się dalszy, systematyczny 
wzrost przewozów ładunków transportem drogowym – na poziomie 2–3% 
rocznie, i umiarkowany wzrost przewozów ładunków transportem kolejowym – 
na poziomie 1–1,5% rocznie4.  

 

                                                 
4  H. Zielaskiewicz, I. Nowak, Kształtowanie sieci transportowej z uwzględnieniem zasad inter-

nalizacji, Logistyka 2010, nr 1, s. 23. 
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WYKRES 8: Struktura przewozów towarowych w Polsce w latach 1995–2009  
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Źródło: Opracowano na podstawie danych GUS: Transport – wyniki działalności; Mały rocznik 
statystyczny Polski. 

 
 
Dynamiczny rozwój transportu drogowego w Polsce, przy jednoczesnym 

spadku udziału kolei i transportu morskiego w przewozach towarowych, spo-
wodował większe dysproporcje w strukturze przewozów towarowych w Polsce 
niż w Europie (wykresy 8 i 9). Według kryterium zrealizowanej pracy przewo-
zowej wyrażonej w tonokilometrach (tkm) w 2008 r. w Polsce udział transportu 
drogowego w strukturze transportu ładunków wynosił 62,4%, transportu kole-
jowego 18,6% natomiast żeglugi morskiej 8,9%. W tym samym roku w UE-27 
wielkości te kształtowały się na poziomie: 45,9% dla transportu samochodo-
wego, 10,8% dla przewozów kolejowych oraz 36,6% dla żeglugi morskiej.  

Zaprezentowana wielkość i struktura przewozów – zarówno w transporcie 
pasażerskim, jak i towarowym – wskazują na silny rozwój sektora transportu 
drogowego, potwierdzając tym samym, iż polski system transportowy wciąż 
pod wieloma względami nie wkroczył na drogę zrównoważonego rozwoju. 
Ważnym priorytetem w polityce transportowej UE jest m.in. równoważenie 
poszczególnych gałęzi transportu, a także lepsze wykorzystanie ich potencjałów 
przewozowych. Założenia te w dużym stopniu realizuje transport kombinowa-
ny5, który mimo wyraźnego rozwoju w ostatnich latach stanowił w Polsce        
w 2009 r. ok. 2% kolejowych przewozów towarowych, podczas gdy w wię-
kszości krajów unijnych wynosił 10–15%. Transport kombinowany stanowi 

                                                 
5  Transport kombinowany (łączony) definiuje się jako przemieszczanie ładunków w jednost-

kach ładunkowych (kontenerach, naczepach itp.), środkami kilku gałęzi transportu (koleją, 
samochodami itp.), z użyciem terminali przeładunkowych.  
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więc ważne wyzwanie dla rozwoju polskiego transportu, co spowodowane jest 
potrzebą ograniczenia przewozów towarowych transportem drogowym ze 
względu na zły stan infrastruktury drogowej, zatłoczenie i aspekty ochrony śro-
dowiska. 

 
 

WYKRES 9: Struktura przewozów towarowych w UE-27 w latach 1995–2008  
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Źródło: EU energy and transport in figures, Statistical Pocketbook, European Commission 2010, 
s. 108. 

 
 

3. Podsumowanie 
 

W dobie globalizacji właściwe określenie kierunków rozwoju systemów 
transportowych jest istotne zarówno dla gospodarki, jak również pojedynczego 
klienta. Sprawne przemieszczanie i zarządzanie procesami przepływu produk-
tów, kapitału i informacji w celu zaspokojenia potrzeb klienta warunkuje ko-
nieczność prawidłowego wykorzystania poszczególnych gałęzi transportu, 
zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Realizowana w ostatnim dzie-
sięcioleciu europejska polityka transportowa była pomocna w osiągnięciu spój-
ności społecznej i ekonomicznej oraz przyczyniła się do podniesienia konkuren-
cyjności europejskiej gospodarki. Osiągnięcia w zakresie realizacji celów poli-
tyki zrównoważonego rozwoju UE okazały się jednak skromniejsze. 

W polskim systemie transportowym dokonał się duży postęp technologicz-
ny i organizacyjny, któremu nie towarzyszyło zrównoważenie celów społecz-
nych, środowiskowych i ekonomicznych. Na podstawie przeprowadzonej ana-
lizy w odniesieniu do rozwoju transportu w minionej dekadzie można stwier-
dzić, że działalność tego sektora uległa znacznemu rozwojowi, co znalazło od-
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zwierciedlenie w strukturze pracujących w Polsce oraz w strukturze PKB. 
Zwiększający się popyt na usługi transportowe doprowadził do wyraźnej dys-
proporcji między transportem samochodowym a pozostałymi gałęziami trans-
portu. Wzrost przewozów samochodowych zarówno w transporcie pasażer-
skim, jak i towarowym uwarunkowany był m.in. wyraźną przewagą niższych, 
w stosunku do pozostałych systemów transportowych, kosztów korzystania      
z infrastruktury6. Uwzględniając dynamikę zmian w strukturze pracy przewozo-
wej poszczególnymi środkami transportu, można wnioskować, iż dalszy rozwój 
przewozów samochodowych jest nieunikniony, zatem ulegnie zredukowaniu 
udział przewozów bardziej przyjaznymi dla środowiska i społeczeństwa środ-
kami transportu. 
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Urszula MOTOWIDLAK 
 

DEVELOPMENT OF TRANSPORT SYSTEMS IN POLAND 
 

(S u m m a r y) 
 

The purpose of this article was to present problems concerning development of trans-
port systems in Poland. The principles of sustainable development were included there. The 
changes of quantity and work structure which were recorded in 1995–2009 both in passenger 
and goods transport led to the predominance of transport by car. Analyzing the pace of 
developments in car service it is assumed that the way of these changes will be also current 
in foreseeable future. Moreover, the attention was paid to bigger disproportions in a structure 
of means of good transport in Poland than in Europe.  
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