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Import wêgla do Polski –
uwarunkowania logistyczne

STRESZCZENIE. Od kilku lat wêgiel pochodz¹cy z importu jest sta³ym elementem na rynku polskim.
Tym bardziej – w œwietle nadpoda¿y rodzimego surowca – wzbudza to niepokój wœród
krajowych producentów.
W artykule zaprezentowano uwarunkowania logistyczne importu wêgla do Polski. Wêgiel
sprowadzany jest przede wszystkim kolej¹ oraz w mniejszym stopniu drog¹ morsk¹. W przy-
padku importu kolejowego istotnymi elementami wp³ywaj¹cymi na jego logistykê bêd¹
zdolnoœci prze³adunkowe przejœæ granicznych (w tym: terminali prze³adunkowych) oraz stan
techniczny linii kolejowych. W artykule omówiono modernizacje prowadzone na g³ównych
przejœciach kolejowych. Zaprezentowano równie¿ g³ówne inwestycje kolejowe istotne dla
przewozów wêgla. Dotycz¹ one budowy, modernizacji i rewitalizacji linii kolejowych, bu-
dowy mostów i wiaduktów kolejowych, a tak¿e modernizacji infrastruktury kolejowej.
W przypadku importu morskiego skupiono siê na inwestycjach prowadzonych w czterech
portach morskich: Gdañsku, Gdyni, Szczecinie i Œwinoujœciu. Prace wi¹¿¹ siê z pog³êbianiem
torów wodnych, budow¹ odpowiedniej infrastruktury drogowej, kolejowej, magazynowej
i transportowej. Zwrócono uwagê na budowê Terminalu Suchych £adunków Masowych
w Porcie Gdañsk. Docelowe zdolnoœci prze³adunkowe tego terminalu maj¹ wynieœæ szeœæ mln
ton w relacji importowej. Wed³ug szacunków ³¹czne zdolnoœci prze³adunkowe wêgla w relacji
importowej wynosz¹ oko³o trzynastu-czternastu milionów ton/rok.

S£OWA KLUCZOWE: import wêgla, logistyka, kolejowe terminale prze³adunkowe, porty morskie
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Wprowadzenie

Od kilku ju¿ lat sta³ym elementem na polskim rynku wêgla kamiennego jest surowiec
pochodz¹cy z importu. Jeszcze w roku 2006 import wêgla kamiennego stanowi³ 5% kra-
jowej produkcji wynosz¹c ponad 5 mln ton, a w 2011 r. – a¿ 20% i osi¹gn¹³ poziom 15 mln
ton (rys. 1a). Do Polski sprowadzany jest przede wszystkim wêgiel energetyczny (z prze-
ciêtnym udzia³em 74% w latach 2006–2012) o œredniej wartoœci opa³owej wynosz¹cej oko³o
24 MJ/kg (tj. ok. 5800 kcal/kg) (rys. 1b). Na uwagê zas³uguje rok 2008, kiedy Polska po raz
pierwszy sta³a siê importerem netto, a import przekroczy³ 10 mln ton. G³ównie przyczyni³y
siê do tego k³opoty z poda¿¹ wêgla krajowego, za³amanie siê œwiatowej gospodarki oraz
os³abienie dolara amerykañskiego wzglêdem innych walut narodowych. We wspomnianym
roku 2008 œwiat zacz¹³ odczuwaæ skutki kryzysu gospodarczego, który równie¿ nie omin¹³
czo³owych producentów i eksporterów wêgla (Lorenz 2009a, b; Lorenz, Grudziñski 2009;
Lorenz 2011; Grudziñski 2011, 2012).

Wydawa³oby siê, ¿e w roku 2012 zmniejszone zapotrzebowanie na wêgiel spowodowane
spowolnieniem gospodarczym obni¿y nap³yw wêgla z importu. Tym bardziej, ¿e zarówno na
zwa³ach przykopalnianych, jak i w energetyce zawodowej zosta³y nagromadzone du¿e
zapasy wêgla krajowego. Na koniec przytaczanego roku stan zapasów wêgla kamiennego
w kopalniach wynosi³ a¿ 8,1 mln ton (Ministerstwo Gospodarki – Informacja o funk-
cjonowaniu... 2012), a identyczny poziom zwa³ów posiada³y (³¹cznie) elektrownie oraz
elektrociep³ownie zawodowe i niezale¿ne (Informacja statystyczna o energii... 2008–2013).
Pomimo tych wymienionych czynników do Polski sprowadzono 9,6 mln ton wêgla ka-
miennego, z czego 79% stanowi³ wêgiel energetyczny (Krajowy bilans... 2006–2013).

W zwi¹zku ze sta³¹ obecnoœci¹ wêgla z importu – nawet w œwietle nadpoda¿y rodzimego
surowca – w niniejszym artykule przedstawiono uwarunkowania logistyczne sprowadzania
wêgla do Polski.
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Rys. 1. Eksport i import wêgla kamiennego (a) i energetycznego (b) do Polski, lata 2006–2012
�ród³o: Krajowy bilans....(2006–2013)

Fig. 1. Export and import of hard coal (a) and steam coal (b) to Poland, 2006–2012



1. Import kolejowy

Wêgiel przywo¿ony jest do Polski zarówno kolej¹, jak i transportem morskim (rys. 2a)
przede wszystkim z Rosji (60%), Czech (19%) oraz USA (5%) (rys. 2b).

Relatywnie bliskie s¹siedztwo g³ównych eksporterów wêgla powoduje, ¿e w imporcie
dominuje transport kolejowy (z przeciêtnym udzia³em 72% w latach 2006–2012). G³ówny
strumieñ realizowany jest przez granicz¹ce z Bia³orusi¹ przejœcia w KuŸnicy i Terespolu
wraz z terminalem w Ma³aszewiczach oraz z Rosj¹ – Braniewo. Przez przejœcia granicz¹ce
z Bia³orusi¹ przywo¿ona jest ponad po³owa importowanego wêgla. Spowodowane jest to
ni¿szymi stawkami tranzytowymi oferowanymi przez koleje bia³oruskie, przez co tranzyt
wêgla przez Ukrainê nie cieszy siê popularnoœci¹ (Stala-Szlugaj, Klim 2012). Przyk³adow¹
strukturê geograficzn¹ kolejowych dostaw wêgla wed³ug przejœæ granicznych (dane za rok
2012) zaprezentowano na rysunku 3.
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Rys. 2. G³ówne drogi importu (a) oraz g³ówni eksporterzy (b) wêgla kamiennego do Polski, lata 2006–2012
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Fig. 2. The main import routes (a) and major exporters (b) of hard coal to Poland, 2006–2012
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Rys. 3. Geograficzna struktura kolejowych dostaw wêgla wed³ug przejœæ granicznych, rok 2012
�ród³o: opracowanie w³asne na podst.: Import i przywóz...(2012)

Fig. 3. Geographic structure of coal supply by rail border crossings, 2012



1.1. Mo¿liwoœci prze³adunkowe terminali kolejowych

Jednym z elementów wp³ywaj¹cych na logistykê importu wêgla do Polski s¹ zdolnoœci
prze³adunkowe. W zwi¹zku z koniecznoœci¹ prze³adowywania wêgla z wagonów szero-
kotorowych (1520 mm) na normalnotorowe (1435 mm) wokó³ przejœæ kolejowych grani-
cz¹cych z krajami WNP powstaje szereg terminali prze³adunkowych. Poza obs³ug¹ celn¹ oraz
prze³adunkiem (wagon/wagon, wagon/plac, wagon/samochód) œwiadczone s¹ na nich równie¿
us³ugi sk³adowania, magazynowania, sortowania i mieszania, a tak¿e sprzeda¿y wêgla.

Rysunkiem 4 zilustrowano dobowe zdolnoœci prze³adunkowe wêgla g³ównych terminali
zlokalizowanych wokó³ wiod¹cych przejœæ kolejowych na granicach z krajami WNP. Naj-
wiêkszym potencja³em dysponuj¹ terminale zlokalizowane wokó³ przejœcia kolejowego
w Terespolu. £¹cznie w ci¹gu doby mog¹ prze³adowaæ nawet 70 tysiêcy ton wêgla.

Nale¿y równie¿ wspomnieæ o po³o¿onym w woj. œl¹skim S³awkowie, w którym znajduje
siê zakoñczenie szerokotorowej linii LHS. Umo¿liwia ona bezpoœredni transport wêgla
w g³¹b kraju (bez koniecznoœci prze³adunku z wagonów szerokotorowych na normalnotoro-
we na kolejowym przejœciu granicznym). Zlokalizowane w pobli¿u S³awkowa terminale
(np. Euroterminal S³awków (www.euroterminal.pl), Terminale Prze³adunkowe S³awków-
-Medyka (www.tpsm.pl)) równie¿ œwiadcz¹ us³ugi prze³adunku, sk³adowania, sortowania
oraz obs³ugi celnej.

1.2. Odleg³oœci transportowe w przewozach kolejowych

W celu okreœlenia œredniej odleg³oœci transportu wêgla w relacji importowej pos³u¿ono
siê statystykami GUS (Transport...2007–2012). W latach 2006–2012 œrednio 1 tona wêgla
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Rys. 4. Dobowe zdolnoœci prze³adunkowe wêgla na g³ównych kolejowych terminalach prze³adunkowych
�ród³o: opracowanie w³asne na podst. (www.agrostop.pl, www.bartergaz.pl, www.bialchem.pl,
www.cargosped.pl, www.cllososna.pl, www.clmalaszewicze.pl, www.cl-medyka.pl, www.ctl.pl,
www.krex.com.pl, www.logisticportbraniewo.pl, www.polfrostterminal.pl, www.rolimex.com.pl,

www.tradetrans.eu)

Fig. 4. Daily coal transshipment capacity at major railway handling terminals

* Terespol i Ma³aszewicze ³¹cznie



z importu przewo¿ona by³a na dystansie 188 km (rys. 5). W latach wzmo¿onego importu
tj. 2008–2011 sprowadzony wêgiel œrednio transportowano na odleg³oœæ oko³o 184 km
(rys. 5). Dla porównania na omawianym rysunku zaprezentowano równie¿ œredni¹ od-
leg³oœæ przewozu wêgla w relacji krajowej, która w analizowanym okresie czasu wynosi³a
przeciêtnie oko³o 160 km.

Obliczon¹ œredni¹ odleg³oœæ przewozu wêgla z lat 2006–2012 zaprezentowano rów-
nie¿ na mapie administracyjnej Polski (rys. 6). Dla ka¿dej miejscowoœci reprezentuj¹cej
podregiony statystyczne – za pomoc¹ internetowej wersji programu Kalkulacja 2013
(https://skrj.plk-sa.pl/kalkulacje/2013w3/) – okreœlono kolejowe odleg³oœci transportowe
zarówno do przejœæ granicznych, jak równie¿ do krajowego producenta (kopalni). Lini¹
ci¹g³¹ zaznaczono umownie obszar, do którego w latach 2006–2012 siêga³y œrednie kole-
jowe przewozy wêgla w relacji importowej. Dodatkowo lini¹ przerywan¹ pokazano zasiêg
œrednich przewozów wêgla w komunikacji krajowej z kopalñ zlokalizowanych na Œl¹sku
oraz w LZW.

1.4. Inwestycje

Transport wêgla jest kolejnym wa¿nym elementem logistyki jego importu. W zwi¹zku ze
znacznym udzia³em transportu kolejowego w imporcie wêgla (przeciêtnie 72% w latach
2006–2012) przejœcia graniczne, jak równie¿ przewoŸnicy kolejowi prowadz¹ szereg in-
westycji maj¹cych na celu jego udogodnienie i przyspieszenie.

W województwie warmiñsko-mazurskim najwa¿niejszym – z punktu widzenia importu
wêgla – kolejowym przejœciem granicznym jest Braniewo. Dziêki przeprowadzonej moder-
nizacji (m.in. wyremontowaniu stacji kolejowej oraz przebudowie uk³adu torowego) po-
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Fig. 5. Import and domestic railway transportation of coal –
comparison of the average transport distance of 1 tonne



prawi³a siê jego przepustowoœæ. Projektowana dobowa przepustowoœæ odprawianych po-
ci¹gów towarowych ma zwiêkszyæ siê do poziomu szeœciu par (Warmiñsko-Mazurski Urz¹d
Wojewódzki – www.bip.uw.olsztyn.pl).

Z kolei w województwie podlaskim istotn¹ rolê w imporcie wêgla odgrywa przede
wszystkim przejœcie w KuŸnicy. Jednak¿e w celu odci¹¿enia tego przejœcia prowadzona jest
modernizacja kolejowego przejœcia w Siemianówce. Dziêki tej modernizacji dobowa prze-
pustowoœæ Siemianówki zwiêkszy siê do 6–8 poci¹gów towarowych (Izba Celna w Bia³ym-
stoku – www.bialystok.uc.gov.pl). Inwestycja finansowana jest zarówno ze œrodków bud-
¿etu pañstwa, jak równie¿ Szwajcarsko-Polskiego Programu Wspó³pracy.

W celu zwiêkszenia przepustowoœci przejœcia granicznego w Terespolu (woj. lubelskie)
w latach 2012–2014 prowadzona jest modernizacja mostu kolejowego na 212 kilometrze
linii kolejowej nr 2 Warszawa-Terespol. Natomiast w latach 2013–2014 przewidziana jest
modernizacja linii kolejowej nr 450: Kobylany – Wólka – Kobylany w stacji Ma³aszewicze.

W roku 2012 rozk³adowa przepustowoœæ przejœcia granicznego w Terespolu wynosi³a
trzydzieœci poci¹gów towarowych (Charakterystyka kolejowych... 2012). Z kolei przez przej-
œcie w KuŸnicy stale kursowa³o szeœæ par poci¹gów, a przez Siemianówkê – cztery pary
(Kolejowe przejœcia... 2012).
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Jak wspomniano wczeœniej, jednym z najpopularniejszych œrodków transportu wykorzy-
stywanych w przewozach wêgla jest transport kolejowy. Wed³ug stanu na 31.12.2012 r.
w Polsce eksploatowano ponad 20 tys. km linii kolejowych normalnotorowych, z czego a¿
96% by³o w posiadaniu spó³ki PKP PLK (www.plk-inwestycje.pl). Jedynie 60% linii
kolejowych w Polsce by³o zelektryfikowanych. W porównaniu z rokiem 2006 ogólna
d³ugoœæ linii normalnotorowych zwiêkszy³a siê o 216 km (wzrost o 1%), a linii zelektry-
fikowanych tylko o 0,4% czyli o 49 km (Transport... 2007–2013).

W celu poprawy transportu kolejowego w Polsce w roku 2011 rozpoczêto realizacjê
„Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych do roku 2013 z perspektyw¹ do roku
2015”. Program ten zak³ada: budowê nowych, modernizacjê oraz rewitalizacjê ponad 3 tys.
km linii kolejowych zarz¹dzanych przez spó³kê PKP PLK (Wieloletni.... 2011). Dziêki
inwestycjom przeprowadzonym w latach 2011–2012 ju¿ zmodernizowano ponad 1,0 tys. km
linii kolejowych (rys. 7) (Sprawozdanie... 2013).

Zestawienie istotnych – z punktu widzenia kolejowych przewozów wêgla – inwestycji
kolejowych zaprezentowano w tabeli 1. Inwestycje te finansowane s¹ zarówno ze œrodków
unijnych, jak równie¿ pochodz¹cych z bud¿etu pañstwa. Dane do prezentowanego zesta-
wienia zaczerpniêto z opublikowanego przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gos-
podarki Morskiej w maju 2013 r. „Sprawozdania z wykonania w 2012 roku Wieloletniego
Programu Inwestycji Kolejowych do roku 2013 z perspektyw¹ do roku 2015”
(www.bip.transport.gov.pl).

Przeprowadzane inwestycje kolejowe z pewnoœci¹ przyczyni¹ siê do zwiêkszenia prêd-
koœci poci¹gów towarowych. Œrednia prêdkoœæ handlowa poci¹gu towarowego w Polsce
w latach 2010–2012 nie przekroczy³a 26 km/h (Œrednia prêdkoœæ...), dla porównania w kra-
jach Unii Europejskiej wynosi³a ponad 50 km/h. Natomiast w I po³owie 2013 roku prêdkoœæ
ta spad³a do poziomu 23 km/h.
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Fig. 7. Realization of investment projects related to construction, rebuilding, and revitalization of railway lines
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TABELA 1. G³ówne inwestycje kolejowe istotne dla przewozów wêgla

TABLE 1. The main railway investment essential to coal railway transport

Linia kolejowa Odcinek
Okres

realizacji
[lata]

MODERNIZACJA

E65/C-E 65

Warszawa–Gdynia – obszar:

2011–2014LCS Gdañsk LCS, Gdynia

LCS I³awa, LCS Malbork

LCS Dzia³dowo 2010–2013

E20/CE 20 Siedlce–Terespol (etap II) 2010–2014

E75 Rail Baltica: Warszawa–Bia³ystok – granica
z Litw¹ (etap I)

Warszawa Rembertów–Zielonka–T³uszcz 2011–2014

E30/C-E30 (etap III) Kraków-Rzeszów 2009–2015

Nr 63 Dorohusk – Zawadówka Naftobaza (SZ) Granica Pañstwa Dorohusk–Wólka Okopska 2010–2012

Nr 450 Kobylany-Wólka-Kobylany w stacji Ma³aszewicze 2013–2014

Nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa 2010–2013

Nr 401 Szczecin–Œwinoujœcie 2010–2014

Nr 2 Warszawa–Terespol Modernizacja mostu na 212 km linii kolejowej 2012–2014

E 20 Siedlce–Terespol (etap I) 2004–2011

REWITALIZACJA

Nr 131 Chorzów Batory – Tczew
Bydgoszcz G³ówna–Tczew 2010–2015

Inowroc³aw–Zduñska Wola–Chorzów Batory 2012–2015

PRACE PRZYGOTOWAWCZE DO MODERNIZACJI

E65 – Po³udnie
Grodzisk Maz.–Kraków/Katowice–Zebrzydowice/
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2. Import morski

Sprowadzanie wêgla drog¹ morsk¹ stanowi zaledwie 28% importu ogó³em (lata 2006–
–2012). Morski import wêgla realizowany jest przez cztery porty morskie: Œwinoujœcie,
Gdyniê, Szczecin i Gdañsk, z których dwa pierwsze odgrywaj¹ rolê g³ówn¹. Przebieg
zmiennoœci tego importu w latach 2006–2012 przedstawia rysunek 8. Dane do rysunku za
lata 2006–2011 zaczerpniêto ze statystyk GUS (Rocznik... 2007–2013). Ze wzglêdu na fakt,
¿e w trakcie powstawania artyku³u nie by³y jeszcze dostêpne publikacje GUS dotycz¹ce
prze³adunków w roku 2012, uzupe³niono je danymi pochodz¹cymi z publikacji ARP (Import...
2013). Nale¿y jednak nadmieniæ, ¿e statystyki GUS nie rozgraniczaj¹ prze³adunków wêgla
i koksu ujmuj¹c je ³¹cznie, a dane ARP (Import... 2013) dotycz¹ wy³¹cznie importu wêgla
kamiennego (bez koksu).

2.1. Mo¿liwoœci prze³adunkowe terminali w portach morskich

Potencja³ importowy polskich portów morskich zaprezentowano w tabeli 2. Po oddaniu
budowanego gdañskiego Terminala Suchych £adunków Masowych ³¹czny potencja³ por-
tów morskich mo¿e wzrosn¹æ do poziomu oko³o 13–14 mln ton.

Na uwagê zas³uguj¹ równie¿ mo¿liwoœci importowe istniej¹ce w porcie Elbl¹g. Od roku
2009 – dziêki przywróceniu ¿eglugi pomiêdzy Rosj¹ (Kaliningradem) a Polsk¹ – do Elbl¹ga
wêgiel mo¿e byæ przywo¿ony barkami.
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Rys. 8. Morski import wêgla wed³ug portów, lata 2006–2012
�ród³o: opracowanie w³asne na podst. (Rocznik statystyczny... 2007–2013, ARP – Import... 2013)

Fig. 8. Coal sea import by ports, 2006–2012



2.2. Inwestycje w portach morskich

Ze wzglêdu na rosn¹cy udzia³ importu wêgla drog¹ morsk¹ w portach podjêto szereg
inwestycji maj¹cych na celu zwiêkszenie ich mo¿liwoœci prze³adunkowych. Przedsiêwziê-
cia te wi¹¿¹ siê nie tylko z pog³êbianiem toru wodnego, ale równie¿ z budow¹ odpowiedniej
infrastruktury pozwalaj¹cej roz³adowywaæ i transportowaæ wêgiel na place sk³adowe czy te¿
na wagony kolejowe (pirsy, taœmoci¹gi, za³adownie wagonów kolejowych itp.). Szcze-
gó³owe zestawienie prac prowadzonych w poszczególnych portach morskich prezentuje
tabela 3.

Zamierzenia rozwojowe portu Gdañsk nie tylko opieraj¹ siê na g³ównej inwestycji, czyli
budowie Terminala Suchych £adunków Masowych. W porcie prowadzone s¹ równie¿ prace
nad poszerzeniem wejœcia do portu (docelowo ma ono wynieœæ 90 m) oraz przebudowie
Falochronu Zachodniego. Dziêki temu do Portu Wewnêtrznego bêd¹ mog³y zawijaæ statki
o d³ugoœci 250 m, szerokoœci 36 m i zanurzeniu 10,6 m (www.portgdansk.pl). Do wzrostu
atrakcyjnoœci portu z pewnoœci¹ przyczyni siê budowa nowego mostu kolejowego na trasie
z Portu Zewnêtrznego do g³ównej magistrali kolejowej, która umo¿liwia po³¹czenie z po³ud-
niow¹ Polsk¹.

W przypadku gdyñskiego portu rozpoczêto prace zwi¹zane z zagospodarowaniem rejonu
Nabrze¿a Bu³garskiego (www.port.gdynia.pl). Poza budow¹ nabrze¿a inwestycja ta bêdzie
równie¿ polegaæ na budowie dróg i placów manewrowych (³¹cznie z infrastruktur¹ nad-
ziemn¹ i podziemn¹) oraz makroniwelacji terenu. Rozpoczêcie prac budowlanych przewi-
dziane jest na marzec 2015 r. W strategicznych planach rozwoju portu mieœci siê równie¿
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TABELA 2. Potencja³ prze³adunkowy portów morskich w imporcie wêgla

TABLE 2. Potential transshipment ports in the import of coal

Port Nazwa
Zdolnoœæ prze³adunkowa [mln ton]

import eksport

Gdañsk

Terminal wêglowy (Port Zewnêtrzny) – 8

Basen Górniczy (Port Wewnêtrzny) ok. 1,5 –

Budowany Terminal Suchych £adunków Masowych 6 6

Gdynia Nabrze¿e Holenderskie ok. 1,5 ok. 1

Szczecin Terminal wêglowy ok. 1 ok. 2

Œwinoujœcie Nabrze¿e Górników ok. 4 ok. 4

£¹cznie ok. 13–14 ok. 23

Elbl¹g (obs³uga 2 barek jednoczeœnie) 800 tys. (eksport i import)

�ród³o: opracowanie w³asne na podst. (www.portgdansk.pl, www.mtmg.gdynia.pl, www.port.elblag.pl,
www.port.szczecin.pl, www.polnocny.portgdansk.pl)



budowa i przebudowa infrastruktury drogowej i kolejowej wzd³u¿ IV Basenu Portowego
(wschodnia czêœæ portu).

Zarz¹d Morskich Portów Szczecin–Œwinoujœcie prowadzi inwestycje zwi¹zane z prze-
budow¹ infrastruktury kolejowej w portach w Szczecinie i w Œwinoujœciu. Bazuj¹ one na
modernizacji infrastruktury kolejowej, polegaj¹cej na dostosowaniu parametrów torów
kolejowych w portach do wymogów taboru eksploatowanego na trasach miêdzynarodowych
magistrali kolejowych E-59 oraz CE-59 (www.port.szczecin.pl). Kluczow¹ inwestycj¹ dla
portu w Szczecinie i Œwinoujœciu jest równie¿ pog³êbienie toru wodnego do g³êbokoœci
(odpowiednio): 12,5 m oraz 14,5 m.

Podsumowanie

Na polskim rynku wêgla surowiec pochodz¹cy z importu sta³ siê ju¿ sta³ym elementem.
Wydawa³o siê, ¿e nadpoda¿ rodzimego surowca oraz ponad 8 mln ton wêgla zgromadzonych
na zwa³ach przykopalnianych spowolni¹ nap³yw wêgla z importu. Jednak¿e dostêpne staty-
styki za rok 2012 pokaza³y, ¿e import utrzyma³ siê na znacz¹cym poziomie.

Ze wzglêdu na fakt, ¿e do Polski wêgiel sprowadzany jest przede wszystkim kolej¹ oraz
w mniejszym stopniu drog¹ morsk¹, w niniejszym artykule przeprowadzono analizê krajo-
wych mo¿liwoœci tego importu.
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TABELA 3. G³ówne inwestycje istotne dla morskiego importu wêgla

TABLE 3. The main investments essential for sea coal import

Port Terminal Specyfikacja

Gdañsk Terminal Suchych £adunków Masowych

2 place sk³adowe (ok. 10 ha)

600 m pirs,

2 ¿urawie (wy³adunek 4 tys. ton/godz.)

taœmoci¹gi (4 tys. ton/godz.)

³adowarko-zwa³owarka (4 tys. ton/godz.)

za³adunek 40-wagonowego sk³adu

– ok. 1,5 godz.

Gdynia Nabrze¿e Bu³garskie
budowa: nabrze¿a, dróg i placów
manewrowych

Szczecin Terminal wêglowy
pog³êbienie toru wodnego do 12,5 m,
modernizacja infrastruktury kolejowej

Œwinoujœcie Nabrze¿e Górników
pog³êbienie toru wodnego do 14,5 m,
modernizacja infrastruktury kolejowej

�ród³o: opracowanie w³asne na podst. (www.portgdansk.pl, www.port.gdynia.pl, www.port.szczecin.pl)



W przypadku importu kolejowego, jednym z istotnych elementów logistyki jest przepus-
towoœæ kolejowych przejœæ granicznych. Na wielu przejœciach granicznych prowadzonych
jest szereg programów modernizacyjnych finansowanych miêdzy innymi ze œrodków bud¿e-
towych czy te¿ Unii Europejskiej. Przyk³adem mo¿e byæ modernizacja przejœcia w Bra-
niewie, w efekcie której przepustowoœæ przejœcia zwiêkszy siê do szeœciu par poci¹gów
towarowych na dobê. Kolejnym jest przebudowa przejœcia w Siemianówce. Dziêki niej
odci¹¿ony zostanie ruch towarowy w KuŸnicy, a docelowo w ci¹gu doby ma byæ odpra-
wianych do oœmiu par poci¹gów.

Kluczowym elementem logistyki importu wêgla jest równie¿ kondycja infrastruktury
kolejowej. Od roku 2011 realizowany jest wieloletni program inwestycji kolejowych. Ma on
na celu nie tylko modernizacjê oraz rewitalizacjê istniej¹cych linii kolejowych, ale równie¿
budowê nowych ich odcinków. Prowadzone s¹ równie¿ programy dotycz¹ce modernizacji
przejazdów kolejowych, jak równie¿ likwidacji w¹skich garde³ oraz modernizacji mostów
i wiaduktów kolejowych. Z pewnoœci¹ przyczyni siê on do zwiêkszenia œrednich hand-
lowych prêdkoœci poci¹gów towarowych, która w latach 2010–2012 nie przekroczy³a
26 km/h.

Zakres prowadzonych inwestycji w portach morskich obejmuje nie tylko pog³êbianie
torów wodnych, ale równie¿ budowê odpowiedniej infrastruktury drogowej, kolejowej,
magazynowej i transportowej. Istotn¹ inwestycj¹ jest budowa w gdañskim porcie Terminala
Suchych £adunków Masowych. Docelowe zdolnoœci prze³adunkowe tego terminalu maj¹
wynieœæ szeœæ mln ton/rok w relacji importowej.

Jak zaprezentowano w artykule krajowi importerzy i przewoŸnicy kolejowi oraz porty
morskie podjê³y starania maj¹ce na celu usprawnienie i przyspieszenie importu wêgla.
Jednak¿e istotnymi elementami decyduj¹cymi o jego obecnoœci w Polsce bêd¹ dwa pod-
stawowe fundamenty rynku: poda¿ i popyt oraz wi¹¿¹ca siê z nimi cena oferowanego su-
rowca.
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Katarzyna STALA-SZLUGAJ

Imports of coal to Poland – logistical considerations

Abstract

For several years, imported coal has regularly entered the Polish coal market. In light of
the oversupply of domestic coal in Poland, the imported coal was still available in domestic market.
The situation has caused concern among Polish coal producers.

This paper presents logistical considerations for Polish coal imports. Imported coal to Poland is
mainly transported by rail (about three quarters), with the remainder coming by sea. In the case of
imports by rail, essential elements of the supply chain are the coal transshipment capacity at border
crossings (including railway handling terminals) and the condition of the railway lines. The article
goes on to describe the modernization processes of the main railway crossings, outlining the main
railway investments essential for the transportation of coal. These concern the construction, moder-
nization, and revitalization of the railway lines; the construction of bridges and railway viaducts;
as well as the modernization of other railway infrastructure.

In the case of imports by sea, the analysis focuses on investments held at four ports – Gdañsk, Gdynia,
Szczecin, and Œwinoujœcie. Key operations concern the deepening of the waterways and the construction
of the needed road, rail, storage, and transportation infrastructure. Attention was paid to the construction of
the Dry Bulk Terminal (Terminal Suchych £adunków Masowych) at the Port of Gdañsk. The target
handling capacity of the terminal is expected to be six million tonnes in import relationships. According to
estimates of the total coal handling capacity, relative imports could amount to around 13–14 million tons.

KEY WORDS: coal imports, logistics, railway handling terminals, seaports
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