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PERSPEKTYWY UNOWOCZEŚNIENIA PARKU CIĘŻAROWEGO W POLSCE
M.IN. W ASPEKCIE WPROWADZENIA ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU
POBORU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY DROGOWEJ
Przedstawiono szacunki liczb parku ciężarowego i autobusowego o dopuszczalnej masie
całkowitej (dmc) powyżej 3,5 t zarejestrowanego w kraju wg stanu na koniec 2010 r.
Wykorzystując dane CEP i wiedzę specjalistów ITS oszacowano liczby zarejestrowanego
w Polsce wg stanu na koniec lat 2008 i 2009 parku ciężarowego powyżej 3,5 t dmc wg
norm emisji zanieczyszczeń. Rozpoznano liczby rejestrowanych (sprzedanych) w latach
2009 i 2010 oraz od stycznia do października 2011 r. nowych pojazdów ciężarowych
i autobusów, które podlegają elektronicznemu poborowi opłat za korzystanie
z infrastruktury drogowej. Podjęto próbę oceny wpływu wprowadzenia systemu
elektronicznego poboru opłat za korzystanie z infrastruktury drogowej w Polsce na decyzje
przewoźników w zakresie unowocześniania eksploatowanego taboru. Podjęto także próbę
oceny wpływu faktów wprowadzenia w 2005 r. w Niemczech stawek (i następnie ich
zmian) za korzystanie z dróg w systemie elektronicznego poboru opłat w kolejnych latach,
na zmiany struktury parku ciężarowego wg norm emisji zanieczyszczeń. Zaprezentowano
prognozę na 2020 r. liczb pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 t do 12,0 t dmc oraz
powyżej 12,0 t dmc wg norm emisji zanieczyszczeń EURO w Polsce. W opracowaniu
opisano czynniki stanowiące przesłanki decyzji o odnowie taboru samochodowego
podejmowanych w przedsiębiorstwach transportu samochodowego w Polsce.
PROSPECTS OF MODERNISING TRUCKS΄ FLEET IN POLAND IN THE
CONTEXT OF INTRODUCTION OF THE ELECTRONIC TOLL COLLECTION
SYSTEM FOR THE USE OF THE ROAD INFRASTRUCTURE
There are estimations shown of the numbers concerning trucks and buses fleet with the
gross vehicle weight (GVW) exceeding 3,5t, registered in the country by the end of 2010.
Making use of the data from the Central Register of the Vehicles and the knowledge of the
specialists at ITS it was possible to evaluate the numbers for the fleet of the trucks above
3,5 t GVW registered in Poland by the end of the years 2008 and 2009, arranged
according to the pollutants emission standards. The numbers of new trucks and buses the
registered (sold) during the years 2009 and 2010, as well as between the January and
October 2011, which are subject to the electronic toll collection for the use of the road
infrastructure, have been identified. An attempt has been made to evaluate the effect of the
introduction of electronic toll collection for the use of the road infrastructure in Poland, on
the carriers’ decisions to modernise the car fleet used. The authors also tried to evaluate
the effects of the introduction in 2005 in Germany of the toll rates (and then their changes)
for using roads in the electronic toll collection system in the forthcoming years, on the
changes in the structure of the trucks’ fleet according to the pollutants emission standards.
The forecast was made for the 2020 of the number of trucks acceding 3,5 t GVW and below
12,0 t GVW as well as above 12,0 t GVW arranged according to the EURO pollutants
emission standards in Poland. The paper describes factors representing reasons for
renewal of the car fleet being made in the road transport enterprises in Poland.
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1. Wprowadzenie
Naturalnym jest, że z biegiem lat następuje proces unowocześniania eksploatowanego
parku samochodowego. W rezultacie eliminacji pojazdów zużytych pod względem
technicznym lub podlegających tzw. moralnemu zużyciu, odnowiony park prezentuje
nowocześniejszą strukturę pod względem energochłonności i emisji zanieczyszczeń
z silników spalinowych. Firmy przewozowe podejmują decyzje o wymianie dotychczas
eksploatowanego taboru kierując się aktualną własną oceną stanu i przewidywaniem
przyszłych uwarunkowań koniunkturalnych na rynku przewozowym. Decyzje
przewoźników, dotyczące odnowy własnego parku ciężarowego, warunkowane są
wpływem różnorakich czynników zewnętrznych, w tym wpływem czynników
o charakterze ekonomicznym. Jednym z takich czynników, mającym za przesłanie (wg
założeń organów kreujących politykę transportową) m.in. unowocześnienie struktury
ekologicznej parku samochodowego, może być obciążanie użytkowników dróg opłatami
za korzystanie z infrastruktury drogowej, zależnymi od klasy emisji zanieczyszczeń
powietrza z silników samochodowych. W Polsce od lipca 2011 r. wprowadzono pierwszy
etap systemu elektronicznego poboru opłat za korzystanie z określonych odcinków dróg.
Opłatom za korzystanie z dróg w Polsce objętej systemem elektronicznego poboru opłat
podlega park ciężarowy (w tym ciągniki siodłowe z naczepami) o dopuszczalnej masie
całkowitej (dmc) przekraczającej 3,5 t i autobusy. Koszty, które ponoszą w zawiązku
z tym przewoźnicy, są zależne od kategorii dróg (autostrady i drogi ekspresowe oraz
pozostałe drogi krajowe) oraz od normy emisji zanieczyszczeń, którą spełniają silniki
pojazdów samochodowych. Tworząc tabele opłat za korzystanie z infrastruktury drogowej
przyjęto jako zasadę, że im pojazd samochodowy spełnia wyższe wymagania norm emisji
zanieczyszczeń, tym obowiązujące stawki za 1 km przebiegu są niższe.
Nasuwa się w związku z tym pytanie, czy rzeczywiście istniejący system
elektronicznego pobierania opłat za korzystanie z infrastruktury drogowej, preferujący
nowoczesny tabor samochodowy spełniający wysokie wymagania norm emisji
zanieczyszczeń, może wpłynąć na przyspieszenie procesu odnowy polskiego parku
samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t?
2. System elektronicznego poboru opłat za korzystanie z dróg w Polsce
Opłata elektroniczna za korzystanie z dróg krajowych w Polsce, objętych systemem
elektronicznego poboru opłat, obowiązuje w Polsce od 1 lipca 2011 r. Do naliczania opłat
wykorzystywany jest system viaTOLL bazujący na technologii komunikacji
bezprzewodowej krótkiego zasięgu. System ten wykorzystuje bramownice wybudowane
nad drogami płatnymi, które na zasadzie łączności radiowej umożliwiają komunikację
pomiędzy urządzeniem viaBOX zamontowanym w pojeździe, a przekaźnikiem
bramownicy. Za każdym razem, gdy pojazd (wyposażony w viaBOX) przejeżdża pod
bramownicami na drodze, zostaje naliczona opłata za przejazd konkretnym odcinkiem
drogi płatnej. Proces naliczenia opłaty przebiega w pełni automatycznie, bez potrzeby
redukowania prędkości pojazdu lub zatrzymywania się.
W pierwszym etapie wdrażania systemu opłaty pobierane są na 579 km autostrad, 554
km dróg ekspresowych i 432 km dróg krajowych. Łącznie na 1565 km dróg zarządzanych
przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. W 2014 r. system viaTOLL ma
obejmować niespełna 2,9 tys. km dróg.

6

Perspektywy unowocześnienia…

Obowiązujące stawki za korzystanie z infrastruktury drogowej [1] w Polsce objętej
systemem elektronicznego poboru opłat dotyczą pojazdów powyżej 3,5 t dmc i są zależne
od:
- rodzajów pojazdów mechanicznych (pojazdy samochodowe, autobusy),
- grupy dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów samochodowych (powyżej 3,5 t dmc
i poniżej 12,0 t dmc oraz powyżej 12,0 t dmc),
- normy emisji zanieczyszczeń spełnianej przez silnik pojazdu,
- kategorii drogi, po której odbywa się przewóz.
Stawki opłat za korzystanie z dróg krajowych są zróżnicowane dla dróg o klasie „A”
(autostrady) [2] i „S” (drogi ekspresowe) oraz dla dróg o klasie „GP” (drogi główne ruchu
przyspieszonego) i G” (drogi główne) (tab. 1 i 2).
Tablica 1
Stawki za przejazd drogami krajowymi o klasie „A” i „S” w Polsce objętymi systemem
elektronicznego poboru opłat [zł/km]
Table 1
Fairs for the use of the class „A” and „S” national roads in Poland covered
by electronic fee collection system [zł/km]
Rodzaj pojazdu
Pojazdy samochodowe
powyżej 3,5 t i poniżej
12,0 t dmc
Pojazdy samochodowe
co najmniej 12,0 t dmc
Autobusy (niezależnie
od dmc)

max. EURO II

EURO III

EURO IV

min. EURO V

0,40

0,35

0,28

0,20

0,53

0,46

0,37

0,27

0,40

0,35

0,28

0,20

Źródło: www.info-myto.pl

Tablica 2
Stawki za przejazd drogami krajowymi o klasie „GP” i „G” w Polsce objętymi systemem
elektronicznego poboru opłat [zł/km]
Table 2
Rates for the use of the class „GP” and „G” national roads in Poland covered by
electronic fee collection system [zł/km]
Rodzaj pojazdu
Pojazdy samochodowe
powyżej 3,5 t i poniżej
12,0 t dmc
Pojazdy samochodowe co
najmniej 12,0 t dmc
Autobusy (niezależnie od
dmc)

max. EURO II

EURO III

EURO IV

min. EURO V

0,32

0,28

0,22

0,16

0,42

0,37

0,29

0,21

0,32

0,28

0,22

0,16

Źródło: www.info-myto.pl

Im pojazd spełnia wyższe wymagania normatywne w zakresie emisji zanieczyszczeń
powietrza, tym stawka za 1km przebiegu jest niższa. Ponadto stawki za korzystanie
z autostrad i dróg ekspresowych są wyższe niż stawki za korzystanie z dróg głównych
ruchu przyspieszonego i dróg głównych.
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Wysokość stawek za 1 km przebiegu, po autostradach i drogach ekspresowych
kształtuje się od 0,20 zł/km do 0,53 zł/km, w zależności od rodzaju pojazdu i klasy emisji
zanieczyszczeń powietrza, a w przypadku dróg głównych ruchu przyspieszonego i dróg
głównych kształtuje się od 0,16 zł/km do 0,42 zł/km.
Różnica opłat za 1 km przebiegu dla pojazdów powyżej 3,5 t - 12 t dmc spełniających
wymagania norm emisji zanieczyszczeń EURO IV i EURO V na drogach krajowych klasy
„A” i „S” wynosi 0,08 zł, a dla pojazdów powyżej 12,0 t dmc wynosi – 0,10 zł.
W przypadku autobusów różnica ta wynosi 0,08 zł/km.
Należy podkreślić, że jednym z głównych celów jakie stawia sobie MTBiGM
w związku z wprowadzeniem w Polsce elektronicznego systemu poboru opłat za
korzystanie z dróg jest spowodowanie aby „wszyscy przewoźnicy drogowi korzystali
z dróg płatnych na zasadach rachunku ekonomicznego”. Ponadto „Ministerstwo planuje
objęcie opłatą elektroniczną kolejnych odcinków dróg krajowych, alternatywnych dla dróg
płatnych”. Ma powstać sytuacja, „w której różnica w poziomie opłat będzie bardziej
adekwatna do korzyści, jakie użytkownicy pojazdów uzyskują korzystając z drogi płatnej
o najwyższych standardach technicznych”. Także powinnością Ministerstwa jest
zachęcanie zarządców dróg i organów zarządzających ruchem „do wprowadzenia
stosownych ograniczeń tonażowych i ograniczeń prędkości, które zachęcą przewoźników
do korzystania z dróg płatnych”1.
3. Park samochodowy w Polsce podlegający systemowi elektronicznego poboru opłat
za korzystanie z dróg
3.1.

Szacunki stanu parku samochodów ciężarowych powyżej 3,5 t dmc i autobusów
w Polsce na koniec roku 2010
Na wstępie należy zaznaczyć, że statystyka publiczna nie zawiera informacji o liczbach
zarejestrowanych samochodów ciężarowych i autobusów w Polsce wg grup dopuszczalnej
masy całkowitej, od których m.in. uzależniono wysokości stawek za korzystanie z dróg
objętych systemem elektronicznego poboru opłat. Dlatego w odniesieniu do ogólnej liczby
parku ciężarowego powyżej 3,5 t dmc przyjęto szacunki Instytutu Transportu
Samochodowego, uzyskane na podstawie bazy danych Centralnej Ewidencji Pojazdów
(podrozdział 3.2.). Dane dotyczące zarejestrowanych autobusów są danymi GUS [3]
(tab. 3).
Tablica 3
Szacunki liczb samochodów ciężarowych powyżej 3,5 t dmc i autobusów zarejestrowanych
w Polsce na koniec lat 2009 i 2010 [szt.]
Table 3
Estimated numbers of trucks above 3,5 t maw and buses registered in Poland
at the end of the years 2009 and 2010 [nr]
Tabor
Samochody ciężarowe (w tym ciągniki siodłowe)
powyżej 3,5 t dmc
Autobusy
Razem tabor powyżej 3,5 t dmc

2009

2010

672695
95415
768110

97044
-

Źródło: tablica 4. GUS Transport – wyniki działalności w 2010 r. s. 130

1

Wg opinii Departamentu Dróg i Autostrad MTBiGM.
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Szacuje się, że w Polsce liczba zarejestrowanych samochodów ciężarowych (łącznie
z ciągnikami siodłowymi) powyżej 3,5 t dmc w końcu 2009 r. wyniosła około 672,7 tys.,
a liczba autobusów powyżej 3,5 t dmc wg stanu na koniec roku 2010 wynosiła około 97
tys. Park ciężarowy o tej grupie dopuszczalnej masie całkowitej, z udziałem około 88%,
dominuje w strukturze parku powyżej 3,5 t dmc.
3.2.

Szacunki liczb zarejestrowanego w Polsce parku ciężarowego powyżej 3,5 t
dmc wg norm emisji zanieczyszczeń wg stanu na koniec lat 2008 i 2009
W Polsce brak jest oficjalnych danych statystycznych o liczbach zarejestrowanych
samochodów wg norm emisji zanieczyszczeń. Opracowania wykonane w ITS [4] [5]
pozwoliły na dokonanie szacunków liczby pojazdów zarejestrowanych w kraju wg stanu
na koniec lat 2008 i 2009 r., z podziałem na normy emisji zanieczyszczeń EURO spełniane
przez silniki tych pojazdów.
Podstawę do określenia przedmiotowych liczb stanowiły dane dotyczące
zarejestrowanych w Polsce pojazdów ciężarowych, pochodzące z bazy Centralnej
Ewidencji Pojazdów (CEP), zakupionej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
i Administracji (MSWiA). M.in. zadaniem Instytutu, ze względu na dużą niejednorodność
wpisów bazy CEP dotyczących identyfikacji pojazdów oraz okresów ich produkcji, było
uporządkowanie i usystematyzowanie pozyskanego zakresu informacji.
Do weryfikacji parametrów identyfikujących zarejestrowane w Polsce pojazdy,
posiadające polskie lub europejskie świadectwo homologacji, wykorzystany został
Centralny Katalog ITS Marek i Typów Pojazdów (centralna baza polskich i europejskich
świadectw homologacji typu pojazdu). Katalog ten posłużył także do sprawdzenia
poprawności wpisów pod względem dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów.
Szczegółowe wytyczne dotyczące zasad rejestracji pojazdów spełniających wymagania
odnośnie emisji substancji zanieczyszczających są określone w Regulaminach
Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ)
oraz w równoważnych Dyrektywach Unii Europejskiej. Na podstawie tych dokumentów
zostały określone wzorcowe przedziały lat produkcji samochodów ciężarowych
i ciągników siodłowych dla każdej klasy EURO. Przyjęte wytyczne odnośnie lat produkcji
pojazdów stanowiły podstawę do określenia szacunkowych liczb krajowego taboru
ciężarowego w podziale na klasy EURO.
Według stanu na koniec 2008 r. w Polsce było zarejestrowanych 657,2 tys.
samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i ciągników
siodłowych, a w 2009 r. ich liczba wzrosła do 672,7 tys. (wzrost o 2,4%). Łączne liczby
samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych w 2009 r. w stosunku do 2008 r.
wskazują na tendencję spadkową w przypadku pojazdów wyprodukowanych przed rokiem
1990 (przed EURO 0) oraz pojazdów spełniających normę EURO 0. Tendencja wzrostowa
charakteryzuje natomiast pojazdy spełniające normy EURO I, II, III i IV. Największy
przyrost w latach 2008 – 2009 dotyczył liczby samochodów ciężarowych i ciągników
siodłowych, spełniających wymagania normy EURO IV (tab. 4., rys. 1.).
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Tablica 4
Szacunkowa liczba taboru ciężarowego (samochody ciężarowe i ciągniki siodłowe)
zarejestrowanego w Polsce wg norm emisji zanieczyszczeń (EURO) i wg grup dmc (stan na koniec
lat 2008 i 2009)
Table 4
Estimated numbers of the heavy goods vehicles’ fleet (trucks and semitrailer tractors) registered in
Poland, arranged according to the pollutants emission standards (EURO) and according to the
group of maw (situation at the end of the years 2008 and 2009)
Szacunkowa liczba pojazdów według norm emisji zanieczyszczeń (EURO)
Dopuszczalna
masa całkowita
pojazdu
[t]

przed
EURO 0

EURO 0

[szt.]

[szt.]

pow. 3,5 do 12,0
powyżej 12,0
Razem

144.132
91.020
235.152

52.237
68.420
120.657

pow. 3,5 do 12,0
powyżej 12,0
Razem

142.069
89.450
231.519

51.768
67.632
119.400

EURO I

EURO
II

EURO
III

[szt.]
[szt.]
[szt.]
stan na koniec 2008 r.
35.824
18.361
14.915
66.040
61.151
64.802
101.864
79.512
79.717
stan na koniec 2009 r.
35.771
19.460
15.997
66.302
63.586
71.597
102.073
83.046
87.594

EURO
IV

Razem

[szt.]

[szt.]

5.189
35.116
40.305

270.658
386.549
657.207

6.398
42.665
49.063

271.463
401.232
672.695

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CEP; Praca ITS 6002/ZBE; Praca ITS 6904/ZBE.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie tablicy 4.

Rys. 1. Pojazdy ciężarowe (samochody ciężarowe i ciągniki siodłowe) zarejestrowane w Polsce
według norm emisji zanieczyszczeń (EURO) i grup dmc (stan na koniec 2008 i 2009 r.)
Fig. 1. Heavy goods vehicles (trucks and trucks semitrailer tractors) registered in Poland, arranged
according to the pollutants emission standards (EURO) and according to the group of maw
(situation at the end of the years 2008 and 2009)

W łącznej liczbie samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych powyżej 3,5 do
12,0 t dmc, największy udział (53,3% na koniec 2008 r. i 52,3% na koniec 2009 r.)
charakteryzował pojazdy wyprodukowane przed 1990 r. (nie spełniające wymagań żadnej
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z norm EURO) oraz pojazdy spełniające wymagania normy EURO 0 (odpowiednio 19,3%
i 19,1%). Podobna prawidłowość cechowała grupę powyżej 12,0 t dmc (rys. 2 i rys. 3).
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie tablicy 4.

Rys. 2. Struktura parku ciężarowego (samochody ciężarowe i ciągniki siodłowe) powyżej 3,5 do
12,0 t dmc zarejestrowanego w Polsce wg norm emisji zanieczyszczeń (EURO) (stan na koniec
2008 i 2009 r.)
Fig. 2. Structure of the heavy goods vehicles’ fleet (trucks and trucks semitrailer tractors) above
3,5 t and up to 12,0 t maw registered in Poland, arranged according to the pollutants emission
standards (EURO) (situation at the end of the years 2008 and 2009)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie tablicy 4.

Rys. 3. Struktura parku ciężarowego powyżej 12,0 t dmc (samochody ciężarowe i ciągniki
siodłowe) zarejestrowanego w Polsce według norm emisji zanieczyszczeń (EURO) (stan na koniec
2008 i 2009 r.)
Fig. 3. Structure of the heavy goods vehicles’ fleet above 12,0 t maw (trucks and trucks semitrailer
tractors) registered in Poland, arranged according to the pollutants emission standards (EURO)
(situation at the end of the years 2008 and 2009)

Pojazdy wyprodukowane przed 1990 r. (nie kwalifikujące się do żadnej z norm EURO)
stanowiły w 2008 r. 23,5%, a w 2009 r. - 22,3%. Odsetek pojazdów spełniających wymogi
normy EURO 0 również uległ spadkowi z 17,7% w 2008 r. do 16,9% w 2009 r.
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3.3.

Liczby rejestrowanych w Polsce w latach 2010 i 2011 nowych samochodów
ciężarowych powyżej 3,5 t dmc i autobusów
Wg danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) w roku 2011
zarejestrowano w Polsce ogółem 17,0 tys. nowych samochodów ciężarowych (w tym
ciągników siodłowych) powyżej 3,5 t dmc [6] (tab. 5.). Około 85% stanowiły pojazdy
o dopuszczalnej masie całkowitej 16,0 t i większej.
Tablica 5
Rejestracje nowego parku ciężarowego powyżej 3,5 t dmc na polskim rynku
w latach 2010 i 2011 [szt.]
Table 5
Registrations of the new heavy goods vehicles’ fleet above 3,5 t maw on the Polish market
in the years 2010 and 2011 [nr]
Grupy dmc
pow. 3,5 t – 15,99 t
16,0 t i więcej
Razem

2010 r.
2029
8521
10550

2011 r.
2494
14543
17037

Źródło: www.pzpm.org.pl Rynek motoryzacyjny; Rejestracje – samochody ciężarowe; 2012.01.25.

To samo źródło wskazuje, że w roku 2011 w Polsce zarejestrowano po raz pierwszy
1498 nowych autobusów (o 10% więcej niż w 2010 r.) [7]. Głównie były to autobusy
miejskie (927 szt.), których sprzedaż wzrosła o 1/3 w porównaniu z 2010 r. [8].
Należy wspomnieć, że w ostatnich latach niemałą część zarejestrowanych po raz
pierwszy w Polsce samochodów ciężarowych i autobusów stanowią pojazdy używane,
głównie sprowadzane z Niemiec. Wg GUS, powołującego się na źródłowe informacje
uzyskane z bazy danych Centralnej Ewidencji Pojazdów, przeszło 60% ciągników
siodłowych zarejestrowanych po raz pierwszy na terytorium naszego kraju w roku 2010,
były to ciągniki używane [3]. W przypadku autobusów odsetek ten wyniósł około 35%.
Liczne, obserwowane w ostatnich latach fakty odnowy parku ciężarowego i parku
autobusowego przez polskich przewoźników w drodze zakupu pojazdów używanych,
świadczą jednoznacznie o niedostatecznych zasobach kapitałowych tych przedsiębiorstw
zajmujących się przewozami ładunków, jak i przedsiębiorstw świadczących usługi
w zakresie przewozu osób.
3.4.

Udział rejestracji nowych samochodów ciężarowych i autobusów w stanie
ogółem zarejestrowanych pojazdów powyżej 3,5 t dmc
Udział pierwszych rejestracji nowych samochodów ciężarowych powyżej 3,5 t dmc
w liczbie ogółem zarejestrowanych pojazdów tego rodzaju w Polsce szacuje się
w ostatnich latach na około (1,5 – 2,0)%. Nie inaczej jest w przypadku parku
autobusowego. Ten niepokojąco niski wskaźnik nie zapewnia prawidłowej odnowy parku,
która powinna wynosić (8 – 10)% w skali rocznej.
Można łatwo zauważyć, że np. przy teoretycznym udziale dostaw nowych pojazdów
w stosunku do liczby posiadanych rzędu 10%, całkowita wymiana parku nastąpiłaby po
upływie około 10 lat. W przypadku utrzymania niekorzystnej tendencji wymiany parku
ciężarowego tj. rzędu 1,5%, średni okres wymiany taboru ciężarowego w Polsce
stanowiłby kilkadziesiąt lat, co byłoby zjawiskiem absurdalnym.
W praktyce sytuację na rynku samochodów użytkowych w Polsce ratuje sprowadzanie
do kraju używanych pojazdów. Wprawdzie nie wpływa to na zmniejszenie średniego
12
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wieku pojazdów użytkowych w Polsce, jednak sprowadzanie pojazdów używanych
zapobiega całkowitej degradacji technicznej i ekologicznej tego parku w małych
przedsiębiorstwach. Radykalne (np. administracyjne lub na drodze fiskalnej) ograniczenie
sprowadzania do kraju używanych pojazdów użytkowych wpłynęłoby w dłuższej
perspektywie czasu na zmiany strukturalne na rynku przewozów samochodowych
w Polsce. Prawdopodobnie nastąpiłoby bankructwo wielu drobnych firm (dominujących
w strukturze zarobkowego transportu samochodowego), trudniących się przewozami
samochodowymi. Dominację uzyskałyby duże, zasobne kapitałowo firmy transportowe,
w tym z kapitałem zagranicznym.
4. Próba oceny wpływu wprowadzenia systemu elektronicznego poboru opłat za
korzystanie z infrastruktury drogowej w Polsce na decyzje przewoźników
dotyczące zakupu nowego taboru
W celu sprawdzenia tezy, czy wprowadzenie od 1 lipca 2011 r. systemu
elektronicznego poboru opłat za korzystanie z infrastruktury drogowej w Polsce
uzależniającego wysokość stawki za 1 km przebiegu od norm emisji zanieczyszczeń
spełnianych przez pojazdy, wpłynęło w wymierny sposób na wzrost popytu na nowe
pojazdy, przeanalizowano miesięczne liczby zarejestrowanych nowych samochodów
ciężarowych na polskim rynku (od stycznia 2009 r. do września 2011 r.).
Obserwacja liczb rejestrowanych miesięcznie w ostatnich latach pojazdów ciężarowych
nie wskazuje na wystąpienie wyraźnego związku pomiędzy faktem wprowadzenia od dnia
1 lipca 2011 r. w Polsce stawek za korzystanie z dróg płatnych, preferujących nowe
pojazdy spełniające najwyższe wymagania norm emisji zanieczyszczeń), a liczbą
zakupionych (zarejestrowanych) samochodów ciężarowych 6 – 14,99 t dmc. Związku
takiego nie potwierdza również obserwacja kształtowania się rejestracji nowych
samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej większej lub równej 15,0 t
(rys. 4.).
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Źródło: dane firm zajmujących się sprzedażą pojazdów ciężarowych w Polsce

Rys. 4. Rejestracje nowych samochodów ciężarowych o dmc 6,00 t – 14,99 t oraz o dmc większej
lub równej 15,0 t w okresie od stycznia 2009 r. do września 2011 r. [szt.]
Fig. 4. New trucks registrations of 6,00t - 14t maw and of maw of 15,0t or more, in the period from
the January 2009 till September 2011 [nr]
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Jak wynika z danych miesięcznych o rejestracji nowych samochodów ciężarowych,
w okresie od stycznia 2009 r. do września 2011 r., występuje cykliczność tychże wielkości.
Prawidłowością jest, że w każdym roku najniższe liczby pierwszych rejestracji zarówno
w grupie nowych pojazdów od 6,0 t do 14,99 t, jak i dla pojazdów powyżej 15 t,
występowały w styczniu i następnie sierpniu, a najwyższe w grudniu, a następnie marcu
i czerwcu. Grudniowe rejestracje potwierdzają zjawisko zwiększonych zakupów pojazdów
na koniec roku, w przypadku posiadania wolnych środków finansowych, co zwiększa
koszty i umożliwia obniżenie podatków dochodowych przedsiębiorstw transportowych.
W 2011 roku zauważyć można spadek nowych rejestracji w lipcu i sierpniu (nawet
znaczny) pomimo, że wprowadzono system elektronicznego poboru opłat za korzystanie
z wybranych odcinków dróg krajowych, preferujący pojazdy spełniające wysokie
wymagania norm emisji zanieczyszczeń. Zwiększenie liczby rejestracji nowych
samochodów ciężarowych wystąpiło we wrześniu, ale na poziomie zbliżonym do stanu
z końca poprzedniego roku i mniejszym niż w marcu 2011 r.
Prawidłowość tę potwierdza obserwacja danych Polskiego Związku Przemysłu
Motoryzacyjnego o liczbach miesięcznie rejestrowanych na polskim rynku nowych
samochodów ciężarowych wg grup dmc w latach 2010 i 2011 i w styczniu 2012 r. (tab. 6.,
rys. 5.).
Tablica 6
Miesięczne liczby rejestracji nowych samochodów ciężarowych wg grup dmc w latach 2010 i 2011
oraz w styczniu 2012 r. [szt.]
Table 6
Monthly numbers of registrations of new trucks arranged according to the maw groups in the years
2010 and 2011 and in January 2012 [nr]

Miesiąc

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu [ton]
2010 r.
2011 r.
pow. 3,5 do 15,99

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Razem

58
78
133
179
116
178
227
183
214
174
197
292
2029

16,0 i więcej

318
547
550
575
601
650
675
611
839
984
1120
1051
8521

pow. 3,5 do 15,99

144
149
175
243
231
261
171
166
219
236
210
289
2494

2012 r.

16,0 i więcej

686
1164
1538
1213
1283
1380
1037
889
1373
1436
1233
1311
14543

pow. 3,5 do 15,99

16,0 i więcej

146
146

Źródło: zestawienie własne na podstawie danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego
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Rys. 5. Rejestracje nowych samochodów ciężarowych wg grup dmc w okresie od stycznia 2010 r.
do stycznia 2012 r. [szt.]
Fig. 5. New trucks registrations arranged according to the maw groups since January 2010 till
January 2012 [nr]

Występujące zmiany liczb rejestracji nowych pojazdów ciężarowych w poszczególnych
miesiącach w ostatnich latach w Polsce są w pewnym stopniu skutkiem zmieniającej się
koniunktury na rynku przewozów samochodowych. Pogarszająca się koniunktura skutkuje
tendencją spadku sprzedaży nowych pojazdów. Związek ten ujawnił się w III kwartale
2011 r. [9].
Wniosek, o braku ścisłych związków pomiędzy rejestracją nowych pojazdów
i wprowadzeniem w Polsce elektronicznego systemu opłat za korzystanie z dróg, dotyczy
również rejestracji na polskim rynku nowych autobusów (tab. 7., rys. 6.).
Tablica 7
Rejestracje nowych autobusów powyżej 3,5 t dmc w Polsce w latach 2010 i 2011
oraz w styczniu 2012 r. [szt.]
Table 7
New buses registrations of above 3,5 t maw in Poland, in the years 2010 and 2011
and in January 2012 [nr]
Miesiąc
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
R azem

2010 r.
38
92
73
102
107
104
92
83
117
144
251
148
1351

2011 r.
60
114
143
80
114
137
78
98
164
107
170
233
1498

2012 r.
106
106

Źródło: zestawienie własne na podstawie danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego
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Rys. 6. Rejestracje nowych autobusów powyżej 3,5 t dmc w okresie od stycznia 2010 r.
do stycznia 2012 r.
Fig. 6. New buses registrations of above 3,5 t maw in Poland, in the period from January 2010 till
January 2012

Wspólnym spostrzeżeniem odnoszącym się zarówno do rejestracji nowych
samochodów ciężarowych jak i nowych autobusów jest to, że ani w miesiącach
bezpośrednio poprzedzających, jak i następujących po lipcu 2011 r., nie nastąpił wzrost
sprzedaży nowych pojazdów (i pierwszych rejestracji pojazdów). Na podstawie
przeprowadzonej analizy nie stwierdza się wystąpienia wprost związku pomiędzy
wprowadzeniem w Polsce od lipca 2011 r. systemu elektronicznego poboru opłat za
korzystanie z infrastruktury drogowej, a zachowaniami przewoźników w zakresie
wymiany parku samochodowego na nowocześniejszy.
5. Elektroniczny system poboru opłat za korzystanie z dróg w Niemczech
5.1.

Stawki za korzystanie z dróg objętych elektronicznym systemem poboru opłat
w Niemczech
Poszukując ewentualnego potwierdzenia lub zaprzeczenia sformułowanej tezie
o wpływie systemu elektronicznego pobierania opłat za korzystanie z dróg na
przyspieszenie wymiany parku ciężarowego objętego tym systemem opłat, podjęto próbę
poszukiwania przedmiotowych związków na przykładzie Niemiec.
Niemcy wprowadziły opłaty drogowe w postaci systemu Toll Collect od 1 stycznia
2005 r. Wysokość stawek zależy od klas emisji zanieczyszczeń zdefiniowanych
w systemie poboru opłat oraz od liczby osi pojazdu [10]. Oś podwójna liczy się jako dwie
osie, oś potrójna jako trzy osie. Osie podnoszone i osie o dużym skoku liczy się zawsze,
niezależnie od tego, czy podczas jazdy są one obciążone lub czy są podniesione. Zgodnie
z ustawą o pobieraniu myta na drogach federalnych, każdy pojazd jest przyporządkowany
na podstawie klasy emisji zanieczyszczeń do kategorii A, B, C lub D (tab. 8).
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Tablica 8
Klasy emisji spalin wg ustawy o pobieraniu myta na drogach federalnych (od 1 stycznia 2009 r.)
Table 8
Exhaust emission classes according to the toll collection act, on the federal roads
(from 1 January 2009)
Kategoria A
EURO V,
Klasa EEV 1

Kategoria B
EURO IV,
EURO III z PMK
2, 3, lub 4

Kategoria C
EURO III bez
PMK, EURO II z
PMK 1, 2, 3 lub 4

Kategoria D
EURO II bez PMK, EURO I oraz
pojazdy nie należące do żadnej
klasy emisji zanieczyszczeń

EEV (ang. Enhanced Environmental Friendly Vehicles – Pojazdy przyjazne dla środowiska naturalnego) to
najbardziej rygorystyczna norma dla silników spalania wewnętrznego. Standard EEV wymusza niezwykle
niskie poziomy emisji cząstek stałych.
PKM – poziom redukcji cząstek stałych – standard wyposażenia dodatkowego niezbędny do obniżenia emisji
cząstek stałych. Na ogół w ciężkich pojazdach użytkowych istnieje możliwość instalacji dodatkowego filtra
cząstek stałych Kategorii PMK 1 lub PMK 2.
Źródło: www.toll-collect.de/mautsystem

Konstrukcja tabel stawek preferuje nowoczesne pojazdy charakteryzujące się niską
emisyjnością, w tym pojazdy wyposażone dodatkowo w system redukujący emisję cząstek
stałych (tab. 9 i 10).
Tablica 9
Stawki za korzystanie z dróg płatnych w Niemczech przez pojazdy ciężarowe o liczbie osi do 3
(od 2005 r. do 2009 r.) [€/km]
Table 9
Rates for using paid roads in Germany by the heavy goods vehicles with up to 3 axles
(from 2005 till 2009) [€/km]
Klasa
emisji

EURO
0
EURO
I
EURO
II
EURO
III

EURO
IV

EURO
V
EEV

Kategoria

od 1.01.2005.
do 30.09.2006

od
30.08.2007

do
31.12.2008

Klasa
emisji

Kategoria

od
01.01.2009

C

0,130

0,130

0,145

EURO 0

D

0,274

C

0,130

0,130

0,145

EURO I

D

0,274

C

0,110

0,130

0,145

EURO II

D

0,274
0,190

0,110

0,110

0,120

B

0,169

B

0,090

0,110

0,120

A

0,090

0,090

0,100

EURO
III/
EURO II
+ PMK
EURO
IV/
EURO
III =
PMK
EURO V

C

B

A

0,141

A

0,090

0,090

0,100

EEV

A

0,141

Źródło: Bundesverband Güterverkehr Ligistik und Entsorgung (BGL) e.V.
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Tablica 10
Stawki za korzystanie z dróg płatnych w Niemczech przez pojazdy ciężarowe o liczbie osi od 4
(od 2005 r. do 2009 r.) [€/km]
Table 10
Rates for using paid roads in Germany by the heavy goods vehicles with 4 and more axles
(from 2005 till 2009) [€/km]
Klasa
emisji

Kategoria

od 1.01.2005
do 30.09 2006

od
30.08.2007

do
31.12.2008

EURO
0
EURO
I
EURO
II
EURO
III

C

0,140

0,140

0,155

C

0,140

0,140

C

0,120

B

EURO
IV
EURO
V
EEV

Klasa
emisji

Kategoria

od
01.01.2009

EURO 0

D

0,288

0,155

EURO I

D

0,288

0,140

0,155

EURO II

D

0,288
0,204

0,120

0,130

B

0,183

B

0,100

0,120

0,130

A

0,100

0,100

0,110

EURO III/
EURO II
+ PMK
EURO IV/
EURO III
= PMK
EURO V

C

0,120

A

0,155

A

0,100

0,100

0,110

EEV

A

0,155

Źródło: Bundesverband Güterverkehr Ligistik und Entsorgung (BGL) e.V.

Obowiązujące od początku 2009 r. stawki opłat za korzystanie z dróg federalnych,
w przypadku pojazdów liczących do 3 osi, w zależności od kategorii pojazdu wynoszą od
0,141 €/km (pojazdy kategorii A) do 0,247 €/km (pojazdy kategorii D). W przypadku
pojazdów o liczbie osi powyżej 3 stawki te wynoszą odpowiednio 0,155 €/km
i 0,288 €/km.
Od stycznia 2005 r. do stycznia 2009 r. stawki opłat za korzystanie z dróg płatnych
w Niemczech przez pojazdy kategorii C wzrosły przeszło dwukrotnie, a o połowę wzrosły
stawki dla pojazdów kategorii A. To różnicowanie stawek stanowi kolejny przykład
wykorzystywania narzędzia polityki transportowej, w tym przypadku Niemiec,
preferującej eksploatację pojazdów o najwyższych parametrach ekologicznych.
Przy kursie 4,1143 zł/€ (średni kurs z dnia 09.03.2012 r.) stawka za 1 km przebiegu po
płatnych drogach niemieckich samochodu ciężarowego o liczbie osi 4 i więcej (powyżej
12,0 t dmc), spełniającego wymagania normy EURO V, jest przeszło dwukrotnie wyższa
niż po drogach polskich objętych systemem elektronicznego poboru opłat („A” + „S”).
Różnica w wysokości opłat za korzystanie z dróg niemieckich przez pojazdy o liczbie
osi powyżej 4, spełniające wymagania norm EURO IV i EURO V, począwszy od
1 stycznia 2009 wynosi 0,028 € (0,183 €/km - 0,155 €/km). W Polsce różnica stawek za
korzystanie z dróg płatnych (autostrad i dróg ekspresowych) objętych systemem
elektronicznego poboru opłat, pomiędzy pojazdami spełniającymi wymagania norm emisji
zanieczyszczeń EURO IV i EURO V, (przy kursie 4,1143 zł/€) wynosi 0,024 €/km
(0,37 zł/km – 0,27 zł/km). Różnice te w przypadku korzystania z dróg płatnych są
niewielkie i wynoszą przy aktualnym kursie euro około 0,004 €/km na korzyść stawek
w Polsce.
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Podobna jest różnica stawek w Polsce i w Niemczech w odniesieniu do pojazdów
spełniających wymagania norm EURO III i EURO V, która wynosi 0,003 €/km na korzyść
stawek w Polsce.
5.2.

Próba oceny wpływu zmian stawek za korzystanie z infrastruktury drogowej
w systemie elektronicznego poboru opłat w Niemczech na strukturę
zarejestrowanego w tym kraju parku ciężarowego wg norm emisji
zanieczyszczeń
Ogólna liczba parku ciężarowego powyżej 7,5 t dmc (samochodów ciężarowych
i ciągników siodłowych) w Niemczech w latach 2001 – 2011 uległa zmniejszeniu o około
20 % (z 548 tys. do 439 tys.). Zasadniczą przyczyną tego stanu był (obserwowany już od
początku 2007 r.) spadek koniunktury na rynku transportowym w Niemczech.
Od 2001 r. można było zauważyć w Niemczech spadek liczby pojazdów ciężarowych
spełniających wymagania norm emisji zanieczyszczeń do EURO II włącznie (rys. 7.).
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Rys. 7. Liczby zarejestrowanych w Niemczech w latach 2001 – 2011 (stan na 1 stycznia) pojazdów
ciężarowych powyżej 7,5 t dmc wg norm emisji zanieczyszczeń [szt.]
Fig. 7. Numbers of the registered in Germany, during the years 2001 – 2011, (situation for the 1 of
January) heavy goods vehicles above 7,5 t maw, arranged according to the pollutants emission
standards[ nr]

Do końca roku 2006 wysoka dynamika wzrostu cechowała park ciężarowy spełniający
wymagania normy emisji zanieczyszczeń EURO III. Natomiast w roku 2007 obserwowano
w Niemczech gwałtowny spadek liczby parku ciężarowego ogółem, w tym spadek o około
20% liczb pojazdów spełniających wymagania norm EURO III.
Zmiany liczb pojazdów ciężarowych w Niemczech wg norm emisji zanieczyszczeń
w roku 2005, w którym to roku wprowadzono w Niemczech system opłat za korzystanie
z sieci drogowej uzależniający wysokość stawki za 1 km przebiegu od norm EURO, jaką
spełnia dany pojazd, nie wskazują na wystąpienie przedmiotowych zależności. Przyczyną
19

Transport Samochodowy 2-2012

jest z pewnością system rekompensaty kosztów za korzystanie z infrastruktury drogowej,
którym w tamtych latach objęto przewoźników niemieckich.
Gwałtowny spadek liczb parku ciężarowego w 2008 r., w tym przede wszystkim spadek
liczb pojazdów spełniających wymagania norm emisji zanieczyszczeń do EURO III,
włącznie wynikał głównie z kryzysu gospodarczego obejmującego tę część świata.
Wprowadzenie w 2007 r. i obowiązujących do końca 2008 r. wyższych o około 20%
stawek za 1 km przebiegu pojazdów ciężarowych spełniających wymagania norm EURO
IV, nie wpłynęło na spadek dynamiki wzrostu liczbowego tego parku.
Podobnie wprowadzenie od początku 2009 r. wysokich (jednak zróżnicowanych
w stosunku do pojazdów charakteryzujących się różną emisyjnością zanieczyszczeń)
podwyżek stawek za korzystanie z infrastruktury drogowej w Niemczech, nie spotęgowało
dynamiki spadku liczb parku ciężarowego spełniających normy emisji zanieczyszczeń do
EURO III włącznie. Liczba pojazdów spełniających wymagania normy EURO IV nawet
nieznacznie wzrosła w 2010 r. w porównaniu z rokiem 2009.
Natomiast liczbę zarejestrowanych w Niemczech pojazdów ciężarowych spełniających
wymagania normy emisji zanieczyszczeń EURO V i wyższych, od roku 2007 cechuje
wysoka dynamika wzrostu. Można zatem przyjąć, że jedną z przesłanek decydujących
o zakupie przez przewoźników niemieckich nowych samochodów ciężarowych, były
niższe stawki za korzystanie z infrastruktury drogowej przez nowoczesne pojazdy.
Pewne ułatwienie dla przewoźników niemieckich dla wymiany parku na nowy stanowi
możliwość sprzedaży używanych pojazdów na rynki m.in. takich krajów, jak Polska.
W Polsce obserwowano od 2008 r. nie słabnącą dynamikę wzrostu pierwszych rejestracji
używanych samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych. Np. w roku 2010 polscy
przewoźnicy zarejestrowali po raz pierwszy prawie 60 tys. używanych samochodów
ciężarowych ogółem oraz przeszło 10 tys. używanych ciągników siodłowych,
sprowadzonych przede wszystkim z Niemiec. Używane ciągniki siodłowe stanowiły
przeszło 60% zarejestrowanych po raz pierwszy na terytorium Polski tego rodzaju
pojazdów.
6. Prognoza na lata 2015 i 2020 liczb zarejestrowanych w Polsce pojazdów
ciężarowych powyżej 3,5 t do 12,0 t dmc oraz powyżej 12,0 t dmc, wg norm emisji
zanieczyszczeń EURO podlegających systemowi elektronicznego poboru opłat za
korzystanie z dróg w Polsce
Prezentowana poniżej prognoza parku ciężarowego w Polsce wg wyspecyfikowanych
grup o dopuszczalnej masy całkowitej i wg norm emisji zanieczyszczeń, bazuje m.in. na
opracowanej w Instytucie Transportu Samochodowego prognozie pracy przewozowej
ciężarowego transportu samochodowego [11]. Prognoza ta została wykonana przy
wykorzystaniu oryginalnej metody eksperckiej - metody wzajemnych oddziaływań
zdarzeń i zakłada wykonanie w 2020 r. pracy przewozowej ciężarowym taborem
samochodowym rzędu 250 mld tkm. Wynik przewidywań ITS jest zbliżony do prognoz
opracowanych na Uniwersytecie Gdańskim [12].
Prognozowane liczby pojazdów ciężarowych wg wyspecyfikowanych grup dmc
oszacowano na podstawie prognoz pracy przewozowej, jak i wariantowych przewidywań
dotyczących kształtowania się średnich rocznych wydajności pracy przewozowej
statystycznego pojazdu. Liczba ogółem parku ciężarowego powyżej 3,5 t dmc w 2020 r.
w Polsce powinna wynieść 800 – 900 tys. pojazdów (w zależności od wariantu przyjętego
scenariusza rozwoju).
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W odniesieniu do przewidywania kształtowania się średniej rocznej wydajności pracy
przewozowej pojazdu przyjęto przesłanki, które (jak można oczekiwać) będą wpływały
w okresie prognozy na średnie wielkości rocznej pracy przewozowej statystycznego
samochodu ciężarowego. Spośród dwóch wariantów przewidywanego kształtowania się
średniej wydajności pracy przewozowej statystycznego samochodu ciężarowego w okresie
prognozy, do celów kalkulacji w niniejszym opracowaniu wybrano przesłanki bazujące na
scenariuszu rozwoju sytuacji na rynku transportu samochodowego (uznanym przy
obecnym stanie wiedzy za bardziej prawdopodobnym) zakładającym:
- wzrost udziału na rynku przewozowym dużych firm przewozowych zarówno
z kapitałem zagranicznym i krajowym, współpracujących z wielkimi operatorami
logistycznymi,
- ekspansję dużych polskich i zagranicznych firm przewozowych, transportowych
i transportowo – spedycyjnych, mających swoje siedziby w Polsce, oferujących
wysokiej jakości usługi na rynku transportu samochodowego i stopniową eliminację
drobnych firm rodzinnych nie będących w stanie sprostać wymaganiom rosnącej
konkurencji.
Przewidując zmiany średniej w roku wydajności statystycznego samochodu
ciężarowego zakłada się, że czynnikami, które będą mogły wpływać na wzrost tej
wydajności w skali dotyczącej całości polskiego transportu samochodowego m.in. będą:
wzrost wykorzystania taboru, wzrost wykorzystania przebiegu, wzrost wykorzystania
czasu pracy.
W okresie prognozy nie zakłada się rozwoju w Polsce oferty transportu kolejowego
w zakresie przewozów kombinowanych, która w sposób znaczący wpłynęłaby na
zmniejszenie roli ciężarowego transportu samochodowego. Ponadto przyjmuje się
założenie, że polski ciężarowy transport samochodowy utrzyma swoją dotychczasową
pozycję konkurencyjną na europejskim rynku przewozów, a zatem firmy przewozowe
spoza Polski nie będą znaczącą barierą dla przewoźników z Polski.
Prognozowane (wg scenariusza przyjętego za realistyczny przy spełnieniu wyżej
wymienionych założeń) na lata 2015 i 2020 liczby taboru ciężarowego powyżej 3,5 t dmc
wyniosą odpowiednio 739 tys. i 800 tys. pojazdów (tab. 11.).
Tablica 11
Prognozowane liczby parku ciężarowego w Polsce powyżej 3,5 t dmc [tys.]
Table 11
Forecast numbers of the heavy goods vehicles fleet in Poland above 3,5 t maw [thou.]
Dopuszczalna masa
całkowita
pow. 3,5 t do 12,0 t
pow. 12,0 t
Razem pow. 3,5 t

2009

2015

2020

271,5
401,2
672,7

304
435
739

342
458
800

Źródło: tablica 4; opracowanie własne na podstawie pracy ITS nr 6001/ZBE

Prognozowana na 2020 r. liczba parku ciężarowego powyżej 3,5 t dmc, w porównaniu
ze stanem w 2009 r., powinna wzrosnąć o niespełna 20%.
Biorąc pod uwagę obecny, stosunkowo wysoki udział taboru charakteryzującego się
„zaawansowanym” wiekiem w strukturze wiekowej parku ciężarowego (około ¾ parku
powyżej 3,5 t dmc liczy przeszło 10 lat), w okresie objętym prognozą przewiduje się
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znaczne „odmłodzenie” parku ciężarowego. Cytowana [11], opracowana w ITS, prognoza
ciężarowego parku samochodowego w Polsce przewiduje udział parku powyżej 3,5 t dmc
w 2020 r. w wieku do 10 lat na poziomie (44 – 50)%.
Prognostyczne szacunki na lata 2015 i 2020 liczb samochodów ciężarowych powyżej
3,5 t dmc wg norm emisji zanieczyszczeń przedstawiono w tablicach 12 i 13.
Tablica 12
Prognoza liczb pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 - 12,0 t dmc wg norm emisji zanieczyszczeń
w Polsce [tys.]
Table 12
Forecast numbers of the heavy goods vehicles of 3,5 - 12,0 t maw in Poland, arranged
according to the pollutants emission standards [thou.]
Norma emisji zanieczyszczeń
max EURO II
EURO III
EURO IV
EURO V
Razem pow. 3,5 do 12,0 t

2009
249,1
16,0
6,4
0
271,5

2015
199
25
15
65
304

2020
130
24
15
173
342

Źródło: tablica 4; opracowanie własne na podstawie pracy ITS nr 6001/ZBE

Tablica 13
Prognoza liczb pojazdów ciężarowych powyżej 12,0 t dmc wg norm emisji zanieczyszczeń
w Polsce [tys.]
Table 13
Forecast numbers of the heavy goods vehicles above 12,0 t maw in Poland, arranged according to
the pollutants emission standards [thou.]
Norma emisji
zanieczyszczeń
max EURO II
EURO III
EURO IV
EURO V
Razem pow. 12,0 t dmc

2009

2015

2020

286,9
71,6
42,7
0
401,2

172
87
82
94
435

100
78
80
200
458

Źródło: tablica 4; opracowanie własne na podstawie pracy ITS nr 6001/ZBE

Przewidywany ewolucyjny proces unowocześniania parku ciężarowego w Polsce,
zakładający (wobec dużych zaniedbań w ubiegłych latach) znaczną poprawę odnowy
taboru ciężarowego spowoduje, że w perspektywie 2020 r. udział samochodów
spełniających co najmniej wymagania normy emisji zanieczyszczeń EURO V wyniesie
około połowę parku ciężarowego powyżej 3,5 t dmc.
Na to unowocześnienie struktury parku ciężarowego w Polsce wpłynie wiele
czynników, w tym jednym z nich będzie przewidywana zmiana struktury wielkości
przedsiębiorstw ciężarowego transportu samochodowego. Prawdopodobny będzie spadek
udziału najmniejszych, słabych kapitałowo firm przewozowych. Przedsiębiorstwa
prezentujące wyższą konkurencyjność w porównaniu z przedsiębiorstwami słabymi
kapitałowo, w sytuacji coraz dłuższej sieci płatnych dróg w Polsce, będą zmuszone do
podejmowania przemyślanych decyzji z punktu widzenia ekonomicznego dotyczących
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zakupów nowoczesnego taboru, w tym biorąc pod uwagę m.in. koszty związane z opłatami
za korzystanie z dróg płatnych.
7. Czynniki
determinujące
decyzje
eksploatowanego parku ciężarowego

przewoźników

o

unowocześnianiu

Problematyka stymulowania wymiany taboru przez polskie przedsiębiorstwa transportu
samochodowego na spełniający wyższe wymagania ekologiczne, jest aktualna od ponad
15 lat. Należy przypomnieć, że każda regulacja dostępu do rynku przewozów
wprowadzona w Polsce wiązała się z preferencjami dla samochodów ekologicznych. Np.
wprowadzenie ograniczeń w dostępie do zezwoleń niemieckich w drugiej połowie lat
90-tych i zwiększenie ich puli dla samochodów Euro III, przyspieszyło proces wymiany
taboru.
Ponieważ system viaTOLL funkcjonuje w Polsce dopiero od kilku miesięcy, raczej
trudno doszukiwać się prawidłowości, że wpłynął on na wzrost sprzedaży nowych
samochodów ciężarowych. W Polsce inne mechanizmy wpływają na decyzje o wymianie
parku samochodowego. Przykładem były wysokie zakupy nowego parku ciężarowego
w latach 2007 i 2008, kiedy jeszcze nie było mowy o wdrażaniu systemu elektronicznego
poboru opłaty za korzystanie z infrastruktury drogowej, w którym stawki opłat są zależne
od norm emisji zanieczyszczeń z silników pojazdów. Decyzje dotyczące unowocześnienia
eksploatowanego parku inspirowane były głównie dostępnością rynku UE, oraz
preferencjami w opłatach drogowych w Niemczech i pozostałych krajach członkowskich.
W Polsce, w odniesieniu do wprowadzanych na rynek samochodów ciężarowych,
stosowane są, opracowane przez Ministerstwo Finansów, stawki podatku akcyzowego
uzależnione od wartości pojazdu. Podatek ten zachęca do nabywania jak najtańszych
pojazdów, czyli m.in. preferuje sprowadzanie do kraju pojazdów używanych. Podatek
ekologiczny, o którym się mówi w Polsce od co najmniej kilku lat, z założenia ma sprzyjać
zakupowi nowych pojazdów, a zatem spełniających wymagania najnowszych norm emisji
zanieczyszczeń. Zatem, w myśl obowiązującego prawa, odnoszącego się do decyzji
nabywców pojazdów samochodowych i mającego zastosowanie do rejestracji po raz
pierwszy na terytorium Polski pojazdów, występuje tu sprzeczność narzędzi oddziaływania
na rynek pojazdów. Podatek akcyzowy sprzyja zakupowi używanych, nie
najnowocześniejszych pojazdów, a opłaty za korzystanie z dróg preferują tabor
charakteryzujący się niską emisyjnością zanieczyszczeń.
Wybór zależy od decyzji przewoźników, uzależnionej od własnej oceny ich miejsca na
rynku przewozowym, sytuacji finansowej, konkurencji, rodzaju przewozów (krajowe,
międzynarodowe), jak też od stawek opłat na trasach poza Polską.
Natomiast jest pewnym, że intencję i kierunek działań Komisji Europejskiej stanowi
dążenie do zmiany struktury przedsiębiorstw transportu samochodowego, w sensie
wspierania przedsiębiorstw o dużym potencjale ekonomicznym i przewozowym, a tym
samym do poprawy struktury nowoczesności parku. Przykładem tego jest obowiązujące
w Polsce od 4 grudnia 2011 roku rozporządzenie wspólnotowe nr 1071/2009 [13].
Wdrożenie w Polsce (w ramach nowelizacji ustawy o transporcie drogowym)
przepisów tego rozporządzenia, może wpłynąć na zmiany jakościowe na polskim rynku
przewozów samochodowych. Spowoduje m.in. konieczność ścisłej współpracy małych
przewoźników z dużymi przedsiębiorstwami przewozowymi dysponującymi zapleczem
technicznym. Jest prawdopodobne, że ekonomicznie silne, duże przedsiębiorstwa
transportu samochodowego działające na polskim rynku będą w nadchodzących latach
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szybciej odnawiały swój tabor, co przełoży się na wzrost sprzedaży nowych pojazdów.
Będą też wymagały od swoich kooperantów wymiany taboru na bardziej ekologiczny, np.
spełniający normy emisji EURO V.
Ponadto dyrektywy UE narzucające Polsce obowiązek redukcji do roku 2020 o 20%
emisji dwutlenku węgla, z pewnością będą skutkowały wykorzystaniem narzędzi
podatkowych, które obciążają dodatkowymi opłatami ekologicznymi najstarsze pojazdy.
Nowoczesne pojazdy wyróżnia ponadto niższe eksploatacyjne średnie zużycie paliwa
na 100 km przebiegu. Ten czynnik, wobec perspektywy dalszego wzrostu cen oleju
napędowego, nie będzie bez wpływu na decyzje przede wszystkim przedsiębiorstw
o wysokiej sile nabywczej, dotyczące zakupu najnowocześniejszych pojazdów.
Również wśród części usługobiorców transportu samochodowego zauważa się
wywieranie presji na wykorzystywanie najnowszych pojazdów, gdyż gwarantuje to
terminową dostawę ładunków.
Można przewidywać, że przede wszystkim najwięksi przewoźnicy, dysponujący
nowoczesnymi pojazdami, będą korzystali z dróg płatnych, mając na względzie szybkość
i terminowość dostaw ładunków. Inni, przeważnie drobni przewoźnicy, stanowiący
aktualnie dominujący udział w strukturze przedsiębiorstw transportu samochodowego
w Polsce, którzy nie posiadają najnowocześniejszych samochodów, a jednocześnie
stanowią niejednokrotnie podwykonawców usług, których dysponentami są duże firmy
transportowe, będą (jeśli to możliwe) omijali płatne odcinki dróg.
Dodatkowo recesja gospodarcza, której skalę na nadchodzące lata, trudno obecnie
przewidzieć, wpłynie na spadek transportochłonności gospodarki i w różnym stopniu
będzie dotyczyła przewoźników samochodowych. Należy zauważyć, że w stopniu
najmniejszym recesję odczują duże, dobrze zorganizowane przedsiębiorstwa.
Biorąc pod uwagę funkcjonujący współcześnie rynek transportu samochodowego
w Polsce można wymienić następujące jego cechy związane z wymianą taboru przez
przedsiębiorstwa:
- stała tendencja do wymiany taboru,
- cyklicznie przyspieszona tendencja.
Polskie przedsiębiorstwa systematycznie wymieniają swój tabor na spełniający coraz
wyższe wymagania norm emisji zanieczyszczeń. Wpływ na to mają zarówno wewnętrzne
jak i zewnętrzne czynniki wpływające na ich funkcjonowanie. Wśród czynników
wewnętrznych można wymienić między innymi:
- obniżanie całkowitych kosztów wewnętrznych (nowy tabor to mniejsze eksploatacyjne
zużycie paliwa, brak remontów itp.),
- tendencja do poszukiwania nowych zleceniodawców, którzy wymagają nowoczesnego
taboru,
- świadomość możliwości realizowania przewozów kabotażowych, gdzie wymagany jest
również nowoczesny tabor,
- funkcjonowanie wieloletnich (np. 6 letnich) umów z dealerami samochodowymi,
gwarantujących w tym okresie pełną obsługę serwisową pojazdów,
- świadomość wymagań klientów w związku z realizacją przez transport samochodowy
przewozów w ramach łańcuchów dostaw.
Jeżeli chodzi natomiast o czynniki zewnętrzne wpływające na decyzje odnośnie do
unowocześniania parku samochodowego, można tu wyróżnić:
- wprowadzanie przez państwa UE opłat drogowych (użytkownik płaci) zgodnie
z kierunkami polityki transportowej,
- proces podnoszenia opłat ekologicznych.
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Od momentu wejścia Polski do UE występuje pewna, cykliczna przyspieszona
tendencja do wymiany taboru. Warto spojrzeć na dane liczbowe w tablicy 14, informujące
o liczbie ciągników siodłowych zarejestrowanych po raz pierwszy na terytorium Polski
w latach 2004 - 2010.
Tablica 14
Pierwsze rejestracje na terytorium Polski ciągników siodłowych w latach 2004 – 2010 [tys.]
Table 14
First registrations on the territory of Poland of the semi trailer tractors
in the years 2004 – 2010 [thou.]
2004
11,9

2005
14,3

2006
20,2

2007
30,1

2008
20,8

2009
11,1

2010
16,5

Źródło: GUS, Transport – wyniki działalności (2004, 2006, 2008, 2010)

W tym okresie miał miejsce znaczny wzrost liczby taboru w polskich
przedsiębiorstwach zarówno od strony ilościowej jak i jakościowej. Można założyć, że
druga fala cyklu wystąpi w latach 2011 - 2015 z uwagi wzrost opłat drogowych.
Szczególnie należy podkreślić ich wzrost w Niemczech, a także innych krajach UE. Proces
ten może być w pewnym stopniu stymulowany m.in. również polskim systemem opłat
drogowych wprowadzonym od 1 lipca 2011 r. System ten w ciągu kilku lat obejmie sieć
ponad 4 tys. km dróg.
Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, można wśród polskich przedsiębiorstw
transportu samochodowego dokonujących wymiany taboru lub poszerzających swoją
liczbę taboru, wymienić następujące ich grupy:
I) firmy, które z uwagi na charakter swojej działalności (przewozy unijne, przewozy
kabotażowe, wymagania klientów, a także świadomą racjonalizację swoich kosztów)
będą systematycznie wymieniały tabor na jak najbardziej nowoczesny,
II) przedsiębiorstwa, które będą wykonywały swoje przewozy tylko częściowo po
terytoriach krajów UE, a poza tym w Polsce, czy do Rosji oraz do innych krajów
wschodnich i nie będą silnie zainteresowane wymianą taboru. Przedsiębiorstwa te
raczej będą starały się wymieniać w ograniczonym zakresie tabor na nieco nowszy
z uwagi na wymogi klientów zachodnich, a także możliwość uzyskiwania bez
problemów deficytowych zezwoleń rosyjskich,
III)firmy wykonujące przewozy krajowe, a także częściowo poza unijne (np. Białoruś) nie
będą zainteresowane wymianą taboru na najbardziej ekologiczny z uwagi na brak
przymusu zewnętrznego oraz ograniczone możliwości finansowe. Warto w tym miejscu
także podkreślić fakt, że cześć tych przedsiębiorstw nie będzie także ponosiła opłat
drogowych w kraju, a jeżeli już, to w bardzo znikomym zakresie.
IV)przedsiębiorstwa, które wykonują lokalne przewozy w kraju i nie mają w swoich
strategiach działania przyspieszonej wymiany taboru z uwagi na ich słabość kapitałową,
a także bardzo lokalny charakter działalności (np. przewóz materiałów budowlanych
z hurtowni na budowę itp.).
Wyżej opisane różnorodne czynniki będą m.in. w najbliższych latach wpływały
w Polsce, poza opłatami za korzystanie z dróg, na decyzje przyspieszające lub opóźniające
proces odnowy parku samochodowego.
W tym miejscu warto także zapoznać się ze strukturą polskich przedsiębiorstw
transportu samochodowego wykonujących przewozy międzynarodowe wg liczebności
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pojazdów (tab. 15, 16), a także wg liczb parku ciężarowego wg norm emisji
zanieczyszczeń [14] (tab. 17, rys. 8).
Tablica 15
Przedsiębiorstwa ciężarowego transportu samochodowego w Polsce wykonujące przewozy
międzynarodowe według liczby posiadanego taboru (stan na 1.01.2005 r.)
Table 15
Freight road transport enterprises in Poland conducting international haulage arranged according
to the numbers of vehicles possessed (situation for 1.01.2005)
Wielkość przedsiębiorstwa
1 pojazd
2-4
5-10
11-20
21-50
51-100
Pow. 100
Ogółem:

Liczba przedsiębiorstw
2842
5220
2747
692
259
58
17
11835

Liczba pojazdów
2842
13852
16760
9884
8419
4321
3628
59706

Źródło: Bentkowska – Senator K., Kordel Z., Waśkiewicz J., „Transport samochodowy ładunków”; wyd. ITS;
Warszawa 2010

Tablica 16
Przedsiębiorstwa ciężarowego transportu samochodowego w Polsce wykonujące przewozy
międzynarodowe według liczby posiadanego taboru (stan na 1.12.2011 r.)
Table 16
Freight road transport enterprises in Poland conducting international haulage arranged according
to the numbers of vehicles possessed (situation for 1.12.2011)
Wielkość przedsiębiorstwa
1 pojazd
2-4
5-10
11-20
21-50
51-100
Pow. 100
Ogółem:

Liczba przedsiębiorstw
6789
10856
5233
1711
818
197
77
25681

Liczba pojazdów
6789
29714
35328
24250
24656
13413
13122
147272

Źródło: Biuro d/s Transportu Samochodowego GITD

Liczba przedsiębiorstw ciężarowego transportu samochodowego posiadających
uprawnienia do wykonywania przewozów międzynarodowych w okresie 2005 – 2011
wzrosła przeszło dwukrotnie, a liczba parku ciężarowego w tych przedsiębiorstwach
zwiększyła się niespełna 2,5 krotnie. Największa dynamika wzrostu dotyczy
przedsiębiorstw największych, w tym liczących powyżej 100 samochodów ciężarowych
i ciągników siodłowych.
W grudniu 2011 r. w przedsiębiorstwach przewozów międzynarodowych
eksploatowanych było 147 272 pojazdy ciężarowe, co oznacza wzrost o 20 487
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w porównaniu ze stanem na 1 stycznia 2009 r. (tabl. 17, rys. 8). W tym okresie przybyło
35 453 pojazdów w klasach od EURO III do EURO V, a ubyło 15 066 pojazdów
w klasach EURO 0 do EURO II.
Tablica 17
Liczby pojazdów ciężarowych wg norm emisji zanieczyszczeń w przedsiębiorstwach wykonujących
przewozy międzynarodowe
Table 17
Numbers of the heavy goods vehicles, arranged according to the pollutants emission standards, at
the enterprises conducting international haulage
Norma emisji

1.04.2004.

1.01.2005.

1.01.2006.

1.01.2007.

1.01.2008.

1.01.2009.

1.12.2011.

EURO 0
EURO I
EURO II
EURO III
EURO IV
EORO V
Razem

679
5483
16597
14810
830
335
38734

1292
7263
23048
22998
1386
402
56389

1702
8281
27576
32503
1952
529
72543

1951
9213
31586
45874
2819
840
92283

2277
8643
31753
52596
13329
3576
112174

2497
8648
33067
57521
20300
4752
126785

1477
4959
22710
62894
26979
28253
147272

Źródło: Bentkowska – Senator K., Kordel Z., Waśkiewicz J. „Transport samochodowy ładunków” wyd. ITS;
Warszawa 2010; Bd/sTM GITD (d. BOTM)
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Rys. 8. Park ciężarowy wg norm emisji zanieczyszczeń w przedsiębiorstwach uprawnionych do
wykonywania przewozów międzynarodowych w latach 2004 - 2011 [szt.]
Fig. 8. Trucks fleet arranged according to pollutants emission standards, at the enterprises
authorised to conduct international haulage in the years 2004 - 2011 [nr]

Wśród zmian stanu parku ciężarowego wg norm emisji zanieczyszczeń w omawianych
przedsiębiorstwach zwraca uwagę stosunkowo wysoki przyrost w latach 2007 – 2008
(w okresie szczególnie wysokiego popytu na nowe samochody ciężarowe w Polsce) liczby
pojazdów spełniających wymagania normy EURO IV. Stosunkowo wysoki był przyrost
w latach 2009 - 2011 liczby pojazdów spełniających wymagania normy EURO V, który
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wyniósł około 23,5 tys. pojazdów. W przedsiębiorstwach przewozów międzynarodowych,
na początku grudnia 2011 r. pojazdy spełniające wymagania normy EURO V stanowiły
19,2%.
8. Podsumowanie
Analiza sprzedaży na polskim rynku w ostatnich latach i miesiącach nowego parku
samochodowego powyżej 3,5 t dmc nie potwierdza jednoznacznie wpływu wprowadzenia
w Polsce od 1 lipca 2011 r. systemu elektronicznego poboru opłat za korzystanie
z wybranych odcinków autostrad, dróg ekspresowych i dróg krajowych, różnicujących
stawki za 1 km przebiegu w zależności od norm emisji zanieczyszczeń spełnianych przez
pojazdy, na proces przyspieszonej wymiany parku spełniającego wyższe wymagania norm
emisji, a przez to obciążonego niższymi stawkami za korzystanie z dróg.
Decyzje przewoźników o zakupach nowych pojazdów są warunkowane różnorodnymi
czynnikami, z których jeden mogą stanowić stawki stosowane w systemie elektronicznego
poboru opłat za korzystanie z infrastruktury drogowej w Polsce. Niewątpliwie stawki
różnicujące wysokość opłat za korzystanie z dróg przez pojazdy o niższych klasach EURO
i klasie normy EURO V obowiązujące poza Polską są elementami na tyle znaczącymi, że
m.in. inicjują decyzje o zakupie wysoce ekologicznego taboru. W związku z tym można
przyjąć, że w perspektywie kolejnych lat, w przypadku znacznego zróżnicowania stawek
za korzystanie z dróg, zależnych od normy emisji zanieczyszczeń EURO spełnianych
przez pojazdy, nastąpi przyspieszenie odnowy parku w Polsce.
W przypadku objęcia systemem opłat elektronicznych, jako instrumentu polityki
transportowej, dotyczącego całej sieci dróg w Polsce – istnieje duże prawdopodobieństwo,
że będzie wpływał na decyzje o wymianie taboru, nawet w małych przedsiębiorstwach.
Ale kiedy to może nastąpić?
Z pewnością proces ten spowoduje konieczność także bardzo wysokich nakładów
inwestycyjnych dla dostosowania dróg pod względem technicznym do wymagań
warunkujących pobieranie opłat.
Autorzy uważają, że problematyka wymiany taboru przez polskie przedsiębiorstwa
transportu samochodowego na spełniający wymagania najwyższych norm emisji
zanieczyszczeń, jest jednym z istotnych problemów funkcjonowania tego segmentu rynku
zarówno z punktu widzenia kosztów wewnętrznych jak i zewnętrznych przedsiębiorstw.
Różnicowanie stawek opłat za korzystanie z dróg według kategorii emisyjności pojazdów,
jest jednym ze sposobów poszukiwania takich instrumentów polskiej polityki
transportowej, które będą skuteczne w dążeniu do stworzenia nowoczesnego i zarazem
ekologicznego rynku transportu samochodowego w Polsce. Skuteczność tego instrumentu
musi podlegać systematycznym obserwacjom i badaniom tak, aby można było w dłuższym
okresie zaobserwować tendencje zmian struktury taboru w przedsiębiorstwach.
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