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Streszczenie: Niniejszy artykuł porusza zagadnienie wyboru optymalnej – ze względu na czas, koszty  
i bezpieczeństwo – trasy drogowego przewozu ładunków w relacji Polska-Rosja. Analizie poddano 12 tras 
przebiegających przez Litwę i Łotwę, Białoruś oraz Ukrainę w której dokonano kalkulacji kosztów, czasu jazy. 
Do wyboru optymalnej trasy zastosowano metodę AHP. W artykule poruszono także zagadnienia bezpieczeństwa 
i odpowiedzialności przewoźnika. 
 
Słowa kluczowe: przewóz ładunków w relacji Polska-Rosja, bezpieczeństwo przewozu, odpowiedzialność 
przewoźnika, wybór optymalnej trasy ze względu na czas, koszty i bezpieczeństwo 
 
1. Wstęp 

Drogowy przewóz ładunków jest ciągle głównym rodzajem transportu zarówno w Polsce jak i w Europie. 
Wolumen przewozu ładunków transportem drogowym pokazano na ryc. 1. Szczególne znaczenie mają przewozy 
z Polski na wschód. Z jednej strony ze względu na niskie ceny paliw w Rosji i możliwości zwiększenia zysku 
przewozy te są opłacalne, z drugiej jednak strony charakteryzują się dużym ryzykiem, takim jak kradzież czy brak 
ładunków powrotnych. Towarzystwa ubezpieczeniowe mające świadomość podwyższonego ryzyka przewozu 
ładunków zwiększają stawki za ubezpieczenie ładunku do takich krajów jak między innymi Ukraina i Rosja. 
Również jeżeli chodzi o możliwości postoju na tak zwanych bezpiecznych parkingach rekomendowanych przez 
IRU (International Road Transport Union) to ich ilość zmniejsza się wraz z odległością od granicy Polski na 
wschód [www.iru.org 2014, Murphy, Wood 2011]. Istnieje możliwość przewozu ładunków Polska – Rosja  
w kilku wariantach, tzn. przez Ukrainę, Białoruś lub Litwę i Łotwę. W celu odnalezienia najlepszego możliwego 
wariantu dokonano analizy efektywności kilku połączeń przez wspomniane kraje z uwzględnieniem czasu jazdy 
kierowcy, opłat drogowych, kosztów paliwa, postojów na parkingach oraz ubezpieczenia. 

 
Ryc. 1. Wolumen przewozu ładunków transportem drogowym w Europie, 

dane z 2012 r. (tonokilometry w milionach) [www.w3.unece.org 2014] 
 

2. Opis zagadnienia 
Bezpieczeństwo ładunku oraz odpowiedzialność przewoźnika 

Przepisy prawa narzucają na kierowców obowiązek wykonywania postojów w trakcie odpłatnego 
przewozu ładunków i osób. Powodem istnienia takich przepisów jest dbałość o bezpieczeństwo zarówno 
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kierowcy, ładunku jak i innych uczestników ruchu drogowego. Przepisy mimo, że zapewniają prawny 
odpoczynek kierowcy, a więc umożliwiają mu sprawne funkcjonowanie w trakcie jazdy to nie gwarantują 
bezpieczeństwa w trakcie postoju [Harrison A., van Hoek 2008]. Często bowiem przepisowy odpoczynek odbywa 
się w trakcie postoju na stacjach benzynowych, parkingach niestrzeżonych oraz poboczach 
[www.blog.etransport.pl 2014]. Zalecane jest zatem zaplanowanie postoju w takich miejscach które gwarantują 
bezpieczeństwo zarówno dla kierowcy jak i przewożonego ładunku. Lista takich parkingów została opracowana 
przez IRU [Truck Parking Areas in Europe 2009]. Według raportu Polskiej Izby Spedycji i Logistyki ponad 73% 
firm transportowo-spedycyjno-logistycznych w Polsce padło co najmniej raz ofiarą kradzieży lub wyłudzenia 
towaru [www.pisil.pl 2014]. W praktyce zabezpieczenie przed kradzieżą przewożonego ładunku polega przede 
wszystkim na transporcie towarów tzw. wysokiego ryzyka środkami o sztywnej zabudowie takimi jak: chłodnia, 
izoterma lub kontener, nie umieszczanie oznaczeń na środkach transportu sugerujących rodzaj przewożonego 
towaru oraz umiejętne dobranie miejsc postojów pojazdu w trakcie przewozu. 

Odpowiedzialność za przewożony towar zawsze leży po stronie przewoźnika, zatem w wypadku utraty lub 
uszkodzenia przewożonego ładunku to on będzie ponosił prawne i finansowe konsekwencje. Odpowiedzialność tą 
zgodnie z art. 65 prawa przewozowego, wyłączają jednak następujące czynniki [Prawo przewozowe 2014]: 

 przyczyny leżące po stronie nadawcy lub odbiorcy przesyłki, 
 siła wyższa, 
 nadanie pod nazwą niezgodną z rzeczywistością, nieścisłą lub niedostateczną rzeczy wyłączonych  

z przewozu lub przyjmowanych do przewozu na warunkach szczególnych albo niezachowanie przez 
nadawcę tych warunków, 

 brak, niedostateczność lub wadliwości opakowania rzeczy, narażonych w tych warunkach na szkodę 
wskutek ich naturalnych właściwości, 

 szczególna podatności rzeczy na szkodę wskutek wad lub właściwości, 
 ładowanie, rozmieszczenie lub wyładowywanie rzeczy przez nadawcę lub odbiorcę, 
 przewóz przesyłek, które zgodnie z przepisami lub umową powinny być dozorowane, jeżeli szkoda 

wynikła z przyczyn, którym miał zapobiec dozorca 
Należy pamiętać o tym, że działania osób trzecich jakimi są rozboje nie zwalniają przewoźnika  

z odpowiedzialności. Jednak w przypadku zachowania należytej staranności i stosowania się do obowiązujących 
przepisów i procedur bezpieczeństwa możliwe jest zwolnienie przewoźnika z odpowiedzialności w drodze 
procesu sądowego. 

 

 
Ryc. 2. Metodyka analizy opracowanych wariantów (opracowanie własne) 
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Warianty połączeń 
W ramach analizy efektywności przewozu ładunków w relacji Polska (Wrocław) – Rosja (Kazań) 

opracowano trzy warianty połączeń: Polska – Litwa – Łotwa – Rosja, Polska – Białoruś – Rosja, Polska – Ukraina 
– Rosja. Dla każdego wariantu opracowano cztery możliwe opcje trasy: najszybsza, najkrótsza, najtańsza  
z drogami płatnymi, najtańsza z możliwością unikania dróg płatnych. We wszystkich wariantach założono,  
że przewóz będzie wykonywany przez jednego kierowcę. 

Dokonując analizy wszystkich dwunastu wariantów przewozu postępowano według metodyki pokazanej 
na ryc. 2. 

Do obliczeń kosztów paliwa oszacowano średnie zużycie paliwa w zależności od kategorii drogi na 
podstawie wcześniejszych obserwacji dokonanych na innych trasach (dane bezpośrednio z eksploatowanego 
pojazdu) wynoszące: 

 22 L/100 km dla dróg ekspresowych i autostrad, 
 24 L/100 km dla dróg krajowych, 
 26 L/100 km dla dróg lokalnych, przejazdowych oraz głównych ulic, 
 28 L/100 km dla dróg pozostałych. 

Wykorzystywany przez przedsiebiorstwo pojazd spełnia normę emisji spalin EURO 5. Jako koszt 
jednostkowy paliwa przyjęto średnie ceny obowiązujące w danym kraju (tabela 1). 

 
Tab. 1. Średnie ceny paliwa w danym kraju [www.e-petrol.pl] 
 Cena [waluta/l] Cena [PLN/l] 

Polska 5,46 PLN 5,46 
Litwa 76,50 BYR 2,87 
Łotwa 4,37 LTL 5,30 

Białoruś 0,90 LVL 5,40 
Ukraina 9,90 UAH 3,80 
Rosja 26,14 RUB 2,72 

 
Założono także średnią prędkość jazdy wynoszącą w zależności od kategorii drogi: 

 85 km/h dla dróg ekspresowych i autostrad, 
 70 km/h dla dróg krajowych, 
 40 km/h dla dróg lokalnych, przejazdowych oraz głównych ulic, 
 35 km/h dla dróg pozostałych. 

Czas jazdy pojazdu został zaplanowany dla jednego kierowcy według aktualnie obowiązujących 
przepisów, tj. ustawy o czasie pracy kierowców [Ustawa o czasie pracy kierowców 2012]. Wynikające z obowiązku 
odpoczynku kierowcy postoje zostały tak zaplanowane, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo dla kierowcy  
i pojazdu z ładunkiem. Wszędzie tam gdzie było to możliwe i konieczny był dłuższy postój skorzystano  
z parkingów rekomendowanych i uznanych przez IRU jako bezpieczne. Odpoczynki krótkie, tj. 15-30 min 
zaplanowano tak, aby zapewnić zachowanie minimalnego bezpieczeństwa oraz zmniejszyć koszty postoju na 
parkingach płatnych. Opracowanie wariantu przewozu uwzględniającego tego typu postoje było możliwe tylko 
dla trasy przez Białoruś. Dla dwóch pozostałych wariantów na terytorium Rosji nie było możliwości zapewnienia 
bezpiecznego wariantu w każdym przypadku, dlatego też obie trasy będą cechowały się większym zagrożeniem 
niż trasa przez Białoruś. 

Dla przeanalizowanych opcji poszczególnych wariantów najkorzystniejszymi pod względem kosztów  
i czasu okazały się trasy przedstawione w tabeli 2 przy czym najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z trasy 
Polska-Białoruś-Rosja. 

 
Tab. 2. Podsumowanie całkowitych kosztów i czasu transportu dla wariantów 

 Litwa i Łotwa 
(najkrótsza) 

Białoruś 
(najszybsza) 

Ukraina 
(najtańsza z 

drogami płatnymi) 
Łączny czas jazdy 

 z uwzględnieniem postojów [h] 
87 86 109 

Odległość [km] 2736 2639 3242 
Koszty całkowite [PLN] 4460 4700 5142 

 
Przebieg tras dla przedstawionych w tabeli 2 wariantów wraz z zaznaczeniem miejsc postojowych został 

przedstawiony na ryc. 3. 
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Ryc. 3. Przebieg najkorzystniejszych opcji dla analizowanych wariantów tras (opracowanie własne) 

 
Z uwagi na trudność do porównania przedstawionych wariantów z uwagi na różnorodność kryteriów 

wybierając optymalną trasę posłużono się metodą AHP (Analytic Hierarchy Process) [Krawczyk 2011] biorąc 
pod uwagę cztery główne kryteria, tj. czas jazdy, całkowity koszt, ryzyko opóźnień na granicach oraz 
bezpieczeństwo (tabela 3). 

 
Tab. 3. Kryteria wyboru wariantu trasy 

Kryterium Litwa i Łotwa Białoruś Ukraina 
Czas jazdy 87,00 86,00 109,00 

Całkowity koszt 4460,00 4700,00 5142,00 
Ryzyko opóźnień na granicy duże średnie małe 

Bezpieczeństwo złe dobre złe 

 
Zakres wag dla poszczególnych kryteriów przyjęto w przedziale od 1 do 9, gdzie waga 1 oznacza brak 

pierwszeństwa (taką samą preferencję) natomiast 9 oznacza bezdyskusyjną przewagę (preferencję). Macierz 
pierwszeństwa kryteriów przybiera zatem postać zgodnie z tabelą 4. 

 
Tab. 4. Macierz pierwszeństwa kryteriów 

 Czas jazdy Całkowity 
koszt 

Ryzyko opóźnień na 
granicy 

Bezpieczeństwo 

Czas jazdy 1 1 1/3 3 
Całkowity koszt 1 1 1/2 3 

Ryzyko opóźnień na 
granicy 

3 2 1 2 

Bezpieczeństwo 1/3 1/3 1/2 1 
Suma 16/3 13/3 7/3 9 

 
Natomiast macierz preferencji wariantów tras przybiera postać przedstawioną w tabeli 5. 
 
 
 
 
 



Dokonania Młodych Naukowców - Nr 4 

www.creativetime.pl                        665 

Tab. 5. Macierz preferencji wariantów tras 
 Litwa i Łotwa Białoruś Ukraina 

Czas jazdy 
Litwa i Łotwa 1 1 4 

Białoruś 1 1 4 
Ukraina 1/4 1/4 1 

Całkowity koszt 
Litwa i Łotwa 1 1/3 6 

Białoruś 3 1 3 
Ukraina 1/6 1/3 1 

Ryzyko opóźnień na granicy 
Litwa i Łotwa 1 1/3 5 

Białoruś 3 1 2 
Ukraina 1/5 1/2 1 

Bezpieczeństwo 
Litwa i Łotwa 1 3 1/3 

Białoruś 1/3 1 1/3 
Ukraina 3 3 1 

 
W wyniku wykonania dla wybranych trzech wariantów analizy AHP według przedstawionych kryteriów  

i współczynników wagowych otrzymano wskazanie na (ryc. 4.): 
 Białoruś z współczynnikiem 0.46, 
 Litwę i Łotwę z współczynnikiem 0.36, 
 Ukrainę z współczynnikiem 0.18. 

Zatem biorąc pod uwagę nie tylko koszty i czas ale także bezpieczeństwo i ryzyko oczekiwania na granicy 
można uznać, że optymalną trasą według tych kryteriów jest trasa Polska – Białoruś – Rosja. 
 
 
Szczegółowe dane trasy 

Wybrana za pomocą analizy AHP trasa przebiega przez terytorium Polski , Białorusi oraz Rosji. 
Zaplanowano na niej 6 krótkich postojów oraz postój przy przekraczaniu granicy Polska Białoruś w Terespolu.  
Na granicy Białoruś – Rosja nie jest wymagane oczekiwanie na przejazd. Szczegółowe informacje o trasie zostały 
przedstawione w tabeli 6. 

 
Tab. 6. Szczegółowe informacje o wariancie trasy Polska-Białoruś-Rosja 

Lokacja Odległość 
[km] 

Czas jazdy Parking opłata 
[zł] 

Czynność 

Wrocław (PL) - - - Wyjazd 
Duchnów (PL) 370 4h 28min - Postój krótki 

Terespol (PL) 168 2h 17min - Przekroczenie 
granicy 

Brest (BY) 10 0h 12min - Postój krótki 
Baranovichi (BY) 215 1h 54min 453 Odpoczynek 

Borisov (BY) 225 2h 03min - Postój krótki 

Orsha-Smoleńsk (BY) 170 1h 58min - Przekroczenie 
granicy 

Khlystovka (RU) 19 0h 15min 83 Odpoczynek 
Uvarovka (RU) 310 4h 30min - Postój krótki 
Bakovka (RU) 140 2h 01min 94 Odpoczynek 
Postój - (RU) 140 2h 00min - Postój krótki 
Kstovo (RU) 297 3h 32min 88 Odpoczynek 
Postój - (RU) 300 3h 30min - Postój krótki 
Kazań (RU) 275 3h 54min - Przyjazd 
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Podsumowując wybrany wariant trasy Polska-Białoruś-Rosja można scharakteryzować poprzez: 
 Całkowity czas jazdy wraz z postojami: 86 h, 
 Całkowita odległość: 2639 km 
 Całkowite koszty (4700 zł) w skład których wchodzą: 

 opłaty drogowe: 997,79 zł, 
 paliwo: 2534,40 zł, 
 parkingi: 718 zł, 
 wynagrodzenie kierowcy: 450 zł. 

 

 
Ryc. 4. Udział współczynnika decyzyjnego w procesie wyboru optymalnej trasy 

 
Analizowana trasa umożliwia na jej całej długości wykorzystanie bezpiecznych parkingów na długie 

postoje przeznaczone na odpoczynek, dzięki czemu zostaje zmniejszone ryzyko kradzieży przewożonego ładunku. 
Krótkie natomiast mogą odbywać się w dowolnym miejscu umożliwiającym postój pojazdu bez ponoszenia 
dodatkowego ryzyka.  

 
3. Wnioski 

W niniejszym artykule dokonano analizy 12 tras przewozu ładunków w transporcie drogowym 
przebiegających przez Litwę i Łotwę, Białoruś oraz Ukrainę w relacji Polska-Rosja. Wymagane postoje zostały 
tak zaplanowane, aby były realizowane na terenie bezpiecznych parkingów. Wyboru optymalnej trasy ze względu 
na czas, koszty oraz bezpieczeństwo dokonano na podstawie analizy AHP, która wskazała na wybór trasy 
przebiegającej przez Białoruś. Ponadto wyznaczono drugą alternatywną trasę przebiegającą przez Litwę i Łotwę  
o zbliżonych parametrach. Trasa ta jest tańsza jednak nie umożliwia postoju na zabezpieczonych parkingach  
na terytorium Rosji. Wykonana analiza jest dobrym punktem wyjścia dla ostatecznego zaplanowania i wyboru 
trasy przewozu ładunków w relacji Polska-Rosja. 
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