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Szanowni Państwo,
w 2019 r. z kolei skorzystało blisko 336 milionów pasażerów, podczas gdy jeszcze w 2016 r. wartość
ta nie przekraczała 300 milionów. Długość zrealizowanych przez pasażerów kolei przejazdów
to łącznie ponad 22 miliardy kilometrów. Znaczna część tych podróży mogłaby się zapewne odbyć
prywatnymi samochodami. Jednak samochody te nie pojawiły się na drogach, nie przejechały
miliardów kilometrów – dzięki kolei podróżowanie było bezpieczniejsze i bardziej ekologicznie.
Kolej pełni obecnie funkcję wykorzystywanej codziennie doskonałej komunikacji aglomeracyjnej
i miejskiej oraz jest chętnie wybierana podczas dalekich podróży turystycznych czy biznesowych.
W przypadku transportu towarowego przewieziono 236 milionów ton ładunków. Oznacza
to spadek przetransportowanej masy o 5,5%. Jednak o ile zauważalne jest zmniejszenie się
zainteresowania transportem towarów masowych, to z roku na rok rośnie masa przewozów
intermodalnych. Ten rodzaj transportu ma przed sobą przyszłość i należy go rozwijać. Szczególnie,
że dzięki transportowi intermodalnemu optymalnie można wykorzystać transport samochodowy,
kolejowy i morski.
Wyniki za 2019 r. pokazują, że kolej staje się coraz bardziej dostępna. Powstają nowoczesne dworce
i perony, pociągi wracają na trasy od lat nieużywane, zwiększa się dostępność kolei dla osób
z niepełnosprawnością i o graniczonej możliwości poruszania się, wykorzystywane są nowoczesne
kanały dystrybucji itd. Jeszcze jest wiele do zrobienia, ale od kilku lat poprawia się jakość
podróżowania i znajduje to potwierdzenie w statystykach.

Z wyrazami szacunku
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1. Przewozy pasażerskie
Koleją w 2019 r. podróżowało 335,9 mln pasażerów. To najlepszy wynik od czasu zbierania danych
przez Urząd Transportu Kolejowego. Na przejazd pociągiem zdecydowało się o ponad 25 mln osób
więcej niż w 2018 r. Oznacza to wzrost liczby podróżnych o ponad 8%.
Kolej była wykorzystywana chętnie jako środek transportu w przypadku podróży na większe
odległości, jak i jako transport miejski, aglomeracyjny i regionalny. W 2019 r. prawie wszyscy
z przewoźników realizujących regularne przewozy (za wyjątkiem UBB Gmbh – minimalny spadek
o 1%) odnotowali wzrost liczby pasażerów w porównaniu z rokiem ubiegłym.
Najwięcej pasażerów, niemal 88,9 mln, skorzystało z usług Przewozów Regionalnych, działających
w 2019 r. pod marką konsumencką POLREGIO. Drugie pod względem liczby przewiezionych
pasażerów były Koleje Mazowieckie z wynikiem 62,1 mln pasażerów. W pierwszej trójce znalazł się
także przewoźnik dalekobieżny - PKP Intercity z 48,9 mln pasażerów.
Przewozy Regionalne były także liderem jeśli chodzi o wzrost liczby pasażerów. W pociągach
POLREGIO podróżowało o 7,7 mln (9,4%) osób więcej niż w 2018 r. Największe wzrosty w wynikach
tego przewoźnika miały miejsce w marcu, wrześniu oraz październiku. Przewoźnik wskazuje
na rosnące zainteresowanie przewozami w województwach dolnośląskim i pomorskim. W 2019 r.
rozwijane były idee wzajemnego honorowania biletów z przewoźnikami komunikacji miejskiej,
Przewozy Regionalne rozszerzały możliwości zakupu biletów w różnych kanałach, wprowadzono
także nową markę pociągów superREGIO, które mają zapewnić większą dostępność połączeń między
poszczególnymi miastami w wybranych województwach.
Przewoźnik dalekobieżny, PKP Intercity, odnotował wzrost liczby pasażerów o ponad 2,7 mln (6%).
Systematycznie rozszerza on swoją ofertę. W rozkładzie jazdy 2014/2015 pociągi PKP Intercity
zatrzymywały się w 296 miastach i miejscowościach. W kolejnych rozkładach ta liczba rosła
dochodząc w 2019 r. do 382 obsługiwanych miast i miejscowości.
W ostatnim roku duże wzrosty liczby pasażerów zauważalne były także u przewoźników
samorządowych. O ponad milion podróżnych więcej niż w 2018 r. przewiozły: Koleje Śląskie
(3,5 mln osób więcej), SKM Warszawa (3,1 mln), Koleje Mazowieckie (2,4 mln), Koleje Dolnośląskie
(2,4 mln), ŁKA (1,3 mln) i Koleje Wielkopolskie (1,2 mln). Jeśli chodzi o procentowy przyrost liczby
podróżnych to liderem było ŁKA (27% wzrostu) oraz Koleje Śląskie i Koleje Dolnośląskie (po 20%).
Liczba pasażerów w SKM Warszawa wzrosła o 17%, a w Kolejach Wielkopolskich o 11%.
Wzrost liczby osób podróżujących Kolejami Mazowieckimi oraz warszawską SKM jest spowodowany
mniejszymi utrudnieniami w funkcjonowaniu połączeń tych przewoźników w porównaniu z 2018 r.,
kiedy to w znacznym stopniu ograniczony był ruch pociągów m.in. na linii 447.
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Rys. 1. Liczba pasażerów w kolejowych przewozach pasażerskich w latach 2010 – 2019
(przewozy normalnotorowe)
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Rys. 2. Udział przewoźników pasażerskich według liczby pasażerów w 2019 r.
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W 2019 r. wykonano pracę przewozową o 4,8 % większą, niż w roku poprzednim – osiągnęła ona
poziom blisko 22,1 mld pasażerokilometrów. Ponad połowę pracy przewozowej wykonało
PKP Intercity. Średnia odległość podróży pasażera korzystającego z usług tego przewoźnika
wynosiła 238 km. W okresie wakacji (lipiec-sierpień) odległość przejazdu była jeszcze większa
i wynosiła około 270 km.
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Rys. 3. Praca przewozowa w kolejowych przewozach pasażerskich w latach 2010– 2019
(przewozy normalnotorowe)
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Rys. 4. Udział przewoźników według pracy przewozowej w 2019 r.
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Przewoźnicy pasażerscy wykonali pracę eksploatacyjną na poziomie 170 mln pociągokilometrów.
W porównaniu z 2018 r. wartość ta wzrosła o 4,6 mln pociągokilometrów (2,8%).
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Rys. 5. Praca eksploatacyjna w kolejowych przewozach pasażerskich w latach 2010 – 2019
(przewozy normalnotorowe)
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Na wzrost liczby podróżnych w ubiegłym roku, wpływ miało wiele czynników. Przewoźnicy
przeprowadzali modernizacje i zakupy taboru. Inwestycje te znacząco podwyższyły wygodę
podróżowania. Dla przykładu PKP Intercity w 2019 r. zmodernizowało do wyższego standardu
m.in. 90 wagonów, jednak strategie taborowe na przyszłe lata zakładają również zakupy nowych
pojazdów kolejowych. Koleje Mazowieckie, najdłużej istniejący przewoźnik samorządowy,
zaplanowały zakup 71 elektrycznych zespołów trakcyjnych. Pierwszy skład został zaprezentowany
w 2019 r. Przewozy Regionalne – największy przewoźnik obsługujący połączenia regionalne
przechodził proces restrukturyzacji po przejęciu większości udziałów przez Agencję Rozwoju
Przemysłu.
Warto zauważyć, jak dostępność wielu kanałów dystrybucji, tworzenie wspólnych ofert
zintegrowanych z komunikacją miejską, możliwość zapłaty za bilet kartami płatniczymi, coraz większa
dostępność kolei dla osób z ograniczoną możliwością poruszania, czy uruchamianie większej liczby
pociągów w okresie największego zapotrzebowania wpływa na rosnącą liczbę pasażerów. Rok 2019
to również przyjęcie przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia Programu Uzupełniania
Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2028 roku. Powinno to zwiększyć dostępność
kolei w regionach. Zwiększała się też liczba połączeń międzynarodowych, które uruchamiane były
zarówno przez przewoźników regionalnych, jak i dalekobieżnych.
Na sieci kolejowej trwają cały czas prace inwestycyjne. Powodowało to w 2019 r. niedogodności takie
jak wydłużony czas jazdy, czy brak możliwości ułożenia stałego rozkładu jazdy, na co zwracali uwagę
zarówno przewoźnicy, jak i organizatorzy przewozów.
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2. Przewozy towarowe
W 2019 r. koleją przetransportowano ponad 236 mln ton ładunków, co stanowi spadek
o 13,9 mln ton (5,5%) w porównaniu do 2018 r. Ponad 40% przewozów wykonało PKP Cargo.
Wyniki za pierwsze i drugie półrocze 2019 r. były zbliżone, jednak w porównaniu z rokiem poprzednim
większy spadek masy przewożonych towarów miał miejsce w drugiej połowie roku. Dane za 2019 r.
pozwalają również zauważyć rosnące zainteresowanie wejściem na rynek przez nowych
przewoźników. W 2019 r. ośmiu nowych przewoźników zrealizowało przewozy ładunków. Usługi
transportu kolejowego zaczynają świadczyć operatorzy logistyczni, przewoźnicy należący
do międzynarodowych przedsiębiorstw kolejowych, ale także do przedsiębiorstw i producentów
np. kruszyw.
W przypadku przewoźników towarowych warto zauważyć postępującą zmianę taboru. Dane na koniec
III kwartału 2019 r. wskazują, że posiadają oni ponad 150 sztuk lokomotyw elektrycznych oraz ponad
6200 wagonów, których wiek nie przekracza 10 lat.
Rys. 6. Masa ładunków w kolejowych przewozach towarowych w latach 2010 – 2019
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Jeśli chodzi o udziały w rynku to liderem było PKP Cargo (40,3% wg masy oraz 43,9% wg pracy
przewozowej). W ostatnich latach rośnie jednak udział mniejszych przewoźników, którzy stosunkowo
krótko funkcjonują na rynku. W 2019 r. przedsiębiorcy, których udział w rynku nie przekraczał 1%,
przetransportowali łącznie 13% masy ładunków. W przypadku pracy przewozowej łączny udział
takich przewoźników wyniósł 10%. Mniejsi przewoźnicy to np. operatorzy logistyczni, którzy obecnie
sami realizują przewozy do terminali, przedsiębiorstwa dla których przewozy kolejowe stanowią
działalność pomocniczą w stosunku do głównego rodzaju działalności oraz przewoźnicy należący
do międzynarodowych przedsiębiorstw mających swoje przedstawicielstwa w wielu krajach Europy.
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Rys. 7. Udział przewoźników towarowych w rynku wg masy w 2019 r.

Rys. 8. Udział przewoźników towarowych w rynku wg pracy przewozowej w 2019 r.

Praca przewozowa w 2019 r. wyniosła 55,9,mld tonokilometrów i była niższa niż w 2018 r.
o 3,7 mld tonokilometrów (6,3%). W 2019 r. odnotowano natomiast wzrost średniej odległości
przewozów do 236 km (o blisko 2 km mniej niż w 2018 r.).
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Rys. 9. Praca przewozowa w kolejowych przewozach towarowych w latach 2010 – 2019
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W 2019 r. przewoźnicy towarowi wykonali pracę eksploatacyjną na poziomie
82 mlnpociągokilometrów – o niecałe 6 mln pociągokilometrów (6,4%) mniejszą niż rok wcześniej.
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Rys. 10. Praca eksploatacyjna w kolejowych przewozach towarowych w latach 2010 – 2019
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Dokładna analiza struktury przewozów towarowych będzie możliwa po zebraniu danych za ostatni
kwartał 2019 r. Jednak analiza trzech kwartałów minionego roku pozwala stwierdzić, że największy
wpływ na wyniki przewozowe miał transport towarów masowych. W związku z mniejszym
zapotrzebowaniem na kruszywa czy węgiel, zauważalny jest wzrost udziału przewozów
intermodalnych. Wykorzystanie jednostek intermodalnych powinno wzrastać w najbliższych latach.
Świadczą o tym inwestycje przewoźników w tabor dostosowany do przewozu kontenerów,
jak również wsparcie z funduszy unijnych na projekty związane z takimi przewozami.
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Tabela skrótów
Przewoźnicy osób
Arriva RP
Koleje Dolnośląskie
Koleje Mazowieckie
Koleje Małopolskie
Koleje Śląskie
Koleje Wielkopolskie
LEO Express
Łódzka Kolej Aglomeracyjna (ŁKA)
PKP Cargo
PKP Intercity (PKP IC)
PKP SKM w Trójmieście (PKP SKM)
Przewozy Regionalne (POLREGIO)
Szybka Kolej Miejska (SKM)
UBB
Warszawska Kolej Dojazdowa

Arriva RP sp. z o.o.
Koleje Dolnośląskie S.A.
„Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.
Koleje Małopolskie sp. z o.o.
Koleje Śląskie sp. z o.o.
Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.
LEO Express Global A.S.
Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o.
PKP CARGO S.A.
„PKP INTERCITY” S.A.
PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o.
Przewozy Regionalne sp. z o.o.
(od 23. 01. 2020 r. POLREGIO sp. z o.o.)
Szybka Kolej Miejska sp. z o.o.
Usedomer Bäderbahn GmbH
Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
Przewoźnicy rzeczy

Captrain Polska
CD Cargo Poland
Ciech Cargo
CTL Logistics
DB Cargo Polska
Ecco Rail
Freightliner PL
HSL
Inter Cargo
JSW Logistics
KP Kotlarnia
Logistics&Transport
Lotos Kolej
LTE Polska
Olavion
Orlen Kol-Trans
PCC Intermodal
PKP Cargo
PKP Cargo Service
PKP LHS
Pol-Miedź Trans
PUK Kolprem
Rail Polska
Railpolonia
STK

Captrain Polska sp. z o.o.
CD Cargo Poland sp. z o.o.
CIECH Cargo sp. z o.o.
CTL Logistics sp. z o.o.
DB Cargo Polska S.A.
ECCO Rail sp. z o.o.
Freightliner PL sp. z. o .o.
HSL Polska sp. z o.o.
Inter Cargo sp. z o.o.
JSW Logistics sp. z o.o.
Kopalnia Piasku „Kotlarnia” S.A.
Logistics&Transport Company sp. z o.o.
Lotos Kolej sp. z o.o.
LTE Polska sp. z o.o.
Olavion sp, z o.o.
ORLEN KolTrans sp. z o.o.
PCC Intermodal S.A.
PKP CARGO S.A.
PKP Cargo Service sp. z o.o.
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.
Pol–Miedź Trans sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych KOLPREM sp. z o.o.
Rail Polska sp. z o.o.
Railpolonia sp. z o.o.
STK S.A.
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Słowniczek
pasażerokilometr – (pas-km) – jednostka miary pracy przewozowej w transporcie pasażerskim liczona
jako suma iloczynów liczby pasażerów przewiezionych w poszczególnych relacjach
przewozu i odległości ich przejazdu.
tonokilometr –

(tono-km) – jednostka miary pracy przewozowej w transporcie towarowym liczona
jako suma iloczynów masy poszczególnych przesyłek przewiezionych w wagonach
towarowych w komunikacji krajowej (wewnętrznej) oraz międzynarodowej,
wszystkimi rodzajami pociągów i odległości ich przewozu na terytorium kraju.

pociągokilometr – (poc-km) – jednostka miary pracy eksploatacyjnej liczona jako suma przebiegów
w kilometrach poszczególnych pociągów
TEU –
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dwudziestostopowa jednostka ekwiwalentna, tj. jednostka standardowa
stosowana dla przeliczenia kontenerów o różnej pojemności (1 kontener 20’ =
1 TEU, 1 kontener 30' = 1,5 TEU itd.).

