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dr inż. Ignacy Góra 

Prezes 
Urzędu Transportu Kolejowego 

Szanowni Państwo, 

rok 2019 na rynku kolejowym należy ocenić pozytywnie. Szczególnie w przypadku przewozów 
pasażerskich. Polacy chętnie wybierają kolej. Zarówno w przypadku podróży dłuższych 
np. turystycznych, jak i tych krótszych, codziennych dojazdów do pracy. Za nami rekordowy rok. 
W 2019 r. koleją podróżowało aż 335,9 mln pasażerów, czyli o 25,6 mln więcej niż w 2018 r. 
Świadczy to o rosnącej atrakcyjności kolei, a także coraz bardziej konkurencyjnej ofercie 
przewoźników. Tym bardziej cieszy, że liczba podróżnych zwiększa się piąty rok z rzędu – 
co potwierdza, że rosnące zaufanie pasażerów do kolei jest już ugruntowane. Również praca 
przewozowa i praca eksploatacyjna w przewozach pasażerskich wzrosły w 2019 roku. 

W przypadku przewozów towarowych po bardzo dobrych wynikach w 2018 r. widoczne było 
zmniejszające się zapotrzebowanie na przewóz w głównej mierze towarów masowych: węgla, rud 
metali i wyrobów górnictwa i kopalnictwa. W 2019 r. masa ładunków wyniosła 236,4 mln ton 
i zmniejszyła się o 5,5% w porównaniu do 2018r. Stąd też wartości pozostałych parametrów były 
niższe niż rok temu – spadła praca przewozowa i eksploatacyjna. Z drugiej strony odnotowano 
wzrost średniej prędkości pociągów towarowych, a także pociągów intermodalnych. Pozytywnie 
należy oceniać utrzymujący się od lat rosnący trend w transporcie intermodalnym. Miniony rok był 
rekordowy, ponieważ przewieziono 19,5 mln ton, co oznacza, że masa wzrosła o 1,8 mln ton (10,2%). 
W 2019 r. przewoźnicy kolejowi przetransportowali rekordową liczbę jednostek ładunkowych oraz 
TEU. Dane z ostatnich lat pokazują, że transport intermodalny to przyszłość kolei. 

Oddając Państwu do rąk sprawozdanie z funkcjonowania rynku kolejowego w 2019 r. jestem 
świadomy zmian, które z pewnością zostaną odnotowane w kolejnym rocznym raporcie za 2020 r. 
Już dziś wiemy, że epidemia koronawirusa wpłynęła na wszystkie aspekty gospodarki i dotknęła 
również transport kolejowy. Odczuwalny kryzys świadczy o tym, jak transport podatny jest 
na globalne zagrożenia. 

Jestem pewien, że zebrane w tym raporcie dane oraz zaprezentowane analizy będą cennym źródłem 
informacji o rynku kolejowym w Polsce. Cieszę się, że opracowywany corocznie przez UTK 
dokument budzi tak duże zainteresowanie. Motywuje nas to do dalszej wytężonej pracy, 
aby dostarczać Państwu rzetelnych opracowań i analiz rynku kolejowego. 

Z wyrazami szacunku 
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Fotografie wykorzystane w publikacji pochodzą z archiwum UTK.
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1. Przewozy pasażerskie

1.1. Funkcjonowanie rynku przewozów pasażerskich w Polsce1

Kolejowe przewozy pasażerskie w Polsce wykonują licencjonowani przewoźnicy kolejowi. Mogą one 

być prowadzone w ramach:  

• służby publicznej;

• przewozów komercyjnych;

• przewozów okazjonalnych.

Kolejowe przewozy pasażerskie realizowane w ramach służby publicznej są wykonywane na zlecenie 

18 organizatorów publicznego transportu zbiorowego na podstawie umów o świadczenie usług 

publicznych: ministra właściwego ds. transportu, marszałków województw i Prezydenta 

m. st. Warszawy. Zakres i czas obowiązywania umów jest ustalany przez poszczególnych 

organizatorów indywidualnie. 

Przykładowo Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zawarł umowy ramowe z Kolejami 

Mazowieckimi (obowiązującą do 2031 r.) oraz z WKD (obowiązującą do 2030 r.). Urząd Marszałkowski 

Województwa Łódzkiego zawarł umowę z Łódzką Koleją Aglomeracyjną obowiązującą do 2028 r.   

Tab. 1. Wykaz organizatorów i operatorów posiadających zawarte z nimi umowy 

organizator operatorzy 

Ministerstwo Infrastruktury  PKP Intercity 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 
Koleje Dolnośląskie 
POLREGIO 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu 
Arriva RP 
POLREGIO 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego POLREGIO 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego POLREGIO 

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 
POLREGIO 
Łódzka Kolej Aglomeracyjna 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 
POLREGIO 
Koleje Małopolskie 
Koleje Śląskie 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 
Koleje Mazowieckie 
WKD 

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego POLREGIO 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego POLREGIO 

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego POLREGIO 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
POLREGIO 
PKP SKM w Trójmieście 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 
POLREGIO 
Koleje Śląskie 

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego POLREGIO 

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie POLREGIO 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 
POLREGIO 
Koleje Wielkopolskie 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego POLREGIO 

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy SKM w Warszawie 

1 Opracowanie nie obejmuje kolei wąskotorowych 
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Oprócz przewozów realizowanych w ramach służby publicznej operatorzy mogą wykonywać 

przewozy komercyjne na podstawie decyzji o przyznaniu otwartego dostępu. Są to relacje, na które 

przewoźnik nie otrzymuje dofinansowania w przypadku niewystarczających wpływów z biletów. 

Realizacja połączeń komercyjnych na trasach krajowych i międzynarodowych wymaga wydania przez 

Prezesa UTK decyzji o przyznaniu otwartego dostępu. Przewoźnik, który otrzyma taką decyzję, może 

ubiegać się o dostęp do infrastruktury kolejowej u zarządcy infrastruktury na wskazanej trasie. 

Regulacje te nie dotyczą połączeń, na które podpisano umowę z organizatorem publicznego 

transportu zbiorowego. 

W 2019 r. do Prezesa UTK wpłynęło 12 wniosków dotyczących przyznania otwartego dostępu: 

7 od POLREGIO, 2 od Leo Express Global, 2 od Leo Express oraz 1 wniosek RegioJet. Ponadto 

PKP Intercity złożyło w 2019 r. łącznie 5 wniosków o zmianę decyzji. Część wniosków jest 

procedowana w 2020 r. 

Prezes UTK przed wydaniem decyzji może zbadać wpływ nowych połączeń na już funkcjonujące. 

Przedmiotem badania jest wpływ na równowagę ekonomiczną zawartej umowy PSC (ang. Public 

Service Contract). Takie badanie następuje jednak wyłącznie na wniosek tzw. podmiotu 

uprawnionego, m.in. przedsiębiorstwa kolejowego, organizatora publicznego transportu zbiorowego 

będących stronami odpowiednich umów o świadczenie usług publicznych transportu kolejowego. 

Zainteresowani mają na jego złożenie, według rozporządzenia wykonawczego 869/2014, cztery 

tygodnie, a zgodnie z wymogami rozporządzenia 2018/1795 - 1 miesiąc. 

W związku z wpływem wniosków o badanie równowagi ekonomicznej, Prezes UTK badał, czy nowe 

połączenia komercyjne nie wpłyną negatywnie na równowagę ekonomiczną relacji już 

funkcjonujących na podstawie umów o świadczenie usług publicznych. Analizowano potencjalne 

korzyści dla pasażerów wynikające z rozwoju konkurencji, w tym m.in. zwiększenie liczby dostępnych 

połączeń, atrakcyjność oferty dla osób, które dotychczas nie korzystały z transportu kolejowego, 

skomunikowanie obszarów popularnych wśród turystów lub regionów z niezadowalającą ofertą 

przewozową. Brano pod uwagę potrzeby pasażerów korzystających z już dostępnych pociągów oraz 

natężenie ruchu na linii kolejowej. 

W przypadku wszystkich otrzymanych wniosków analiza przeprowadzona przez Prezesa UTK 

wykazała, że nowe usługi pasażerskie stanowić będą uzupełnienie przewozów realizowanych 

w ramach służby publicznej i przyniosą korzyści w rozwoju rynku kolejowych przewozów 

pasażerskich. Biorąc pod uwagę powyższe kryteria, w 2019 r. prawie wszystkie (za wyjątkiem jednego) 

wnioski w sprawie wydania decyzji o otwartym dostępie zostały rozpatrzone pozytywnie. Wyjątek 

stanowi wniosek o przyznanie otwartego dostępu złożony w 2019 r. przez RegioJet, który po upływie 

wyznaczonego terminu na uzupełnienie braków formalnych, został pozostawiony bez rozpoznania 

(aplikant ten złożył wniosek na tę samą trasę ponownie w 2020 r.). 

Decyzje przyznające otwarty dostęp w 2019 r. otrzymali następujący przewoźnicy kolejowi: 

• POLREGIO – 4 decyzje na trasach:

o Przemyśl Główny – Lublin;

o Katowice – Gdynia Główna;

o Kraków Główny – Przemyśl Główny;

o Wieliczka Rynek-Kopalnia – Kraków Główny – Kraków Lotnisko.

• Leo Express Global – 2 decyzje:

o Praha hl. n. – Medyka (gr. państwa);

o Praha hl. n. - Terespol (gr. państwa).

Ponadto na wniosek PKP Intercity zostały wydane 4 decyzje w sprawie zmiany decyzji Prezesa UTK 

przyznającej otwarty dostęp dla pasażerskich przewozów kolejowych na trasach: 
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• Gdynia Główna – Bielsko-Biała;

• Gdynia Główna – Gliwice;

• Warszawa Wschodnia – Jelenia Góra;

• Przemyśl Główny – Kołobrzeg.

W decyzjach o przyznanie otwartego dostępu wydawanych od IV kwartału 2019 r. Prezes UTK 

wprowadził dodatkową klauzulę. Nakłada ona na przewoźnika, który wykonuje na jej podstawie 

przewozy, obowiązek informowania Prezesa UTK o każdym przypadku wystąpienia okoliczności 

uzasadniających uruchomienie połączenia w niepełnej relacji lub w częstotliwości i terminie innych niż 

wprost wynikających z przyznanych warunków. 

Podobnie jak w przypadku poprzednich klauzul celem jest zagwarantowanie, że przyznane prawo 

do wykonywania przewozów realizowane będzie zgodnie z informacjami przedstawionymi 

we wniosku przewoźnika, a jednocześnie nie będzie zagrażać funkcjonowaniu przewozów 

wykonywanych na podstawie zawartych umów o świadczenie usług publicznych. 

Operatorzy kolejowi realizują także przewozy okazjonalne, czyli jednorazowy transport pasażerski 

wykonywany na danej linii poza obowiązującymi umowami o świadczenie usług publicznych lub poza 

połączeniami oferowanymi na podstawie decyzji o przyznaniu otwartego dostępu. Realizacja takiego 

przewozu powinna wynikać z potrzeby zapewnienia komunikacji związanej z wydarzeniem, takim jak 

festiwal, mecz, koncert, zjazd lub inna impreza masowa. Może wynikać także z realizacji umowy 

transportowej związanej z wyjazdem biznesowym, integracyjnym, kolonijnym itd. Przewóz 

okazjonalny różni się od regularnego tym, że ma precyzyjnie określony, jednorazowy konkretny cel, 

w jakim jest realizowany. Przewozem okazjonalnym może zatem być transport kibiców na mecz. 

Nie będzie nim jednak uruchomienie dodatkowych pociągów w sezonie letnim. 

„Jednorazowy” charakter, jakim odznaczać powinny się pasażerskie przewozy okazjonalne, 

nie powinien być traktowany wyłącznie jako jeden przejazd tam i z powrotem. Może się bowiem 

okazać, że charakter wydarzenia wymaga przewiezienia wielu osób większą liczbą pociągów także 

z miejsc zlokalizowanych w różnych obszarach kraju, na różnych trasach. W takiej sytuacji 

wciąż możemy mówić o przewozie okazjonalnym, ponieważ związany jest z jednym wydarzeniem. 

W 2019 r. pasażerowie przewiezieni w ramach przewozów okazjonalnych stanowili jedynie 

ok. 0,03% ogólnej liczby pasażerów. 

W 2019 r. kolej przewiozła 335,9 mln pasażerów. 98% z nich podróżowało pociągami w ramach 

świadczonych usług publicznych. Pozostałe 2% pasażerów podróżowało w ramach połączeń 

uruchomionych komercyjnie. W 2018 r. kolej przewiozła 310,3 mln pasażerów, jednak proporcje 

udziału przewozów o charakterze usług publicznych i komercyjnych się nie zmieniły (98% i 2%). 

Jeśli chodzi o wykonaną pracę przewozową, to w 2019 r. udział pasażerokilometrów zrealizowanych 

w ramach usług publicznych stanowił 88% ogółu wykonanej pracy przewozowej. W 2018 r. udział ten 

wynosił 89%. Oznacza to, że udział pracy przewozowej wykonanej w ramach świadczenia usług 

publicznych spadł o 1 p.p. Natomiast udział pracy przewozowej wykonanej w ramach przewozów 

komercyjnych wzrósł o 1 p.p. z 11% do 12%. 

W przypadku pracy eksploatacyjnej, czyli ogółu wykonanych przez przewoźników pociągokilometrów 

w 2019 r. 93% zrealizowanych zostało w ramach świadczenia usług publicznych, a pozostałe 7% 

w ramach przewozów komercyjnych. Takie same proporcje w odniesieniu do tego parametru 

odnotowane zostały w wynikach za 2018 r. 
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Rys. 1. Udziały przewozów o charakterze usług publicznych i komercyjnych w liczbie 
przewiezionych pasażerów, w pracy przewozowej i w pracy eksploatacyjnej w 2019 r. 

Posiadając podpisaną umowę o świadczenie usług publicznych lub decyzję o otwartym dostępie 

licencjonowany przewoźnik lub aplikant składa wniosek o przydzielenie trasy pociągów 

(zdolności przepustowej) w terminie określonym w regulaminie sieci. Następnie zarządca 

infrastruktury kolejowej przydziela zdolność przepustową w oparciu o ustalenia pierwszeństwa 

i na odpowiednich zasadach ujętych w rozporządzeniu w sprawie udostępniania infrastruktury 

kolejowej. 

Oprócz powyższych zasad, które obowiązują dla rocznego rozkładu jazdy, przewoźnicy mogli złożyć 

wniosek o przydzielenie zdolności przepustowej w ramach aktualizacji rozkładu jazdy 

od 9 czerwca 2019 r. albo w ramach indywidualnego rozkładu jazdy w przypadku wolnej 

zdolności przepustowej.  

Zarządzająca infrastrukturą kolejową PKP PLK wprowadziła w trakcie rocznego rozkładu jazdy 

2018/2019 cztery korekty, które spowodowały jego podział na następujące okresy: 

• 9 grudnia 2018 r. – 9 marca 2019 r.;
• 10 marca 2019 r. – 8 czerwca 2019 r.;
• 9 czerwca 2019 r. – 31 sierpnia 2019 r.;
• 1 września 2019 r. – 19 października 2019 r.;
• 20 października 2019 r. – 14 grudnia 2019 r.

Terminy obowiązywania wynikały z Załącznika nr 5.2 do Regulaminu sieci 2018/2019. Rozkład jazdy 

2018/2019 wszedł w życie 9 grudnia 2018 r., a pierwszy Zastępczy Rozkład Jazdy obowiązywał 

do 9 marca 2019 r. Taka organizacja funkcjonowania transportu kolejowego wynikała z prowadzonych 

prac remontowych, modernizacyjnych i utrzymaniowych, które finansowane są zarówno ze środków 

unijnych, jak i krajowych. 
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1.2. Podstawowe parametry rynku przewozów pasażerskich 

W 2019 r. z usług kolei skorzystało 335,9 mln osób, o 25,6 mln więcej niż w 2018 r. (wzrost o 8,3% 

w stosunku do 2018 r.). Trend wzrostu liczby pasażerów utrzymywał się od 2015 r., dzięki czemu 

w 2019 r. liczba pasażerów była większa o 66,8 mln niż 5 lat wcześniej. 

Rys. 2. Liczba pasażerów kolei w Polsce w latach 2009-2019 

Wykonana praca przewozowa wyniosła 22,1 mld pasażerokilometrów i była o ponad 

1 mld pasażerokilometrów większa niż w 2018 r., co oznacza wzrost o 4,8% r (dynamika wzrostu 

2018/2017 wyniosła 3,6%). Wyższa dynamika wzrostu pracy przewozowej w 2019 r. związana jest 

głównie ze zwiększającą się rolą kolei jako integralnej części komunikacji miejskiej w wielu obszarach 

aglomeracji. 

Rys. 3. Praca przewozowa w kolejowych przewozach pasażerskich w latach 2009-2019 

Wartość pracy eksploatacyjnej w 2019 r. osiągnęła 170,1 mln pociągokilometrów. Była wyższa 

od wartości z 2018 r. o 4,6 mln pociągokilometrów.  

W ostatnich latach dynamika wzrostu liczby pasażerów była większa od dynamiki wzrostu wykonanej 
pracy eksploatacyjnej. Należy przy tym zaznaczyć, że pracę eksploatacyjną generują zarówno pociągi 
rozkładowe jak i pojazdy kursujące luzem – jej wielkość nie jest więc zależna od liczby wagonów 
w składzie, czy też liczby członów zespołu trakcyjnego.  
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Rys. 4. Praca eksploatacyjna w kolejowych przewozach pasażerskich w latach 2009-2019  

Rys. 5. Udział procentowy i liczba (w mln) odprawionych pasażerów w poszczególnych 
województwach w 2019 r. 

Z danych dotyczących przewozów pasażerskich w poszczególnych województwach w 2019 r. płyną 
następujące wnioski: 

• udział 6 województw, w których liczba odprawionych pasażerów przekroczyła jednostkowo 
20 mln, wynosi 76,4%. Razem w tych województwach przewieziono blisko 
257 mln pasażerów. W tej liczbie największy udział ma województwo mazowieckie. 
Pasażerowie odprawieni w tym regionie stanowili 31,2% wszystkich pasażerów w 2019 r.;

• oprócz województwa mazowieckiego, w którym liczba pasażerów wzrosła o blisko 7 mln,
największy wzrost liczby pasażerów miał miejsce w województwach: dolnośląskim (5,4 mln)
i pomorskim (4,3 mln); 

• tylko w wypadku trzech regionów liczba odprawionych pasażerów była niższa niż w 2018 r. – 
były to województwa: małopolskie (spadek o 400 tys.), świętokrzyskie (spadek o 270 tys.) oraz 
opolskie (spadek o 100 tys.). Mniejsza liczba pasażerów w tych województwach związana była 
głównie z utrudnieniami w funkcjonowaniu połączeń regionalnych w związku 
z modernizacjami i pracami torowymi. 
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Rys. 6. Przeciętna liczba przejazdów na 1 mieszkańca danego województwa w latach 2016-2019 

Jednym z mierników charakteryzujących usługi kolejowe w danym miejscu jest liczba przejazdów 

(odprawionych pasażerów) przypadająca na 1 mieszkańca danego regionu – państwa 

lub województwa (miernik ten dalej określony został jako „wskaźnik wykorzystania”). Wskaźnik ten 

w uproszczony sposób pokazuje mobilność w zakresie transportu kolejowego mieszkańców 

np. wybranego województwa. Do obliczenia tego wskaźnika wykorzystano dane GUS o liczbie 

mieszkańców województw w poszczególnych latach oraz dane o liczbie odprawionych pasażerów 

w danym województwie wg sprawozdań przekazywanych przez przewoźników pasażerskich. 

Wskaźnik wykorzystania kolei w 2019 r. dla Polski wyniósł 8,7 przejazdów na mieszkańca, co oznacza 

wzrost o 0,6 przejazdu w porównaniu do 2018 r., zaś w stosunku do 2016 r. wzrósł o ponad 1 przejazd 

na jednego mieszkańca. W ciągu ostatnich lat największe zmiany w tym zakresie miały miejsce 

w wypadku województw: dolnośląskiego, łódzkiego oraz pomorskiego. Natomiast w porównaniu 

do 2018 r. największy wzrost średniej liczby przejazdów miał miejsce w województwie dolnośląskim 

(o blisko 1,9 przejazdu na osobę). Najwyższy wskaźnik wykorzystania od lat odnotowywany jest

w województwie pomorskim – 26,1 przejazdu na mieszkańca (wzrost o 1,4). Na drugim miejscu jest

Mazowsze z wynikiem 19,4 (wzrost o 1,2), na trzecim województwo dolnośląskie – 11,2 (wzrost o 1,8).

Powyżej średniej krajowej wykorzystanie kolei odnotowano w województwie wielkopolskim – 9,1. 
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Wartości wskaźnika dla kilku województw utrzymują się znacznie poniżej średniej liczby podroży 

na jednego mieszkańca dla Polski. Najgorsza sytuacja ma miejsce w przypadku 

województw: lubelskiego (1,9), podlaskiego (2,1), świętokrzyskiego (2,3), podkarpackiego (2,4), 

warmińsko-mazurskiego (3,5), lubuskiego (3,6) oraz kujawsko pomorskiego (4,3). W tych regionach 

kluczowym jest wypracowanie rozwiązań, które zapewniłyby w zakresie przynajmniej części podróży 

możliwości skorzystania z rozwiązań transportu zbiorowego dzięki modelowi współpracy kolei 

z przewoźnikami autobusowymi i komunikacją miejską. Województwa charakteryzują się 

atrakcyjnymi walorami turystycznymi, które powinny być wzięte pod uwagę przy tworzeniu ofert. 

Szczególnie, że część infrastruktury kolejowej i usługowej charakteryzuje się obecnie znacznie 

lepszymi parametrami dzięki wsparciu środków z UE (m.in. województwo warmińsko-mazurskie oraz 

województwo podlaskie). 

W 2019 r. w dalszym ciągu rozwijana była inicjatywa wspólnego biletu – umożliwienie zakupu biletu 

na przejazd pociągami kilku wybranych przewoźników. Obecnie oferta ta dostępna jest u ośmiu 

przewoźników.  

Dane jednoznacznie wskazują również na zmiany kanałów dystrybucji biletów i wzrost 

zainteresowania możliwością ich zakupu drogą elektroniczną. W przypadku regionów 

charakteryzujących się niższą liczbą pasażerów rola kanałów elektronicznych jest równie istotna 

w związku np. z brakiem kas biletowych na części stacji i dworców. Rola wybranych kanałów została 

omówiona podrozdziale 1.8.  

1.3. Znaczenie stacji kolejowych w ruchu pasażerskim w Polsce 

O dostępności do kolei stanowią m.in. stacje kolejowe, dlatego w ciągu ostatnich lat znaczna liczba tych 

obiektów przeszła modernizacje zwiększające ich funkcjonalność, dostępność i estetykę. Program 

Inwestycji Dworcowych na lata 2016 – 2023 jest jednym z projektów przewidzianych do realizacji 

w ramach „Strategii na rzecz odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą 

do 2030 r.)”obejmuje blisko 200 obiektów. Warto podkreślić, że kolej w niektórych miastach staje się 

integralną częścią komunikacji miejskiej – tworzenie systemów regularnych połączeń kolejowych 

w obszarze aglomeracji w znaczący sposób zwiększa wykorzystanie kolei w obszarze miast 

wojewódzkich, co jest widoczne m.in. w wynikach wymiany pasażerskiej w Warszawie, Wrocławiu czy 

Poznaniu.  

Wymiana pasażerska to liczba osób wsiadających i wysiadających na danej stacji. W 2019 r. 

na wszystkich stacjach w Polsce wyniosła ponad 669 mln (każdy pasażer liczony jest dwukrotnie – 

wsiadając i wysiadając. Od tej liczby odejmuje się wsiadających i wysiadających za granicą). 

Największą wymianę pasażerów odnotował Poznań Główny. Stacja ta obsługiwała dziennie blisko 

62 tysiące pasażerów ,co oznacza średnio ponad 2,5 tysiąca wsiadających/wysiadających na godzinę 

w ciągu doby. W całym 2019 r. ze stacji skorzystało 22,6 mln osób. W stosunku do 2018 r. oznacza 

to wzrost liczby pasażerów o 7,3%, na co wpływ miało m.in. zwiększenie wykorzystania kolei przez 

pasażerów Kolei Wielkopolskich. Średnio na stacji Poznań Główny podczas godziny zatrzymywało się 

blisko 16 pociągów, zaś do każdego z nich średnio wsiadało 164 osób.  
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Tab. 2. Największe stacje pasażerskie w miastach wojewódzkich w 2019 r. 

średnia dobowa 
wymiana 

pasażerska (tys.) 

średnia liczba 
pociągów na godzinę 

średnia liczba wymiany 
pasażerskiej na jedno 

zatrzymanie 

Poznań Główny 62,0 15,7 164 

Wrocław Główny 57,7 16,7 144 

Warszawa Centralna 45,1 13,7 137 

Warszawa Śródmieście 44,5 20,3 91 

Katowice 43,0 15,0 119 

Warszawa Wschodnia 42,6 34,5 52 

Kraków Główny 42,3 10,2 173 

Warszawa Zachodnia 37,6 37,3 42 

Gdynia Główna 30,3 18,7 67 

Gdańsk Wrzeszcz 24,1 18,3 55 

Biorąc pod uwagę nie poszczególne stacje, a całe miasta, to największa wymiana pasażerska miała 

miejsca na terenie miasta stołecznego Warszawy. W 2019 r. wyniosła 119 mln pasażerów, 

co odpowiadało 17,8% wymiany pasażerskiej wykazanej przez rozkładowych przewoźników2. Na taki 

wynik z pewnością wpływ ma to, że na stacjach i przystankach w 2019 r. na terenie Warszawy pociągi 

zatrzymały się łącznie ponad 3,6 mln razy. Wynik ten stanowił blisko 45% wszystkich zatrzymań 

na terenie województwa mazowieckiego. Średnio na każde zatrzymanie pociągu na stacji na terenie 

Warszawy przypadało ponad 33 wsiadających/wysiadających.  

Ośrodki wojewódzkie z racji pełnienia ważnych ról: ekonomiczno-gospodarczej i publicznej często 

odpowiadają za generowanie dużego ruchu pasażerskiego. Udział stacji zlokalizowanych 

w 18 ośrodkach wojewódzkich (Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, 

Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, 

Toruniu, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze) stanowił 45,4% całościowej wymiany pasażerskiej. 

Na taki znaczący udział wpływ mają inicjatywy tworzenia gęstej sieci połączeń, dzięki powstawaniu 

nowych przystanków i stacji na terenie miast. Przy tego typu rozwiązaniach należy się liczyć jednak 

z pewnymi ryzykami: 

• utrudnienia dla transportu towarów, zwłaszcza w przypadku planów wykorzystania 

do lokalizacji nowych przystanków linii, które miały pierwotnie przeznaczenie do transportu

towarów (przykładem jest idea dalszego rozwoju kolei w aglomeracji poznańskiej);

• utrudnienia w prowadzeniu ruchu kolejowego w zakresie priorytetyzacji połączeń 

dalekobieżnych i aglomeracyjnych; 

• zjawiska zatłoczenia w pojazdach, które w czasach globalizacji może stwarzać wiele ryzyk

społecznych. 

Obecnie jedynie WKD oraz Pomorska Kolej Metropolitalna są inicjatywami, których przeznaczenie 

i wykorzystanie związane jest wyłącznie z ruchem pasażerskim, a ich funkcjonowanie pokazuje, 

że stały rozkład jazdy czy poziom punktualności są bardziej efektywne niż w ruchu mieszanym. 

2 Dane nie uwzględniają przejazdów w innych miastach CargoMaster, Leo Express, Parowozowni Wolsztyn, PKP Cargo, SKPL  
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Tab. 3. Wielkość wymiany pasażerskiej na stacjach zlokalizowanych na terenie miast będących 
ośrodkami władz wojewódzkich (mln pasażerów) 

województwo  miasto 

wielkość wymiany 
pasażerskiej 

dynamika % udział 
w wymianie 
pasażerskiej 
ogółem 
w 2019 r. 2019 2018 2019/2018 2019/2015 

dolnośląskie Wrocław 30,1 26,2 15% 65% 4,5% 

kujawsko-pomorskie  Bydgoszcz 5,8 5,2 11% 29% 0,9% 

kujawsko-pomorskie  Toruń 4,0 3,6 11% 35% 0,6% 

lubelskie Lublin 2,0 2,0 2% 28% 0,3% 

lubuskie 
Gorzów 
Wielkopolski 1,0 1,0 6% 8% 0,2% 

lubuskie Zielona Góra 1,8 1,6 9% 43% 0,3% 

łódzkie Łódź 12,1 10,3 17% 118% 1,8% 

małopolskie Kraków 18,9 18,5 2% 54% 2,8% 

mazowieckie Warszawa 119,2 122,1 116,6 -2% 17,8% 

opolskie Opole 4,7 4,4 6% 14% 0,7% 

podkarpackie Rzeszów 3,2 2,8 17% 63% 0,5% 

podlaskie Białystok 2,7 2,5 7% 111% 0,4% 

pomorskie Gdańsk 43,8 38,3 15% 39% 6,5% 

śląskie Katowice 17,6 14,7 20% 47% 2,6% 

świętokrzyskie Kielce 2,2 2,1 7% 41% 0,3% 

warmińsko-
mazurskie Olsztyn 3,5 3,3 6% 19% 0,5% 

wielkopolskie Poznań 25,7 23,9 8% 24% 3,8% 

zachodniopomorskie Szczecin 6,9 6,5 6% 14% 1,0% 

Dostęp do transportu kolejowego jest mocno zróżnicowany w zależności od regionu Polski. Na wielu 

stacjach i przystankach średnia częstotliwość zatrzymywania się pociągu (w skali całego roku) 

wynosiła w 2019 r. poniżej jednego pociągu na godzinę, podczas gdy na innych pociągi zatrzymywały 

się średnio raz na 10 minut. W 2019 r. tak było w przypadku:  

• 24 stacji w Warszawie;
• 9 stacji w Gdańsku;
• 9 stacji w Gdyni;
• Wrocławia Głównego;
• Bydgoszczy Głównej;
• Szczecina Głównego;
• Łodzi Widzewa.

Warto zaznaczyć, że w przypadku mniejszych ośrodków tak duża częstotliwość występowała 

w przypadku stacji obsługiwanych przez WKD, a także w przypadku: Legionowa, Piastowa, Pruszkowa, 

Redy, Reguł, Rumii, Sulejówka, Tczewa, Tych oraz Wejherowa. Ma to związek z bliskim sąsiedztwem 

dużych ośrodków pracy i szkolnictwa. Duża wymiana pasażerska w przypadku Skierniewic związana 

jest z dojazdami do pracy lub szkoły w Łodzi lub w Warszawie, a popularność stacji zlokalizowanych 

w Dęblinie i Łukowie wynika z dogodnego skomunikowania mieszkańców tych regionów 

województwa lubelskiego z Warszawą. 
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W niektórych przypadkach również uruchomienie połączeń międzynarodowych w znaczący sposób 

wpłynęło na rozwój ruchu pasażerskiego - przykładem jest Przemyśl. W tym przypadku wymiana 

pasażerska PKP Intercity po uruchomieniu połączeń we współpracy z przewoźnikiem ukraińskim 

wzrosła czterokrotnie w porównaniu do 2015 r. 

Natomiast Pruszków jest przykładem jak zakończenie prac modernizacyjnych może znacząco wpłynąć 

na powrót pasażerów do kolei. W przypadku pociągów SKM w Warszawie wymiana pasażerska 

w porównaniu z 2018 r. wzrosła o ponad 2 mln. 

Warto zauważyć, że w przypadku większości województw zasadnicza wymiana pasażerska związana 

jest głównie (w ok.70%) ze stacjami znajdującymi się na terenie 5 kluczowych ośrodków.  

Tab. 4. Dane o zatrzymaniach pociągów i wymianie pasażerskiej w ujęciu wojewódzkim 

średnia liczba 
zatrzymań 
pociągów 
na terenie 

województwa 
na godzinę 

liczba stacji 
o wymianie 

pasażerskiej 
powyżej 1000 
osób na dobę 

liczba stacji 
o wymianie 

pasażerskiej 
pomiędzy  

100 a 1000 
pasażerów na dobę 

liczba stacji liczbie 
zatrzymań powyżej 
1000 w skali roku 

dolnośląskie 280 30 96 233 

kujawsko-pomorskie 143 11 49 137 

lubelskie 74 5 27 99 

lubuskie 68 5 26 95 

łódzkie 175 16 51 125 

małopolskie 182 12 60 173 

mazowieckie 923 106 106 297 

opolskie 81 9 25 95 

podkarpackie 96 5 28 140 

podlaskie 45 14 2 79 

pomorskie 418 48 63 175 

śląskie 334 25 77 221 

świętokrzyskie 59 3 18 51 

warmińsko-mazurskie 62 7 24 107 

wielkopolskie 294 31 99 260 

zachodniopomorskie 129 13 40 172 

Niezwykle istotny jest powrót pociągów do części ośrodków oraz budowa nowych przystanków. 

W 2019 r. pociągi powróciły m.in. na terenie województwa dolnośląskiego do Lubina, Bielawy oraz 

wybudowano dwa nowe przystanki na terenie Jeleniej Góry. Podobnie po wielu latach w 2019 r. 

wznowiono obsługę na stacjach Stare Drzewce i Wschowa w województwie lubuskim oraz w Jeleśni 

na terenie województwa śląskiego.  

Problemem dla części stacji może być średnia częstotliwość kursowania pociągów. Zbyt mała ich liczba 

oraz nieregularność są jednymi z głównych negatywnych czynników postrzegania kolei. W przypadku, 

gdy czas oczekiwania na następny pociąg przekracza średnio godzinę trudno mówić o łatwym dostępie 

do usług kolejowych. Problem ten jest widoczny m.in. w województwie lubuskim, lubelskim, podlaskim, 

podkarpackim czy warmińsko-mazurskim. W przypadku województwa podlaskiego tylko na 4 stacjach 

w regionie pociąg zatrzymuje się średnio częściej niż raz na godzinę. Dodatkowo w przypadku części 

stacji w bardzo dużym wymiarze stosowana jest komunikacja zastępcza. Tak jest 

m.in. w woj. podkarpackim, gdzie na niektórych stacjach stosowana jest stała komunikacja zastępcza 

w związku z brakami taborowymi. 



19 

Przewozy pasażerskie 

Rys. 7. Miasta z największym udziałem w wymianie pasażerskiej w danym województwie oraz 
wielkość wymiany pasażerskiej w danym mieście (w mln) 

dolnośląskie małopolskie 

Wrocław 52% 30,1 Kraków 58% 18,9 

Legnica 4% 2,4 Tarnów 7% 2,3 

Wałbrzych 2% 1,2 Wieliczka 3% 1,0 

Oborniki Śląskie 2% 1,1 Bochnia 3% 0,9 

Jelenia Góra 2% 1,0 Zakopane 2% 0,8 

kujawsko-pomorskie mazowieckie 

Bydgoszcz 30% 5,8 Warszawa 56% 119,2 

Toruń 20% 4,0 Pruszków 3% 7,0 

Włocławek 5% 1,1 Grodzisk 2% 5,1 

Inowrocław 5% 1,0 Siedlce 2% 4,1 

Grudziądz 3% 0,7 Żyrardów 2% 3,8 

lubelskie opolskie 

Lublin 23% 2,0 Opole 38% 4,7 

Dęblin 14% 1,2 Brzeg 12% 1,5 

Łuków 11% 1,0 Kędzierzyn- 8% 1,0 

Biała Podlaska 7% 0,6 Lewin Brzeski 4% 0,5 

Chełm 7% 0,6 Kluczbork 4% 0,5 

lubuskie podkarpackie 

Zielona Góra 23% 1,8 Rzeszów 32% 3,2 

Gorzów Wlkp. 13% 1,0 Przemyśl 20% 2,1 

Kostrzyn 10% 0,8 Jarosław 8% 0,8 

Zbąszynek 10% 0,8 Dębica 6% 0,7 

Nowa Sól 5% 0,4 Przeworsk 5% 0,5 

łódzkie podlaskie 

Łódź 42% 12,1 Białystok 52% 2,7 

Skierniewice 17% 4,8 Łapy 13% 0,7 

Łowicz 5% 1,5 Szepietowo 5% 0,2 

Koluszki 4% 1,2 Suwałki 3% 0,2 

Kutno 4% 1,0 Kuźnica 3% 0,2 
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pomorskie warmińsko-mazurskie

Gdańsk 36% 43,8 Olsztyn 31% 3,5 

Gdynia 20% 24,5 Iława 13% 1,4 

Sopot 8% 9,4 Elbląg 10% 1,1 

Wejherowo 5% 5,8 Działdowo 7% 0,8 

Rumia 5% 5,6 Ostróda 5% 0,6 

śląskie wielkopolskie

Katowice 33% 17,6 Poznań 41% 25,7 

Częstochowa 9% 4,7 Gniezno 4% 2,4 

Gliwice 9% 4,5 Leszno 3% 1,7 

Bielsko-Biała 4% 2,3 Ostrów Wlkp. 2% 1,5 

Tychy 4% 2,1 Piła 2% 1,4 

świętokrzyskie zachodniopomorskie 

Kielce 34% 2,2 Szczecin 31% 6,5 

Skarżysko-Kamienna 17% 1,2 Stargard 9% 1,9 

Sędziszów 10% 0,7 Świnoujście 7% 1,4 

Starachowice 5% 0,4 Koszalin 6% 1,3 

Jędrzejów 5% 0,3 Kołobrzeg 6% 1,2 

1.4. Licencjonowanie przewoźników pasażerskich 

Przewoźnikiem kolejowym, zgodnie z zapisami ustawy o transporcie kolejowym, jest: 

• przedsiębiorca uprawniony na podstawie licencji do wykonywania przewozów kolejowych 

lub świadczenia usługi trakcyjnej lub;

• podmiot wykonujący przewozy na infrastrukturze kolei wąskotorowej.

W zakresie licencjonowania przewozów pasażerskich Prezes UTK w 2019 r.: 

• nie udzielił ani jednej licencji na działalność polegającą na wykonywaniu przewozów

pasażerskich;

• jednemu przewoźnikowi kolejowemu (Mobil Lok Servis) rozszerzono licencjonowaną

działalność o wykonywanie przewozów towarowych i przewozów pasażerskich. 

Na koniec 2019 r. aktywne licencje na wykonywanie przewozów kolejowych osób 

(z wyłączeniem zawieszonych) posiadało 33 przewoźników kolejowych, z czego 16 sprawozdawało 

o regularnym wykonywaniu przewozów osób na infrastrukturze normalnotorowej lub dodatkowo

szerokotorowej.
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Przewozy pasażerskie 

Rys. 8. Liczba licencjonowanych pasażerskich przewoźników uprawnionych do realizacji 
przewozów i rzeczywiście funkcjonujących na rynku kolejowym w latach 2010-2019 

1.5. Rynek przewoźników pasażerskich 

Rok 2019 oznaczał dla większości przewoźników realizujących regularne kolejowe przewozy 

pasażerskie wzrost liczby pasażerów w porównaniu z 2018 r. Wyjątkiem jest UBB, które odnotowało 

spadek liczby pasażerów o 1%. 

Czterech największych przewoźników – POLREGIO, Koleje Mazowieckie, PKP Intercity oraz 

PKP SKM w Trójmieście obsłużyło ponad 242 miliony pasażerów, co stanowi ponad 72,3% całkowitej 

liczby przewiezionych pasażerów w 2019 r. Najwięcej, niemal 88,9 mln pasażerów, podróżowało 

pociągami POLREGIO. Koleje Mazowieckie przewiozły 62,1 mln pasażerów, zaś z usług PKP Intercity 

skorzystało 48,9 mln. 
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POLREGIO odnotowało również największy wzrost liczby pasażerów. W pociągach tego przewoźnika 

podróżowało o 7,7 mln (9,5%) osób więcej niż w 2018 r. Największe wzrosty miały miejsce w marcu, 

wrześniu oraz październiku. POLREGIO wykazuje się rosnącym zainteresowaniem przewozami 

szczególnie w województwach dolnośląskim i pomorskim. W 2019 r. rozwijany był pomysł 

wzajemnego honorowania biletów z przewoźnikami komunikacji miejskiej. Spółka rozszerzała 

również możliwości zakupu biletów w różnych kanałach, wprowadzono także nową markę pociągów 

superREGIO, które mają zapewnić większą dostępność połączeń między poszczególnymi miastami 

w wybranych województwach.   

W PKP Intercity liczba pasażerów wzrosła o ponad 2,7 mln (6%). Spółka systematycznie rozszerza 

swoją ofertę. W rozkładzie jazdy 2014/2015 pociągi PKP Intercity zatrzymywały się w 296 miastach 

i miejscowościach. W 2019 r. liczba stacji o liczbie zatrzymań wynoszącej powyżej 100 w ciągu roku 

wyniosła 418.   

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%. 

Zmniejszenie utrudnień w zakresie funkcjonowania obszaru aglomeracji warszawskiej m.in. w związku 

z zakończeniem prac na linii 447 wpłynęło na powrót pasażerów do przewoźników: Koleje 

Mazowieckie oraz SKM w Warszawie.  

Pomimo wzrostu liczby pasażerów u największych przewoźników dla części z nich udział w ogólnej 

liczbie pasażerów był mniejszy niż w 2018 r. Taka sytuacja miała miejsce m.in. w przypadku 

PKP Intercity czy Kolei Mazowieckich. Udział tych spółek w rynku spadł odpowiednio o 0,3 p.p. 

oraz 0,8 p.p.. Największy wzrost udziałów w zakresie liczby pasażerów miał miejsce w przypadku Kolei 

Śląskich (0,6 p.p.), SKM w Warszawie (0,5 p.p.) oraz Kolei Dolnośląskich (0,4 p.p.).  

Rys. 9. Udział przewoźników pasażerskich w rynku wg liczby pasażerów w 2019 r. 
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Przewozy pasażerskie 

Rys. 10. Dynamika zmiany liczby pasażerów (w mln osób oraz zmiana procentowa) 
wg przewoźników 2019/2018 
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Tab. 5. Liczba pasażerów wg przewoźników w latach 2015-2019 w mln osób 

przewoźnik 
Rok 

2015 2016 2017 2018 2019 

ogółem 280,3 292,5 303,6 310,3 335,9 

POLREGIO 76,8 79,5 79,9 81,2 88,9 

Koleje Mazowieckie 63,2 60,9 62,0 59,7 62,1 

PKP Intercity 31,2 38,5 42,8 46,1 48,9 

PKP SKM w Trójmieście 39,3 41,9 42,3 42,2 43,1 

SKM Warszawa 25,3 23,8 23,1 18,9 22,0 

Koleje Śląskie 15,9 15,3 15,7 17,0 20,4 

Koleje Dolnośląskie 5,2 7,3 9,4 11,7 14,1 

Koleje Wielkopolskie 7,4 8,3 8,1 11,0 12,2 

WKD 7,7 6,9 7,7 8,6 8,8 

Koleje Małopolskie 1,8 4,8 5,7 6,4 6,5 

Łódzka Kolej Aglomeracyjna 1,6 2,5 3,9 4,7 6,0 

Arriva RP 4,3 2,3 2,3 2,1 2,3 

UBB 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

pozostali 0,03 0,1 0,05 0,06 1,0 

W ciągu 4 lat (2015-2019) największy procentowy wzrost liczby pasażerów odnotowały spółki 

samorządowe: Łódzka Kolej Aglomeracyjna (wzrost o 275% z 1,6 mln do 6 mln pasażerów), Koleje 

Małopolskie (wzrost o 261%, z 1,8 mln do 6,5 mln pasażerów) i Koleje Dolnośląskie 

(wzrost o 171%, z 5,2 mln do 14,1 mln pasażerów). Należy przy tym zauważyć, że dla tych spółek rok 

2015 był okresem rozwijania działalności przewozowej.  
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Przewozy pasażerskie 

Rys. 11. Udział przewoźników w rynku przewozów pasażerskich wg liczby pasażerów 
w latach 2016-2019 
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Rys. 12. Struktura rynku przewozów osób wg pracy przewozowej w latach 2016-2019 
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Przewozy pasażerskie 

Rys. 13. Udział przewoźników w rynku przewozów pasażerskich wg pracy przewozowej w 2019 r. 

Największym przewoźnikiem pod względem pracy przewozowej było PKP Intercity, którego udział 
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1.6. Zatrudnienie u przewoźników pasażerskich 

W 2019 r. w sektorze przewozów pasażerskich zatrudnionych było 23 240 osób 3 . Zatrudnienie 

wzrosło w porównaniu do 2018 r. o prawie 600 osób (2,6%). 

Rys. 14. Zatrudnienie w sektorze przewozów pasażerskich w latach 2010-2018 

Większość spółek na rynku odnotowała wzrost zatrudnienia. W 2019 r. najwięcej pracowników 

przyjęto w Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej – wzrost z 299 do 380 osób (27,1%). Tylko dwie spółki 

zredukowały liczbę pracowników: PKP SKM w Trójmieście i WKD. 

Rys. 15. Struktura zatrudnienia przewoźników pasażerskich w 2019 r. 
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Przewozy pasażerskie 

Prawie 80% wszystkich zatrudnionych w spółkach wykonujących regularne (rozkładowe) przewozy 

pasażerskie stanowili pracownicy trzech firm: PKP Intercity (36,3%), POLREGIO (28,9%) 

i Kolei Mazowieckich (12,5%).  

Kluczowymi pracownikami u przewoźników kolejowych są osoby bezpośrednio związane z ruchem 

pociągów, które muszą posiadać niezbędne predyspozycje i uprawnienia do wykonywania 

obowiązków na danym stanowisku pracy. Pracownicy ci podlegają przepisom o zawodach 

regulowanych. 

Tab. 6. Struktura zatrudnienia w zawodach regulowanych u przewoźników pasażerskich w latach 
2018-2019 

zawody regulowane 
rok zmiana 

2019/2018 2018 2019 

ogółem 10 380 10 420 +0,4% 

maszynista 5 025 4 993 -0,6% 

kierownik pociągu 3 942 4 047 +2,7% 

rewident taboru 852 826 -3,1% 

ustawiacz 282 271 -3,9% 

manewrowy 130 127 -2,3% 

dyżurny ruchu 52 45 -13,5% 

nastawniczy 46 52 +13,0% 

prowadzący pojazdy kolejowe 34 44 +29,4% 

toromistrz 15 14 -6,7% 

automatyk 1 1 0,0% 

Pracownicy posiadający uprawnienia związane z wykonywaniem zawodów bezpośrednio związanych 

z ruchem pociągów stanowili 44% wszystkich zatrudnionych u przewoźników pasażerskich. 

W porównaniu do 2018 r. liczba osób zatrudnionych w zawodach regulowanych wzrosła o 40 (0,4%). 

Najliczniejszą grupę wśród zawodów regulowanych stanowili maszyniści – 4993 osoby zatrudnione 

na tym stanowisku (spadek o 0,6% w stosunku do 2018 r.). Drugą najliczniejszą grupą byli kierownicy 

pociągów, których liczba zwiększyła się w stosunku do 2018 r. o 2,7%. 
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Tab. 7. Struktura wiekowa wszystkich pracowników zatrudnionych u przewoźników 
pasażerskich w latach 2018-20194  

rok struktura wiekowa pracownicy 
do 30 lat 

pracownicy 
od 30 do 50 lat 

pracownicy 
powyżej 50 lat 

2018 
w ekwiwalentach czasu pracy 3 183 9 777 9 223 

udział procentowy 14,3% 44,1% 41,6% 

2019 
w ekwiwalentach czasu pracy 3 341 9 959 9 563 

udział procentowy 14,6% 43,6% 41,8% 

zmiana 2019/2018 +5% +2% +4% 

Struktura wiekowa zatrudnienia u przewoźników kolejowych w 2019 r. wskazuje na duży udział osób 

w przedziale 30-50 lat (43,6%) i powyżej 50 roku życia (41,8%). Pracownicy poniżej 30 roku życia 

stanowili 14,6% zatrudnionych wg ekwiwalentów czasu pracy. 

Tab. 8. Struktura wiekowa maszynistów zatrudnionych u przewoźników pasażerskich w latach 
2018-20195  

rok struktura wiekowa pracownicy 
do 30 lat 

pracownicy 
od 30 do 50 lat 

pracownicy 
powyżej 50 lat 

2018 
w ekwiwalentach czasu pracy 1 013 2 237 1 943 

udział procentowy 19,5% 44,1% 37,4% 

2019 
w ekwiwalentach czasu pracy 974 2 497 2 055 

udział procentowy 17,6% 45,2% 37,2% 

zmiana 2019/2018 -3,8% +11,6% +5,8% 

W odniesieniu do struktury wiekowej maszynistów można zauważyć, że w porównaniu do 2018 r. 

liczba zatrudnionych na tym stanowisku wg ekwiwalentu czasu pracy spadła w grupie poniżej 30 roku 

życia z 1013 do 974 (spadek o 3,8%). Zwiększyła się tymczasem w pozostałych grupach wiekowych – 

o 11,6% w przedziale 30-50 lat i o 5,8% w przedziale powyżej 50 roku życia. Oznacza to, że luka wśród 

najmłodszych pracowników powstała w wyniku przejścia tych z nich, którzy w 2019 r. osiągnęli 30 rok 

życia do przedziału wiekowego 30-50 lat i nie została uzupełniona przez nowozatrudnionych.

4 Struktura wiekowa obliczona w oparciu o kalkulację ekwiwalentu czasu pracy pracowników (etatów) w ramach działalności 
kolejowej od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. oraz od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. Jako ekwiwalent pełnego czasu pracy 
należy rozumieć całkowitą liczbę godzin (wraz z nadgodzinami) przepracowaną na stanowisku pracy, podzieloną przez średnią 
liczbę godzin przepracowanych rocznie na pełnoetatowym stanowisku. 

5 Struktura wiekowa obliczona w oparciu o kalkulację ekwiwalentu czasu pracy pracowników (etatów) w ramach działalności 
kolejowej od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. Jako ekwiwalent pełnego czasu pracy należy rozumieć całkowitą liczbę godzin 
(wraz z nadgodzinami) przepracowaną na stanowisku pracy, podzieloną przez średnią liczbę godzin przepracowanych rocznie 
na pełnoetatowym stanowisku. 
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1.7. Wyniki finansowe przewoźników pasażerskich 

Rys. 16. Wyniki działalności przewoźników pasażerskich (mld PLN) w latach 2010-2019 

W 2019 r. wzrosły przychody oraz koszty działalności operacyjnej przewoźników pasażerskich. 

Kolejny rok przychody, na które składają się: wpływy ze sprzedaży biletów, dotacje z budżetu państwa 

oraz z budżetów samorządów przeznaczone na świadczenie usług publicznych i pokrycie deficytu 

z tytułu przyznania ulg ustawowych były wyższe od poniesionych kosztów. Suma przychodów 

przewoźników pasażerskich zamknęła się na poziomie 6,53 mld PLN, podczas, gdy poniesione koszty 

szacowane są na poziomie 6,30 mld PLN (przychody spółek wraz z dotacjami przekraczają koszty 

o ok. 30 mln PLN). Dodatnia różnica pomiędzy przychodami a kosztami była najwyższa w ciągu

ostatnich 9 lat

Rys. 17. Struktura kosztów przewoźników pasażerskich w 2019 r.

W strukturze kosztów poniesionych przez przewoźników pasażerskich przeważającą pozycją są usługi 

obce, które stanowią 37%. W tej pozycji dominujący jest koszt dostępu do infrastruktury kolejowej. 

Drugą co do wielkości pozycją kosztów są świadczenia pracownicze, które stanowią 30% wydatków 

ponoszonych przez przedsiębiorstwa. Prawie 20% kosztów przewoźnicy ponoszą na zakup 

materiałów i energii. Natomiast 11% stanowią odpisy amortyzacyjne, a 2% pozostałe koszty. 
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1.8. Oferta handlowa przewoźników 

Krajowa oraz międzynarodowa polityka transportowa ma wpływ na postrzeganie publicznego 

transportu zbiorowego wśród potencjalnych klientów, którzy do tej pory zdecydowanie wybierali 

środki transportu indywidualnego, zarówno na krótkim, jak i długim dystansie. 

Transport kolejowy nie jest jednak jedyną branżą, która korzysta na tym zjawisku. Obserwując 

działania w konkurencyjnych gałęziach transportu, kolej pomimo inwestycji taborowych oraz 

infrastrukturalnych wciąż nie wykorzystuje swojego potencjału, zwłaszcza na obszarach 

charakteryzujących się wysokim zapotrzebowaniem na pojemne oraz ekologiczne środki transportu. 

Przykładem wskazującym właściwy kierunek rozwoju kolejowych przewozów pasażerskich jest 

uruchomione połączenie kolejowe na odcinku Poznań – Wągrowiec w ramach Poznańskiej Kolei 

Metropolitalnej. Wysoka częstotliwość, regularność oraz atrakcyjność cenowa, wobec skróconego 

czasu przejazdu okazała się skutecznym sposobem na przyciągnięcie do kolei zupełnie nowych 

klientów. 

Tab. 9. Liczba pasażerów (w tys.) w poszczególnych kategoriach przewozów w latach 2015-2019 

połączenia 
rok 

2019/2018 
2015 2016 2017 2018 2019 

ogółem 280 309 292 549 303 555 310 284 335 900 +8,26% 

krajowe wojewódzkie 244 336 251 611 258 453 261 761 284 203 +8,57% 

krajowe międzywojewódzkie 33 367 38 099 41 962 44 410 47 069 +5,99% 

międzynarodowe 
(w tym ruch transgraniczny) 

2 455 2 724 2 997 4 007 4 435 +10,68% 

okazjonalne 151 114 143 106 194 +83,02% 

W 2019 r. odnotowano wzrost liczby pasażerów we wszystkich kategoriach przewozów. W relacjach 

krajowych wojewódzkich z usług transportu kolejowego skorzystało ponad 284,2 mln pasażerów 

(22,5 mln więcej niż w 2018 r.). Pociągami w relacjach krajowych międzywojewódzkich podróżowało 

ponad 47 mln pasażerów (wzrost o 2,6 mln). 

Rozwój turystyki międzynarodowej oraz rosnące zapotrzebowanie na przewozy międzynarodowe 

(m.in. wzrost liczby podróżujących z/na Ukrainę), wpłynęły na kolejny wzrost zainteresowania 

podróżami pociągami poza granice Polski. W relacjach międzynarodowych odnotowano ponad 

4,4 mln pasażerów (wzrost o 400 tys. względem 2018 r.). Osiągnięto również wzrost liczby pasażerów 

w przewozach okazjonalnych w ramach turystyki krajowej. 

Przewozy krajowe wojewódzkie oraz międzywojewódzkie wykonywało 13 przewoźników 

kolejowych: Arriva, Koleje Dolnośląskie, Koleje Małopolskie, Koleje Mazowieckie, Koleje Śląskie, 

Koleje Wielkopolskie, Leo Express, Łódzka Kolej Aglomeracyjna, PKP Intercity, PKP SKM 

w Trójmieście, POLREGIO, SKM w Warszawie oraz WKD. 

Przewozy międzynarodowe oraz w ruchu transgranicznym prowadziło 7 przewoźników kolejowych: 

Koleje Dolnośląskie, Koleje Małopolskie, Koleje Śląskie, Leo Express, PKP Intercity, POLREGIO oraz 

UBB. 

Przewozy okazjonalne wykonywało 7 przewoźników kolejowych: Cargo Master, Koleje Małopolskie, 

Parowozownia Wolsztyn, PKP Cargo, PKP SKM w Trójmieście, POLREGIO oraz SKPL Cargo. 
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Tab. 10. Oferta przewoźników pasażerskich w 2019 r. 

przewoźnik dostępność usługi 

liczba stacji 
pasażerskich 

w Polsce 
obsługiwanych 

przez 
przewoźnika

przewozy 

krajo
w

e 

m
ięd

zyn
aro

d
o

w
e 

kategorie pociągów 
w ramach służby 
publicznej (PSO) 

kategorie pociągów 
komercyjnych 

uruchamianych na 
podstawie decyzji o 

przyznaniu 
otwartego dostępu 

Arriva 

kujawsko-pomorskie 
mazowieckie 

pomorskie 
wielkopolskie 

94 ✔ 

osobowy; 
osobowy 

przyspieszony 
osobowy 

Koleje 
Dolnośląskie 

dolnośląskie 
lubuskie 

wielkopolskie 
237 ✔ ✔ 

osobowy; 
osobowy 

przyspieszony 

osobowy 
przyspieszony 

Koleje 
Małopolskie 

małopolskie 
podkarpackie 

świętokrzyskie 
97 ✔ ✔ 

osobowy; 
osobowy 

przyspieszony 

Koleje 
Mazowieckie 

lubelskie 
łódzkie 

mazowieckie 
podlaskie 

pomorskie 
świętokrzyskie 

warmińsko-mazurskie 

311 ✔ ✔ 

osobowy; 
osobowy 

przyspieszony 

osobowy 
przyspieszony 

Koleje Śląskie 
małopolskie 

opolskie 
śląskie 

210 ✔ ✔ 

osobowy; 
osobowy 

przyspieszony 

Koleje 
Wielkopolskie 

kujawsko-pomorskie 
lubuskie 
łódzkie 

wielkopolskie 

195 ✔ 

osobowy; 
osobowy 

przyspieszony 

Leo Express 
dolnośląskie 
małopolskie 

śląskie 
42 ✔ ✔ osobowy Leo Express 

Łódzka Kolej 
Aglomeracyjna 

łódzkie 
mazowieckie 106 ✔ 

ŁKA 
ŁKA Sprinter 

PKP Intercity cały kraj 4186 ✔ ✔ 
TLK 

IC 
EIP 
EIC 

PKP SKM 
w Trójmieście 

pomorskie 62 ✔ SKMT 

POLREGIO cały kraj 18717 ✔ ✔ 

osobowy 
REGIO 

interREGIO 
superREGIO 

SKM w Warszawie mazowieckie 44 ✔ osobowy 

UBB zachodniopomorskie 1 ✔ 

WKD mazowieckie 28 ✔ osobowy 

6 Liczba przedstawia wszystkie stacje pasażerskie na sieci kolejowej w Polsce, na których odnotowano więcej niż 100 zatrzymań 
pociągów przewoźnika w 2019 r. 
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Rys. 18. Udział przewoźników kolejowych w liczbie pasażerów przewiezionych w relacjach 
krajowych wojewódzkich7 w 2019 r. 

Kluczowym przewoźnikiem (30,9% liczby pasażerów) na rynku kolejowych przewozów wojewódzkich 

jest spółka POLREGIO, odpowiedzialna za realizację przewozów o charakterze służby publicznej 

na obszarze 15 województw. Podstawowa oferta przewoźnika w segmencie przewozów 

wojewódzkich to pociągi REGIO oraz pociągi osobowe (w ramach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej 

w Aglomeracji Krakowskiej). 

Niespełna 22% udziałów w rynku przewozów wojewódzkich należy do spółki Koleje Mazowieckie, 

wykonującej przewozy w ramach umowy z województwem mazowieckim. Przewoźnik uruchamia 

pociągi osobowe oraz osobowe przyspieszone. Koleje Mazowieckie stanowią jeden z filarów kolei 

w mieście stołecznym Warszawie, umożliwiając przejazd pociągiem posiadaczom biletów okresowych 

Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie na obszarze odpowiadającym strefom biletowym 

stołecznego organizatora publicznego transportu zbiorowego. 

Ponad 15% udziałów w rynku posiada przewoźnik PKP SKM w Trójmieście realizujący pracę 

przewozową na podstawie umowy z województwem pomorskim. Przewoźnik uruchamia pociągi 

kategorii SKMT na dziewięciu liniach regularnych w ramach Szybkiej Kolei Miejskiej oraz Pomorskiej 

Kolei Metropolitalnej. 

Prawie 8% udziałów w rynku należy do SKM w Warszawie należącej do miasta stołecznego. 

Przewoźnik wykonuje zadania związane z obsługą lokalnych połączeń w ramach usług publicznego 

transportu zbiorowego na terenie Warszawy oraz do miast aglomeracji warszawskiej. Szybka Kolej 

Miejska stanowi ważny element systemu transportu miejskiego stolicy oraz integruje ze sobą ruch 

regionalny z komunikacją aglomeracyjną. 

7  Przewoźnicy kolejowi będący operatorami publicznego transportu zbiorowego, zgodnie z treścią umów na wykonywanie 
przewozów pasażerskich o charakterze służby publicznej, kwalifikują pociągi osobowe jako wojewódzkie, nawet jeśli przewóz 
wykonywany jest do lokalizacji poza województwem macierzystym organizatora publicznego transportu zbiorowego. 
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Pozostali przewoźnicy kolejowi to Koleje Śląskie (ponad 7,2% udziałów w rynku), Koleje Dolnośląskie 

(4,8%), Koleje Wielkopolskie (4,3%), WKD (3,1%), Koleje Małopolskie (2,3%), Łódzka Kolej 

Aglomeracyjna (1,9%) oraz Arriva (0,8%). 

Rys. 19. Udział przewoźników kolejowych w liczbie pasażerów przewiezionych w relacjach 
krajowych międzywojewódzkich w 2019 r. 

Krajowe przewozy międzywojewódzkie zdominowała spółka PKP Intercity, uruchamiająca przewozy 

międzywojewódzkie pospieszne o charakterze służby publicznej oraz międzywojewódzkie 

ekspresowe na zasadach komercyjnych. Sieć połączeń spółki obejmuje cały kraj. Oferta spółki 

w przewozach krajowych ograniczona jest do czterech marek handlowych: 

• Express InterCity Premium (EIP) uruchamiane na zasadach komercyjnych, obsługiwane

elektrycznymi zespołami trakcyjnymi typu ED250 (Pendolino);

• Express InterCity (EIC) uruchamiane na zasadach komercyjnych, obsługiwane klasycznymi 

składami wagonowymi;

• InterCity (IC), obsługiwane elektrycznymi zespołami trakcyjnymi oraz klasycznymi składami

wagonowymi złożonymi z nowych lub zmodernizowanych wagonów;

• Twoje Linie Kolejowe (TLK), obsługiwane klasycznymi składami wagonowymi.

Niespełna 2% udziałów w rynku przewozów międzywojewódzkich uzyskał przewoźnik POLREGIO, 

który w 2019 r. uruchamiał pociągi międzywojewódzkie w relacjach Łódź – Warszawa (o charakterze 

służby publicznej w ramach marki handlowej interREGIO) oraz Katowice – Zator, Kraków – Zator, 

Ostrowiec Świętokrzyski – Wrocław Główny (komercyjne w ramach marki handlowej superREGIO). 

Ponad 1% udziałów w rynku osiągnął samorządowy przewoźnik Łódzka Kolej Aglomeracyjna 

realizujący przewozy międzywojewódzkie pospieszne o charakterze służby publicznej w relacji Łódź – 

Warszawa w ramach marki handlowej ŁKA Sprinter. Przewoźnik obsługuje połączenie tylko 

w weekendy oraz wybrane święta, wykorzystując w tym celu elektryczne zespoły trakcyjne Stadler 

FLIRT. 

Spółka Koleje Dolnośląskie osiągnęła 0,5% udziałów w rynku realizując połączenia 

międzywojewódzkie o charakterze służby publicznej w relacjach Wrocław – Rawicz, Krotoszyn – Jelcz 

Laskowice oraz Wrocław – Głogów.  

PKP Intercity
96,3%

POLREGIO
1,7%

Łódzka Kolej 
Aglomeracyjna

1,1%

Koleje Dolnośląskie
0,5%

Koleje 
Mazowieckie

0,3%

Arriva
0,2%



36 

Nieco mniej, bo 0,3% udziałów w rynku posiadała spółka Koleje Mazowieckie realizująca w okresie 

letnim komercyjne przewozy międzywojewódzkie w relacji Warszawa Zachodnia – Gdynia Główna – 

Ustka. 

Spółka Arriva RP posiadająca 0,2% udziałów realizowała przewozy międzywojewódzkie na zasadach 

komercyjnych, w relacji Bydgoszcz – Hel pod nazwą handlową „Słoneczny Patrol”. Przewoźnik 

uruchamiał pociągi na podstawie decyzji o przyznaniu otwartego dostępu. 

Rys. 20. Udział przewoźników kolejowych w liczbie pasażerów przewiezionych w relacjach 
międzynarodowych w 2019 r. 

Liderem rynku kolejowych przewozów międzynarodowych jest spółka PKP Intercity, która 

realizowała przewozy międzynarodowe pospieszne o charakterze służby publicznej oraz ekspresowe 

uruchamiane na zasadach komercyjnych. Pociągami przewoźnika można dojechać do Niemiec, Czech, 

Austrii, Słowacji, Węgier, Ukrainy, Białorusi, Rosji oraz Francji. Pociągi międzynarodowe przewoźnika 

służą również pasażerom na odcinkach krajowych. 

Ponad 11% udziałów w rynku przewozów międzynarodowych utrzymało niemieckie przedsiębiorstwo 

transportowe UBB, realizujące komercyjne przewozy międzynarodowe na trasie 

Świnoujście Centrum – Stralsund. Przewoźnik porusza się po infrastrukturze kolejowej należącej 

do UBB Polska, zarządcy infrastruktury zależnego od koncernu Deutsche Bahn. 

Aktywnym przewoźnikiem kolejowym w ruchu międzynarodowym jest spółka Koleje Dolnośląskie, 

która rozwija połączenia z miastami Niemiec oraz Czech, we współpracy z lokalnymi przewoźnikami 

zagranicznymi. Podmiot uruchamia połączenia kolejowe na trasach Wrocław – Dresden, Wrocław – 

Forst, Wrocław – Berlin, Wrocław – Lichkov, Szklarska Poręba – Liberec, Jelenia Góra – Gorlitz, 

Sędzisław – Trutnov oraz Wrocław – Adršpach. 

Ponad 3% udziałów w rynku posiada przewoźnik POLREGIO uruchamiający pociągi międzynarodowe 

w ruchu transgranicznym z Litwą (na trasie Białystok – Kowno), Białorusią (na trasie Terespol – 

Brześć), Słowacją (na trasach Rzeszów – Medzilaborce) oraz Niemcami (na trasach Gorzów 

Wielkopolski - Berlin, Szczecin - Berlin, Kostrzyn - Berlin, Szczecin - Luebeck, Szczecin - Angermuende, 

Zielona Góra - Frankfurt nad Odrą, Żagań – Forst oraz Zielona Góra - Goerlitz). 
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Niespełna 1% udziałów uzyskał czeski prywatny przewoźnik kolejowy Leo Express Global. W ramach 

połączeń międzynarodowych spółka realizowała okresowe przewozy międzynarodowe na podstawie 

decyzji o przyznaniu otwartego dostępu na trasie Praga – Kraków oraz przewozy o charakterze usług 

publicznych na trasie Praga – Wrocław, we współpracy z Kolejami Dolnośląskimi. 

Koleje Śląskie w ramach połączeń międzynarodowych realizowały wyłącznie przewozy w ruchu 

transgranicznym z Czechami na trasie Katowice – Bohumin oraz Cieszyn – Cesky Tesin. Natomiast 

Koleje Małopolskie uruchomiły sezonowe połączenia międzynarodowe na trasie Muszyna – Poprad-

Tatry. 

1.9. Sprzedaż i dystrybucja biletów 

Wykorzystanie nowoczesnych technologii sprzedaży biletów jest coraz popularniejsze. Sprzedaż 

biletów za pośrednictwem aplikacji lub interaktywnych systemów sprzedaży pozwala na dotarcie 

do osób poszukujących transportu, zmieniając dotychczasowe podejście do dystrybucji biletów 

kolejowych. Wykorzystanie tych rozwiązań pozwala na wygodny zakup biletu w dowolnym miejscu. 

Obserwowany spadek sprzedaży w stacjonarnych kasach biletowych ma również związek z rezygnacją 

przewoźników kolejowych z utrzymywania punktów sprzedaży biletów w mniejszych miastach 

na rzecz stacjonarnych automatów biletowych zlokalizowanych na peronach, w budynkach 

dworcowych lub w pociągach oraz sprzedaży mobilnej prowadzonej przez obsługę pokładową. 

Ostatnie rozwiązanie obciąża jednak w znacznym stopniu pracowników przewoźników kolejowych. 

Wśród pozostałych kanałów dystrybucji ujęte zostały m.in. bilety komunikacji miejskiej honorowane 

przez przewoźników samorządowych w ramach współpracy z organizatorami publicznego transportu 

zbiorowego. 

Tab. 11. Udział kanałów dystrybucji w latach 2016-2019 

kanał dystrybucji 
rok 

2019/2018 
2016 2017 2018 2019 

stacjonarne kasy biletowe 56,0% 54,2% 51,2% 46,5% -4,7 p.p. 

obsługa pokładowa 
(drużyny konduktorskie) 

16,1% 14,5% 15,0% 16,2% +1,2 p.p. 

aplikacje oraz internetowe 
systemy sprzedaży 

5,4% 7,7% 10,7% 14,3% +3,6 p.p. 

automaty stacjonarne 
(na stacjach pasażerskich) 

6,0% 6,8% 7,4% 6,6% -0,8 p.p. 

automaty mobilne 
(w pojazdach) 

0,4% 1,0% 1,0% 0,6% -0,4 p.p. 

pozostałe 16,1% 15,7% 14,8% 15,8% +1,0 p.p. 

Na podstawie biletów jednorazowych w 2019 r. zrealizowano niespełna 45,3% podróży środkami 

transportu kolejowego. Niewiele ponad 45,3% podróży koleją zrealizowano na podstawie biletów 

okresowych, będących w ofercie kolejowych przewoźników pasażerskich. Ponad 9,4% podróży 

zrealizowano w ramach biletów komunikacji miejskiej lub innych ofert specjalnych. Struktura 

sprzedaży biletów jest zmienna w zależności od przewoźnika. 
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Na podstawie biletów normalnych zrealizowano w 2019 r. prawie 41,4% wszystkich podróży. 

Przewozy zrealizowane na podstawie ustawowych uprawnień do ulgowego przejazdu stanowiły 

prawie 32%, natomiast niespełna 26,8% przejazdów koleją zrealizowano na podstawie 

oferty handlowej. U niektórych przewoźników oferta ulg handlowych i promocji jest tak rozbudowana, 

że biletów w taryfie normalnej sprzedawanych jest mniej niż 1/3. 

Rys. 21. Udział liczby pasażerów według rodzajów biletów (jednorazowe, pozostałe) w 2019 r. 

Rys. 22. Udział liczby pasażerów według rodzajów biletów (normalne, ulgowe) w 2019 r. 
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1.10. Podstawowe dane o punktualności pociągów pasażerskich 

Kolejowi przewoźnicy pasażerscy w 2019 r. uruchomili ponad 1,7 miliona pociągów pasażerskich, 

z czego 1,3 miliona dotarła punktualnie do stacji przeznaczenia. Zatem średnio każdego dnia 

uruchamiano ponad 4 701 pociągów pasażerskich, z czego prawie 3 686 dojeżdżało punktualnie. 

W uproszczeniu należy przyjąć, że 20% uruchomionych w 2019 r. pociągów zmagała się na trasie 

przejazdu z trudnościami, które w bezpośredni lub pośredni sposób uniemożliwiała realizację 

przewozu w zaplanowany sposób. 

UTK w celu ujednolicenia danych pozyskiwanych w zakresie punktualności w wybranych krajach Unii 

Europejskiej w 2019 r. zmodyfikował zakres oraz sposób prezentacji danych, w tym również sposób 

przyjmowania współczynnika punktualności na przybyciu. Próg punktualności został podniesiony 

do 5 minut i 59 sekund, z obowiązujących uprzednio 4 minut i 59 sekund. Zastosowana metoda jest 

zgodna z rozliczeniami rekompensaty za opóźnienia pomiędzy zarządcą infrastruktury kolejowej, 

a pasażerskimi przewoźnikami kolejowymi. 

Najlepszym pod względem punktualności miesiącem 2019 r. był luty, w którym na przybyciu 

punktualność kształtowała się na poziomie 94,34%, natomiast najniższy poziom punktualności 

odnotowano w październiku – 89,46%. W ciągu roku zauważalny był również stały spadek 

punktualności na przybyciu. Przez cztery kwartały wartość współczynnika uległa zmniejszeniu 

o 1,31 p.p. Na niską wartość współczynnika w IV kwartale 2019 r. największy wpływ miały

m.in. zdarzenia związane z uszkodzeniami urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Rys. 23. Punktualność na przybyciu w 2019 r. (przy opóźnieniach powyżej 5 minut i 59 sekund) 
w podziale kwartalnym 

Rys. 24. Punktualność na przybyciu w poszczególnych miesiącach 2019 r. (przy opóźnieniach 
powyżej 5 minut i 59 sekund) w podziale miesięcznym 
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Rys. 25. Liczba pociągów uruchomionych, punktualnych oraz opóźnionych w 2019 r. 

Najwięcej pociągów pasażerskich uruchomiono w wakacyjnym szczycie przewozowym: w lipcu 

(ponad 151 tys.) oraz sierpniu (blisko 150 tys.). Natomiast najmniej w lutym (niespełna 133 tys.). 

Wpływ na ogólną liczbę uruchomionych pociągów w miesiącu ma również liczba dni w poszczególnych 

miesiącach, dlatego należy uwzględnić również parametr dotyczący średniej dziennej liczby 

uruchomionych pociągów przypadającej na dany miesiąc, a ta wynosiła 4 743. Najlepszym miesiącem 

pod tym względem był lipiec – 4 882 pociągi dziennie, a najgorszym listopad – 4 595. 

Rys. 26. Średni czas opóźnień (w minutach) w 2019 r. na stacji końcowej 

Średni roczny czas opóźnień pociągów pasażerskich dla wszystkich opóźnień wyniósł 540 sekund 

(9 minut). Natomiast dla opóźnień wynoszących powyżej 5 minut i 59 sekund było to 1 289 sekund 

(20 minut i 42 sekund). Największy średni czas opóźnień pociągów pasażerskich w ujęciu miesięcznym 
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odnotowano w czerwcu, zaś w przypadku opóźnień pociągów na stacji końcowej powyżej 

5 min i 59 sekund był to sierpień, na co w największym stopniu wpłynęła liczba przewozów 

dalekobieżnych.  

Najbardziej punktualnym przewoźnikiem w 2019 r. była WKD8. Przewoźnik ten realizuje przewóz 

ok. 3% pasażerów w Polsce. Średnio pasażerowie WKD podróżują na odległość 15,1 km. Podobny 

wynik wskaźnika punktualności mają również przewoźnicy PKP SKM w Trójmieście oraz UBB. 

W przypadku przewoźnika UBB realizuje on przewozy wyłącznie na krótkim odcinku 1,44 km 

należącym do zarządcy UBB Polska, dlatego zaistnienie możliwości utrudnień w jego kursowaniu 

przewoźnika jest marginalne.   

Rys. 27. Punktualność na przybyciu w 2019 r. (przy opóźnieniach powyżej 5 minut i 59 sekund) 
w podziale na kolejowych przewoźników pasażerskich9 

Najmniejszą punktualność spośród przewoźników funkcjonujących wg rozkładu jazdy odnotowała 

spółka PKP Intercity, dla której średnia punktualność w 2019 r. wyniosła 80,7%. Najniższe wartości 

wskaźnika spółka odnotowała w styczniu oraz październiku. PKP Intercity odpowiada za większość 

8 Z zastrzeżeniem, że zarządca infrastruktury WKD nie posiada systemów zliczających opóźnienia poniżej granicy 5 minut. 
9  Pociągi przewoźników ODEG i České dráhy realizują ruch tranzytowy, ich punktualność mierzona jest na terenie Polski 
na jednej stacji oraz na stacjach granicznych 
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przewozów dalekobieżnych, co skutkuje znacznie większą możliwością zaistnienia ryzyka wystąpienia 

opóźnień. 

W październiku aż dziewięciu przewoźników pasażerskich odnotowało najniższą punktualność. Było 

to związane m.in. z pożarem na stacji przekaźnikowej w Leszczynach w województwie śląskim. 

Zdarzenie to potwierdza, że kolej jest systemem bardzo silnie powiązanym pod względem 

współoddziaływania zjawisk i współodpowiedzialności w zakresie powstawania opóźnień na sieci 

kolejowej. 

Tab. 12. Dane o liczbie pociągów i zatrzymaniach na stacjach pośrednich w 2019 r. na sieci PKP PLK 

przewoźnik 
liczba 

uruchomionych 
pociągów 

liczba 
zatrzymań 

pociągów na 
stacjach 

średnia liczba 
zatrzymań 
na 1 pociąg 

współczynnik 
punktualności 

na stacjach 
pośrednich 

średnie opóźnienie 
dla pociągu 

opóźnionego powyżej 
5 minut 

Arriva RP 41 002 532 456 13 95,10% 16 min 32 s 

Cargo Master 236 849 4 74,79% 16 min 46 s 

České dráhy 2 737 8 163 310 93,37% 16 min 0 s 

Koleje Dolnośląskie 107 577 1 672 248 16 88,83% 14 min 41 s 

Koleje Małopolskie 39 371 651 790 17 92,66% 14 min 5 s 

Koleje Mazowieckie 270 035 5 063 964 19 93,49% 17 min 17 s 

Koleje Śląskie 127 659 2 288 804 18 88,94% 13 min 24 s 

Koleje Wielkopolskie 73 263 1 374 656 19 93,87% 16 min 20 s 

Leo Express 307 3 482 11 80,99% 18 min 5 s 

Łódzka Kolej Aglomeracyjna 57 234 699 604 12 94,74% 13 min 57 s 

ODEG Ostdeutsche 7 783 23 347 311 94,00% 13 min 20 s 

Parowozownia Wolsztyn 48 108 2 99,07% 8 min 0 s 

PKP Cargo 158 760 5 83,95% 19 min 36 s 

PKP Intercity 137 305 2 202 649 16 80,88% 24 min 18 s 

PKP SKM w Trójmieście 95 320 2 202 169 23 98,14% 11 min 56 s 

POLREGIO 593 717 10 023 143 17 91,64% 16 min 13 s 

SKPL Cargo 1 066 17 128 16 91,36% 22 min 6 s 

SKM w Warszawie 84 593 1 417 155 17 95,62% 13 min 6 s 

Opracowanie własne na podstawie danych PKP PLK 

Dane o zatrzymaniach pociągów na stacjach oraz wartości współczynników punktualności oraz 

średniego opóźnienia dla pociągów opóźnionych powyżej 5 minut  59 sek. pozwalają zauważyć 

znaczące różnice między przewoźnikami. Podczas gdy POLREGIO uruchamiało dziennie 

1 626 pociągów, a każdy z nich zatrzymywał się średnio 17 razy na stacjach, pozostali przewoźnicy 

10 Dane PKP PLK uwzględniają postoje na stacjach Głuchołazy, Jindrichov ve Slezsku, Mikulovice 
11 Dane PKP PLK uwzględniają postoje na stacjach Krzewina Zgorzelecka, Hagenwerder, Hirschfelde 
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uruchamiają ich od ok. 100 do 350 (wyjątkiem są Koleje Mazowieckie uruchamiające blisko 

740 pociągów dziennie). W wypadku uruchamiania tak dużej liczby pociągów możliwość wystąpienia 

zdarzeń, w wyniku których dojdzie do opóźnienia pociągu, jest znacznie większa, a liczba opóźnień jest 

proporcjonalna do liczby realizowanych przewozów. Przewoźnik PKP Intercity uruchomił w 2019 r. 

ponad 137 tys. pociągów, co oznacza średnio ponad 375 pociągów dziennie. Co trzecie zatrzymanie 

każdego pociągu PKP Intercity obarczone było opóźnieniem większym niż 5 minut 59 sekund (średni 

czas jego trwania to ponad 24 minuty). Pasażer PKP Intercity podróżuje na znacznie większy dystans 

niż pasażer kolei regionalnych czy aglomeracyjnych. Średnia odległość podróży jednego pasażera 

wynosi, w przypadku tego przewoźnika, ponad 200 km. Podczas gdy w przypadku kolei regionalnych 

nie przekracza ona przeważnie 50 km. U większości przewoźników regionalnych i aglomeracyjnych 

czas opóźnienia pociągu na stacji zatrzymania wyniósł ok. 15 minut. W przypadku przewoźników 

uruchamiających dużą liczbę pociągów oraz operujących na dłuższych trasach możliwość wystąpienia 

zdarzeń, w wyniku których może dojść do opóźnienia pociągu jest znacznie większa, a liczba opóźnień 

jest tak naprawdę proporcjonalna w stosunku do liczby realizowanych przewozów. 

1.11. Przewozy pasażerskie w Polsce na tle innych krajów Europy 

W Polsce wzrost liczby przewiezionych pasażerów między 2018 r. a 2019 r. wyniósł 8,3%. Dane 

z innych krajów europejskich nie są jeszcze oficjalnie dostępne. UTK zwrócił się bezpośrednio 

do przedstawicieli regulatorów rynku w krajach zrzeszonych w IRG-Rail. Wstępne wyniki na temat 

liczby pasażerów w 2019 r. otrzymano od 11 państw. Z zestawienia dynamiki widać, że wzrost 

odnotowała większość z nich. Największy wzrost liczby pasażerów odnotowała Grecja – z 19,4 mln 

do 22,4 mln (wzrost o 15,5%). Wśród badanych państw Polska ze wzrostem na poziomie 8,3% była 

na drugim miejscu. Spadek liczby pasażerów odnotowano z kolei na Węgrzech i w Chorwacji. 

Rys. 28. Dynamika zmian liczby pasażerów w wybranych krajach Europy 2018/2017 

W momencie publikacji sprawozdania oficjalne dane dotyczące pasażerskiego rynku kolejowego 

w Europie obejmują 2018 r. i opublikowane zostały w marcu 2020 r. w raporcie IRG-Rail. 

Przedstawiają wybrane parametry i wskaźniki porównawcze krajów na rynku europejskim. 

15,5%

8,3% 7,9% 7,7%
6,7%

6,1%

2,6% 2,5% 2,2%

0,01%

-0,7%
-2,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%



44 

Rys. 29. Wskaźnik wykonanej pracy przewozowej na mieszkańca danego kraju w 2018 r. 
(pas-km/1 mieszkańca) 

Dane na wykresie pokazują średnią wielkość pracy przewozowej na jednego mieszkańca wybranych 

krajów zrzeszonych w monitorowanych krajach w 2018 r. Praca przewozowa na mieszkańca różni się 

znacznie w całej Europie. Szwajcaria, Austria i Francja to kraje o największej wielkości pracy 

przewozowej (liczba pasażerokilometrów na mieszkańca). W Szwajcarii przeciętny obywatel 

przejechał pociągiem 2410 km, w Austrii 1502 km, a we Francji 1373 km. Łączna odległość, jaką 

pokonał pociągiem przeciętny mieszkaniec Polski, wynosi 545 km. Biorąc pod uwagę, że średnio 

mieszkaniec Polski podróżuje koleją 8 razy w ciągu roku, można obliczyć, że przeciętna podróż 

zrealizowana została na dystansie ok. 68 km.  

Porównując Polskę do Austrii warto zauważyć, że w 2018 r. w obydwu krajach przewieziono podobną 

liczbę pasażerów – 310 mln. W Austrii była to rekordowa liczba pasażerów, w Polsce również liczba 

pasażerów przekroczyła 300 mln po raz pierwszy od kilku lat, jednakże biorąc pod uwagę, że liczba 

mieszkańców Austrii wynosi ok. 8,9 mln, a Polski ok. 38 mln widać jak duża jest dysproporcja 

w wielkości wskaźnika wykorzystania. Podczas gdy przeciętny mieszkaniec Polski 8 razy w ciągu roku 

korzysta z kolei, przeciętny Austriak wykonuje w tym czasie prawie 35 podróży. 
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Rys. 30. Wskaźnik obłożenia pociągu w monitorowanych krajach w 2018 r. 
(liczba pasażerów/pociąg) 

IRG-Rail badało również wskaźnik obłożenia pociągu wśród krajów członkowskich, które sprawozdały 

dane o swoim rynku. Warto zauważyć, że wskaźnik obłożenia różni się od wskaźnika zajętości miejsc, 

który wyrażany jest w procentach i wskazuje, w jakim stopniu pociągi jeżdżą zapełnione. 

Wskaźnik obłożenia pociągu liczony jest jako iloraz łącznej pracy przewozowej (wyrażonej 

w pasażerokilometrach) przez całkowitą pracę eksploatacyjną (wyrażoną w pociągokilometrach) 

i wskazuje przeciętną liczbę zajętych miejsc w pociągu (albo przeciętną liczbę pasażerów na 1 pociąg). 

Wśród krajów, które sprawozdały swoje dane, było to 134 pasażerów na 1 pociąg. Poziom wskaźnika 

wyższy od średniej odnotowano we Francji, gdzie przeciętnie pociągiem podróżuje 235 pasażerów. 

Było to spowodowane wykorzystaniem taboru o większej przepustowości przez główne i zasiedziałe 

przedsiębiorstwo kolejowe SNCF do realizacji usług należącego do niego „taniego przewoźnika” 

Ouigo, a także lepszymi wskaźnikami wykorzystania pozostałych usług podczas strajków na kolei 

w II kwartale 2018 r. 

Średnia liczba pasażerów w pociągu w Polsce wynosi 126 osób. Plasuje nas poniżej średniej za Wielką 

Brytanią, Finlandią i Holandią, ale przez Niemcami i Austrią.  
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Rys. 31. Udział przewozów krajowych i międzynarodowych w monitorowanych krajach IRG-Rail 
wg pracy przewozowej w 2018 r. 

W monitorowanych krajach średni udział w ruchu międzynarodowym w 2018 r. wg wykonanej pracy 

przewozowej był bardzo niski i wyniósł 6%. W niektórych krajach, takich jak Hiszpania, Grecja 

i Norwegia, udział w ruchu międzynarodowym wynosił nawet mniej niż 3%. Udział w ruchu 

międzynarodowym powyżej średniej (tj. 6%) odnotowano w ośmiu krajach, wśród których 

największym udziałem pracy przewozowej w pociągach międzynarodowych wykazały Austria, 

Luksemburg i Litwa. W Austrii wysoki udział w ruchu międzynarodowym (23%) wynika głównie 

z położenia geograficznego tego kraju. Wszystkie pociągi dalekobieżne kursujące przez Austrię 

ze wschodu na zachód i w odwrotnym kierunku muszą jechać między Salzburgiem a Tyrolem przez 

terytorium Niemiec. 
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Przewozy pasażerskie 

Ponadto, ponieważ wiele obszarów miejskich, takich jak Wiedeń, Salzburg i Innsbruck, znajduje się 

w pobliżu granicy, Austria ma wiele pociągów regionalnych / podmiejskich, które jeżdżą 

do/z sąsiedniego kraju i dlatego są uważane za międzynarodowe. To samo dotyczy Luksemburga, 

w którym ruch międzynarodowy osiągnął 29% całkowitego ruchu pasażerskiego. Ponadto duża część 

pracowników dojeżdża do Luksemburga z krajów sąsiednich (zwłaszcza Francji). 

W Polsce udział pracy przewozowej w ruchu międzynarodowym kształtuje się na poziomie 4% i jest 

niższy od średniej z badanych krajów o 2 p.p. Pasażerowie podróżują w ruchu międzynarodowym 

głównie pociągami PKP Intercity. Oferta transgraniczna przewoźników regionalnych oraz realizowana 

w ramach otwartego dostępu z roku na rok rośnie. 

Rys. 32. Udział usług o charakterze usług publicznych (PSO) i usług o charakterze komercyjnym 
w oparciu o wykonaną pracę eksploatacyjną w monitorowanych krajach IRG-Rail 
w 2018 r. 
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Średnio we wszystkich monitorowanych krajach usługi objęte PSO stanowiły 82% liczby 

pociągokilometrów oferowanych na rynku pasażerskim. 

W jedenastu krajach udział PSO wg pracy eksploatacyjnej jest wyższy niż 95% (Belgia, Chorwacja, 

Estonia, Finlandia, Węgry, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Rumunia, Słowenia i Wielka Brytania). 

W Belgii udział PSO pociągokilometrów wynosi 96%, ponieważ cała krajowa kolejowa usługa 

pasażerska jest zorganizowana na podstawie umów PSO, a udział usług międzynarodowych 

o charakterze komercyjnym jest ograniczony. W Wielkiej Brytanii udział PSO wg zrealizowanych 

pociągokilometrów wynosi 98%.

W niektórych krajach, takich jak Portugalia, Szwecja, Hiszpania, Francja Austria, Serbia i Włochy udział 

usług nieobjętych usługami o charakterze użyteczności publicznej jest na poziomie powyżej średniej 

wynoszącej 18%. Portugalia jest jedynym krajem spośród badanych, w którym udział pracy 

eksploatacyjnej w ramach przewozów komercyjnych jest większy niż PSO. 

W Polsce udział PSO wg wykonanej pracy eksploatacyjnej wynosił w 2018 r. 93%, a udział pozostałych 

usług 7%. Wg wykonanej pracy przewozowej udział PSO był mniejszy i wynosił 89%, a pozostałe 

11% stanowiły pasażerokilometry zrealizowane w ramach świadczenia usług komercyjnych. 

W przypadku Polski jest to wytłumaczalne działalnością przewoźnika PKP Intercity, który z racji 

realizowanych usług dalekobieżnych i o charakterze komercyjnym realizuje stosunkowo dużą pracę 

przewozową. 
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2. Przewozy towarowe

2.1. Podstawowe parametry rynku przewozów towarowych

W 2019 r. kolej w Polsce przewiozła blisko 236,4 mln ton ładunków. Rok wcześniej przewieziono 

250,3 mln ton. Oznacza to spadek o 5,5% (13,9 mln ton). Miesiącami z najniższymi wynikami 

przewozów były grudzień (17,5 mln ton) oraz czerwiec (18,6 mln ton).  

Spadek w 2019 r. nastąpił po dwóch latach z rzędu wzrostu masy przewiezionych towarów. Wynik 

za 2019 r. najbardziej zbliżony jest do tego z 2010 r.   

W 2019 r. intensywną działalność przewozową rozpoczęły podmioty, które stosunkowo krótko 

istnieją na rynku. Dane za 2019 r. pozwalają również zauważyć rosnące zainteresowanie wejściem 

na rynek przez nowych przewoźników. Usługi towarowego transportu kolejowego świadczyli 

m.in. operatorzy logistyczni, przewoźnicy należący do międzynarodowych przedsiębiorstw

kolejowych, a także przedsiębiorstwa produkcyjne (np. producenci kruszyw).

Rys. 33. Masa ładunków w kolejowych przewozach towarowych w latach 2010–2019 

Praca przewozowa w 2019 r. wyniosła 55,9,mld tonokilometrów i była niższa niż w 2018 r. 

o 3,7 mld tonokilometrów (spadek o 6,3%). Dynamika spadku pracy przewozowej była więc wyższa 

od dynamiki spadku masy przewiezionych ładunków. Pomimo spadku był to i tak drugi najlepszy wynik 

ostatniej dekady. Wynika to m.in. ze wzrostu długości realizowanych tras. Wiele z relacji 

np. w transporcie intermodalnym to trasy tranzytowe lub międzynarodowe, których dystans potrafi 

przekraczać 500 km. Pomimo tego w 2019 r. średnia odległość przewozu jednej tony ładunku spadła

o 2 km do 236 km (spadek o 1%).
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Przewozy towarowe 

Rys. 34. Praca przewozowa w kolejowych przewozach towarowych w latach 2010–2019 

Rys. 35. Praca eksploatacyjna w kolejowych przewozach towarowych w latach 2010–2019 

Od 2012 r. praca eksploatacyjna utrzymywała się na stałym poziomie. W latach 2017 i 2018 nastąpił 

wzrost tego parametru. Mogło być to skutkiem większej liczby relacji międzynarodowych, jak również 

zamknięć torowych i objazdów. Należy mieć na uwadze, że w kalkulacji pracy eksploatacyjnej 

uwzględniona jest praca wszystkich pojazdów, także przejazdy lokomotyw luzem, jak również składów 

próżnych wagonów. 
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2.2. Główne grupy towarowe 

Przewozy towarów z wykorzystaniem kolei w największym stopniu związane są z kilkoma grupami 

towarów. W ostatnich latach na znaczeniu zyskał transport związany bardziej z produktami 

przetworzonymi czy skonteneryzowanymi. Jeszcze bardziej widoczne było to w 2019 r., w którym 

wykorzystanie kolei do transportu węgla czy kruszyw znacząco spadło w stosunku do 2018 r. 

Jednocześnie w 2019 r. w dalszym ciągu wzrastał udział transportu intermodalnego, co jest szerzej 

opisane w rozdziale 3. 

W 2019 r. największy udział w transporcie pod względem przewiezionej masy miały następujące grupy 

towarowe: 

• Węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny – 38,5% , z czego 98,5% stanowił węgiel

kamienny;

• Rudy metali i pozostałe produkty górnictwa i kopalnictwa (w tym rudy żelaza oraz kruszywo,

piasek, żwir i gliny) – 27,4%. Na ten wynik w 75,1% wpłynęły przewozy kruszyw; 

• Koks, brykiety, produkty rafinacji ropy naftowej,– 11,8%. W ramach tej grupy produkty

rafinacji ropy naftowej stanowiły 65,1% jej wyniku. 

Powyższe trzy grupy stanowiły 77,7% masy netto towarów przewiezionych przez przewoźników 

towarowych w 2019 r., tj. 183,7 mln ton.  

Spadek w grupie „Węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny” wyniósł 7,4%, a w grupie 

„Rudy metali i pozostałe produkty górnictwa i kopalnictwa (w tym rudy żelaza oraz kruszywo, piasek, 

żwir i gliny)” 8,4%. Łącznie oznaczało to o ponad 12,8 mln ton mniej w ramach tych grup w stosunku 

do 2018 r. Grupą, w której spadek w wartościach bezwzględnych również przekroczył ponad 

milion ton, była „Metale, wyroby metalowe gotowe (z wyłączeniem maszyn i urządzeń)” – 1,1 mln ton.  

Porównując dane za lata 2010-2019 widoczny jest utrzymujący się spadek przewozów węgla 

kamiennego. Pomimo że udział węgla w produkcji energii w Polsce nadal jest dominujący, to stopniowe 

zmiany w polityce energetycznej i wykorzystywanie nowych bloków energetycznych znacząco 

wpływa na wyniki przewozowe tej grupy. Dynamika pozostałych grup wskazuje na stosunkowo duży 

w dalszym ciągu wpływ na wartości całego rynku grupy rudy metali i wyrobów górnictwa, jednakże 

stopniowo rośnie znaczenie przewozów produktów rafinacji, zaś w pozostałych grupach występuje 

duże zróżnicowanie dynamiki zmian.  

W stosunku do 2018 r. grupa „Towary nieidentyfikowalne” odnotowała nominalnie największy wzrost 

masy – o blisko 1,9 mln ton (13%). Wpływ na wzrost wyników może mieć wykorzystanie kontenerów 

do wykonywania przewozów ładunków, które wcześniej były transportowane w wagonach 

konwencjonalnej. Zgodnie ze standardową klasyfikacją towarów do celów statystyk transportu, 

do grupy towarów nieidentyfikowalnych należą te, które z jakichkolwiek powodów nie zostały 

zdefiniowane i nie przyporządkowane do grup z sekcji od 01 do 16 zgodnie z klasyfikacją NST 2007. 

Dotyczy to także towarów przewożonych w kontenerach lub nadwoziach wymiennych, których nie 

można zdefiniować.  

Procentowo największy wzrost odnotowały grupy: 

• meble, pozostałe wyroby gotowe – 52,2%;
• produkty spożywcze, napoje i wyroby tytoniowe – 24,3%;
• maszyny, urządzenia, sprzęt elektryczny i elektroniczny – 21,5%;
• sprzęt transportowy – 16,7%.
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Tab. 13. Klasyfikacja NST 2007 

sekcja opis 

01 Produkty rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa; ryby i pozostałe produkty rybołówstwa i rybactwa 

02 Węgiel kamienny i brunatny; ropa naftowa i gaz ziemny 

03 Rudy metali i inne produkty górnictwa i kopalnictwa; torf; uran i tor 

04 Produkty spożywcze, napoje i tytoń 

05 Wyroby włókiennicze i odzieżowe; skóra i produkty skórzane 

06 Drewno i wyroby z drewna oraz z korka (z wyłączeniem mebli); artykuły ze słomy i z materiałów 
do wyplatania; masa włóknista, papier i wyroby z papieru; druki i zapisane nośniki informacji 

07 Koks, brykiety, produkty rafinacji ropy naftowej 

08 Chemikalia, produkty chemiczne, włókna sztuczne; produkty z gumy i tworzyw sztucznych; paliwo 
jądrowe 

09 Inne niemetaliczne wyroby mineralne 

10 Metale podstawowe; wyroby metalowe gotowe, z wyłączeniem maszyn i wyposażenia 

11 
Maszyny i sprzęt gdzie indziej niesklasyfikowane; urządzenia biurowe i komputery; maszyny 
i urządzenia gdzie indziej niesklasyfikowane; sprzęt i urządzenia radiowe, telewizyjne 
i komunikacyjne; narzędzia medyczne, precyzyjne i optyczne; zegarki i zegary 

12 Sprzęt transportowy 

13 Meble; inne wyroby, gdzie indziej niesklasyfikowane 

14 Surowce wtórne; odpady miejskie i inne odpady 

15 Listy, paczki 

16 Wyposażenie i materiały wykorzystywane w transporcie towarów 

17 
Towary przewożone w ramach przeprowadzek mieszkaniowych i biurowych; bagaż 
transportowany oddzielnie od pasażera; pojazdy silnikowe przewożone do naprawy; inne towary 
nierynkowe gdzie indziej niesklasyfikowane 

18 Towary pogrupowane: zbiór różnych rodzajów towarów transportowanych razem 

19 Towary, których nie można zdefiniować: towary, których z jakichkolwiek powodów nie można 
zdefiniować, a przez to przypisać do grup 01–16 

20 Inne towary gdzie indziej niesklasyfikowane 
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Rys. 36. Dynamika przewozu surowców wg przetransportowanej masy w latach 2010-2019 
(2010 r. = 0%) 

Wykonana praca przewozowa w transporcie ładunków w 2019 r. wyniosła łącznie 55,9 mld tono-km. 

Na ten wynik składają się przede wszystkim przewozy trzech głównych grup:  

• Rudy metali, produkty górnictwa i kopalnictwa – 15,7 mld tono-km;
• Węgiel kamienny, brunatny, ropa, gaz – 15,2 mld tono-km;
• Koks, brykiety, produkty rafinacji ropy naftowej – 9,5 mld tono-km.

Praca przewozowa wykonana przy transporcie produktów z grupy „Rudy metali, produkty górnictwa 

i kopalnictwa” oraz grupy „Węgiel kamienny, brunatny, ropa, gaz” stanowiła łącznie 55,2% całej 

wykonanej pracy przewozowej.  

Średnia odległość, na jaką w transporcie kolejowym przewożony jest węgiel, wynosi 163 km. 

Dla produktów rafinacji dystans ten wynosi ok. 366 km. Na średnią odległość transportu węgla 

kamiennego wpływają m.in. przewozy na stosunkowo niewielkie odległości realizowane w obszarach 

przemysłowych np. Śląska lub do stacji znajdujących się w sąsiedztwie placów składowych na terenach 

przygranicznych .  
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Rys. 37. Średnia odległość przewozu wybranych grup ładunków w 2019 r. 

W przypadku transportu dwóch grup: „Towary nieidentyfikowalne” oraz „Puste opakowania” wartość 

średniej odległości jest zbliżona (344 km i 355 km), co wynika z realizacji dużej części relacji w ramach 

stałych cyklicznych połączeń – między terminalami, z i do portów oraz w komunikacji 

międzynarodowej.  

W przypadku transportu ładunków na odległości powyżej 300 km w dużej mierze ich transport 

związany jest z komunikacją międzynarodową. Przewóz międzynarodowy ma zwłaszcza duże 

znaczenie w przypadku grup związanych z transportem intermodalnym, jak również z dobrami wysoko 

przetworzonymi, stanowiąc często znaczący udział w całościowym wyniku grupy.  

Wpływ komunikacji międzynarodowej na wartości parametrów przewozowych jest widoczny 

zwłaszcza w przypadku pracy przewozowej. W przypadku części grup widoczny jest bardzo szeroki 

zakres produktów, które wchodzą w zakres pojedynczej grupy. Dotyczy to np. grupy „Rudy metali 

i pozostałe produkty górnictwa i kopalnictwa”. Podczas gdy transport kruszyw w bardzo dużym 

stopniu związany jest z transportem krajowym, transport rud jest ściśle powiązany z importem. 

Przewozy międzynarodowe zostały szerzej omówiony w rozdziale „Przewozy towarowe 

w komunikacji międzynarodowej” (2.8). 
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Rys. 38. Udział wybranej komunikacji w wartości pracy przewozowej grup towarowych w 2019 r. 
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Przewozy towarowe 

Tab. 14. Główne grupy towarowe przewożone przez przewoźników towarowych w 2019 r. 

przewoźnik 

węgiel 
kamienny, 

brunatny, ropa 
naftowa i gaz 

ziemny 

rudy metali 
i pozostałe 
produkty 
górnictwa 

i kopalnictwa 

koks, brykiety, 
produkty 

rafinacji ropy 
naftowej 

chemikalia, produkty 
chemiczne, włókna 

sztuczne, wyroby z gumy i 
tworzyw sztucznych, 

paliwo jądrowe 

metale, wyroby metalowe 
gotowe (z wyłączeniem 

maszyn oraz wyposażenia) 

Alza Cargo ✔ ✔ ✔ ✔
Barter ✔ ✔
B.R.S. ✔

Bartex ✔ ✔
Bartex Plus ✔

Captrain Polska ✔ ✔ ✔ ✔
Cargo Master ✔

Cargo PTT ✔
CD Cargo Poland ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

CL Łosośna ✔ ✔
Ciech Cargo ✔ ✔ ✔

Colas Rail ✔ ✔
CTL Logistics ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
CTL Północ ✔ ✔ ✔ ✔

DB Cargo Polska ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
DB Cargo Spedkol ✔

Depol ✔
Ecco Rail ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
EP Cargo ✔ ✔ ✔
Eurotrans ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Freightliner PL ✔ ✔ ✔
HSL Polska ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Grupa Azoty „Koltar” ✔ ✔ ✔
Inter Cargo ✔ ✔ ✔ ✔

IRT ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
JSW Logistics ✔ ✔

Karpiel ✔
Kolej Bałtycka ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
KP Kotlarnia ✔ ✔

LTC ✔ ✔
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przewoźnik 

węgiel 
kamienny, 

brunatny, ropa 
naftowa i gaz 

ziemny 

rudy metali 
i pozostałe 
produkty 
górnictwa 

i kopalnictwa 

koks, brykiety, 
produkty 

rafinacji ropy 
naftowej 

chemikalia, produkty 
chemiczne, włókna 

sztuczne, wyroby z gumy i 
tworzyw sztucznych, 

paliwo jądrowe 

metale, wyroby metalowe 
gotowe (z wyłączeniem 

maszyn oraz wyposażenia) 

Lotos Kolej ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
LTE Polska ✔ ✔ ✔

LW Bogdanka ✔
Majkoltrans ✔ ✔

Moris ✔
Olavion ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

ORLEN KolTrans ✔ ✔ ✔
PKP Cargo ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

PKP Cargo International ✔
PKP Cargo Service ✔ ✔ ✔

PKP LHS ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Pol-Miedź Trans ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

POZ BRUK ✔
PPMT ✔

PUK Kolprem ✔ ✔ ✔ ✔
Rail Cargo ✔ ✔ ✔
Rail Polska ✔ ✔ ✔ ✔

Rail STM ✔ ✔ ✔
Railpolonia ✔

Silva LS ✔
SKPL Cargo ✔

STK ✔ ✔ ✔ ✔
Swietelsky Rail Polska ✔

Tabor Rail ✔ ✔
Torpol ✔ ✔

Trakcja PRKiI ✔ ✔
Transchem ✔ ✔ ✔

Wiskol ✔ ✔
ZIK Sandomierz ✔ ✔

ZUE ✔
Agnieszka Dolata ✔



59 

Przewozy towarowe 

Zgodnie z deklaracjami towary sklasyfikowane do grupy „Węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa 

i gaz ziemny” były przewożone przez 39 przewoźników. W przypadku grupy „Rudy metali, produkty 

górnictwa i kopalnictwa” liczba ta wyniosła 51. Tak wielu przewoźników realizowało transport tego 

rodzaju ładunków m.in. ze względu na dużą liczbę kierunków transportu ładunków potrzeby 

inwestycji kolejowych. W przypadku pozostałych grup przewóz realizowany jest wyłącznie przez kilka, 

kilkanaście podmiotów. Tak jest np. w przypadku sprzętu transportowego czy produktów 

spożywczych. 

Tab. 15. Wielkość przewiezionej masy wg grup towarów (w tys. ton) oraz udział w rynku w 2019 r. 

masa towarów 

grupy towarowe ogółem (tys. ton) udział w rynku [%] 

ogółem 236 396,270 100,00% 

Produkty rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybactwa i rybołówstwa 2 931,595 1,24% 

w tym zboża 520,084 0,22% 

Węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny 91 091,339 38,53% 

w tym węgiel kamienny 89 736,371 37,96% 

Rudy metali i pozostałe produkty górnictwa i kopalnictwa 64 777,058 27,40% 

w tym 
rudy żelaza 9 878,301 4,18% 

kruszywo, piasek, żwir, gliny 48 668,227 20,59% 

Produkty spożywcze, napoje i wyroby tytoniowe 1 735,705 0,73% 

Wyroby włókiennicze i odzież, skóry i produkty skórzane 14,404 0,01% 

Drewno wyroby z drewna i korka, słomy, papier i wyroby z papieru, wyroby 
poligraficzne oraz nagrania 

2 149,923 0,91% 

Koks, brykiety, produkty rafinacji ropy naftowej 27 823,018 11,77% 

w tym produkty rafinacji ropy naftowej 18 100,416 7,66% 

Chemikalia, produkty chemiczne, włókna sztuczne, wyroby z gumy i tworzyw 
sztucznych, paliwo jądrowe 

10 041,382 4,25% 

Wyroby z pozostałych surowców niemetalicznych 2 932,647 1,24% 

w tym 
cement, wapno, gips 2 469,072 1,04% 

pozostałe materiały budowlane 328,314 0,14% 

Metale, wyroby metalowe gotowe (z wyłączeniem maszyn i urządzeń) 9 219,169 3,90% 

Maszyny, urządzenia, sprzęt elektryczny i elektroniczny 250,081 0,11% 

Sprzęt transportowy 1 431,277 0,61% 

Meble, pozostałe wyroby gotowe 281,139 0,12% 

Surowce wtórne, odpady komunalne 2 829,441 1,20% 

Przesyłki listowe oraz paczki i przesyłki kurierskie 0,144 0,0001% 

Puste opakowania 1 292,886 0,55% 

Ładunki przewożone w trakcie przeprowadzki, pozostałe ładunki niebędące 
przedmiotem handlu 

5,432 0,002% 

Towary mieszane, bez spożywczych 414,866 0,18% 

Towary nieidentyfikowalne 16 470,174 6,97% 

Pozostałe towary 704,588 0,30% 
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Rys. 39. Udział przetransportowanych grup towarowych wg masy w latach 2017-2019 

1,24%

0,22%

38,53%

37,96%

27,40%

4,18%

20,59%

0,73%

0,01%

0,91%

11,77%

7,66%

4,25%

1,24%

1,04%

0,14%

3,90%

0,11%

0,61%

0,12%

1,20%

0,0001%

0,55%

0,002%

0,18%

6,97%

0,30%

1,47%

0,28%

39,16%

38,29%

28,25%

4,59%

21,05%

0,56%

0,01%

0,84%

11,22%

7,10%

3,90%

1,31%

1,10%

0,17%

4,12%

0,08%

0,49%

0,07%

1,31%

0,0001%

0,55%

0,00%

0,35%

5,82%

0,49%

1,66%

0,32%

40,46%

39,72%

25,95%

4,58%

18,20%

0,61%

0,01%

0,80%

11,50%

7,14%

4,09%

1,33%

1,11%

0,20%

3,97%

0,10%

0,38%

0,03%

1,54%

0,00002%

0,44%

0,000%

0,79%

4,08%

2,26%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

produkty rolnictwa

w tym zboża

węgiel kamienny, brunatny, ropa, gaz

w tym węgiel kamienny

rudy metali, produkty górnictwa i
kopalnictwa

w tym rudy żelaza

w tym kruszywo, piasek, żwir, gliny

produkty spożywcze

wyroby włókiennicze i odzież, skóry

drewno wyroby z drewna i korka

koks, brykiety, produkty rafinacji ropy
naftowej

w tym produkty rafinacji ropy naftowej

chemikalia, produkty chemiczne

surowce niemetaliczne

w tym cement, wapno, gips

w tym pozostałe materiały budowlane

metale, wyroby metalowe

maszyny, urządzenia, sprzęt elektroniczny

sprzęt transportowy

meble, pozostałe wyroby gotowe

surowce wtórne, odpady komunalne

przesyłki listowe oraz paczki

puste opakowania

ładunki niebędące przedmiotem handlu

towary mieszane, bez spożywczych

towary nieidentyfikowalne

pozostałe towary

2019

2018

2017



61 

Przewozy towarowe 

Tab. 16. Wielkość wykonanej pracy przewozowej wg grup towarów (w tys. tono-km) oraz udział 
w rynku w 2019 r. 

praca przewozowa 

grupy towarowe ogółem (tys. ton) udział w rynku [%] 

ogółem 55 905 458 100,00% 

Produkty rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybactwa i rybołówstwa 911 678 1,63% 

w tym zboża 184 956 0,33% 

Węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny 15 185 671 27,16% 

w tym węgiel kamienny 14 630 848 26,17% 

Rudy metali i pozostałe produkty górnictwa i kopalnictwa 15 661 146 28,01% 

w tym 
rudy żelaza 3 880 453 6,94% 

kruszywo, piasek, żwir, gliny 10 103 764 18,07% 

Produkty spożywcze, napoje i wyroby tytoniowe 415 392 0,74% 

Wyroby włókiennicze i odzież, skóry i produkty skórzane 654 0,001% 

Drewno wyroby z drewna i korka, słomy, papier i wyroby z papieru, wyroby 
poligraficzne oraz nagrania 

400 454 0,72% 

Koks, brykiety, produkty rafinacji ropy naftowej 9 511 347 17,01% 

w tym produkty rafinacji ropy naftowej 6 627 721 11,86% 

Chemikalia, produkty chemiczne, włókna sztuczne, wyroby z gumy 
i tworzyw sztucznych, paliwo jądrowe 

3 160 444 5,65% 

Wyroby z pozostałych surowców niemetalicznych 796 381 1,42% 

w tym 
cement, wapno, gips 695 669 1,24% 

pozostałe materiały budowlane 66 513 0,12% 

Metale, wyroby metalowe gotowe (z wyłączeniem maszyn i urządzeń) 2 102 664 3,76% 

Maszyny, urządzenia, sprzęt elektryczny i elektroniczny 57 377 0,10% 

Sprzęt transportowy 488 653 0,87% 

Meble, pozostałe wyroby gotowe 117 924 0,21% 

Surowce wtórne, odpady komunalne 761 081 1,36% 

Przesyłki listowe oraz paczki i przesyłki kurierskie 2,304 0,000004% 

Puste opakowania 445 294 0,80% 

Ładunki przewożone w trakcie przeprowadzki, pozostałe ładunki niebędące 
przedmiotem handlu 

974,6 0,002% 

Towary mieszane, bez spożywczych 63 042 0,11% 

Towary nieidentyfikowalne 5 766 422 10,31% 

Pozostałe towary 58 856 0,11% 



62 

Rys. 40. Udział przetransportowanych grup towarowych wg pracy przewozowej w latach 
2017-2019 
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Przewozy towarowe 

Rys. 41. Zmiany wolumenu przewozów poszczególnych grup towarowych w 2019 r. w stosunku 
do 2018 r. 
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2.3. Prędkości pociągów towarowych 

Do wyliczenia prędkości pociągów towarowych zastosowano metodykę analogiczną do stosowanej 

w poprzednich latach. Średnia prędkość handlowa jest ilorazem długości trasy (liczonej w kilometrach) 

i czasu przejazdu (w godzinach). Prędkość średnioroczna wynikająca z deklaracji przewoźników 

kolejowych została zindeksowana udziałem poszczególnych podmiotów rynku pod względem pracy 

eksploatacyjnej. Średnią prędkość dla przewozów intermodalnych zindeksowano liczbą pociągów.  

Rys. 42. Średnia prędkość handlowa pociągów towarowych ogółem i pociągów intermodalnych 
w Polsce w latach 2013–2019 (w km/h) 
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w szczególności na głównych trasach, na których transportowane są jednostki transportu 

intermodalnego.  

W przypadku określania średnich prędkości powinny zostać wzięte pod uwagę elementy stanowiące 

pewne zaburzenie wyników. Do najważniejszych należą odcinki o dość niskich prędkościach 

stanowiące jednak znaczny udział w generowaniu potoków ruchu. Należą do nich między innymi 

odcinki graniczne znajdujące się na wschodzie naszego kraju. Dodatkowo zwrócić uwagę należy na to, 

że prędkość pociągów poruszających się po sieci jest jednym z elementów procesu logistycznego, 

na który składa się między innymi terminowość dostaw, ich kompletność itp. Niewątpliwie wzrost 

prędkości wpływa korzystnie na koszty wykonania usługi przewozu, a co za tym idzie powinien 

przekładać się na cenę i jakość usług oferowanych przez sektor przewozów kolejowych. A to natomiast 

ma kluczowy wpływ na konkurencyjność kolei towarowej na szerokorozumianym rynku TSL. 
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Rys. 43. Średnia prędkość handlowa pociągów w relacji Rykoszyn – Oderbruke w latach 
2018-2019 

Rys. 44. Średnia prędkość handlowa pociągów w relacji Płock Trzepowo – Świnoujście w latach 
2018-2019 
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Rys. 45. Średnia prędkość handlowa pociągów w relacji Rogoźnica – Białystok w latach 2018-2019 

Rys. 46. Średnia prędkość handlowa pociągów w relacji Zebrzydowice – Korsze w latach 
2018-2019 
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2.4. Licencjonowanie przewoźników towarowych 

Na koniec 2019 r. aktywne licencje (z wyłączeniem zawieszonych), uprawniające do realizacji 
działalności posiadało 101 przewoźników kolejowych. W całym 2019 r. 85 przewoźników wykazało 
realizację pracy eksploatacyjnej (czyli chociaż 1 przejazd luzem lub składem próżnym), z czego 
71 wykazało przewóz masy. 

W 2019 r. Prezes UTK udzielił 9 licencji przewoźnika kolejowego, z czego: 

• 6 licencji na wykonywanie przewozów towarowych:
− Stalserwis Batory;

− IRT;

− CMC Poland;

− Cognor;

− Cedrob;

− Damian Żur prowadzący działalność pod nazwą FDM-REW Damian Żur;

• 2 licencje na wykonywanie przewozów towarowych i świadczenie usług trakcyjnych:
− CL Cargo Logistics;

− GT Rail;

• 1 licencję na wykonywanie przewozów towarowych, przewozów pasażerskich i świadczenie 
usług trakcyjnych (Railtrans Poland). 

Ponadto jeden przewoźnik kolejowy (Mobil Lok Service). rozszerzył licencjonowaną działalność 
o wykonywanie przewozów towarowych i przewozów pasażerskich.

Jednemu przewoźnikowi (B.R.S.) odwieszono licencję na wykonywanie przewozów towarowych. 

Jeden przewoźnik kolejowy wykonujący przewozy na infrastrukturze kolei wąskotorowej 
(Piaseczyńsko-Grójeckie Towarzystwo Kolei Wąskotorowej), posiadający licencję na wykonywanie 
przewozów kolejowych osób i rzeczy, zmienił zakres licencjonowanej działalności, ograniczając 
go wyłącznie do przewozu osób.  

Prezes UTK cofnął licencję przewoźnika kolejowego dla PNI Warszawa oraz stwierdził wygaśnięcie 
licencji dla Grupy Azoty "Kolzap" i F.H.U. Orion Kolej.  

Sześciu podmiotom zmieniono zakres posiadanej licencji przewoźnika kolejowego, rozszerzając 
go o świadczenie usług trakcyjnych (Inter Cargo, Railpolonia, Pol-Miedź Trans, Barter, HSL Polska, 
Karpiel).  

W 2019 r. przeprowadzone zostały konsultacje 12  wśród przedsiębiorców działających na rynku 
transportu towarów, w tym przedsiębiorców, którzy w 2019 r. ubiegali się lub uzyskali licencję 
przewoźnika kolejowego, w celu poznania przyczyn podjęcia przez nich decyzji o zamiarze 
samodzielnego podjęcia przewozów kolejowych. Większość bowiem przedsiębiorstw 
zainteresowanych uzyskaniem w 2019 r. licencji przewoźnika kolejowego działa na rynku stali, złomu, 
kruszyw bądź budowlanym oraz usług wspomagających kolej, albo jest w pośredni lub bezpośredni 
sposób związana z istniejącymi na rynku przewoźnikami kolejowymi. 

Wśród wskazanych, głównych przesłanek należy wymienić: 

• konieczność optymalizacji procesów logistycznych;
• niezadawalająca jakość świadczonych przez przewoźników usług przewozowych;
• wolę uniezależnienia się od dotychczasowych usługodawców (przewoźników zewnętrznych);
• dążenie do budowania nowych rozwiązań logistycznych na rynku kolejowym.

Uniezależnienie się operacyjne od przewoźników zewnętrznych powinno w opinii wnioskujących 

o licencję zwiększyć kontrolę nad całym łańcuchem dostaw, a kontrola procesu transportu powinna 

dać możliwość optymalizacji operacji oraz kosztów. 

12 Na podstawie art. 13 ust. 3 pkt 1b ustawy o transporcie kolejowym. 
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Interesującym przykładem jest spółka Cedrob (hodowca drobiu, producent mięsa drobiowego, pasz 
i nawozów), niezwiązana dotąd z rynkiem kolejowym, ale dostrzegająca duży potencjał w rozwoju 
transportu intermodalnego dla własnych potrzeb. Wyniki przeprowadzonych konsultacji wskazały, 
że główną przyczyną chęci podjęcia działalności przewozowej przez ww. podmioty była potrzeba 
optymalizacji procesów logistycznych wynikająca z niezadawalającej jakości świadczonych usług przez 
zewnętrznych przewoźników kolejowych (w tym m.in. długotrwałe przygotowanie ofert, opóźnienia 
w podstawieniu wagonów lub odmowa realizacji zlecenia), a także zamiar budowy nowych rozwiązań 
logistycznych na rynku krajowym. W opinii wnioskujących uniezależnienie się operacyjne 
od przewoźników zewnętrznych powinno zwiększyć kontrolę nad całym łańcuchem dostaw, a nadzór 
nad procesem transportu powinna dać możliwość optymalizacji operacji, jak również kosztów. 

Rys. 47. Liczba licencjonowanych przewoźników uprawnionych do realizacji przewozów 
i funkcjonujących na rynku kolejowym w latach 2010-2019 

Od 2017 r. przewoźnicy kolejowi mają obowiązek posiadać zabezpieczenie finansowe 

odpowiedzialności cywilnej (OC) 13 . Dlatego minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC 

przewoźnika kolejowego, zawieranego w 2019 r., wynosiła równowartość w złotych odpowiednio: 

• 100 000 EUR, tj. 430 160,00 PLN w odniesieniu do przewoźnika kolejowego posiadającego 

licencję na wykonywanie przewozów kolejowych, wykonującego przewozy wyłącznie 

po liniach kolejowych wąskotorowych; 

• 250 000 EUR, tj. 1 075 400,00 PLN w odniesieniu do przewoźnika kolejowego wykonującego 

przewozy wyłącznie po infrastrukturze kolejowej, której jest zarządcą;

• 2 500 000 EUR, tj. 10 754 000,00 PLN w odniesieniu do pozostałych przewoźników.

Przeprowadzone w 2018 r. przez Prezesa UTK badanie dowiodło, że przewoźnicy dostosowali sumę 

gwarancyjną ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej do kwot określonych przepisami prawa. 

W wyniku wprowadzonych zmian prawnych sumy gwarancyjne ubezpieczeń OC wzrosły wśród 

przewoźników ubezpieczonych dotychczas na kwoty poniżej 10 mln PLN. Przed zmianą prawną 

w 2017 r. 63% przewoźników było ubezpieczonych na kwoty poniżej 10 mln PLN. Po zmianach 

prawnych w 2018 r. poziom ubezpieczenia powyżej 10 mln PLN miało 96% przewoźników. Wśród 

13 Średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski 2 stycznia 2019 r. wynosi 4,3016 PLN (tabela nr 001/A/NBP/2019). 
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przebadanych w 2018 r. przewoźników objętych obowiązkiem ubezpieczenia na kwotę 2,5 mln EUR, 

44% podmiotów posiadało ubezpieczenie o sumie gwarancyjnej wyższej niż minimalna wymagana 

przepisami prawa, a 8% było ubezpieczonych w wysokości ponad 50 mln PLN. Analiza poziomu 

ubezpieczenia przewoźników towarowych wykazała, że przewoźnicy towarowi ubezpieczeni na kwoty 

powyżej 50 mln PLN realizują niespełna 15% pracy przewozowej. 

2.5. Rynek przewoźników towarowych 

W 2019 r. udział w rynku trzech największych przewoźników - PKP Cargo, DB Cargo Polska i Lotos 

Kolej wyniósł prawie 63% pod względem przetransportowanej masy i ponad 59% pod względem 

wykonanej pracy przewozowej. Pozostałą część rynku należała do mniejszych firm. Rynek kolejowego 

transportu towarów w Polsce posiada potencjał rozwoju. Coraz więcej firm zainteresowanych jest 

realizacją przewozów kolejowych we własnym zakresie.  

W 2019 r. dominującą pozycję na polskim rynku przewozów towarowych posiadała spółka PKP Cargo, 

która odnotowała 40,4% udziałów w rynku wg masy przewiezionych towarów. Pomimo przewiezienia 

w 2019 r. blisko 95,4 mln ton przewoźnik odnotował spadek o ponad 13,6 mln ton w stosunku 

do 2018 r. – co oznacza wyniki niższe o ponad 12,5%. Udział PKP Cargo w rynku pod względem 

przewiezionej masy w stosunku do 2018 r. spadł o 3,2 p.p. 

Wzrost udziału w rynku o 0,6 p.p. (wzrost wolumenu przewozów o 1,2 mln ton) odnotowała spółka 

PKP Cargo Service. Natomiast DB Cargo Polska w 2019 r. odnotowała wzrost o 0,5 p.p. jeśli chodzi 

o udział tej spółki w rynku w stosunku do roku poprzedniego. Co ciekawe uzyskała wspomniany wzrost

udziału w rynku pomimo spadku wolumenu przewiezionej masy o 1,1 mln ton w stosunku do 2018 r. 

Warto zauważyć, że innymi spółkami, których wzrost udziału w rynku był istotny to: Orlen KolTrans 

(0,5 p.p. – wzrost o 0,8 mln ton) oraz Lotos Kolej (0,3 p.p. – wzrost o 0,3 mln ton).
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Rys. 48. Udział w rynku największych przewoźników wg masy przewiezionych towarów 
na koniec 2019 r. 

W 21 spółkach udział procentowy w rynku wg masy przekroczył wartość 0,5%. W przypadku pracy 

przewozowej udział w rynku powyżej 0,5% zanotowały 22 spółki. Praca przewozowa wykonana przez 

PKP Cargo wyniosła 24,6 mld tono-km i spadła prawie o 4,3 mld tono-km w stosunku do 2018 r. 

(spadek udziału rynkowego wg pracy przewozowej o 4,4 p.p.). 

W przypadku spółek, u których udział pod względem pracy przewozowej przekroczył 0,5%, największy 

wzrost wystąpił w LTC oraz Lotos Kolej (w obu blisko o 0,9 p.p.). Ponadto zwiększenie udziałów 

zanotowano w Kolprem (blisko 0,5 p.p.), Orlen KolTrans (ponad 0,4 p.p.). W spółkach: PCC Intermodal, 

Railpolonia, LTE Polska oraz Inter Cargo wzrost udziału w rynku przewozów wyniósł ponad 0,3 p.p., 

zaś w DB Cargo Polska i Captrain Polska  wyniósł on prawie o 0,3 p.p. 

Rys. 49. Udział w rynku największych przewoźników wg pracy przewozowej na koniec 2019 r. 
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Tab. 17. Struktura rynku przewoźników towarowych wg przewiezionej masy w Polsce w latach 
2015-2019 – dane dla przewoźników posiadających udział w rynku powyżej 0,5% 
na koniec 2019 r.   

przewoźnik 
rok 

2015 2016 2017 2018 2019 

PKP Cargo 47,48% 43,87% 44,24% 43,57% 40,35% 

DB Cargo Polska 17,71% 17,99% 17,88% 16,41% 16,91% 

Lotos Kolej 5,61% 5,70% 5,56% 5,00% 5,42% 

PKP LHS 4,30% 4,48% 4,20% 4,28% 4,13% 

CTL Logistics 3,58% 4,31% 3,84% 4,12% 3,55% 

PUK Kolprem 2,23% 2,73% 2,87% 3,03% 3,32% 

Orlen KolTrans 1,45% 1,61% 1,81% 2,08% 2,55% 

Freightliner PL 2,52% 2,27% 2,27% 2,47% 2,46% 

Pol-Miedż Trans 2,33% 2,26% 2,20% 1,82% 1,87% 

Rail Polska 1,39% 1,61% 1,68% 1,70% 1,61% 

Captrain Polska 0,42% 0,64% 0,77% 1,18% 1,37% 

CD Cargo Poland 0,15% 0,95% 1,33% 1,53% 1,33% 

PKP Cargo Service 0,20% 0,30% 0,54% 0,74% 1,29% 

Ciech Cargo 1,02% 1,23% 1,26% 1,20% 1,19% 

KP Kotlarnia 1,36% 1,13% 1,12% 1,26% 1,00% 

Inter Cargo 0,23% 0,63% 0,78% 0,85% 0,98% 

PCC Intermodal - - 0,04% 0,68% 0,87% 

LTE Polska - - 0,15% 0,47% 0,72% 

JSW Logistics 0,41% 0,66% 0,63% 0,54% 0,65% 

Ecco Rail 0,36% 0,60% 0,65% 0,55% 0,58% 

HSL Polska 0,29% 0,22% 0,26% 0,58% 0,56% 

Pozostali 6,96% 6,81% 5,92% 5,95% 7,30% 
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Tab. 18. Struktura rynku przewozów towarowych wg wykonanej pracy przewozowej w Polsce 
w latach 2015-2019 – dane dla przewoźników posiadających udział rynkowy powyżej 
0,5% na koniec 2019 r.  

przewoźnik 
rok 

2015 2016 2017 2018 2019 

PKP Cargo 55,66% 51,37% 51,43% 48,35% 43,92% 

Lotos Kolej 9,91% 10,20% 9,76% 8,94% 9,79% 

DB Cargo Polska 5,17% 5,21% 5,32% 5,40% 5,66% 

PKP LHS  6,24% 6,58% 5,68% 5,69% 5,44% 

CTL Logistics  5,75% 5,94% 4,47% 4,65% 3,95% 

Orlen KolTrans 2,23% 2,27% 2,84% 3,27% 3,71% 

Freightliner PL 2,74% 2,83% 2,91% 3,21% 3,17% 

Inter Cargo 0,07% 0,53% 1,50% 2,02% 2,33% 

Captrain Polska 0,36% 1,05% 1,11% 1,72% 1,97% 

PUK Kolprem 0,94% 1,29% 1,30% 1,43% 1,89% 

Pol-Miedź Trans 1,96% 1,87% 1,89% 1,67% 1,80% 

Rail Polska 1,63% 1,72% 1,74% 1,55% 1,75% 

CD Cargo Poland 0,08% 0,66% 1,55% 2,18% 1,75% 

PCC Intermodal - - 0,02% 0,83% 1,19% 

LTE Polska - - 0,22% 0,69% 1,02% 

Ciech Cargo 0,87% 1,05% 1,05% 1,07% 0,98% 

STK 1,09% 1,10% 1,60% 1,52% 0,94% 

LTC - - - 0,005% 0,87% 

Olavion - - - - 0,83% 

Ecco Rail  0,61% 0,94% 1,00% 0,77% 0,82% 

Railpolonia - 0,00003% - 0,24% 0,60% 

HSL Polska 0,02% 0,02% 0,07% 0,40% 0,58% 

Pozostali 4,69% 5,37% 4,54% 4,39% 5,05% 



73 

Przewozy towarowe 

2.6. Zatrudnienie u przewoźników towarowych 

W 2019 r. w sektorze przewozów towarowych pracowały 28 332 osoby. Analizując poziom 

zatrudnienia od 2010 r. do 2017 r., zauważalny był ciągły spadek zatrudnionych na kolei. W 2018 r. 

i w 2019 r. zaobserwowano wzrost liczby zatrudnionych. Wiąże się to m.in. z pojawieniem się nowych 

przewoźników na rynku oraz dodatnim bilansem zatrudnienia w większości istniejących spółek. 

Rys. 50. Zatrudnienie w sektorze przewozów towarowych w latach 2010-2019 (liczba osób) 

Największy pracodawca na rynku – PKP Cargo (61% zatrudnionych) odnotował ok. 1% spadek liczby 

pracowników. Największy przyrost liczby nowych pracowników odnotowały spółki Freightliner PL 

oraz Lotos Kolej. Łączny bilans rynku jest dodatni, ponieważ powstało 56 nowych miejsc pracy 

w porównaniu do 2018 r. 

Rys. 51. Struktura zatrudnienia przewoźników towarowych w 2019 r. 

Udział pracowników Grupy DB Cargo, grupy CTL, Lotos Kolej, Kolprem, PKP LHS oraz Pol-Miedź Trans 

w ogóle zatrudnionych na rynku kształtuje się w granicach 3-4%. Pozostałe spółki na rynku zatrudniają 

w sumie 20% ogólnej liczby pracowników. 
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Tab. 19. Struktura zatrudnienia wszystkich pracowników bezpośrednio związanych z ruchem 
pociągów zatrudnionych u przewoźników towarowych w latach 2018-2019 

zawody regulowane 
rok 

zmiana 2019/2018 
2018 2019 

ogółem 16 292 16 275 

maszynista 8 352 8 198 -2% 

ustawiacz 2 325 2 317 -0% 

rewident taboru 2 074 2 114 +2% 

kierownik pociągu 1 286 1 329 +3% 

manewrowy 886 929 +5% 

prowadzący pojazdy kolejowe 579 619 +7% 

dyżurny ruchu 503 471 -6% 

toromistrz 133 158 +19% 

nastawniczy 92 89 -3% 

automatyk 48 41 -15% 

dróżnik przejazdowy 14 11 -21% 

Osoby posiadające uprawnienia do wykonywania zawodów bezpośrednio związanych z ruchem 

pociągów stanowiły w 2019 r. 57% ogółu zatrudnionych u przewoźników towarowych. Liczba 

zatrudnionych w zawodach regulowanych ogółem spadła o 17. Największą grupę stanowisk stanowili 

maszyniści (8198), ustawiacze (2317), rewidenci taboru (2114) i kierownicy pociągu (1329). 

Tab. 20. Struktura wiekowa maszynistów zatrudnionych u przewoźników towarowych w latach 
2018-2019 

rok struktura wiekowa pracownicy 
do 30 lat 

pracownicy 
od 30 do 50 lat 

pracownicy 
powyżej 50 lat 

2018 
w ekwiwalentach czasu pracy 742 4 028 3 364 

udział procentowy 9% 50% 41% 

2019 
w ekwiwalentach czasu pracy 938 3 817 3 904 

udział procentowy 11% 44% 45% 

zmiana 2019/2018 +26% -5% +16% 

Przedstawiona struktura wiekowa zatrudnienia pokazuje dominujący udział ekwiwalentów czasu 

pracy maszynistów powyżej 50 roku życia (45%). W porównaniu do 2018 r. udział ten wzrósł o 4 p.p. 
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m.in. za sprawą przejścia części maszynistów ze średniego przedziału wiekowego 30-50 lat

(w tej grupie nastąpił spadek udziału ekwiwalentów czasu pracy z 50% do 44%).

Pozytywnie należy odebrać wzrost liczby ekwiwalentów czasu pracy maszynistów poniżej 30 roku 

życia z 7% w 2018 r. do 9% w 2019 r.  

Duży udział osób powyżej 50 lat w ogólnej liczbie pracowników może prowadzić do powstania luki 

pokoleniowej, co może mieć negatywny wpływ na dostępność maszynistów na rynku pracy, a co za tym 

idzie funkcjonowanie przewozów kolejowych. 

2.7. Wyniki finansowe przewoźników towarów 

Trzeci rok z rzędu obserwujemy wzrost wyników finansowych spółek funkcjonujących na rynku 

przewozów towarowych. W 2019 r. odnotowano wzrost przychodów i kosztów działalności 

operacyjnej u przewoźników towarowych. Dynamika wzrostu była jednakże dużo wyższa w przypadku 

kosztów działalności operacyjnej. Poniesione koszty wzrosły z 8,06 mld PLN w 2018 r. do 8,28 mld PLN 

w 2019 r. (wzrost o 2,8%). W tym samym czasie przychody wzrosły o 0,4% (z 8,75 mld PLN 

do 8,79 mld PLN). Dochodowość rynku w dalszym ciągu pozostaje na wysokim poziomie, pomimo 

spadku z 690 mln w 2018 r. do 510 mln w 2019 r.  

Rys. 52. Wyniki działalności przewoźników towarowych (mld PLN) w latach 2010-2019 
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Rys. 53. Procentowy udział różnych rodzajów kosztów działalności na wybranej próbie 
reprezentatywnych przedsiębiorstw 

W 2019 r. zasadniczą część w strukturze kosztów przewoźników towarowych stanowiły koszty 

pracownicze (33%). Koszty dostępu do infrastruktury poniesione wobec zarządców stanowiły 13%, 

tyle samo koszt zakupionej energii (paliwa płynne i energia elektryczna – trakcyjna). Odpisy 

amortyzacyjne stanowią 14% kosztów. 27% wydatków przewoźników towarowych stanowią 

pozostałe koszty. 

2.8. Przewozy towarowe w komunikacji międzynarodowej 

W 2019 r. przewozy towarowe w komunikacji międzynarodowej wykonywało 37 licencjonowanych 

przewoźników, którzy przetransportowali ponad 78,1 mln ton i wykonali pracę przewozową 

na poziomie 25,1 mld tonokilometrów. Przewieziona masa w porównaniu z rokiem ubiegłym spadła 

o 5,3%, przy jednoczesnym spadku wykonanej pracy przewozowej o 5,2%.

Rys. 54. Masa przewiezionych towarów w komunikacji krajowej i międzynarodowej 
w latach 2014-2019 
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Rys. 55. Praca przewozowa w transporcie towarów w komunikacji krajowej i międzynarodowej 
w latach 2014-2019 

W 2019 r. w imporcie odnotowano spadek przewiezionej masy towarowej o 7% oraz wykonanej pracy 

przewozowej o 6,3% rok do roku. Porównując do eksportu i tranzytu to w imporcie przewieziono 

największą masę i wykonano największą pracę przewozową – odpowiednio ponad 45,9 mln ton 

i 12,9 mld tono-km. 

W eksporcie w porównaniu do roku poprzedniego spadł wolumenu przewiezionej masy o 4,2% przy 

jednoczesnym spadku pracy przewozowej o 8,5%. Przewieziona masa to 24,3 mln ton, a praca 

przewozowa to 7,3 mld tono-km. 

W tranzycie, porównując do 2018 r. nastąpił wzrost w masie o 2,7% przy jednoczesnym wzroście 

wykonanej pracy przewozowej o 4%. W tranzycie przez Polskę przewieziono blisko 7,9 mln ton masy 

towarowej, a praca przewozowa wyniosła 4,8 mld tono-km. 
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Ze względu na odległości, na jakie odbywają się przewozy w tej komunikacji (w 2019 r. średnio około 

321 km), ich udział w rynku według wykonanej pracy przewozowej jest odpowiednio wyższy. 

Na koniec 2017 r. udział przewozów międzynarodowych w rynku według wykonanej pracy 
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Zwiększyła się również odległość przewozów w tranzycie. Jednocześnie z racji tego, że tranzyt odbywa 

się przez terytorium całego kraju, charakteryzował się on najdłuższą średnią odległością wynoszącą 

611,5 km. Oznacza to wzrost o 7,6 km w porównaniu z rokiem wcześniejszym. W eksporcie o 14,4 km 

zmniejszyła się odległość przewozów – do 302,2 km. W wielu przypadkach na zmniejszenie 

przepustowości i wydłużenie czasów przejazdu wpłynęły prowadzone prace remontowe.  
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Tab. 21. Średnia odległość (w km) przewozu jednej tony ładunku w komunikacji międzynarodowej 
w latach 2014-2019 

przewóz 
rok 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

import 282,51 288,64 287,75 280,27 279,44 281,57 

eksport 318,95 328,22 329,85 294,04 316,58 302,17 

tranzyt 616,00 616,57 565,88 612,03 603,90 611,54 

W przewozach w komunikacji międzynarodowej w dalszym ciągu największy udział posiadały spółki 

grupy PKP (PKP Cargo i PKP LHS). Ich łączny udział na koniec 2019 r. wyniósł: wg masy – 59,3%, 

a wg pracy przewozowej – 57,2%.  

Wśród spółek, których udział przekroczył 2%, DB Cargo Polska osiągnęła udział wg masy blisko 8,0% 

oraz wykonanej pracy przewozowej 9,7%, CTL Logistics 5,1% i 5,2%, Lotos Kolej 3,0% i 3,6%, CD Cargo 

3,0% i 2,8% , Inter Cargo, 2,9% i 5,2% oraz Captrain Polska 2,4% i 2,5%. 

Rys. 56. Udział przewoźników w komunikacji międzynarodowej w 2019 r. wg masy (powyżej 1,0%) 
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Rys. 57. Udział przewoźników w komunikacji międzynarodowej w 2019 r. wg pracy przewozowej 
(powyżej 1,0%) 

Analizując strukturę towarów w przewozach międzynarodowych, podobnie jak w latach poprzednich, 

pomimo spadku w stosunku do 2018 r., zwraca uwagę znaczący udział przewozów węgla kamiennego. 
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z 20% w 2018 r. do ponad 22% w 2019 r Spadek importu węgla był efektem zwiększonych zapasów 
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Tab. 22. Grupy towarów transportowanych w komunikacji międzynarodowej w 2019 r. 

grupy towarów 

eksport import tranzyt 

masa 
praca 

przewozowa 
masa 

praca 
przewozowa 

masa 
praca 

przewozowa 

tysięcy ton tys. tono-km tysięcy ton tys. tono-km tysięcy ton tys. tono-km 

ogółem 24 277,1 7 335 790,4 45 962,1 12 941 375,7 7 874,3 4 815 398,1 

produkty rolnictwa, łowiectwa, 
leśnictwa, rybactwa  

i rybołówstwa 
369,6 111 025,2 1 632,9 432 258,3 81,6 48 924,7 

w tym zboża 141,0 36 556,3 262,0 93 783,5 3,6 2 503,7 

węgiel kamienny, brunatny, ropa 
naftowa i gaz ziemny 

4 759,1 558 255,5 14 693,3 4 220 280,0 1 952,7 1 315 469,9 

w tym węgiel kamienny 4 582,8 551 833,8 14 382,6 4 206 132,4 1 819,4 1 222 102,3 

rudy metali i pozostałe produkty 
górnictwa i kopalnictwa 

2 048,0 837 522,0 9 664,1 3 455 872,4 1 636,5 980 057,9 

w tym 
rudy żelaza 53,5 25 540,5 6 462,8 2 872 822,5 1 285,6 787 681,6 

kruszywo, piasek, żwir, 
gliny 

799,4 357 131,3 2 072,2 297 648,3 0,0 0,0 

produkty spożywcze, napoje i wyroby 
tytoniowe 

374,1 113 738,9 848,7 112 051,7 22,7 5 124,4 

wyroby włókiennicze i odzież, skóry 
i produkty skórzane 

1,1 23,0 12,4 237,5 0,9 393,5 

drewno, wyroby z drewna i korka (bez 
mebli), wyroby ze słomy, papier i 

wyroby z papieru, wyroby 
poligraficzne oraz nagrania 

dźwiękowe 

374,2 80 547,0 1 432,0 209 506,7 81,2 44 980,0 

koks, brykiety, produkty rafinacji ropy 
naftowej, gazy wytwarzane metodami 

przemysłowymi 
6 000,4 2 376 914,9 4 125,3 792 226,7 330,2 196 812,3 

w tym 
produkty rafinacji ropy 

naftowej 
435,4 201 032,8 2 578,4 551 109,0 124,8 80 195,8 

chemikalia, produkty chemiczne, 
włókna sztuczne, wyroby z gumy 

i tworzyw sztucznych, paliwo jądrowe 
2 961,2 985 973,9 2 659,0 645 711,8 375,6 190 746,1 

wyroby z pozostałych surowców 
niemetalicznych 

131,2 41 894,3 473,5 36 360,5 25,4 15 206,0 

w tym 
cement, wapno, gips 72,2 28 349,1 327,6 22 086,2 3,7 2 165,0 

pozostałe materiały 
budowlane 

38,6 9 684,8 61,1 864,7 0,0 0,0 

metale, wyroby metalowe gotowe 
(z wyłączeniem maszyn i urządzeń) 

1 401,4 451 629,2 2 382,5 622 791,5 875,3 505 697,7 

maszyny, urządzenia, sprzęt 
elektryczny i elektroniczny 

108,8 37 403,0 99,9 8 364,1 12,0 8 852,4 

sprzęt transportowy 402,4 113 965,7 542,5 163 708,2 317,7 180 084,7 

meble, pozostałe wyroby gotowe 14,4 776,1 45,8 1 022,5 28,2 20 821,4 

surowce wtórne, odpady komunalne 189,3 43 297,9 585,7 158 617,2 26,7 16 023,8 

przesyłki listowe oraz paczki 
i przesyłki kurierskie 

0,0 0,0 0,1 2,3 0,0 0,0 

puste opakowania 429,3 149 928,2 266,8 71 516,8 110,4 67 654,1 
ładunki przewożone w trakcie 

przeprowadzki, pozostałe ładunki 
niebędące przedmiotem handlu 

0,2 46,0 2,3 7,1 0,6 28,7 

towary mieszane, bez spożywczych 60,3 1 752,0 186,4 3 636,6 101,0 56 994,3 

towary nieidentyfikowalne 4 641,7 1 430 860,2 6 209,9 2 005 239,1 1 821,0 1 149 436,3 

pozostałe towary 10,3 237,4 98,9 1 964,8 74,7 12 089,9 
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W 2019 r. głównymi partnerami międzynarodowej wymiany w eksporcie z Polską były Niemcy, 

Czechy, Austria, Chiny, Ukraina, Włochy, Indie oraz Słowacja. Z tego powodu również udział tych 

kierunków był najwyższy - łącznie przewozy z nich stanowiły 69,7% przetransportowanej masy 

w komunikacji międzynarodowej przewozów kolejowych. Udział pod względem wykonanej pracy 

przewozowej pomiędzy Polską a tymi krajami w 2019 r. osiągnął poziom 63,7%. Jeśli chodzi o import, 

głównymi partnerami międzynarodowej wymiany z Polską była Rosja, Ukraina, Niemcy, Białoruś, 

Chiny i Czechy. Udział w imporcie z tych krajów stanowił wg masy ładunków 70,9%, a wg pracy 

przewozowej 61,8% przewozów kolejowych w komunikacji międzynarodowej.  

Zgodnie z miejscem nadania i miejscem docelowym przesyłek (wg listów przewozowych), największy 

udział pod względem przetransportowanej masy ładunków stanowiły przewozy pomiędzy Polską 

i Rosją – 15,1% ogólnego wolumenu towarów (10,6 mln ton) oraz Polską i Niemcami - 14,5%  

(10,2 mln ton). Ważnym partnerem w wymianie handlowej jest również Ukraina. W 2019 r. udziały 

w przewozach pomiędzy Polską i Ukrainą stanowiły wg masy 14% (9,8 mln ton). Ponadto warto 

zwrócić uwagę na wymianę handlową z Czechami, gdzie zanotowano udziały w masie na poziomie 9% 

(6,3 mln ton) oraz Białorusią - 7,2% (5,1 mln ton) i Chinami - 5,2% (3,7 mln ton). 

Dane statystyczne odnośnie wymiany międzynarodowej wskazują na systematyczny wzrost 

w przewozach pomiędzy Polską a Chinami. Polska nie jest dla Chin już tylko krajem tranzytowym 

łączącym Azję z Europą Zachodnią, ale ważnym partnerem wymiany handlowej.  

W 2019 r. w międzynarodowej wymianie handlowej przewozów kolejowych z tym krajem eksport 

stanowił 48,7%, a import 51,3%. Ponadto dla towarów transportowanych z Chin Polska jednocześnie 

będzie nadal ważnym krajem tranzytowym na szlaku m.in. do Niemiec, Francji czy Włoch. Nasz kraj 

ze względu na swoje położenie geograficzne (najłatwiejsza droga lądowa z Azji do Europy Zachodniej) 

ma szanse na wykorzystanie trendu światowego i zwłaszcza transport intermodalny będzie nadal rósł. 

Warto zwrócić uwagę również na rosnące systematycznie przewozy z Polski do Chin.  

Przewozy w komunikacji międzynarodowej stanowią ważne ogniwo dla transportu kolejowego 

w Polsce. Dla dalszego sprawnego rozwoju wymiany handlowej istotne będzie dążenie do zwiększania 

parametrów infrastruktury. Wobec rosnącego wolumenu ładunków kluczowe jest modernizowanie 

infrastruktury stykowej na przejściach granicznych poprzez podnoszenie parametrów przepustowości 

poszczególnych przejść. Ważne jest także dostosowanie torów do nacisku co najmniej 22,5 tony na oś. 

Obecnie na wielu przejściach ten standard nie został jeszcze osiągnięty. Należy również zauważyć, 

że wiele przejść granicznych nie jest w stanie obsłużyć składów pociągów o długości 

wynoszącej 750 m. 

Poprawa parametrów techniczno-eksploatacyjnych kolejowej infrastruktury punktowej i liniowej 

powinna uwzględniać poprawę przepustowości na odcinkach o ruchu mieszanym lub o wysokiej 

częstotliwości połączeń.  

Z punktu widzenia przewoźnika kluczowy jest też czas przejazdu, gdyż sprawne i regularne połączenia 

wpływają na rentowność świadczonych usług. Ważna jest również elektryfikacja przejść granicznych, 

gdyż obecnie wiele przejść dostosowanych jest jedynie do obsługi trakcji spalinowej. Powoduje 

to wydłużenie czasu przejazdu w przypadku konieczności zmiany rodzaju trakcji obsługującej pociąg. 

2.9. Przewozy towarów niebezpiecznych 

Przewozy towarów niebezpiecznych realizowało w 2019 r. 31 przewoźników – o jeden więcej 

niż w 2018 r. Masa przewiezionych towarów niebezpiecznych wyniosła 28,7 mln ton 

(27,7 mln ton w 2018 r.), a praca przewozowa 9,4 mld tono-km (9,1 mld tono-km w 2018 r.). 

Udział przewozów towarów niebezpiecznych w rynku kolejowym osiągnął: wg masy 12,2% 

(11,1% w 2018 r.), a wg wykonanej pracy przewozowej 16,9% (15,2% w 2018 r.). Nie uległa znacznej 

zmianie średnia odległość przewozu, która wyniosła 329 km (328 km w 2018 r.) 
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Przewozy towarów niebezpiecznych realizowane są głównie w komunikacji krajowej. W tym zakresie 

nastąpiły nieduże zmiany: w 2019 r. transport krajowy stanowił 68,3% (66,4% w 2018 r.) wg masy 

i 73,7% (72,9% w 2018 r.) wg wykonanej pracy przewozowej. W 2019 r. import towarów 

niebezpiecznych przewożonych koleją kształtował się na poziomie 22,5%, eksport 7,4%, a tranzyt 

1,9%. 

Towary niebezpieczne rozpatrywane są zgodnie z Regulaminem międzynarodowego przewozu 

kolejami towarów niebezpiecznych (RID)14. 

Tab. 23. Klasy towarów zgodnie z RID 

klasa wg RID nazwa 

1 materiały wybuchowe i przedmioty z materiałami wybuchowymi 

2 gazy 

3 materiały zapalne ciekłe 

4.1 materiały zapalne stałe, materiały samoreaktywne, materiały polimeryzujące i materiały wybuchowe 
odczulone stałe 

4.2 materiały podatne na samozapalenie 

4.3 materiały wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne 

5.1 materiały utleniające 

5.2 nadtlenki organiczne 

6.1 materiały trujące 

6.2 materiały zakaźne 

7 materiały promieniotwórcze 

8 materiały żrące 

9 różne materiały i przedmioty niebezpieczne 

W 2019 r. najważniejszą grupą towarową pozostały „Materiały zapalne ciekłe” – klasa 3 wg RID 
(ropa i produkty ropopochodne, np. benzyny, oleje napędowe), których udział w rynku kolejowych 
przewozów towarów niebezpiecznych  wg przewiezionej masy wyniósł 62,2% (63,2% w 2018 r.) 
i 64,1% wg wykonanej pracy przewozowej (64,3% w 2018 r.). 

Według klasyfikacji materiałów niebezpiecznych RID, poza materiałami zapalnymi ciekłymi, 

największy udział w przewozie towarów niebezpiecznych posiadały towary z grup: 

• 9. Różne materiały i przedmioty niebezpieczne – 13,8% wg masy oraz 15,1% wg pracy

przewozowej (12,1% i 15,1% w 2018 r.); 

• 2. Gazy – 11,3% wg masy oraz 9,6% wg pracy przewozowej (analogicznie 12,0% oraz 9,4%);

• 8. Materiały żrące – 5,8% wg masy oraz 4,7% wg pracy przewozowej (analogicznie 5,8%
oraz 4,6%). 

14 Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), punkt 2.1.1.1 (Dz. U. 2017, poz. 1355) 
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Rys. 58. Udział przewozów poszczególnych grup towarów niebezpiecznych (wg RID) w 2019 r. 
(wg masy) 

Rys. 59. Udział przewozów poszczególnych grup towarów niebezpiecznych (wg RID) w 2019 r. 
(wg pracy przewozowej) 
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2.10. Przewozy towarowe w Polsce na tle Europy 

W Polsce spadek masy przewiezionych towarów między 2018 r. a 2019 r. wyniósł 5,5%. Chcąc 

porównać ten wskaźnik z innymi krajami europejskimi UTK zwrócił się bezpośrednio 

do przedstawicieli regulatorów rynku w krajach zrzeszonych w IRG-Rail15.  

Największy wzrost masy towarów (podobnie jak liczby pasażerów) odnotowała Grecja – z 408 mln 

do 502 mln ton (wzrost o 22,3%). Wśród badanych państw większość jednak odnotowała spadek 

przewiezionej masy. W Finlandii odnotowano spadek na tym samym poziomie co w Polsce (-5,5%). 

Największy spadek spośród badanych państw nastąpił w Estonii – 23% (z 27,8 mln ton 

do 21,3 mln ton). 

Rys. 60. Dynamika zmian masy transportu towarów koleją w wybranych państwach Europejskich 
zrzeszonych w IRG-Rail (2019/2018) 

Oficjalne i kompletne dane na temat rynku transportu towarów w Europie oparte są na zestawieniach 

pochodzących z raportu IRG-Rail za 2018 r. 16 

W 2018 r. rynek kolejowych przewozów towarowych (wśród krajów monitorowanych przez IRG-Rail) 

stanowił około 470 miliardów tono-km netto. Niemiecki rynek kolejowych przewozów towarowych 

jest nadal największy z 131,8 mld tono-km. Drugim największym rynkiem przewozów towarowych 

w Europie jest Polska z 59,6 mld tono-km, a na trzecim miejscu Francja z 32 mld tono-km. Łącznie 

Niemcy, Polska i Francja realizują prawie 50% całkowitej pracy przewozowej w transporcie 

towarowych wśród wszystkich monitorowanych krajów. 

15  Oficjalne wyniki obejmujące cały rynek europejski nie są jeszcze oficjalnie dostępne. Wyniki przewozowe dla Polski 
zestawiono ze wstępnymi wynikami na temat rynku kolejowych przewozów towarowych otrzymanych od 10 państw: Grecji, 
Chorwacji, Słowenii, Bułgarii, Węgier, Czech, Szwecji, Litwy, Finlandii i Estonii. 

16 https://www.irg-rail.eu/irg/documents/market-monitoring/260,2020.html  
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Rys. 61. Wielkość pracy przewozowej w monitorowanych państwach w 2018 r. (mld tono-km) 

Rys. 62. Dynamika zmian wielkości pracy przewozowej w monitorowanych państwach 
w 2018/2017 (w %) 
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tonokilometrów netto w porównaniu do 2017 r. odnotowano w siedmiu krajach, podczas gdy popyt 

na usługi transportu towarowego wzrósł w 19 krajach i pozostał na tym samym poziomie w jednym 

kraju. W Polsce praca przewozowa wzrosła pomiędzy 2017 a 2018 r. o 8,8%.  

Na Łotwie wzrost o 19% został osiągnięty zarówno dzięki wzrostowi w ruchu międzynarodowym 

(+20%), jak i w krajowym ruchu kolejowym (+17,4%). Największy udział w ruchu międzynarodowym 

miał import towarów, przy czym głównymi partnerami byli nadawcy rosyjscy i białoruscy. Grecja 

odnotowała wzrost w 2018 r. (17,4%), choć rozpoczynała od bardzo niskiego poziomu nominalnego. 

Wynikało to głównie z rozwiązania niektórych problemów napotykanych przez Grecję w poprzednich 

latach, takich jak zajęcie linii kolejowej przez uchodźców/imigrantów. Poprawa sytuacji gospodarczej 

przyczyniła się do rozwoju konkurencji i wejście na rynek drugiego przewoźnika we wrześniu 2018 r. 

Rys. 63. Wskaźnik ładowności pociągu w monitorowanych państwach w 2018 r. (ton na pociąg) 

Wskaźnik ładowności pociągu wyliczony został dla każdego z krajów jako iloraz wykonanej pracy 

przewozowej w tono-km i wykonanej pracy eksploatacyjnej w poc-km. Wynik oznacza średnią masę 

netto pociągu i pozwala porównać z jakimi średnimi obciążeniami realizowane są przewozy w Europie. 

W 2018 r. podobnie jak w poprzednich latach państwa bałtyckie - wraz z Republiką Macedonii 

Północnej - wyraźnie wykazywały najwyższy współczynnik obciążenia. Na Łotwie, Litwie i w Republice 

Macedonii Północnej stanowiła ona ponad trzykrotność średniej, która wyliczona została na poziomie 

550 ton. 

W przypadku Litwy, Łotwy i Estonii wynika to z wykorzystywanej infrastruktury szerokotorowej, która 

pozwala na zastosowanie wagonów towarowych posiadających większe dopuszczalne obciążenie 

na oś, które są w stanie przetransportować więcej ładunku. Po krajach bałtyckich, Macedonii 

Północnej i Finlandii na szóstej pozycji plasuje się Polska, w której przeciętna masa netto pociągu 

wynosi 678 ton i jest wyższa od średniej o 23%. Najniższą wartość odnotowano w Danii  

(121 ton na pociąg), a pozostałe kraje odnotowały współczynnik obciążenia zbliżony do średniej. 
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3. Przewozy intermodalne
Przewozy intermodalne w 2019 r. zanotowały kolejny wzrost. Dotyczyło to zarówno globalnej 

wymiany handlowej opartej na transporcie morsko–lądowym jak i międzykontynentalnym transporcie 

lądowym w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku. W rozdziale tym staramy się szerzej spojrzeć 

na transport intermodalny stanowiący filar globalnej wymiany handlowej i podstawowy element 

światowych łańcuchów dostaw. Poczynając od informacji dotyczących transportu intermodalnego 

na świecie poprzez sytuację w Europie w szczególności w basenie Morza Bałtyckiego. 

W 2019 r. w transporcie intermodalnym przewieziono ok. 19,5 mln ton ładunków, podczas gdy 

w 2018 r. było to 17,7 mln ton. Oznacza to wzrost o 1,8 mln ton (ok. 10,2%). Tym samym udział 

przewozów intermodalnych w rynku przewozów kolejowych mierzony masą przewiezionych 

ładunków osiągnął poziom 8,3% i był wyższy o 1,2 p.p. niż w 2018 r. 

Praca przewozowa wykonana w przewozie ładunków intermodalnych kształtowała się na poziomie 

7,1 mld tono-km. Porównując to z 2018 r. odnotowano wzrost o ponad 0,6 mld tono-km (9,8%). 

W 2019 r. udział przewozów intermodalnych w rynku przewozów kolejowych mierzony wykonaną 

pracą przewozową osiągnął poziom ponad 12,6% i był wyższy o ok. 1,8 p.p. niż w roku poprzednim.  

Jest to najlepszy wynik odnotowany w historii kolejowych przewozów intermodalnych w Polsce. 

W 2019 r. przewoźnicy kolejowi przetransportowali rekordową liczbę jednostek ładunkowych. Po raz 

pierwszy w historii rynek osiągnął poziom 1 394 tys. sztuk jednostek, z czego 1 343 tys. stanowiły 

kontenery. W porównaniu z 2018 r. liczba przetransportowanych jednostek wzrosła o ok. 7,6%. 

Analizując przewozy intermodalne pod kątem liczby przewiezionych TEU w 2019 r. przewieziono 

koleją 2 137 tys. TEU, co stanowiło wzrost o 10,6% w porównaniu do 2018 r. 

W zakresie sektora intermodalnych przewozów kolejowych zaprezentowane zostały dane dotyczące 

podstawowych parametrów operacyjnych takich jak: prędkość pociągów intermodalnych na głównych 

relacjach, długość pociągów, masa brutto oraz tabor. Rozdział zawiera również część statystyczną 

dotycząca rynku przewozów intermodalnych w Polsce. 

3.1. Przewozy intermodalne w Polsce 

Z danych zebranych przez UTK wynika, że przewozy intermodalne w 2019 r. rozwijały się dynamicznie 

i charakteryzowały się wzrostem wszystkich parametrów w stosunku do wyników z 2018 r.  

W 2019 r. zmniejszyła się liczba podmiotów realizujących przewozy intermodalne z 21 w 2018 r. 

do 20 w 2019 r. Jeszcze w 2016 r. było to jedynie 13 przewoźników. 20 spółek na tle wszystkich 

świadczących przewozy towarowe to wciąż mała liczba.  

Światowe statystyki wskazują na globalny wzrost liczby przewożonych kontenerów. Konteneryzacja 

towarów zwiększa się w przewozach międzykontynentalnych. Należy spodziewać się, że Polska 

ze względu na swoje położenie geograficzne wykorzysta ten trend i transport intermodalny będzie 

nadal rozwijał się w naszym kraju. Przez Polskę przebiegają korytarze transportowe północ-południe 

oraz wschód-zachód. Z roku na rok rośnie wolumen przeładunków w polskich portach morskich. 

Ponadto Polska stanowi ważny kraj tranzytowy na szlaku Azja-Europa Zachodnia. 

Rynek przewozów intermodalnych jest otwarty i stwarza duże możliwości rozwoju. Na przestrzeni 

ostatnich lat następuje na nim wzrost znaczenia podmiotów o mniejszym udziale w rynku w tym 

segmencie, np. PCC Intermodal czy Metrans Polonia, które łączyły działalność przewoźnika 

i operatora logistycznego. Rosnąca liczba przewoźników intermodalnych stwarza konieczność 

przygotowania przez wszystkie podmioty konkurencyjnych ofert odpowiadających na potrzeby 

zleceniodawców. Od 2010 r. transport intermodalny koleją wzrósł ponad czterokrotnie jeśli chodzi 

o masę przewiezionych towarów.
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Tab. 24. Wykaz przewoźników realizujących kolejowe przewozy intermodalne w latach 
2010-2019 

przewoźnik 
Rok 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Alza Cargo ✔

Captrain Polska ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

CD Cargo Poland ✔ ✔ ✔ ✔

CTL Rail ✔ ✔ ✔

CTL Logistics ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

CTL Express ✔ ✔ ✔

DB Cargo Polska ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Ecco Rail ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Eurasian Railway ✔ ✔

Eurotrans ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Freightliner PL ✔ ✔ ✔ ✔

Inter Cargo ✔

Karpiel ✔ ✔ ✔ ✔

Kolej Bałtycka ✔

Lotos Kolej ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

LTE Polska ✔ ✔ ✔

Majkoltrans ✔ ✔ ✔

PCC Intermodal ✔ ✔ ✔

PKP Cargo ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Pol-Miedź Trans ✔ ✔

Metrans Polonia ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

PKP LHS ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Rail Cargo ✔

Rail Polska ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

STK ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Transchem ✔ ✔

ZIK Sandomierz ✔ ✔
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Do dalszego rozwoju przewozów intermodalnych istotne jest zapewnienie odpowiednich warunków 

realizacji usług w tym zakresie m.in. odpowiedniej przepustowości sieci kolejowej i umożliwienie 

realizacji szybkich połączeń. Należy zwrócić szczególną uwagę na kluczową rolę portów morskich. 

Bardzo ważna jest odpowiednia dostępność do nich. Istotne jest zapewnienie przepustowości linii 

kolejowych z/do portów. Ważnym elementem wpływającym na efektywność przewozów 

intermodalnych jest również zapewnienie odpowiednich parametrów infrastruktury przeładunkowej. 

Terminale intermodalne jako element systemu logistycznego pod względem lokalizacyjnym 

i technicznym powinny być optymalnie projektowane i umiejscawiane. 
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Rys. 64. Kolejowe przewozy intermodalne w Polsce w latach 2010-2019 (w tys. ton) 

Rys. 65. Kolejowe przewozy intermodalne w Polsce w latach 2010-2019 (w tys. tono-km) 
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Rys. 66. Kolejowe przewozy intermodalne w Polsce w latach 2010-2019 (w tys. sztuk) 

Rys. 67. Kolejowe przewozy intermodalne w Polsce w latach 2010-2019 (w tys. TEU) 
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W 2019 r. spółka PKP Cargo wykonała, podobnie jak w latach poprzednich, przewozy intermodalne 

na największą skalę pod względem masy i wykonanej pracy przewozowej. Udział w rynku tego 

przewoźnika wyniósł odpowiednio 44,1% (wg masy) i 49,1% (wg pracy przewozowej).  

Z roku na rok rośnie znaczenie innych spółek na rynku intermodalnym. Znaczący udział wśród 

pozostałych przewoźników pod względem przewiezionej masy w transporcie intermodalnym 

w 2019 r. zanotowały: Captrain Polska, PCC Intermodal, DB Cargo Polska i LTE Polska. Ich łączny 

udział w rynku, biorąc pod uwagę przewiezioną masę, wyniósł ok. 39%. Natomiast pod względem 

wykonanej pracy przewozowej poza dominującym PKP Cargo, najwyższy udział w rynku posiadały 

spółki Captrain Polska, DB Cargo Polska, PCC Intermodal oraz LTE Polska. Wymienieni przewoźnicy 

łącznie posiadali 37,7% udziału w rynku wg wykonanej pracy przewozowej. 

W 2019 r. podobnie jak w poprzednich latach zauważalny był znaczny spadek przewozów 

intermodalnych wykonywanych przez Lotos Kolej. W 2019 r. spółka ta posiadała 0,8% udziału w rynku 

wg masy, w 2018 r. 2,7%, a jeszcze w 2017 r. udział rynkowy spółki wynosił 13,8%. Przewoźnik 

w 2018 r. oraz 2019 r. skupił swoją działalność na przewozach w innych grupach ładunków. 

Rys. 68. Udział przewoźników w rynku przewozów intermodalnych wg masy w 2019 r. 
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Rys. 69. Udział przewoźników w rynku przewozów intermodalnych wg pracy przewozowej 
w 2019 r. 

W 2019 r. udział wykonanej pracy przewozowej w ramach transportu intermodalnego w transporcie 
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75,6%). Udział komunikacji krajowej wynosi ok. 24,4%.  

Rys. 70. Udział przewozów w komunikacji międzynarodowej w transporcie intermodalnym 
w 2019 r. 
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intermodalnych kształtują się na poziomie 350-370 km. Ich rentowność z wykorzystaniem kolei 

wzrasta wraz z odległością.  

Rys. 71. Średnia odległość w przewozach intermodalnych w latach 2015-2019 (w km) 
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Rys. 72. Udział poszczególnych jednostek transportowych w 2019 r. 
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3.2. Przewozy intermodalne na świecie i w Europie 

Rok 2019 był czasem kolejnych wzrostów w przewozach i przeładunkach intermodalnych na rynku 

światowym. Globalnie we wszystkich portach świata przeładowano ponad 800 mln TEU, notując 

ok. 2% wzrost w porównaniu do 2018 r. 

Od 2012 r. światowy rynek przeładunku kontenerów wzrósł o ok. 29%. Nie zmieniły się główne porty 

oraz kierunki przepływu ładunków skonteneryzowanych. Z 10 największych portów świata 

9 zlokalizowanych jest w Azji Wschodniej, a 7 z nich znajduje się w Chińskiej Republice Ludowej.  

Rys. 73. Przeładunek TEU na świecie w latach 2012–2019 

Największym portem świata pod względem liczby przeładowanych TEU pozostaje chiński Szanghaj - 

ponad 43 mln TEU. Na 10 miejscu w stawce znalazł się port w Rotterdamie, wyprzedzając o jedną 

pozycję port w Dubaju, który spadł na 11 miejsce w rankingu portów. 

Tab. 25. Przeładunki kontenerów w 11 największych portach świata (w mln TEU) 

lp. port lokalizacja 
rok zmiana 

2019/2018 2018 2019 

1 Shanghai Chiny 42,0 43,3 3,1% 

2 Singapore Singapur 36,6 37,2 1,6% 

3 Ningbo-Zhoushan Chiny 26,0 27,5 5,9% 

4 Shenzhen Chiny 25,7 25,8 0,2% 

5 Hong Kong Chiny 19,6 18,4 -6,3% 

6 Busan Korea Południowa 21,6 22,5 4,2% 

7 Guangzhou Chiny 21,7 23,2 7,1% 

8 Qingdao Chiny 19,3 20,0 3,5% 

9 Tianjin Chiny 16,0 17,3 7,8% 

10 Rotterdam Holandia 14,5 14,8 5,7% 

11 Dubai 
Zjednoczone Emiraty 

Arabskie 
15,0 14,1 -5,7% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych portowych. 
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Z danych udostępnianych przez linie żeglugowe oraz międzynarodowe stowarzyszenia i organizacje 

zajmujące się transportem morskim wynika, że 10 największych armatorów morskich funkcjonujących 

na świecie posiada powierzchnię ładunkowa kontenerowców na poziomie ok. 20 mln TEU, z czego 

5 największych ma w swoim portfelu prawie 80,5% podaży powierzchni ładunkowej. 

Rys. 74. Udział w podaży powierzchni ładunkowej 10 największych armatorów morskich 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.statista.com 
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Azjatyckich: Chiny: COSCO, Tajwan: Evergreen i Yang Ming Marine, HMM z Korei, ONE z Japonii oraz 

PIL z Singapuru. 

Rys. 75. Podaż powierzchni ładunkowej 10 największych światowych armatorów kontenerowych 
(w TEU) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych www.statista.com 
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3.3. Morskie przewozy kontenerów w Europie 

Bardzo ciekawie przedstawia się sytuacja w portach Europy Zachodniej. Pod względem wolumenu 

w największych 15 portach Europy nie uległa drastycznej zmianie. Nadal liderem pozostaje Rotterdam, 

w którym przeładowano ponad 14,8 mln TEU notując ok. 2% wzrost rok do roku. Od kilkunastu lat trzy 

największe porty Europy: Rotterdam, Antwerpia i Hamburg utrzymują pozycję liderów pod względem 

przeładunków. W ostatnich 13 latach mieliśmy do czynienia z niesamowitym awansem greckiego 

portu Pireus, który konsekwentnie od wielu lat poprawia swoją pozycję w stawce od miejsca 

17 w 2007 r. poprzez 6 w 2018 r., aż do 4 w 2019 r.  

Największy jednak awans na przestrzeni ostatnich 13 lat zanotował Gdańsk z jednym 

z wiodących terminali w basenie Morza Bałtyckiego. DCT awansował z 63. miejsca w 2007 r. 

na miejsce 15. w 2019 r.  

Tab. 26. Przeładunki kontenerów w 15 największych portach Europy (w mln TEU) 

lp. port lokalizacja 

przeładunek pozycja 

rok rok 

2018 2019 2007 2018 

1 Rotterdam Holandia 14,5 14,8 1 1 

2 Antwerpia Belgia 11,1 11,9 3 2 

3 Hamburg Niemcy 8,7 9,3 2 3 

4 Pireus Grecja 4,9 5,7 17 6 

5 Valencia Hiszpania 5,1 5,4 8 5 

6 Algeciras Hiszpania 4,8 5,1 6 7 

7 Bremerhaven Niemcy 5,5 4,9 4 4 

8 Felixstowe Wielka Brytania 4,2 3,8 7 8 

9 Barcelona Hiszpania bd. 3,3 10 9 

10 Le Havre Francja 2,9 2,8 9 11 

11 Marsaxlokk Malta 3,3 2,7 12 10 

12 Genoa Włochy 2,6 2,6 14 12 

13 Gioia Tauro Włochy 2,3 2,5 5 13 

14 St Petersburg Rosja bd. 2,2 15 14 

15 Gdańsk Polska 1,9 2,1 63 16 

Źródło: www.porteconomics.eu 

http://www.porteconomics.eu/
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3.4. Przeładunki kontenerów w terminalach basenu Morza Bałtyckiego 

W portach zlokalizowanych w basenie Morza Bałtyckiego zanotowano ok. 3% wzrost przeładunków 

rok do roku. Wzrost ten jest ponad 3-krotnie mniejszy w stosunku do zmiany w latach 2017 -2018, 

w których wyniósł ponad 9%.  

Rys. 76. Przeładunki TEU w portach Morza Bałtyckiego w latach 2010–2019 (mln TEU) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: www.gospodarkamorska.pl 

Polska pozostaje liderem w całkowitej liczbie przeładowanych kontenerów w portach Bałtyku – 
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Stawkę zamykają kraje nadbałtyckie w kolejności Litwa – 0,7 mln TEU,  

Łotwa - 0,5 mln TEU i Estonia - 0,2 mln TEU. 

Rys. 77. Przeładunki TEU w 8 krajach Morza Bałtyckiego 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: www.gospodarkamorska.pl 
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Największa liczba kontenerów przeładowywana jest w rosyjskim porcie St. Petersburg. Kolejne dwa 

porty o największych przeładunkach kontenerów znajdują się w Polsce – Gdynia i Gdańsk. Na czwartej 

pozycji plasuje się szwedzki Goeteborg.  

Ponad 10% wzrosty przeładunków kontenerów zanotowano w Kaliningradzie (14%) oraz w Gdyni 

(12%), natomiast spadki w Kłajpedzie (-7%) oraz Aarthus (-6%).  

Tab. 27. Przeładunki w 10 największych portach Morza Bałtyckiego w latach 2018–2019 
(w mln TEU) 

lp. port lokalizacja 
rok zmiana 

2019/2018 2018 2019 

1 St. Petersburg Rosja 2,13 2,22 4% 

2 Gdańsk Polska 1,95 2,07 6% 

3 Gdynia Polska 0,80 0,9 12% 

4 Goeteborg Szwecja 0,75 0,77 2% 

5 Kłajpeda Litwa 0,75 0,7 -7% 

6 Kotka Finlandia 0,65 0,68 4% 

7 Helsinki Finlandia 0,51 0,53 4% 

8 Aarthus Dania 0,54 0,51 -6% 

9 Ryga Łotwa 0,47 0,47 0,2% 

10 Kaliningrad Rosja 0,28 0,32 14% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: www.gospodarkamorska.pl  

W 2019 r. wzrosły przeładunki również w polskich portach. Oba największe porty kontenerowe 

położone w Gdyni i Gdańsku zanotowały wzrosty odpowiednio ok. 12% i ok. 6% w stosunku do 2018 r. 

W porcie Szczecin–Świnoujście odnotowano z kolei ok. 7% spadek przeładunków kontenerów. 

Niekwestionowanym liderem pozostaje gdański DCT. W terminalu tym w 2019 r. wzrosła nie tylko 

liczba przeładowanych kontenerów przekraczając 2 mln TEU (ok. 1,95 mln TEU w 2018 r.), ale również 

powiększył swoją powierzchnię składowania o ponad 10 tysięcy TEU oraz przepustowość 

o ok. 250 tys. TEU.

Rys. 78. Przeładunki w polskich portach morskich w latach 2016-2019 (tys. TEU) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie statystyk terminalowych 
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DCT będący częścią globalnych łańcuchów dostaw obsługuje największe kontenerowce. Terminal 

w ramach współpracy z największymi armatorami obsługuje stałe serwisy oceaniczne zrzeszone 

w aliansach: 2M (Korea, Chiny, Malezja) i OCEAN (Chiny, Singapur, Hong Kong,). W zakresie stałych 

połączeń morskich DCT połączony jest z portami: Gavle, Goteborg, Hamburg, Bremerhaven, 

Rotterdam, Felixtowe, Zeebruge, Helsingborg, Helsinki, Kaliningrad, Kłajpeda, Kopenhaga, Kotka, 

Norrkoping, Pireus, Riga, Rauma, St. Petersburg, Tallinn, Ust-Luga oraz Wilhelmshaven. 

W 2019 r. padł również kolejny rekord przewozu kontenerów koleją z/do DCT. Liczba pociągów 

przyjeżdżająca i wyjeżdżająca z terminala przekroczyła 6000. Główne relacje to: Brzesko Okocim, 

Dąbrowa Górnicza, Ełk, Gliwice, Kąty Wrocławskie, Kutno, Sławków, Lublin, Łódź, Paskov, Poznań, 

Radomsko, Stryków, Swarzędz, Szamotuły, Warszawa, Włocławek oraz Wróblin Głogowski. 

Ponad 2% pociągów zrealizowało przewóz z Gdańska poza granice Polski do Czech przekraczając 

granicę przez przejście Zebrzydowice – Petrovice u Karvine. W 2019 r. uruchomionych zostało kilka 

pociągów w relacji Gdańsk – Małaszewicze. 

Trzeci pod względem liczby przeładowanych kontenerów wśród terminali Morza Bałtyckiego jest 

gdyński BCT. W 2019 r. w terminalu przeładowano ponad 1 000 000 TEU. Z/do terminala 

uruchomiono ponad 2 500 pociągów. Terminal BCT obsługuje 14 podstawowych serwisów morskich 

obejmujących swoim zasięgiem takie kraje jak: Wielka Brytanię, Niderlandy, Niemcy, Litwę, Belgię, 

Hiszpanię, Rosję, Włochy czy Islandię. 

Rys. 79. Główne relacje intermodalne uruchamiane z Portu Gdańsk w 2019 r. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych terminali 
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Rys. 80. Główne relacje intermodalne uruchamiane z Portu Gdynia w 2019 r.  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych terminali. 

3.5. Terminale intermodalne 

W 2019 r. na rynku w Polsce funkcjonowało 39 terminali intermodalnych. Ich łączna powierzchnia 

składowania wyniosła 196 449 TEU, a deklarowana przepustowość ponad 9 mln TEU. Tak jak w latach 

poprzednich największe terminale znajdują się w Gdańsku i Gdyni i odpowiadają za realizację prawie 

60% przepustowości spośród wszystkich terminali zlokalizowanych na terytorium Polski. 



103 

Przewozy intermodalne 

Tab. 28. Terminale intermodalne zlokalizowane w Polsce w 2019 r. 

nazwa i miejsce położenia 
powierzchnia 

całkowita 
terminalu [ha] 

powierzchnia 
składowa 

[TEU] 

roczna 
przepustowość 

[TEU] 

Schavemaker Kąty Wrocławskie 6,5 3 800 200 000 

PCC Intermodal - PCC Brzeg Dolny 9,0 2 464 110 000 

Terminal kontenerowy Siechnice - Baltic Rail 1,0 1 445 15 000 

Lubelski Terminal Kontenerowy - Drzewce 2,5 2 500 13 000 

Rail Terminal Rzepin 1,6 500 40 000 

PCC Intermodal – Terminal PCC Kutno 11,0 4 000 250 000 

Spedcont -Terminal Kontenerowy Łódź Olechów 9,2 6 000 80 000 

Loconi Intermodal  Terminal Kontenerowy Radomsko 6,4 2 500 100 000 

Erontrans Terminal Kontenerowy w Strykowie 1,6 2 000 32 000 

Erontrans Terminal Kontenerowy w Radomsku 1,2 1 400 18 000 

Terminal Centrostal Łódź S.A. 6,2 6 000 72 000 

Brzeski Terminal Kontenerowy 10,5 5 000 108 000 

PCC Intermodal - Terminal Kolbuszowa 1,0 400 16 000 

Loconi Intermodal Terminal Kontenerowy Warszawa 8,0 2 000 100 000 

PKP Cargo Connect - Terminal Kontenerowy Warszawa  6,8 3 000 100 000 

Metrans Terminal Kontenerowy Pruszków 4,5 1 500 96 000 

PKP CARGO Centrum Logistyczne Medyka - Żurawica sp. z o.o. 2,0 60 43800 

PKP Centrum Logistyczne  Małaszewicze 14,1 2 000 223 830 

Andrex Logistics - Siemianówka 6,0 3 000 180 000 

Agrostop Małaszewicze 6,0 10 000 100 000 

Adampol - Małaszewicze 3,0 10 000 140000 

Europort – Małaszewicze Duże  13,0 1 300 80 000 

Deepwater Container Terminal DCT Gdańsk  74,0 64 000 3 250 000 

BCT-Bałtycki Terminal Kontenerowy - Gdynia 66,2 20 000 1 200 000 

Gdynia Container Terminal 19,6 12 500 636 000 

Gdański Terminal Kontenerowy S.A. – Gdańsk  6,7 4 000 70 000 

Euroterminal Sławków Sp. z o.o.  91,0 3 500 284 810 

Metrans Terminal Dąbrowa Górnicza 16,0 1 400 233 600 

PCC Intermodal – Terminal PCC Gliwice 5,0 2 900 150 000 

PKP Cargo Connect -  Terminal Kontenerowy - Gliwice 6,5 1 800 128 000 

Terminal Kontenerowy Włosienica - Baltic Rail  10,0 780 50 000 

Terminal w Ełku - Nelport 5,8 1 000 6 800 

Cargosped Terminal Braniewo 13,6 0 40 000 

 Rail Hub Terminal Gadki - Metrans Polonia 32,0 1 500 385 400 

CLIP Logistics - Swarzędz 10,0 4 500 135 000 

Ostsped Intermodal - Terminal Kontenerowy Szamotuły 2,0 1 200 100 000 

PKP Cargo Connect -  Terminal Kontenerowy - Poznań Franowo 2,1 1 000 40 000 

DB Port Szczecin  12,7 3 500 150 000 

OT Port Świnoujście 20,0 2 000 70 000 

RAZEM: 524,3 196 449 9 047 240 

W 2019 r. na rynku magazynowym odnotowano wzrost podaży powierzchni na poziomie ok. 23% 

w porównaniu do 2018 r. Tym samym zasoby magazynowe i przemysłowe osiągnęły poziom 
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ok. 18,6 miliona metrów kwadratowych. Największy potencjał w tym zakresie znajduje się 

w Warszawie i okolicach (prawie 4,5 mln m²) kolejno prawie 3,5 mln m² znajduje się na Górnym Śląsku, 

dalsze ok. 3,25 mln m² w centralnej Polsce, a 2,2 mln we Wrocławiu. Najmniejsza podaż powierzchni 

magazynowej zlokalizowana jest w rejonie Bydgoszczy i Torunia. Tylko ok. 350 tysięcy m².  

Możliwe jest wskazanie korelacji powierzchni magazynowo–przemysłowej z podażą powierzchni 
składowania na terminalach intermodalnych. Wskaźnik korelacji wyrażony w procentach jest 
obliczony jako iloraz powierzchni terminali intermodalnych do powierzchni magazynowych 
znajdujących się w danym regionie liczony w metrach kwadratowych. Do oceny tej wartości przyjęto 
wskaźnik korelacji potencjału zbudowany przy założeniach: 

• powierzchnia magazynów przyjęta w metrach kwadratowych;
• powierzchnia składowania terminali przeliczona z TEU na metry kwadratowe

(TEU = 13,9 metra kwadratowego);
• powierzchnia terminali została przeliczona z powierzchni składowania TEU;
• nie brano pod uwagę przepustowości z uwagi na to, że w każdym przypadku zależy

to od sprawności operacyjnej zarządców lub specyfiki operacyjnej w poszczególnych 
miejscach.

Na przykładzie poszczególnych rynków można zauważyć, że wskaźnik korelacji może kształtować się 
na poziomie 0 (tak jest np. w rejonie Bydgoszczy i Torunia, gdzie nie zostały w ogóle zlokalizowanie 
terminale intermodalne (region ten obsługiwany jest w całości poprzez terminale zlokalizowane 
w regionie Trójmiasta). Najwyższy wskaźnik korelacji odnotowuje się na rynku Polski wschodniej 
i w Białymstoku (889%), gdzie powierzchnia magazynowa jest dużo niższa niż w innych częściach kraju, 
a terminale znajdujące się na granicy wschodniej przeznaczone są głównie do przeładunku jednostek 
intermodalnych (z uwagi na różnicę systemów szerokości torów między Polską a Białorusią). Na rynku 
Trójmiejskim z kolei powierzchnia składowania terminali intermodalnych jest ponad dwukrotnie 
większa niż powierzchnia magazynowania.  

Rys. 81. Lokalizacja powierzchni magazynowo–przemysłowych i powierzchni składowania 
terminali intermodalnych wraz z korelacją 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UTK i Rynek Magazynowy – Podsumowanie 2019. Cushman 
& Wakefield 
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Wskaźnik korelacji w innych regionach kraju pokazuje natomiast, że potencjał przeładunkowy 

terminali kształtują się od 1% w Polsce Zachodniej (brak terminali) aż do 15% na rynkach Lublina 

i Krakowa. W najważniejszych przemysłowo-logistycznych rejonach kraju wskaźnik kształtuje się 

w przedziale od 2% w Warszawie (największy rynek magazynowy w kraju) do 4%-5% na Górnym 

Śląsku, w Poznaniu i Wrocławiu. Regionami o najwyższym wskaźniku wewnątrz kraju są: Polska 

Centralna (10%) i Kraków (15%). Krakowski rynek charakteryzuje się jednak niską podażą ze strony 

terminali intermodalnych. W rejonie Polski Centralnej znajduje się ponad 3 mln m² powierzchni 

magazynowej oraz 6 terminali intermodalnych o łącznej powierzchni składowania ponad 

303 tysiące m² (prawie 22 000 TEU). 

3.6. Tabor kolejowy do przewozów intermodalnych 

Na koniec 2019 r. w dyspozycji przewoźników kolejowych znajdowało się 4 713 różnego rodzaju 

wagonów do przewozów intermodalnych (w tym 43 wagony szerokotorowe TB13 401). W parku 

wagonowym przewoźników znajduje się tabor różnej konstrukcji oraz serii. Dominującym taborem 

do przewozów intermodalnych pozostają wagony 4 osiowe, których w ilostanie przewoźników jest 

ok. 66%, przy 27% udziale wagonów sześcioosiowych oraz 7% wagonów dwuosiowych. Zaledwie 26% 

stanowią wagony o maksymalnej prędkości 120 km/h. Pod względem zdolności ładunkowej 53% 

to wagony 60 stopowe o możliwości przewozu 3 TEU. Wagonów o powierzchni pozwalającej 

na przewóz kontenerów 40 i 45 stopowych jest ok. 27% (wagony 80 i 90 stopowe). Pozostałe 20% 

stanowią wagony umożliwiające przewóz 2 TEU.  

Rys. 82. Udział taboru pod względem liczby osi wagonów w 2019 r. 

liczba 
osi 2
7%

liczba osi 4
66%

liczba osi 6
27%
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Rys. 83. Udział taboru pod względem zdolności ładunkowej (TEU) w 2019 r. 

Potencjał ładunkowy wszystkich wagonów służących do przewozów intermodalnych kształtował się 

w 2019 r. na poziomie 14 742 TEU. Ocena potencjału oparta została na podstawie korelacji 

potencjalnej powierzchni ładunkowej wyrażonej w TEU i liczby obrotów wagonów17 będących między 

innymi pochodną prędkości jazdy na liniach kolejowych czy czasu postoju na załadunkach 

i wyładunkach. Założono, że wagony potencjalnie mogą obracać się od 1 do 5 razy w tygodniu. 

Liczba obrotów wagonów uzależniona jest od organizacji przewozu, odległości, prędkości jazdy 

na szlakach oraz czasu spędzonego na załadunku i wyładunku składów na terminalach. Wzrastająca 

prędkości pociągów, sprawna obsługa w terminalach oraz optymalne zarzadzanie flotą może pozwolić 

na osiąganie coraz lepszych wskaźników jakościowych również w zakresie optymalizacji obrotów 

składami wagonowymi.  

Rys. 84. Potencjał przewozu wagonów intermodalnych w korelacji z liczbą obrotów wagonów 

17 Obrót wagonów to trasa pociągu oraz czas przejazdu od wyjazdu ze stacji macierzystej do powrotu na nią. 
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Potencjał taborowy w zakresie powierzchni ładunkowej w Polsce jest na dość dobrym poziomie. 

W obecnej perspektywie finansowej UE w ramach realizacji projektów inwestycyjnych w zakresie 

przewozów intermodalnych rynek. zostanie doposażony do 2023 r. w ok. 3,4 tysiąca nowych 

wagonów-platform. Można zatem szacować, że za dwa lata liczba wagonów wzrośnie do poziomu 

ok. 8 tysięcy. Wpłynie to znacznie na wzrost możliwości transportowych przewoźników 

intermodalnych. 

3.7. Podstawowe parametry operacyjne w przewozach intermodalnych 

Przeanalizowane zostały prędkości, średnia długość i masa brutto uruchomionych pociągów. 

Wskazano również odległości, na jakie realizowane były kolejowe przewozy intermodalne w kraju. 

Najważniejsze relacje intermodalne uruchamiane są w korytarzu transportowym RCF 5 z polskich 

portów w głąb kraju oraz w korytarzu RCF 8 w ramach przewozów na Nowym Jedwabnym Szlaku. 

Badaniu poddanych zostało pociągi uruchomione w wyżej wymienionych relacjach.  

Rys. 85. Średnie prędkości na głównych relacjach intermodalnych w 2019 r. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SEPE PKP PLK 
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Prędkość pociągów intermodalnych jest jednym z kluczowych wskaźników jakościowych w realizacji 

łańcuchów dostaw opartych na przewozie kolejowym. Struktura przedziałów prędkości prezentuje się 

niezadowalająco. W przypadku 2/3 pociągów prędkość wynosi poniżej 40 km/h.  

Rys. 86. Przedziały prędkości pociągów intermodalnych w 2019 r. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SEPE PKP PLK 

Jedną z podstawowych przewag konkurencyjnych kolei jest możliwość jednorazowego przewozu 

większej masy, partii towaru. Długość pociągów jest bardzo istotnym wskaźnikiem operacyjnym 

powodującym m.in. potencjalne zwiększenie konkurencyjności kolejowych przewozów 

intermodalnych z przewozami drogowymi. Długość pociągów uzależniona jest od parametrów 

infrastruktury liniowej i punktowej maksymalnych długości poruszania się pociągów na sieci kolejowej 

oraz typu i powierzchni ładunkowej wagonów znajdujących się w składach. W 2019 r. średnia długość 

pociągów uruchomionych w ramach przewozów intermodalnych wyniosła 569 m. Bardzo mały 

odsetek stanowiły pociągi o długości ponad 700 m. Natomiast najwięcej uruchamianych pociągów ma 

poniżej 600 m. 

Rys. 87. Udział pociągów intermodalnych ze względu na długość w 2019 r. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SEPE PKP PLK 
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Główne relacje, na których przewoźnicy uruchomili pociągi o długości powyżej 700 metrów 

z Trójmiasta, to: Gądki, Łódź Olechów, Radomsko, Terespol Pomorski oraz Warszawa. Uruchomienie 

minimum jednego pociągu o takiej długości wskazuje na potencjał tych połączeń w zakresie 

uruchamiania pociągów o długości zbliżonej do 750 metrów.   

Rys. 88. Relacje intermodalne, na których długość pociągów przekracza 700 metrów 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PKP PLK 

Kluczowym przedziałem mas brutto pociągów intermodalnych jest zakres od 1000 do 2000 ton, 

kolejnym masy poniżej 1000 ton. Zaledwie ok. 2% pociągów miało masę brutto powyżej 2000 ton. 

Pociągi intermodalne charakteryzują się więc znacznie niższą masą w stosunku do przewozów 

masowych, przy często znacznie wyższej wartości przewożonych ładunków. Parametr ten ma też 

znaczenie przy wyborze stosowanych lokomotyw i wagonów, a także bezpośrednio przekłada się 

na stawki za przejazd, czy zużycie energii i paliw. 
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Rys. 89. Procentowy udział mas brutto pociągów intermodalnych w 2019 r. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SEPE PKP PLK 

Ważnym aspektem w konkurowaniu na rynku przewozów intermodalnych są odległości, na jakie 

przesyłki są przewożone. Czym większa odległość, tym opłacalność przewozu kolejowego wzrasta. 

Nie bez znaczenia pozostaje specyfika kraju oraz lokalizacja głównych ośrodków magazynowo–

przemysłowych. W 2019 r. zrealizowano ponad 50% tras poniżej 300 km, 36% tras pomiędzy 

300 a 600 km, –a powyżej 600 km – 10% tras. Dominujący udział małych odległości wynika między 

innymi z krótkich odcinków przy realizacji przewozów pomiędzy wschodnią granicą Polski 

a Małaszewiczami oraz w przewozach z zachodniej granicy do rejonu Poznania. 

Rys. 90. Procentowy udział odległości przewozowych pociągów intermodalnych w 2019 r. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SEPE PKP PLK 
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Przewozy intermodalne 

3.8. Intermodalne przewozy międzynarodowe przez wschodnią granicę 
Polski 

W 2019 r. przez Małaszewicze, główne wschodnie przejście graniczne, obsługujące potoki 

intermodalne przejechało ponad 7600 pociągów intermodalnych. Ok. 3100 z nich zrealizowało 

przewozy w tranzycie przez polsko–niemieckie przejście graniczne Rzepin/Oderbruke. Prawie 

100% wszystkich pociągów obsługujących przewozy w ramach projektu Nowego Jedwabnego Szlaku 

obsługiwanych jest przez terminale zlokalizowane w rejonie Małaszewicz i Brześcia. 

W głównych terminalach znajdujących się w Małaszewiczach przeładowano ok. 375,5 tysiąca TEU 

(ponad 214 tys. jednostek) o łącznej masie ponad 3,3 mln ton. Średnia masa kontenera wyniosła 

ok. 15,5 tony. Z całości wolumenu przeładowanego w 2019 r. 18% obsłużonych zostało transportem 

drogowym. Ponad 98% przeładunku stanowiły kontenery 40 stopowe przy niespełna 2% udziale 

w przeładunkach kontenerów 20-stopowych. 

Rys. 91. Struktura przeładunków pod względem wielkości jednostek w 2019 r. 
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Rys. 92. Udział gałęzi transportu w obsłudze jednostek w 2019 r. 

Dane z terminali w Małaszewiczach wskazują na bardzo duży potencjał rozwoju kolejowych 

przewozów z tego obszaru. Należy zaznaczyć, że rejon przeładunkowy Małaszewicze jest obszarem, 

który w ciągu najbliższych lat ma zwiększyć swoje możliwości. Jest to kluczowe ze względu na rozwój 

wspomnianej już idei Nowego Jedwabnego Szlaku, dzięki czemu wydatkowanie funduszy 

m.in. w ramach projektów europejskich będzie miało możliwość przełożenia na wzrost ogólnej 

wymiany handlowej. Rejon Małaszewicz jest kluczowy, ale w 2019 r. uruchamiane były również pociągi 

z wykorzystaniem innych przejść na granicy wschodniej. Jednym z nich jest granica z Ukrainą i pociągi 

mające w swoich składach również kontenery uruchamiane na linii szerokotorowej PKP LHS. Linia 

ta może zarówno być ważnym szlakiem wymiany z krajami Europy Wschodniej i niektórymi krajami

azjatyckimi, ale może w przyszłości pełnić większą rolę w intermodalnych przewozach na odległość

powyżej 300 km między obiektami usytuowanymi na linii LHS. W 2019 r. pojawiała się także możliwość 

uruchomienia tras z przejścia granicznego w Braniewie. 
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4. Infrastruktura kolejowa

4.1. Funkcjonowanie zarządców infrastruktury

Zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym, w brzmieniu obowiązującym w 2019 r., zarządca 

infrastruktury kolejowej był podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie infrastrukturą kolejową 

albo w przypadku budowy nowej infrastruktury, podmiotem, który przystąpił do jej budowy 

w charakterze inwestora. 

Zarządcami normalnotorowych linii kolejowych w Polsce, oprócz głównego zarządcy PKP PLK, byli: 

CTL Maczki-Bór, DSDiK, Euroterminal Sławków, Infra SILESIA, KP Kotlarnia – Linie Kolejowe, PKM, 

PMT Linie Kolejowe, CARGOTOR, JSK i UBB Polska. Na rynku funkcjonują również zarządcy 

infrastruktury, którzy zarządzają wyłącznie bocznicami kolejowymi oraz podmioty, które łączą funkcję 

zarządcy i przewoźnika kolejowego poprzez zarządzanie infrastrukturą kolejową i wykonywanie 

przewozów kolejowych na liniach przeznaczonych wyłącznie do wykonywania miejskich 

lub podmiejskich przewozów kolejowych oraz na linii szerokotorowej. Są to: 

• PKP SKM – zarządca i przewoźnik, który ma obowiązek udostępniania infrastruktury
licencjonowanym przewoźnikom kolejowym;

• WKD – zarządca i przewoźnik, który nie udostępnia infrastruktury przewoźnikom kolejowym;
• PKP LHS – zarządca i przewoźnik, który nie udostępnia infrastruktury przewoźnikom 

kolejowym. 

Szczególnym przypadkiem zarządcy infrastruktury kolejowej jest użytkownik bocznicy kolejowej. 

Zgodnie z definicją ustawową użytkownik bocznicy jest zarządcą infrastruktury, który nie zarządza 

inną drogą kolejową niż bocznica kolejowa.  Użytkownikami ogólnodostępnych bocznic kolejowych 

są PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Lublin Wrotków, PTS Betrans, Track Tec i Wagon 

Opole. 

Ponadto funkcję zarządcy i przewoźnika kolejowego mogą łączyć koleje wąskotorowe. 

W 2019 r. nie odnotowano większych sporów w zakresie udostępniania infrastruktury kolejowej 

między zarządcami infrastruktury i przewoźnikami kolejowymi. W zdecydowanej większości 

przypadków warunki dotyczące infrastruktury kolejowej ustalane w umowach o przydzielenie 

i o wykorzystanie zdolności przepustowej były uzgadniane pomiędzy stronami bez konieczności 

ingerencji organu regulacyjnego. Jedynie w dwóch przypadkach Prezes UTK wydał rozstrzygnięcia: 

• w przypadku sporu o wykorzystanie zdolności przepustowej pomiędzy 

Euroterminal Sławków a PKP Cargo Prezes UTK m.in. jednoznacznie wskazał, że zarządca 

infrastruktury nie może narzucać na przewoźników kolejowych obowiązku świadczenia usługi 

wykonywania manewrów. W związku z tym opłaty za usługi dodatkowe powinny być 

ponoszone przez przewoźnika tylko w sytuacji gdy wcześniej zamawiał takie usługi; 

• w związku ze sporem pomiędzy PKP PLK a Arriva. W wydanej decyzji Prezes UTK zezwolił

zarządcy infrastruktury na podwyższenie kar umownych nakładanych na przewoźników

za zmianę parametrów technicznych pociągów bez zachowania odpowiedniej procedury. 

Konieczność zgłaszania zmiany parametrów technicznych pociągów i ujęcie ich 

w Uzupełniających Rozkładach Jazdy, które są potem udostępniane np. maszynistom, 

dyspozytorom czy dróżnikom kolejowym, ma przełożenie na zwiększenie bezpieczeństwa 

w ruchu kolejowym, dlatego Prezes UTK przychylił się do stanowiska, że opłata taka może być 

zwiększona, gdyż ma charakter mobilizujący dla przewoźników kolejowych. 

W minionym roku do Prezesa UTK docierały również informacje dotyczące zaległości w uiszczaniu 

opłat przez przewoźników na rzecz zarządców infrastruktury kolejowej. Po wyznaczeniu ostatecznego 

terminu na spłatę należności przez zarządców infrastruktury opłaty były w większości przypadków 

uiszczane. Były jednak przypadki, w których zarządcy infrastruktury występowali do Prezesa UTK 
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z wnioskiem o wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy o wykorzystanie infrastruktury kolejowej. 

W 2019 r. Prezes UTK po przeanalizowaniu wniosków, trzykrotnie wyraził zgodę na rozwiązanie 

umowy. Sytuacja ta dotyczyła przewoźników działających na sieci PKP PLK, jak i na sieci innego 

zarządcy – Cargotor. 

W pozostałych obszarach dotyczących zarządzania infrastrukturą kolejową należy odnotować spór 

pomiędzy HMT Polska a ArcelorMittal Distribution Solutions w Gdańsku, dotyczący rozbiórki drogi 

kolejowej, umożliwiającej przewóz wyrobów hutniczych transportem kolejowym. Sprawa dotyczyła 

toru znajdującego się na terenie uprzemysłowionym, dlatego zarządca infrastruktury (HMT Polska) 

dokonując nielegalnej rozbiórki torów pozbawił zakład przemysłowy dostępu do połączenia 

z infrastrukturą kolejową. Spór zasygnalizował problem na rynku kolejowym, polegający 

na możliwości likwidowania fragmentów dróg kolejowych bez dochowania stosownych procedur, 

co może ograniczać wykorzystanie transportu kolejowego oraz mieć negatywne skutki gospodarcze. 

Procedurę rozbiórki opisuje art. 38ba ustawy o transporcie kolejowym, zgodnie z którym przed 

złożeniem wniosku o wyrażenie zgodny na likwidację linii kolejowej lub bocznicy kolejowej zarządca 

powinien wykonać określone czynności. Obejmują one m.in. dokonanie analizy zwiększenia 

przychodów oraz zmniejszenia kosztów zarządzania infrastrukturą i poinformowaniu odpowiednich 

podmiotów i organów o zamiarze likwidacji. Jeśli uprawnione organy nie przerwą procedury, zarządca 

może zwrócić się do ministra właściwego do spraw transportu o wyrażenie zgody na likwidację. 

Procedurę należy również stosować do torów, które służą jako dojazd do obiektów infrastruktury 

kolejowej, bocznic kolejowych czy prywatnej infrastruktury kolejowej. Prezes UTK wydał stosowną 

decyzję administracyjną, stwierdzającą naruszenie przez HMT Polska przepisów z zakresu 

kolejnictwa. Decyzja zapoczątkowała zmiany w krajowych przepisach dotyczących procedury 

likwidacji dróg kolejowych, obejmując również bocznice kolejowe. 

4.2. Zatrudnienie zarządców infrastruktury 

Na koniec 2019 r. zarządcy infrastruktury zatrudniali 40 617 osób. W stosunku do 2018 r. zatrudnienie 

wzrosło o 319 osób (0,8%). Zmiana ta była spowodowana głównie wzrostem zatrudnienia 

u największego zarządcy infrastruktury, tj. PKP PLK (267 osób). W spółce tej zatrudnionych jest 96,2% 

ogółu pracowników zarządców infrastruktury. Duży wzrost zatrudnienia odnotowała ponadto spółka 

JSK, w której zatrudniono 44 nowe osoby (wzrost o 23,7%). 

Z kolei spadek zatrudnienia odnotowała Infra Silesia, w której liczba pracowników na koniec 2019 r. 

zmniejszyła się o 15 osób w stosunku do roku wcześniejszego. Do zestawienia nie były wliczane 

podmioty WKD i UBB Polska oraz użytkownicy bocznic kolejowych. 

Rys. 93.  Zatrudnienie w sektorze zarządców infrastruktury w latach 2010-2019 
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Prawie połowę zatrudnionych u zarządców infrastruktury stanowiły osoby bezpośrednio związane 

z prowadzeniem ruchu pociągów. Pracownicy ci wykonują zadania, których zakres regulowany jest 

w przepisach. Są to dyżurni ruchu, nastawniczy, automatycy, dróżnicy przejazdowi, toromistrze, 

maszyniści, prowadzący pojazdy kolejowe, ustawiacze, kierownicy pociągu, rewidenci pociągu 

oraz manewrowi. W porównaniu do 2018 r. liczba uprawnień do wykonywania poszczególnych 

zawodów regulowanych wzrosła z 19 885 do 20 039 (wzrost o 0,8%). 

Najliczniejszą grupę stanowili dyżurni ruchu, chociaż ich liczba spadła o 124 (-1,4%). Największy 

wzrost odnotowano natomiast w zawodzie maszynisty – liczba maszynistów wzrosła o 275 (63,8%). 

Należy mieć na uwadze, że widoczny wzrost zatrudnienia na stanowisku maszynisty na 31 grudnia 

2019 r. wynikał z przemianowań pracowników PKP PLK na to stanowisko. Zmiana stanowiska 

dokonywana była, jeżeli analiza czynności wykazywała, że w danym przypadku czynności maszynisty 

były dominujące18.  

Tab. 29. Struktura zatrudnienia ze względu na zawody regulowane u zarządców infrastruktury 
w latach 2018-2019 

zawody regulowane 
rok 

zmiana 2019/2018 
2018 2019 

ogółem 19 885 20 039 +0,8% 

dyżurny ruchu 8 852 8 728 -1,4% 

nastawniczy 5 001 4 978 -0,5% 

automatyk 2 177 2 217 +1,8% 

dróżnik przejazdowy 1 921 1 915 -0,3% 

toromistrz 1 427 1 440 +0,9% 

maszynista 431 706 +63,8% 

prowadzący pojazdy kolejowe 35 25 -28,6% 

kierownik pociągu 15 16 +6,7% 

ustawiacz 19 8 -57,9% 

rewident taboru 7 6 -14,3% 

manewrowy brak danych 1 

18 Zmiany wynikają z wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie 
świadectwa maszynisty oraz z wprowadzonych w 2018 r. zmianach Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (m.in. wprowadzenie stanowiska maszynista w związku z ww. Rozporządzeniem). Po wydaniu 
świadectw maszynisty jednostki organizacyjne PKP PLK dokonywały analizy wykonywanych czynności w zmianie roboczej 
i podejmowały decyzję o ewentualnym przemianowaniu na stanowisko maszynisty. 
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Tab. 30. Struktura wiekowa zatrudnienia wszystkich pracowników zatrudnionych u zarządców 
infrastruktury w latach 2018-201919  

rok struktura wiekowa pracownicy 
do 30 lat 

pracownicy 
od 30 do 50 lat 

pracownicy 
powyżej 50 lat 

2018 
w ekwiwalentach czasu pracy 4 782 16 777 18 736 

udział procentowy 11,9% 41,6% 46,5% 

2019 
w ekwiwalentach czasu pracy 4 915 16 419 19 211 

udział procentowy 12,1% 40,5% 47,4% 

zmiana 2019/2018 +2,8% -2,1% +2,5% 

Struktura wieku pracowników zarządców infrastruktury cechuje się dużą liczbą osób zatrudnionych 

mających powyżej 50 lat. W 2018 r. pracownicy ci stanowili 46,5% ogółu zatrudnionych 

wg ekwiwalentu czasu pracy, a w 2019 r. udział tych osób zwiększył się do 47,4%. Jednocześnie 

wzrosła liczba pracowników poniżej 30 roku życia. W 2018 r. były to 4782 ekwiwalenty czasu pracy, 

a w 2019 r. 4915 ekwiwalentów (wzrost o 133 ekwiwalenty czasu pracy, czyli o 2,8%). Udział tych osób 

minimalnie zmienił się z poziomu 11,9% w 2018 r. do 12,1% w 2019 r. Liczba pracowników w przedziale 

wiekowym 30–50 lat wg ekwiwalentów czasu pracy spadła z 16 777 do 16 419 (spadek o 2,1%). 

4.3. Wyniki finansowe zarządców infrastruktury 

W 2019 r. tak jak w latach poprzednich wzrosły zarówno przychody i koszty działalności operacyjnej 

zarządców infrastruktury. Wzrost kosztów kształtował się na poziomie 9,5% w stosunku do 2018 r., 

a przychody w tym samym czasie wzrosły o 12,7%. W 2019 r. zmniejszyła się różnica pomiędzy 

kosztami i przychodami działalności operacyjnej i wyniosła poniżej 1 mld PLN (995 mln PLN), podczas 

gdy w 2018 r. było to ponad 1,07 mld PLN.  

19 Struktura wiekowa obliczona w oparciu o kalkulację ekwiwalentu czasu pracy pracowników (etatów) w ramach działalności 
kolejowej od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. oraz od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. Jako ekwiwalent pełnego czasu pracy 
należy rozumieć całkowitą liczbę godzin (wraz z nadgodzinami) przepracowaną na stanowisku pracy, podzieloną przez średnią 
liczbę godzin przepracowanych rocznie na pełnoetatowym stanowisku. 
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Rys. 94. Wyniki działalności zarządców infrastruktury (mld PLN) w latach 2010-2019 

Trzech zarządców infrastruktury kolejowej (Cargotor, Euroterminal Sławków i PMT Linie Kolejowe) 

w 2019 r. poprawiło wynik finansowy w porównaniu do zysków z 2018 r. średnio o ok. 50%, 

zwiększając również w odpowiedniej proporcji zyski ze sprzedaży i działalności operacyjnej. Ponadto 

działalność jednego zarządcy infrastruktury (PKM) od 2019 r. zaczęła przynosić zyski, a inny zarządca 

infrastruktury (KP Kotlarnia Linie Kolejowe) w 2019 r. pomniejszył wartość generowanych strat. 

W 2019 r. PKP PLK otrzymała z budżetu państwa i z Funduszu Kolejowego dotację przeznaczoną 

na utrzymanie infrastruktury w łącznej wysokości 3,9 mld PLN. Dzięki temu zarządca infrastruktury 

dysponował środkami wyższymi o 700 mln PLN w porównaniu do 2018 r. 

Analiza struktury kosztów zarządców infrastruktury wskazuje, że najwięcej wydatków ponoszą oni 

na świadczenia pracownicze. Koszty z tego tytułu stanowią 41,1% kosztów wydatków ogółem 

zarządców infrastruktury. Usługi obce i amortyzacja mają podobny udział w ogóle kosztów – 

odpowiednio 26% i 24,9%.  

Rys. 95. Struktura kosztów działalności zarządców infrastruktury 2019 r. 
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4.4. Parametry linii kolejowych 

Długość eksploatowanych linii kolejowych w 2019 r. przez wszystkich zarządców infrastruktury, 

włączając koleje normalnotorowe i szerokotorowe, wyniosła 19 503 km, co oznacza o 155 km 

eksploatowanych linii więcej w porównaniu do 2018 r. 

Największy zarządca infrastruktury (PKP PLK) dysponował 18 680 km czynnych linii – o 144 km więcej 

niż w 2018 r. Ponadto w jego gestii było również 1 858 km linii wyłączonych z eksploatacji. Łącznie 

spółka zarządzała 20 538 km linii (41 km mniej niż w 2018 r.).  

Najdłuższą siecią linii szerokotorowych (394,65 km) zarządzała spółka PKP LHS. Liniami 

szerokotorowymi zarządzają w Polsce jeszcze trzy podmioty: PKP PLK (141,3 km), Euroterminal 

Sławków (4,5 km) oraz CARGOTOR (28,5 km). W przypadku CARGOTORU jest to linia 450 

autoryzowana w 2019 r. 

Rys. 96. Struktura linii kolejowych eksploatowanych w Polsce w 2019 r. wg rozstawu szyn (w km) 

Rys. 97. Struktura linii kolejowych eksploatowanych w Polsce w 2019 r. wg stopnia elektryfikacji 
(w km) 

Długość linii kolejowych zelektryfikowanych, będących w eksploatacji wszystkich zarządców 

infrastruktury w Polsce, wzrosła o 113 km - z 11 904 km w 2018 r. r. do 12 017 km w 2019 r. 
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W przypadku linii szerokotorowych podobnie jak w roku poprzednim tylko 14 km było 

zelektryfikowanych. Jest to linia nr 92 w województwie podkarpackim między stacjami Przemyśl 

Główny – Medyka.  

Rys. 98. Struktura linii kolejowych eksploatowanych w Polsce w 2019 r. wg znaczenia linii (w km) 

Linie o znaczeniu państwowym w 2019 r. zarządzane były wyłącznie przez PKP PLK. Stanowiły one 

69% linii eksploatowanych przez spółkę i 65% wszystkich linii w Polsce. Długość eksploatowanych linii 

o znaczeniu państwowym zwiększyła się względem 2018 r. o blisko 100 km.

Rys. 99. Struktura linii kolejowych eksploatowanych w Polsce w 2019 r. wg liczby torów 
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wszystkie z nich są jednotorowe. 

Poziom średniej gęstości linii kolejowych wyniósł w 2019 r. 6,24 km/100 km2 w porównaniu 
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w km linii na 100 km2 powierzchni w 2019 r. pozostała na podobnym poziomie. Największy wzrost 

długości linii miał miejsce w województwach warmińsko-mazurskim oraz lubelskim i wyniósł 

odpowiednio: 54 km i 32 km. Największy spadek zanotowano zaś w przypadku województwa śląskiego. 
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Wyniósł on 17 km. Najwyższy poziom gęstości linii odnotowano w województwie śląskim 

(15,7km/100 km2), a najmniejszy w województwie podlaskim (3,8 km/100km2). Spośród wszystkich 

województw największy udział w długości sieci kolejowej posiadało województwo śląskie (9,9%), 

a najmniejszy województwo świętokrzyskie (3,7%). 

Rys. 100. Struktura torów kolejowych eksploatowanych w Polsce w latach 2017-2019 
wg dopuszczalnych prędkości 

Zmniejsza się udział odcinków linii, po których można poruszać się z prędkością nie większą niż 

60 km/h. Jednocześnie nastąpił wzrost do 45,7% udziału odcinków, na których dopuszczalna prędkość 

wynosi od 80 do 120 km/h (o 1,8 p.p.). W przypadku międzywojewódzkich połączeń pasażerskich jest 

to często wartość niewystarczająca do realizacji usług. Dla tego typu połączeń pożądana jest prędkość 

pociągów od 120 do 160 km/h. W Polsce nadal duży udział mają tory o najniższych parametrach 

wg dopuszczalnych prędkości. W 2019 r. szlaki z prędkością maksymalną do 60 km/h i w przedziale 

od 60 do 80 km/h stanowiły łącznie ponad 38% wszystkich torów kolejowych. 
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Rys. 101. Struktura torów kolejowych eksploatowanych w Polsce w latach 2017-2019 
wg dopuszczalnych nacisków osi (w kN) 

W 2019 r. udział linii kolejowych o dopuszczalnym nacisku osi 221 kN wyniósł 60,4%. Pomimo wzrostu 

takich odcinków nadal na ponad 23% długości linii występują odcinki o dopuszczalnym nacisku osi 

poniżej 200 kN.  

4.5. Obiekty infrastruktury usługowej 

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o transporcie kolejowym Obiekt Infrastruktury Usługowej 

(OIU) to obiekt budowlany wraz z gruntem, na którym jest usytuowany, oraz instalacjami 

i urządzeniami, przeznaczony w całości lub w części do świadczenia jednej lub większej liczby usług20. 

OIU powinny być udostępniane przez operatorów na równych i niedyskryminujących zasadach 

wszystkim przewoźnikom kolejowym, którzy zawnioskują o dostęp. Operator obiektu ma obowiązek 

opracować regulamin dostępu do obiektu, cennik oraz statut obiektu. 

Od 2017 r. Prezes UTK prowadzi Rejestr Obiektów Infrastruktury Usługowej (ROIU), w którym 

zbierane są dane o poszczególnych obiektach oraz o warunkach ich udostępniania. Aktualnie 

przewoźnicy mogą korzystać z 4318 udostępnianych obiektów, które obejmują punkty załadunkowe 

i wyładunkowe (w tym terminale towarowe), stacje pasażerskie, punkty naprawy i serwisowania 

taboru oraz pozostałe punkty obsługi pociągów. 

20 Usługi zostały scharakteryzowane w ust. 2 i 3 załącznika nr 2 do ustawy o transporcie kolejowym. 
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Rys. 102. Załadunek i wyładunek towarów (608 udostępnianych obiektów) 

Rys. 103. Naprawa i serwis taboru (127 udostępnianych obiektów) 



124 

Rys. 104. Obsługa pasażerów (3270 udostępnianych obiektów, w tym 2650 stacji PKP PLK, które są 
udostępniane w ramach minimalnego dostępu) 

Rys. 105. Obsługa pociągów (313 udostępnianych obiektów) 
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Największą liczbę OIU udostępniały (wg stanu na 2019 r.): 

• PKP PLK – załadunek i wyładunek towarów - 462 obiekty;

• PKP Cargo – naprawa i serwisu taboru – 39 obiektów;

• PKP S.A. – obsługa pasażerów – 554 obiekty;

• PKP PLK – obsługa pociągów – 168 obiektów.

Biorąc pod uwagę wszystkie obiekty infrastruktury usługowej, największą liczbę OIU udostępnia 

zarządca PKP PLK – 630 obiektów.  

Informacje dotyczące OIU są na bieżąco aktualizowane i weryfikowane, dzięki czemu zapewniony 

jest dostęp do rzetelnych danych o obiektach podmiotów funkcjonujących na rynku kolejowym. 

10 lipca 2019 r. zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) mający istotny 

wpływ na funkcjonowanie szczególnego rodzaju obiektów infrastruktury usługowej – stacji 

pasażerskich. Formalnie jest on wiążący jedynie dla stron prowadzonego postępowania. Jednak 

zadaniem TSUE jest zapewnienie jednolitej wykładni prawa w Unii Europejskiej. W rozstrzygnięciu 

Trybunał stwierdził, że opłata za dostęp do peronów wchodzi w zakres minimalnego pakietu dostępu 

do infrastruktury kolejowej. Stanowisko zawarte w wyroku było odmienne od dotychczasowej 

praktyki stosowanej przez większość operatorów stacji pasażerskich w Polsce, którzy udostępniali 

infrastrukturę peronową na zasadach przewidzianych dla obiektów infrastruktury usługowej. Wyrok 

był więc bardzo istotny, ponieważ wymusił zmianę podejścia do sposobu udostępniania peronów, 

która wpłynęła bezpośrednio na wysokość opłat ponoszonych przez przewoźników kolejowych. 

W następstwie wyroku PKP PLK oraz PKP SKM w Trójmieście wyłączyły udostępnianie peronów 

z regulaminu dostępu do OIU. Podobnej zmiany dokonała również PKP S.A., która zarządza przede 

wszystkim dworcami, jednak przed wyrokiem udostępniała również perony na stacjach Warszawa 

Centralna, Warszawa Śródmieście i Warszawa Wileńska jako obiekty infrastruktury usługowej. 

W związku z powyższym wyrokiem Prezes UTK wszczął postępowania administracyjne wobec 

PKP SKM w Trójmieście oraz PKP S.A., a także skontrolował kwestię udostępniania peronów przez 

PKP PLK w ramach prowadzonego już postępowania. Podjęte działania miały na celu zweryfikowanie, 

czy operatorzy stacji pasażerskich działają zgodnie z interpretacją przepisów przyjętą przez TSUE. 

Ponieważ w trakcie trwania postępowań operatorzy dokonali stosownych zmian, Prezes UTK 

nie stwierdził nieprawidłowości w tym zakresie.  

W 2019 r. weryfikowano również kwestię udostępniania stacji pasażerskich przewoźnikom 

kolejowym. Zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym przewoźnik kolejowy nabywa prawo 

do korzystania z usług świadczonych w obiekcie (stacji pasażerskiej) po zawarciu z operatorem umowy 

określającej w szczególności prawa i obowiązki operatora i przewoźnika kolejowego związane 

ze świadczonymi usługami. Na krajowym rynku kolejowym większość przewoźników podpisywała 

takie umowy, korzystając m.in. z udostępnianej powierzchni do odprawy podróżnych czy powierzchni 

przeznaczonej pod dodatkowe informacje handlowe. W ubiegłym roku trzech przewoźników 

odmówiło jednak operatorom dworców kolejowych podpisania umów, o których mowa w art. 36c 

ustawy o transporcie kolejowym, przedstawiając odmienne interpretacje pojęcia powierzchni 

przeznaczonej do odprawy podróżnych oraz tłumacząc się zawartymi z PKP PLK umowami 

o wykorzystanie infrastruktury kolejowej, obejmującymi m.in. dostęp do infrastruktury peronowej. 

Wobec braku porozumienia operatorów stacji pasażerskich z przewoźnikami kolejowymi Prezes UTK 

przeprowadził postępowania administracyjne, w trakcie których konsekwentnie stał na stanowisku, 

że w przypadku gdy podróżni danego przewoźnika mają możliwość skorzystania z dworca (np. poprzez 

oczekiwanie w poczekali lub zakup biletu), to na przewoźniku ciąży obowiązek zawarcia takiej umowy. 

Na początku 2020 r. zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 

podtrzymujący stanowisko Prezesa UTK. 
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Na rynku przewozów intermodalnych miał miejsce spór między operatorem terminala DCT 

a operatorami zrzeszonymi w Polskiej Izbie Spedycji i Logistyki (PISiL). Kontrowersje wzbudzała 

opłata manipulacyjna za obsługę kolejową nakładaną przez DCT Gdańsk na organizatorów przewozów 

intermodalnych. PISiL stała na stanowisku, że opłata jest nakładana bezprawnie, a wszelkie czynności 

wskazywane przez DCT jako podstawa do nakładanie tej opłaty nie są wykonywane na rzecz 

operatorów intermodalnych, którzy nie są klientami terminala. Mimo prowadzonych przez strony 

negocjacji i podjętej próby wypracowania porozumienia, spór nie został dotychczas rozwiązany. Jedna 

ze stron sporu złożyła do Prezesa UTK skargę na opłatę manipulacyjną, jednak w toku prowadzonego 

postępowania wyjaśniającego nie stwierdzono naruszenia przepisów z zakresu kolejnictwa. Opłata 

ta jest pobierana od aplikantów, natomiast przepisy dotyczące udostępniania OIU oraz nadzoru 

Prezesa UTK nad tym udostępnianiem, dotyczą jedynie udostępniania OIU na rzecz przewoźników 

kolejowych. Definicja przewoźnika kolejowego jest węższa od definicji aplikanta, nie mieszczą się w jej 

zakresie organizatorzy transportu intermodalnego. Mimo to Prezes UTK angażował się 

w wypracowanie kompromisu między stronami sporu, mając na celu dobro i rozwój transportu 

kolejowego. Wystąpił również do Ministra Infrastruktury o zmianę przepisów prawnych 

w tym zakresie. 

Inny istotny spór, dotyczący udostępniania infrastruktury portów morskich, dotyczył portu 

w Świnoujściu. Jeden z przewoźników kolejowych nie zgadzał się z regulaminem obiektu OT Port 

Świnoujście, który nie wskazywał, że infrastruktura kolejowa wchodząca w skład obiektu stanowi 

infrastrukturę portową w rozumieniu ustawy z 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich 

(w obowiązujących w 2019 r. przepisach kwalifikacja taka była bardzo istotna, gdyż wpływała 

na sposób pobierania opłat za dostęp do obiektu). W związku z tym przeprowadzono postępowanie 

administracyjne, w wyniku którego Prezes UTK stwierdził nieprawidłowości. Najważniejsza z nich 

polegała na niewskazaniu przez operatora, które elementy udostępnianej infrastruktury kolejowej 

stanowią jednocześnie infrastrukturę portową. Prezes UTK nakazał wprowadzenie zmian 

do regulaminu obiektu OT Port Świnoujście. 

4.6. Inwestycje infrastrukturalne a interoperacyjność systemu kolei 

Realizacja inwestycji infrastrukturalnych, które mają na celu dostosowanie infrastruktury kolejowej 

do aspektów interoperacyjności, pozwala na zwiększenie konkurencyjności rynku kolejowego 

względem pozostałych gałęzi transportu.  

Wpływają również na podniesienie parametrów eksploatacyjnych sieci kolejowej przez PKP PLK, 

co przekłada się na realizację oczekiwań pasażerów poprzez skrócenie czasów przejazdów, 

podniesienie bezpieczeństwa transportu kolejowego czy komfortu podróży. Ponadto ma też wpływ 

na transport towarowy, w szczególności na likwidację barier utrudniających przewóz ładunków.  
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W 2019 r. nie odnotowano znaczącej liczby inwestycji PKP PLK w obszarze modernizacji, 

podnoszących parametry eksploatacyjne linii kolejowych, ani w zakresie budowy nowej infrastruktury, 

wiążących się z obowiązkiem uzyskania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu 

strukturalnego. W 2019 r. Prezes UTK wydał 12 zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji 

podsystemów instalacji stałych, z czego połowę z nich stanowiły postępowania wszczęte przed 2019 r.  

Tab. 31. Podsystemy strukturalne instalacji stałych dopuszczone przez Prezesa UTK zezwoleniem 
w 2019 r. 

l.p. 
nr 

linii 
odcinek kilometraż podsystem stan 

1. 8 Warszawa Okęcie - Radom 100,850 - 104,250 infrastruktura modernizacja 

2. 14 Zduńska Wola - Sieradz 41,519 – 60,763 
sterowanie – 

urządzenia 
przytorowe 

modernizacja 

3. 353 
Poznań Wschód – Kobylnica 

Kobylnica – Biskupice 
Biskupice - Pobiedziska 

0,700 – 21,371 
sterowanie – 

urządzenia 
przytorowe 

modernizacja 

4. 

1 Warszawa Zachodnia – Koluszki 3,900 – 104,918 sterowanie – 
urządzenia 
przytorowe 

modernizacja 

17 Koluszki – Łódź Widzew 26,400 – 7,200 

5. 

91 

Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki 

1,988 – 2,409 

infrastruktura 

budowa 
łącznicy 

kolejowej/ 
modernizacja 

94 0,967 – 1,862 

603 6,011 – 6,639 

624 0,000 – 1,352 

6. 747 Szymany – Szymany Lotnisko 0,000 – 1,569 infrastruktura modernizacja 

7. 21 Warszawa Wileńska - Zielonka 0,710 – 9,206 energia modernizacja 

8. 4 Opoczno Południe - Olszamowice 94,040 – 122,500 energia modernizacja 

9. 4 Idzikowice – Opoczno Południe 82,989 – 90,956 energia modernizacja 

10. 

6 Zielonka – Kuźnica Białostocka 14,254 – 71,800 

sterowanie – 
urządzenia 
przytorowe 

modernizacja 449 Warszawa Rembertów - Zielonka 12,355 – 21,315 

21 Warszawa Wileńska - Zielonka 9,206 – 19,652 

11. 

278 Węgliniec – Zgorzelec* 0,386 – 27,130 

energia modernizacja 

274 Wrocław Świebodzki – Zgorzelec* 202,034 – 202,455 

12. 

278 

Węgliniec – Zgorzelec** 

0,000 – 27,130 

274 202,034 – 202,535 

* - zezwolenie obejmuje sieć trakcyjną 



128 

** - zezwolenie obejmuje układ zasilania sieci trakcyjnej 

Istotną rolę w procesie dostosowania infrastruktury kolejowej do aspektów interoperacyjności 

odgrywają jednostki notyfikowane, które dokonują oceny w zakresie spełnienia przez inwestycje 

wymagań zasadniczych określonych m.in. w Technicznych Specyfikacjach Interoperacyjności (TSI), czy 

też Krajowych Przepisach Technicznych (NTR). Istotne dla całego rynku kolejowego jest, aby praca 

jednostek notyfikowanych realizowana była przy zachowaniu najwyższych standardów jakości 

i dokładności.  

Prezes UTK na przełomie lat 2018-2019 zainicjował współpracę z jednostkami w celu wypracowania 

dobrych praktyk, które powinny być powszechnie stosowane. Pozwoliło to zniwelować liczbę błędów 

popełnianych w trakcie prowadzenia ocen przez jednostki oraz zachować jednolite standardy w ich 

działalności. Przygotowany przez UTK katalog zasad działania jednostek notyfikowanych służy jako 

wytyczne w codziennej działalności podczas procesów weryfikacji WE. Wypracowywane rozwiązania 

zaakceptowane zostały przez wszystkie uczestniczące jednostki, które zobowiązywały się 

do przestrzegania ustalonych zasad.21 

Dynamicznie postępujące inwestycje kolejowe wymagają szybkiego dostępu do wyrobów kolejowych 

i materiałów budowlanych. Niekiedy ze względów ekonomicznych zasadne jest zastosowanie 

wyrobów staroużytecznych. W związku z tym, na rynku kolejowym pojawiła się wątpliwość, czy można, 

a jeżeli tak, to w jaki sposób, wykorzystywać wyroby staroużyteczne w prowadzonych aktualnie 

inwestycjach. Prezes UTK odpowiedział na te wątpliwości w konsultowanym z rynkiem stanowisku, 

wydanym 20 sierpnia 2019 r. w sprawie oceny zgodności podsystemów strukturalnych, w których 

zastosowano staroużyteczne wyroby kolejowe 22 . Konkluzją tego stanowiska jest stwierdzenie, 

że staroużyteczne wyroby kolejowe, które są zdatne do ponownego użytku, można stosować 

w podsystemie pod warunkiem, że podsystem będzie zgodny z wymaganiami zasadniczymi.  

Kolejnym problemem, który został zasygnalizowany przez uczestników rynku, była ocena zgodności 

podsystemu strukturalnego „Energia” oraz wątpliwości dotyczące zasad przeprowadzania oceny 

poszczególnych parametrów TSI ENE. W związku z tym Prezes UTK przedstawił 2 kwietnia 2019 r. 

stanowisko dotyczące weryfikacji podsystemu strukturalnego „Energia” 23  w kontekście inwestycji 

obejmujących swym zakresem modernizację samej sieci trakcyjnej, samego układu zasilania bądź obu 

tych elementów. W kolejnym kroku niezbędne było zapewnienie właściwego funkcjonowania 

podsystemu strukturalnego „Energia” poprzez jednoznaczne określenie roli PKP PLK oraz 

PKP Energetyki w procesie przeprowadzania procedury weryfikacji WE podsystemu. Po rozmowach 

trójstronnych między przedstawicielami UTK, PKP PLK i PKP Energetyka, uznano, że PKP PLK 

uprawniona jest do przeprowadzenia procedury weryfikacji WE infrastruktury kolejowej, którą 

zarządza tj. części obejmującej sieć trakcyjną, natomiast PKP Energetyka w zakresie części 

podsystemu „Energia”, w skład którego wchodzi zasilanie trakcyjne. 

Interoperacyjność inwestycji infrastrukturalnych jest niezwykle istotna z punktu widzenia pasażera 

korzystającego z dworców kolejowych czy peronów. W tym zakresie niezwykle ważne są działania 

podejmowane przez PKP PLK – zarządzającą największą liczbą peronów w Polsce, czy inwestycje 

realizowane przez PKP S.A. - właściciela kilkuset dworców kolejowych. 

21 Przygotowany przez UTK katalog zasad działania jednostek notyfikowanych służy jako wytyczne w ich działalności podczas 
procesów weryfikacji WE. Są to również wskazówki dla zarządców infrastruktury i wykonawców modernizacji na temat zakresu 
współpracy z jednostkami notyfikowanymi. Katalog zasad dostępny jest pod poniższym linkiem:  
https://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/14860,Wytyczne-dla-jednostek-notyfikowanych.html 
22 https://www.utk.gov.pl/download/1/50735/Stanowiskowswyrobowstarouzytecznych.pdf 
23 https://www.utk.gov.pl/download/1/48390/StanowiskoPrezesaUTKdotweryfikacjiukladuzasilania.pdf 
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W 2019 r. PKP S.A. zawarła z Centrum Unijnych Projektów Transportowych umowę na modernizację 

59 dworców kolejowych. Jej łączna wartość przekracza 605 mln PLN, z czego dofinansowanie z Unii 

Europejskiej wyniesie 412 mln PLN.24  

W 2018 i 2019 r. Prezes UTK podejmował działania, które bezpośrednio przełożyły się na zwiększenie 

dostępność usług transportu kolejowego dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. 

Do PKP S.A. wystosowane zostało m.in. pismo wskazujące jak powinny zostać zmienione zapisy 

dokumentacji przetargowych by zapewnione zostało dostosowanie infrastruktury kolejowej 

do wymagań interoperacyjności w obszarze dostępności dworców kolejowych, peronów i stref 

publicznych dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się (TSI PRM). Odpowiednie zapisy zostały 

przez spółkę skorygowane, a w II połowie 2019 r. PKP S.A. podpisała umowy ramowe 

na przeprowadzenie weryfikacji WE, które mogą dotyczyć nawet 100 dworców kolejowych.  

Jednym z podstawowych i głównych zadań Prezesa UTK w 2019 r. było zainicjowanie działania 

polegającego na przeglądzie krajowych przepisów technicznych dla podsystemów strukturalnych. 

Opracowana w związku z tym aktualizacja Listy Prezesa UTK w 2020 r. została notyfikowana 

do Komisji Europejskiej. Zadanie to było podyktowane koniecznością dopasowania i zaktualizowania 

NTR do postanowień dyrektywy 2016/797/UE, co wiązało się z usunięciem sprzecznych 

lub uszczegóławiających przepisów zawartych w wymaganiach krajowych. 

W 2019 r. Komisja Europejska wprowadziła zmiany w samych TSI, a w szczególności w TSI CCS, 

w których wprowadzono nowy składnik interoperacyjności – licznik osi. Zmiana ta oznacza 

konieczność uzyskania przez producentów tych urządzeń stosownych certyfikatów dla składnika 

interoperacyjności, na podstawie których mogą oni sporządzać deklaracje WE zgodności 

lub przydatności do stosowania składnika interoperacyjności. Co więcej, zmiana ta spowodowała 

również, że liczniki osi jako składniki interoperacyjności podlegają weryfikacji WE podsystemu 

strukturalnego „Sterowanie – urządzenia przytorowe” dokonywanej przez jednostki notyfikowane. 

Komisja Europejska planuje dokonania rewizji wszystkich TSI w 2022 r. 

4.7. Wdrażanie ERTMS na polskiej sieci kolejowej 

System ERTMS ma kluczowe znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa i konkurencyjności transportu 

kolejowego. Wdrożenie ERTMS w Polsce jest jednym z priorytetowych projektów „Strategii na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)” 25  przyjętej uchwałą Rady 

Ministrów. „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku” z 24 września 2019 r.26, 

również przyjęta uchwałą Rady Ministrów, stanowi, że implementacja systemu ERTMS na polskiej sieci 
kolejowej zdecydowanie poprawi przepustowość sieci kolejowej, zapewni interoperacyjność z siecią kolejową 
UE, poprawi bezpieczeństwo w transporcie kolejowym oraz poprawi komfort podróżnych (m.in. poprzez 
skrócenie czasu jazdy). 

Strategia wdrażania ERTMS została przedstawiona w kilku dokumentach, zarówno w strategii 

wdrażania ERTMS na poziomie europejskim jak i w strategii wdrażania ERTMS na poziomie krajowym. 

Europejski Plan Wdrażania ERTMS 

Europejski Plan Wdrażania określił harmonogram wdrożenia ERTMS w korytarzach sieci bazowej, 

o których mowa w rozporządzeniu o korytarzach sieci bazowej. Za wyposażony uznaje się odcinek linii 

kolejowej, na którym zabudowany ERTMS otrzymał dokument dopuszczeni do eksploatacji (art. 2 ust. 

24 https://www.transport-publiczny.pl/mobile/412-mln-zl-dofinansowania-dla-59-dworcow-60447.html 
25 https://www.gov.pl/documents/33377/436740/SOR.pdf 
26 https://www.gov.pl/attachment/8ca82ea2-ddf5-4cff-8bfc-b7d7bfb1237b 
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2 Europejskiego Planu Wdrażania). Przez Polskę przechodzą dwa Korytarze Sieci Bazowej: Morze 

Bałtyckie – Morze Adriatyckie (Baltic –Adriatic) oraz Morze Północne – Morze Bałtyckie (Northe Sea – 
Baltic). Poniżej zaprezentowane zostały mapy obrazujące harmonogram wdrażania ERTMS 

na poszczególnych odcinkach polskich linii kolejowych, które wchodzą w zakres tych korytarzy.  

Na koniec grudnia 2019 r. założenia z Europejskiego Planu Wdrażania (względem odcinków, które 

miały zostać dopuszczone do 2018 r.) zostały zrealizowane wyłącznie w obszarze systemu GSM-R, 

względem linii kolejowej nr 1 i 17, na odcinku Warszawa – Łódź.  

Rys. 106. Harmonogram wdrożenia ERTMS dla korytarza Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie 
(RFC 5) 

Źródło: Strategia wdrażania ERTMS na poziomie europejskim 

Na polskim odcinku korytarza Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie ERTMS miał zostać wdrożony 

do 2018 r. na następujących liniach kolejowych: 

• linia kolejowej nr 9 i nr 202 Warszawa Wschodnia – Gdynia Główna - termin nie został
zachowany, jednak prace inwestycyjne zostały zakończone, a w połowie 2019 r. PKP PLK
złożyła do Prezesa UTK wniosek o dopuszczenie podsystemu do eksploatacji;
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• linia nr 1 Warszawa Zachodnia – Grodzisk Mazowiecki - w obszarze systemu GSM-R
Prezes UTK w 2019 r. wydał zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji, termin nie został
natomiast zachowany w obszarze systemu ETCS, inwestycja jest w trakcie realizacji.

Na dzień publikacji Europejskiego Planu Wdrażania w ramach korytarza RFC 5 był już wdrożony 

i eksploatowany ERTMS na linii kolejowej nr 4 Zawiercie – Grodzisk Mazowiecki. 

Rys. 107. Harmonogram wdrożenia ERTMS dla korytarza Morze Północne - Morze Bałtyckie 
(RFC 8) 

Źródło: Strategia wdrażania ERTMS na poziomie europejskim 

Zgodnie z Europejskim Planem Wrażania ERTMS został uruchomiony na linii kolejowej nr 1 na odcinku 

Warszawa – Grodzisk Mazowiecki do 2018 r. 

Prezes UTK w lipcu 2019 r. wydał zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu 

strukturalnego „Sterowanie – urządzenia przytorowe” w zakresie zabudowy GSM-R na linii kolejowej 
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nr 1, na odcinku Warszawa Zachodnia – Koluszki (ok. 100 km linii kolejowych). Natomiast zabudowa 

urządzeń ETCS jest dopiero w toku. Planowany przez PKP PLK termin zakończenia inwestycji 

i uzyskanie dopuszczenia do eksploatacji to koniec 2021 r. 

Realizacja Europejskiego Planu Wdrażania jest zatem znacząco opóźniona. Opóźnienie we wdrażaniu 

GSM-R jest mniejsze niż ETCS, jednak z punktu widzenia osiągnięcia korzyści z wdrażania ERTMS, 

ma to niewielkie znaczenie. Uruchomienie cyfrowej łączności głosowej w Polsce ma odbyć się 

jednocześnie w skali całej sieci. Natomiast transmisja danych zapewniana przez sieć GSM-R jest 

nieprzydatna dopóki ETCS jest niewdrożony. 

Krajowy Plan Wdrażania TSI Sterowanie w Polsce 

Bardziej szczegółowe założenia wdrażania ERTMS w Polsce zostały przedstawione w Krajowym 

Planie Wdrażania. Wskazano w nim daty wdrożenia systemu ERTMS na poszczególnych odcinkach linii 

kolejowych w Polsce.  

ETCS 

Zgodnie z KPW w odniesieniu do ETCS do końca 2019 r. (wdrożenia w latach 2017-2018; na 2019 r. 

nie były planowane żadne uruchomienia) przewidywano wdrożenie ETCS na 681 km linii kolejowych.  

Tab. 32. Planowane wdrożenia ETCS w latach 2017-2018 zgodnie z KPW a faktyczny stan realizacji 

l.p. 
numer 

linii 
odcinek 

długo
ść 

[km] 

poziom 
ETCS 

rok 
wdrożenia 

KPW 
stan inwestycji 

1. 132 Opole Zachodnie - Wrocław Brochów 72 L2 2017 dopuszczono 

2. 275 Wrocław - Nowy Dwór Miłkowice 64 L2 2017 dopuszczono 

3. 356 Poznań Wschód -Wągrowiec 51 L1 LS 2017 dopuszczono 

4. 1 Warszawa Zachodnia -Koluszki 101 L2 2018 
w trakcie realizacji 

(2021 r.) 

5. 9 Warszawa Praga - Gdańsk Główny 311 L2 2018 
w trakcie realizacji 

(2020 r.) 

6. 17 Łódź Widzew - Koluszki 19 L2 2018 
w trakcie realizacji 

(2021 r.) 

7. 202 Gdańsk Główny - Gdynia Chylonia 27 L2 2018 
w trakcie realizacji 

(2020 r.) 

8. 226 
Pruszcz Gdański -Gdańsk Port 

Północny 
11 L1 2018 

w trakcie realizacji 
(2021 r.) 

9. 260 Pszczółki -Pruszcz Gdański 11 L2 2018 
w trakcie realizacji 

(2021 r.) 

10. 456 Warszawa Praga - Chotomów 14 L2 2018 
w trakcie realizacji 

(2021 r.) 

Źródło: KPW i PKP PLK 
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Stan realizacji projektów w obszarze ETCS zaplanowanych na lata 2017–2018 na koniec 2019 r. 

kształtował się na poziomie 27,5% (187 km z 681 km planowanych). Inwestycje, które miały zostać 

wdrożone w tym czasie i zostały faktycznie dopuszczone do eksploatacji na podstawie zezwolenia 

wydanego przez Prezesa UTK, to inwestycje wchodzące w skład korytarza E30, obejmujące linie 

kolejowe o numerach: 132, 275 i 356. 

Pozostałe projekty, które zgodnie z KPW należało wdrożyć do końca 2018 r., są obecnie w trakcie 

realizacji. W zakresie linii kolejowej nr 9 i 202 (tj. ok 340 km) w 2019 r. rozpoczęte zostały 

postępowania przed Prezesem UTK o dopuszczenie do eksploatacji podsystemu „Sterowanie – 

urządzenia przytorowe” w zakresie systemu ETCS (jak również GSM-R). 

Zgodnie z danymi pochodzącymi od PKP PLK planowany termin dopuszczenia do eksploatacji systemu 

ETCS zabudowanego na liniach kolejowych nr 1, 17, 226,260 i 456 to koniec 2021 r.  

Jednocześnie PKP PLK odpowiedzialna za realizację wdrożenia ERTMS w Polsce rozpoczęła 

inwestycje w zakresie ETCS na większości linii kolejowych, które zgodnie z KPW w Polsce powinny 

zostać zrealizowane do 2023 r.  

Ponadto PKP PLK planuje wyposażenie linii kolejowych nr 351 (Poznań – Szczecin) oraz nr 8 

(Warszawa – Radom) w ETCS do 2030 r., pomimo że Krajowy Plan Wdrażania przewiduje ich 

wyposażenie do 2023 r.  

Tab. 33. Inne projekty realizowane przez PKP PLK w 2019 r. 

l.p. 
nr linii 

kolejowej 
odcinek 

poziom 
ETCS 

długość 
odcinka 

termin 
ukończenia 

1. 91 Podłęże – Rzeszów 2 140 km 2021 

2. 278 Węgliniec – Zgorzelec 2 26 km 2021 

3. 7 Otwock – Lublin 2 150 km 2021 

4. 2 Warszawa – Terespol 2 188 km 2023 

5. 3 Warszawa – Kunowice 2 450 km 2023 

6. 271 Wrocław – Poznań 2 160 km 2023 

7. 4 Szeligi – Zawiercie 2 200 km 2024 

8. 6, 449 Warszawa – Białystok 2 172 km 2026 

Źródło: PKP PLK 

Zgodnie z KPW przewiduje się, że do 2023 r. system ETCS obejmie 2480 km linii kolejowych w Polsce 

(wliczając również odcinki wyposażone już na dzień wydania KPW).  

W latach 2014-2019 Prezes UTK wydał zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji dla łącznie 

577 km linii kolejowych wyposażonych w ETCS. Oznacza to, że na koniec 2019 r. zostało zrealizowane 

23% założeń z KPW względem systemu ETCS. 
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Tab. 34.  Odcinki linii kolejowych wyposażonych w ETCS i dopuszczonych do eksploatacji w latach 
2014-2019 

l.p. nr linii odcinek [km] rok 
1. 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie [223] 2014 

2. 570, 64 Psary – Kozłów [33] 2016 

3. 356 Poznań Wschód – Wągrowiec [51] 2018 

4. E 30 Opole – Wrocław Legnica – Bielawa Dolna [270] 2016, 2018 

Rys. 108. Odcinki linii kolejowych wyposażonych w ETCS i dopuszczonych do eksploatacji w latach 
2014-2019 

Realizacja KPW w zakresie urządzeń przytorowych ETCS jest znacząco opóźniona. Inwestycje 

zaplanowane do oddania do eksploatacji do 2023 r. również nie zostaną oddane w terminie.  

System ETCS to także urządzenia pokładowe pojazdów kolejowych, zapewniające sygnalizację 

kabinową oraz kontrolę pracy maszynisty przy zwiększonym poziomie bezpieczeństwa.  
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Tab. 35. Pojazdy wyposażone w ETCS wg stanu na 31 grudnia 2019 r. 

Niemal wszystkie pojazdy wyposażone w ETCS to pojazdy zakupione z już zamontowanymi 

urządzeniami tego systemu. Tylko trzy podmioty dotychczas podjęły się doposażenia istniejących 

pojazdów (10 lokomotyw) w system ETCS w ramach modernizacji. Jest to zrozumiałe, gdyż szacuje się, 

że koszty doposażenia istniejącego pojazdu są niemal 50% wyższe niż koszty zamontowania tego 

systemu na nowobudowanym pojeździe.  

Pokładowe urządzenia systemu ETCS od 1 stycznia 2019 r. musiały dodatkowo spełniać wymagania 

określone w nowym zestawie specyfikacji (tzw. baseline 3). W celu zabezpieczenia trwających 

na dzień 1 stycznia 2019 r. projektów przyjęty został Suplement do Krajowego Planu Wdrażania, który 

został przekazany przez Ministra Infrastruktury do Komisji Europejskiej. Suplement wprowadził 

możliwość dopuszczania do eksploatacji pojazdów wyposażonych w ETCS zgodny z baseline 2, 

zgodnych z dopuszczonym typem, stanowiących przedmiot zamówienia w chwili przyjęcia tego 

dokumentu, po 1 stycznia 2019 r. Baseline 3 to zestaw specyfikacji, który ujednolica rozwiązania 

techniczne związane z pojazdami kolejowymi m.in. w zakresie wyglądu pulpitu maszynisty czy sposobu 

obliczania krzywych hamowania. Unifikacja tych aspektów sprzyja pracy maszynisty oraz pozwala 

na większą przewidywalność zachowania pojazdu w eksploatacji.  

Warto podkreślić, że procent wyposażania w nowoczesne urządzenia sterowania z roku na rok rośnie 

zarówno w obszarze pojazdów, jak i infrastruktury. Konieczna jest jednak intensyfikacja działań w tym 

zakresie w celu pełnego wykorzystania zalet prowadzenia ruchu pod nadzorem systemu ETCS. Takie 

podejście stanowi również ważny element realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 

do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). 

GSM-R 

Obecnie GSM-R wdrożono na ok. 1,6 tys. km linii kolejowych. Do 2023 r. planowana jest dalsza 

zabudowa na ok. 13,6 tys. km linii kolejowych. Zakłada się, iż w GSM-R zostanie wyposażonych 

ok. 15,2 tys. km linii kolejowych.  

Wdrożenia dokonano na następujących odcinkach: 

• linia kolejowa E 30, odcinek Bielawa Dolna – Opole;

• linia kolejowa E 20/C-E 20, odcinek Kunowice – Terespol;

• linia kolejowa E 65/C-E 65, odcinek Warszawa – Gdynia (trwa postępowanie 

na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego „Sterowanie – urządzenia 

przytorowe” w zakresie m.in. systemu GSM-R);

• linia kolejowa Warszawa – Łódź.

W GSM-R wyposażona jest również infrastruktura PKM, na której system ten jest wykorzystywany 

do prowadzenia ruchu kolejowego. 

pojazdy ETCS poziomu 1 ETCS poziomu 2 

lokomotywy pasażerskie 0 6 

spalinowe zespoły trakcyjne 23 2 

elektryczne zespoły trakcyjne 33 201 

lokomotywy towarowe 124 63 
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Początkowo GSM-R był wdrażany w sposób liniowy. Natomiast w 2018 r. PKP PLK podpisała z Nokia 

Solutions and Networks umowę na realizację zadania „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-

R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS”.  

W zakresie przygotowania do uruchomienia GSM-R w skali całej sieci, na której sieć ma zostać 

wdrożona zgodnie z założeniami Suplementu do Krajowego Planu Wdrażania, wyznaczona została 

linia kolejowa, na której prowadzona będzie eksploatacja obserwowana systemu GSM-R. 

Jest to odcinek Warszawa – Gdynia. Migracja do GSM-R, nastąpi w formule tzw. ,,Dnia Zero", tj. w skali 

całej sieci w wyznaczonym dniu. Po tej dacie nie będzie możliwe prowadzenie pociągu 

z wykorzystaniem radiołączności analogowej VHF 150 MHz. 

W 2019 r. trwały wzmożone działania, których celem było wyposażenie pojazdów kolejowych 

w radiotelefony w standardzie GSM-R. Wpływ na taki stan rzeczy miał głównie wynikający z TSI i KPW 

obowiązek wyposażania w urządzenia pokładowe systemu GSM-R wszystkich nowych, ale także 

podlegających modernizacji lub odnowieniu pojazdów trakcyjnych po 1 stycznia 2019 r. 

Wprowadzenie tego obowiązku miało na celu zwiększenie tempa wyposażania pojazdów w urządzenia 

pokładowe systemu radiołączności cyfrowej, co jest konieczne w perspektywie przejścia komunikacji 

radiowej na polskiej sieci kolejowej na łączność cyfrową od stycznia 2025 r.  

Na koniec 2019 r. w pokładowe urządzenia radiołączności cyfrowej wyposażonych było łącznie 

751 lokomotyw i zespołów trakcyjnych. Do 2025 r., od kiedy łączność radiowa na sieci kolejowej 

w Polsce będzie realizowana wyłącznie za pomocą urządzeń radiołączności cyfrowej, konieczne jest 

doposażenie pozostałych 90% pojazdów. Tempo doposażania pojazdów w radiotelefon GSM-R 

powinno zatem znacząco przyspieszyć. Brak wyposażenia pojazdu w urządzenia radiołączności 

głosowej GSM-R oznaczać będzie bowiem brak technicznej możliwości eksploatacji pojazdów 

na głównej sieci kolejowej po 1 stycznia 2025 r. 

W ramach działań mających na celu promowanie prawidłowego i skutecznego wdrażania ERTMS 

w Polsce, w tym współpracy pomiędzy zarządcami infrastruktury a producentami ETCS oraz GSM-R, 

w 2019 r. z inicjatywy Prezesa UTK powstała Grupa Użytkowników ERTMS działająca przy Prezesie 

UTK. Skupia ona najważniejszych przedstawicieli rynku z obszaru systemu ERTMS 

(zarządców infrastruktury, przewoźników, producentów urządzeń ERTMS, taboru kolejowego oraz 

jednostek notyfikowanych), a do jej zadań należy m.in.: 

• identyfikacja i analiza barier utrudniających niezakłócone działanie systemu ERTMS

w Polsce oraz formułowanie zaleceń do ich usunięcia;

• analiza i wymiana doświadczeń z wdrażania i eksploatacji ERTMS w Polsce i Unii

Europejskiej;

• identyfikacja, formułowanie i rozpowszechnianie dobrych praktyk we wdrażaniu ERTMS;

• opiniowanie i konsultowanie dokumentów dotyczących wdrażania ERTMS w Polsce oraz 

Unii Europejskiej.
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Wśród dotychczas zrealizowanych prac Grupy można wskazać omówienie i konsultację testów 

kompatybilności systemu ETCS (dalej „ESC”), testów kompatybilności systemu radiowego (dalej 

„RSC”), a także ustalenie zagadnień systemowych wymaganych do uwzględnienia przy wdrożeniu 

baseline 3.  

Wykaz testów ESC i RSC przygotowanych przez PKP PLK został zaopiniowany przez członków 

Grupy Użytkowników ERTMS na potrzeby przekazania do Agencji Kolejowej Unii Europejskiej. 

Wymagają one jednak dalszej pracy nad ich zakresem, gdyż w większości obejmują one sprawdzenia 

funkcjonalne odpowiednio systemu ETCS i GSM-R. Oznacza to, że weryfikują one przede wszystkim 

poprawność działania poszczególnych funkcji systemów. Natomiast konieczne jest, aby testy ESC 

i RSC zostały dopracowane pod kątem wyodrębnienia sprawdzeń niezbędnych do wykazania 

kompatybilności części przytorowej i pokładowej systemu, tzn. sprawdzeń, których zadaniem będzie 

weryfikacja poprawnej współpracy części przytorowej z pokładową, nie zaś tylko poprawne działanie 

poszczególnych funkcji każdego z elementów podsystemu.  

Przy okazji testów ESC/RSC członkowie Grupy podkreślali także zasadność wdrożenia w Polsce 

laboratorium oferującego testy interoperacyjności systemu ERTMS w środowisku symulowanym. 

Możliwość wykonywania weryfikacji ESC/RSC w laboratorium przedstawiającym konkretną 

konfigurację przytorową, powinna być traktowana priorytetowo. Dla osiągnięcia bezpiecznej 

i niezawodnej pracy kompatybilnego systemu ERTMS, konieczne jest prowadzenie licznych testów 

wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemu. Wyłączanie infrastruktury i taboru z normalnej 

eksploatacji w celu przeprowadzenia badań wiąże się z wysokimi kosztami oraz ograniczonym czasem 

na sprawdzenia, czyli również ograniczoną liczbą tych sprawdzeń. Laboratorium pozwoliłoby 

natomiast na niemal nieograniczoną liczbę testów kompatybilności urządzeń pokładowych z danym 

wdrożeniem przytorowym, bez ograniczeń ruchu na sieci. 

4.8. Przepustowość infrastruktury kolejowej 

Przepustowość sieci kolejowej jest jednym z istotnych czynników mających wpływ na organizację 

przewozów kolejowych w segmencie usług pasażerskich oraz towarowych. Zróżnicowanie 

przewozów, występowanie szczytów komunikacyjnych lub ograniczenia w infrastrukturze linii 

wymagają od osób planujących oraz regulujących ruch kolejowy pogodzenia potrzeb wszystkich 

uczestników ruchu kolejowego w ramach bieżących możliwości infrastruktury kolejowej. 

W tym rozdziale przedstawiono wyłącznie te lokalizacje, gdzie problemy z przepustowością 

nie wynikają z prowadzonych przez zarządców infrastruktury kolejowej prac związanych 

z modernizacją lub rewitalizacją infrastruktury. Informacje zawarte w treści pochodzą ze sprawozdań 

licencjonowanych przewoźników kolejowych, co pozwala na odpowiednią klasyfikację problemów. 

Na podstawie złożonych sprawozdań za 2019 r., problemy z przepustowością infrastruktury kolejowej 

zostaną przedstawione w podziale na 9 kategorii, dotyczących różnych aspektów organizacyjnych 

oraz technicznych: 

• Ograniczenie przepustowości w okresie szczytów komunikacyjnych;

• Wpływ przewozów pasażerskich na realizację przewozów towarowych;

• Niezadowalający stan infrastruktury kolejowej;

• Stosowanie przestarzałych urządzeń sterowania ruchem kolejowym;

• Ograniczenia w zakresie długości użytecznej torów stacyjnych;

• Ograniczenia w zakresie długości lub liczby krawędzi peronowych;

• Ograniczenie czasu pracy na posterunkach ruchu;

• Funkcjonowanie jednotorowych linii kolejowych;

• Pozostałe ograniczenia związane z wielkością posterunków ruchu.
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Dla kolejowych przewoźników pasażerskich realizujących przewozy w obszarach silnie 

zurbanizowanych istotnym problemem jest brak przepustowości wobec rosnącego zapotrzebowania 

na przewozy w okresie porannych oraz popołudniowych szczytów komunikacyjnych. Może być 

on również związany z kumulacją ruchu lokalnego z ruchem pociągów dalekobieżnych. Opisane 

problemy zlokalizowano na następujących odcinkach linii kolejowych: 

• Linia kolejowa nr 1: Warszawa Zachodnia – Katowice (km 3,082 – 43,141 oraz

292,896 – 315,653), odcinek Warszawa Zachodnia – Żyrardów oraz Dąbrowa Górnicza

Ząbkowice – Katowice;

• Linia kolejowa nr 2: Warszawa Zachodnia – Terespol (km -2,620 – 4,254 oraz 11,753 –

92,694), odcinek Warszawa Zachodnia – Warszawa Wschodnia oraz Warszawa Rembertów –

Siedlce;

• Linia kolejowa nr 3: Warszawa Zachodnia – Kunowice (km 138,780 – 157,620 oraz 

298,997 – 304,656), odcinek Krzewie – Kłodawa oraz Poznań Wschód – Poznań Główny; 

• Linia kolejowa nr 8: Warszawa Zachodnia – Kraków Główny (km 262,098 – 319,440),

odcinek Kozłów – Kraków Główny; 

• Linia kolejowa nr 9: Warszawa Wschodnia – Gdańsk Główny (km 10,100 – 148,226), odcinek 

Warszawa Praga – Działdowo (w tym stacja Warszawa Praga dotknięta problemem

kolizyjności przebiegów z linią kolejową nr 20);

• Linia kolejowa nr 137: Katowice – Legnica (km 0,000 – 6,166), odcinek Katowice – Chorzów

Batory (w tym stacja Chorzów Batory dotknięta problemem kolizyjności przebiegów z linią

kolejową nr 131);

• Linia kolejowa nr 139: Katowice – Zwardoń (km 0,000 – 16,970), odcinek Katowice – Tychy;

• Linia kolejowa nr 202: Gdańsk Główny – Stargard (km 0,000 – 20,992), odcinek Gdańsk

Główny – Gdynia Główna;

• Linia kolejowa nr 271: Wrocław Główny – Poznań Główny (km 0,000 – 3,945), odcinek

Wrocław Główny – Wrocław Mikołajów;

• Linia kolejowa nr 272: Kluczbork – Poznań Główny (km 86,254 – 200,903), odcinek 

Ostrów Wielkopolski – Poznań Główny;

• Linia kolejowa nr 351: Poznań Główny – Szczecin Główny (km 0,001 – 83,728), odcinek

Poznań Główny – Krzyż;

• Linia kolejowa nr 458: Łódź Fabryczna – Łódź Widzew (km 2,771 – 4,629), odcinek

Łódź Niciarniana – Łódź Widzew (w tym stacja Łódź Widzew dotknięta problemem

kolizyjności przebiegów z linią kolejową nr 17).

Uruchamianie nowych połączeń pasażerskich, przywracanie tras oraz modyfikacje częstotliwości 

połączeń wpływają na przepustowość linii kolejowych. Rozwój przewozów pasażerskich kreowany 

przez województwa wpływa pozytywnie na dostępność usług przewozowych, jednakże bez inwestycji 

infrastrukturalnych ogranicza dostępność do infrastruktury kolejowej dla przewoźników towarowych. 

Opisane problemy zlokalizowano na następujących odcinkach linii kolejowych:  

• Linia kolejowa nr 10: Legionowo – Tłuszcz (km 0,000 – 18,382), odcinek Legionowo – 

Radzymin;

• Linia kolejowa nr 14: Łódź Kaliska – Tuplice (km 2,350 – 136,121), odcinek Retkinia – Ostrów

Wielkopolski;
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• Linia kolejowa nr 20: Warszawa Główna Towarowa – Warszawa Praga (km 10,534 – 

14,101), odcinek Warszawa Gdańska – Warszawa Praga; 

• Linia kolejowa nr 25: Łódź Kaliska – Dębica (km 12,695 – 47,698), odcinek Łódź Olechów –

Skrzynki;

• Linia kolejowa nr 33: Kutno – Brodnica (km 2,940 – 57,635), odcinek Kutno Azory – Płock

Trzepowo;

• Linia kolejowa nr 61: Kielce – Fosowskie (km 117,223 – 152,231), odcinek Częstochowa

Stradom – Lubliniec;

• Linia kolejowa nr 158: Rybnik Towarowy – Chałupki (km 7,828 – 20,514), odcinek Wodzisław

Śląski – Olza;

• Linia kolejowa nr 202: Gdańsk Główny – Stargard (km 98,464 – 288,718), odcinek Potęgowo 

– Runowo Pomorskie (w sezonie letnim);

• Linia kolejowa nr 271: Wrocław Główny – Poznań Główny (km 95,798 – 157,933), odcinek

Leszno – Luboń koło Poznania;

• Linia kolejowa nr 274: Wrocław Świebodzki – Zgorzelec (km 5,201 – 85,513), odcinek 

Wrocław Zachodni – Boguszów Gorce;

• Linia kolejowa nr 402: Koszalin – Goleniów (km 0,000 – 42,432), odcinek Koszalin – 

Kołobrzeg (w sezonie letnim); 

• Linia kolejowa nr 403: Piła Północ – Ulikowo (km 0,000 – 23,091), odcinek Piła Północ –

Wałcz. 

Zły stan infrastruktury kolejowej to kolejny z problemów, na który zwracają uwagę przedstawiciele 

podmiotów rynku kolejowego. Stałe lub tymczasowe ograniczenia prędkości, ograniczenia dotyczące 

nacisku na oś, lub uszkodzenia podtorza trwale uniemożliwiają realizację stałych przewozów 

kolejowych z wysoką prędkością handlową. Opisane powyżej problemy zlokalizowano 

na następujących odcinkach linii kolejowych: 

• Linia kolejowa nr 3: Warszawa Zachodnia – Kunowice (km 138,780 – 157,620), odcinek

Krzewie – Kłodawa;

• Linia kolejowa nr 12: Skierniewice – Łuków;

• Linia kolejowa nr 14: Łódź Kaliska – Tuplice (km 353,370 – 389,080), odcinek Tuplice – Nysa 

Łużycka (przejście graniczne);

• Linia kolejowa nr 38: Białystok – Głomno (km 101,740 – 202,044), odcinek Ełk Towarowy –

Korsze;

• Linia kolejowa nr 93: Trzebinia – Zebrzydowice;

• Linia kolejowa nr 100: Kraków Mydlniki – Gaj;

• Linia kolejowa nr 117: Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Bielsko-Biała Główna;

• Linia kolejowa nr 131: Chorzów Batory – Tczew (km 5,900 – 47,966), odcinek Chorzów 

Batory – Kalety;

• Linia kolejowa nr 132: Bytom – Wrocław Główny (km 17,365 – 20,052), odcinek Bytom – 

Bytom Bobrek;

• Linia kolejowa nr 137: Katowice – Legnica (km 70,150 – 79,619 oraz 177,220 – 283,905),

odcinek Kędzierzyn-Koźle Zachód – Twardawa oraz Kamieniec Ząbkowicki – Legnica; 



140 

• Linia kolejowa nr 138: Oświęcim – Katowice (km 0,000 – 22,948), odcinek Oświęcim –

Mysłowice;

• Linia kolejowa nr 139: Katowice – Zwardoń (km 44,203), stacja Czechowice-Dziedzice;

• Linia kolejowa nr 140: Katowice Ligota – Nędza (km 43,383), stacja Rybnik Towarowy;

• Linia kolejowa nr 143: Kalety – Wrocław Mikołajów (km 70,122 – 160,536), odcinek 

Kluczbork – Wrocław Nadodrze;

• Linia kolejowa nr 148: Pszczyna – Rybnik (km 0,000 – 21,873), odcinek Pszczyna – Żory;

• Linia kolejowa nr 151: Kędzierzyn-Koźle – Chałupki;

• Linia kolejowa nr 164: Chorzów Batory – Ruda Kochłowice;

• Linia kolejowa nr 171: Dąbrowa Górnicza Towarowa – Panewnik, ze szczególnym 

uwzględnieniem niezadowalającego stanu infrastruktury stacji Dąbrowa Górnicza Towarowa

oraz Katowice Muchowiec ;

• Linia kolejowa nr 210: Chojnice – Runowo Pomorskie (km 46,470 – 143,350), odcinek Czarne 

– Węgorzyno;

• Linia kolejowa nr 273: Wrocław Główny – Szczecin Główny (km 30,321 – 58,720 oraz

348,178 – 355,903), odcinek Brzeg Dolny – Ścinawa oraz Szczecin Podjuchy – Szczecin

Główny; 

• Linia kolejowa nr 277: Opole Groszowice – Wrocław Brochów (km 0,000 – 70,261), odcinek 

Opole Groszowice – Jelcz Miłoszyce;

• Linia kolejowa nr 281: Oleśnica – Chojnice (km 136,310 – 160,056), odcinek Września –

Gniezno;

• Linia kolejowa nr 282: Miłkowice – Żary (km 61,501 – 102,407), odcinek Węgliniec – Żary;

• Linia kolejowa nr 286: Kłodzko Główne – Wałbrzych Główny (km 0,000 – 14,067), odcinek

Kłodzko Główne – Ścinawka Średnia;

• Linia kolejowa nr 292: Jelcz Miłoszyce – Wrocław Osobowice (km 21,447 – 28,773), odcinek

Wrocław Sołtysowice – Wrocław Osobowice;

• Linia kolejowa nr 296: Wielkie Piekary – Miłkowice;

• Linia kolejowa nr 370: Zielona Góra Główna – Żary;

• Linia kolejowa nr 377: Gniezno Winiary – Sława Wielkopolska;

• Linia kolejowa nr 911: Bernadczyna – Oskierki.

Na sieci kolejowej w Polsce istnieją również takie posterunki ruchu, które wyposażone 

są w przestarzałe urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Brak centralizacji rozjazdów 

lub obowiązujące stosowanie urządzeń ręcznych kluczowych wydłużają czas postoju pociągu 

na stacjach, znacząco ograniczając możliwości przewozowe. Opisane powyżej problemy zlokalizowano 

na następujących odcinkach linii kolejowych: 

• Linia kolejowa nr 6: Zielonka – Kuźnica Białostocka (km 177,305), stacja Białystok;

• Linia kolejowa nr 40: Sokółka – Suwałki (km 67,565), stacja Augustów;

• Linia kolejowa nr 229: Pruszcz Gdański – Łeba;

• Linia kolejowa nr 357: Sulechów – Luboń koło Poznania (km 53,489), stacja Rakoniewice.
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Zgodnie z treścią Umowy europejskiej o głównych międzynarodowych liniach kolejowych (AGC), 

minimalna długość użyteczna toru 27  stacyjnego powinna wynosić 750 metrów. Na podstawie 

sprawozdania rocznego, kolejowi przewoźnicy towarowi zwrócili uwagę na odcinki linii kolejowych, 

na których posterunki ruchu nie spełniają tego wymogu lub spełniają tylko częściowo, co uniemożliwia 

uruchamianie długich pociągów towarowych. Opisane powyżej problemy zlokalizowano 

na następujących odcinkach linii kolejowych: 

• Linia kolejowa nr 6: Zielonka – Kuźnica Białostocka (km 37,912), stacja Tłuszcz;

• Linia kolejowa nr 140: Katowice Ligota – Nędza (km 5,861 – 21,688 oraz 43,383 – 58,022),

odcinek Mikołów Jamna – Orzesze Jaśkowice oraz Rybnik Towarowy – Sumina;

• Linia kolejowa nr 169: Tychy – Orzesze Jaśkowice;

• Linia kolejowa nr 203: Tczew – Kostrzyn (km 214,024 – 237,939), odcinek Biernatowo – 

Krzyż;

• Linia kolejowa nr 274: Wrocław Świebodzki – Zgorzelec (km 48,140 – 85,513), odcinek

Jaworzyna Śląska – Boguszów Gorce;

• Linia kolejowa nr 281: Oleśnica – Chojnice (km 0,000 – 136,310), odcinek Oleśnica – 

Września;

• Linia kolejowa nr 374: Bzowo Goraj – Piła Główna (km 33,231 – 43,087), odcinek Ujście

Noteckie – Piła Główna.

Rozwój przewozów pasażerskich oraz inwestycje samorządów w realizację przewozów wymagają 

często pogodzenia potrzeb z istniejącą infrastrukturą lub możliwościami technicznymi. 

Brak możliwości ustalenia dłuższego postoju pociągu lub zakończenia jazdy w poszczególnych 

punktach eksploatacyjnych wpływa na tworzoną ofertę przewozową. Problemy te dotyczą również 

przewoźników posiadających tabor wagonowy, który trudno obsługiwać na wybranych posterunkach 

ruchu. Opisane powyżej problemy zlokalizowano na następujących odcinkach linii kolejowych: 

• Linia kolejowa nr 1: Warszawa Zachodnia – Katowice (km 80,131 oraz 95,723), stacje

Płyćwia oraz Rogów;

• Linia kolejowa nr 16: Łódź Widzew – Kutno (km 21,544), przystanek Zgierz Kontrewers;

• Linia kolejowa nr 99: Chabówka – Zakopane (km 43,334), stacja Zakopane, niedostateczna

liczba krawędzi peronowych, tylko jedna umożliwia objazd składu pociągu lokomotywą; 

• Linia kolejowa nr 434: Mosty – Port Lotniczy Szczecin Goleniów, obecność wyłącznie jednej 

krawędzi peronowej, co uniemożliwia przyjmowanie na stacji więcej niż jednego pociągu. 

Licencjonowani przewoźnicy kolejowi zwrócili również uwagę na organizację czasu pracy 

posterunków ruchu. Ograniczenia w tym zakresie wpływają na płynność realizacji przewozów oraz 

dostępność do obiektów oraz bocznic znajdujących się w zakresie oddziaływania posterunków ruchu 

ze stwierdzonym ograniczeniem czasu pracy. Opisane powyżej problemy zlokalizowano 

na następujących odcinkach linii kolejowych: 

• Linia kolejowa nr 14: Łódź Kaliska – Tuplice (km 235,868 – 340,532), odcinek Leszno – Żagań;

• Linia kolejowa nr 36: Ostrołęka – Łapy;

27  Długość użyteczną toru określa odcinek pomiędzy punktem ustawienia semafora, tarczy zaporowej lub manewrowej, 
a punktem końcowym złącza odcinka izolowanego zwalniającego drogę przejazdu pociągu, ukresem, początkiem wykolejnicy 
lub zasypką toru przed kozłem oporowym, na którym podczas postoju powinien zmieścić się pociąg lub grupa pojazdów 
szynowych. 
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• Linia kolejowa nr 41: Ełk – Gołdap (km 0,000 – 27,486), odcinek Ełk – Olecko;

• Linia kolejowa nr 201: Nowa Wieś Wielka – Gdynia Port (km 71,349 – 137,322), odcinek

Wierzchucin – Kościerzyna;

• Linia kolejowa nr 358: Zbąszynek – Guben (km 43,834 – 94,257), odcinek Czerwieńsk –

Guben (granica państwa);

• Linia kolejowa nr 359: Leszno – Zbąszyń (km 0,000 – 46,089), odcinek Leszno – Wolsztyn.

Istotny wpływ na płynność ruchu kolejowego mają również ograniczenia infrastrukturalne, związane 

ze zmianą rzeczywistych potrzeb klientów na danych odcinkach linii kolejowych, gdzie funkcjonowanie 

jednego toru jest obecnie niewystarczające. Linie kolejowe jednotorowe oraz brak posterunków ruchu 

umożliwiających wyprzedzanie lub mijanie pociągów, mają znaczący wpływ na płynność ruchu 

kolejowego oraz jego częstotliwość, co wpływa negatywnie na atrakcyjność transportu kolejowego. 

Opisane powyżej problemy zlokalizowano na następujących odcinkach linii kolejowych: 

• Linia kolejowa nr 6: Zielonka – Kuźnica Białostocka (km 177,305 – 218,527), odcinek

Białystok – Sokółka;

• Linia kolejowa nr 15: Bednary – Łódź Kaliska (km 8,840 – 57,405), odcinek Łowicz

Przedmieście – Zgierz (w tym stacja Zgierz dotknięta problemem kolizyjności przebiegów

z linią kolejową nr 16);

• Linia kolejowa nr 16: Łódź Kaliska – Kutno;

• Linia kolejowa nr 25: Łódź Kaliska – Dębica (km 0,005 – 1,765 oraz 248,701 – 257,532),

odcinek Łódź Kaliska – Łódź Kaliska Towarowa oraz Sobów – Ocice; 

• Linia kolejowa nr 27: Nasielsk – Toruń Wschodni;

• Linia kolejowa nr 29: Tłuszcz – Ostrołęka;

• Linia kolejowa nr 30: Łuków – Lublin Północny;

• Linia kolejowa nr 33: Kutno – Brodnica (km 57,635 – 87,792), odcinek Płock Trzepowo –

Sierpc;

• Linia kolejowa nr 38: Białystok – Głomno (km 8,013 – 28,437), odcinek Białystok Bacieczki –

Knyszyn; 

• Linia kolejowa nr 39: Olecko – Suwałki;

• Linia kolejowa nr 40: Sokółka – Suwałki;

• Linia kolejowa nr 61: Kielce – Fosowskie (km 152,231 – 175,736), odcinek Lubliniec –

Fosowskie;

• Linia kolejowa nr 64: Kozłów – Koniecpol (km 32,570 – 43,527), odcinek Starzyny –

Koniecpol;

• Linia kolejowa nr 68: Lublin – Przeworsk (km 0,000 – 78,836 oraz 164,192 – 177,172),

odcinek Lublin – Zaklików oraz Grodzisko Dolne – Przeworsk;

• Linia kolejowa nr 71: Ocice – Rzeszów Główny;

• Linia kolejowa nr 97: Skawina – Żywiec (km 46,239 – 81,392), odcinek Sucha Beskidzka –

Żywiec; 

• Linia kolejowa nr 106: Rzeszów Główny – Jasło;

• Linia kolejowa nr 107: Nowy Zagórz – Łupków (km 1,130 – 24,610), odcinek Zagórz –

Szczawne Kulaszne;
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• Linia kolejowa nr 139: Katowice – Zwardoń (km 76,479 – 113,354), odcinek Żywiec – 

Zwardoń;

• Linia kolejowa nr 140: Katowice Ligota – Nędza (km 0,660 – 31,776), odcinek Katowice

Ligota – Leszczyny; 

• Linia kolejowa nr 143: Kalety – Wrocław Mikołajów (km 133,690 – 160,536), odcinek

Oleśnica – Wrocław Nadodrze;

• Linia kolejowa nr 144: Tarnowskie Góry – Opole Główne (km 44,474 – 75,924), odcinek

Fosowskie – Opole Główne;

• Linia kolejowa nr 213: Reda – Hel;

• Linia kolejowa nr 229: Pruszcz Gdański – Łeba (km 101,266 – 133,644), odcinek Lębork – 

Łeba;

• Linia kolejowa nr 273: Wrocław Główny – Szczecin Główny (km 26,097 – 30,321 oraz

170,550 – 179,814), odcinek Księgnice – Brzeg Dolny oraz Czerwieńsk Towarowy – Radnica;

• Linia kolejowa nr 274: Wrocław Świebodzki – Zgorzelec (km 177,790 – 191,850), odcinek 

Lubań Śląski – Mikułowa;

• Linia kolejowa nr 276: Wrocław Główny – Międzylesie (km 36,987 – 71,886), odcinek

Strzelin – Kamieniec Ząbkowicki;

• Linia kolejowa nr 281: Oleśnica – Chojnice (km 17,644 – 94,600), odcinek Grabowno Wielkie

– Jarocin;

• Linia kolejowa nr 309: Kłodzko Nowe – Kudowa Zdrój (km 0,098 – 22,137), odcinek Kłodzko

Nowe – Duszniki Zdrój;

• Linia kolejowa nr 311: Jelenia Góra – Jakuszyce (km 0,000 – 28,438), odcinek Dębowa Góra

– Szklarska Poręba Górna;

• Linia kolejowa nr 353: Poznań Wschód – Skandawa (km 134,706 – 139,092), odcinek Toruń

Główny – Toruń Wschodni;

• Linia kolejowa nr 355: Ostrów Wielkopolski – Grabowno Wielkie;

• Linia kolejowa nr 356: Poznań Wschód – Bydgoszcz Główna (km 0,000 – 51,375), odcinek

Poznań Wschód – Wągrowiec;

• Linia kolejowa nr 358: Zbąszynek – Guben (km 1,992 – 40,991), odcinek Kosieczyn –

Czerwieńsk;

• Linia kolejowa nr 359: Leszno – Zbąszyń (km 0,000 – 46,089), odcinek Leszno – Wolsztyn;

• Linia kolejowa nr 370: Zielona Góra Główna – Żary (km 0,000 – 45,751), odcinek Zielona

Góra Główna – Nowogród Osiedle;

• Linia kolejowa nr 401: Szczecin Dąbie – Świnoujście Port (km 94,464 – 99,971), odcinek

Świnoujście – Świnoujście Port;

• Linia kolejowa nr 402: Koszalin – Goleniów;

• Linia kolejowa nr 403: Piła Północ – Ulikowo (km 23,091 – 67,578), odcinek Wałcz – Kalisz 

Pomorski. 

Na przepustowość infrastruktury kolejowej wpływ ma również wielkość posterunków ruchu. Mała 

liczba torów postojowych, brak torów dodatkowych o długości pozwalającej na przyjęcie oraz postój 
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dłuższych pociągów, brak jednoczesnych wjazdów oraz brak możliwości zmiany kierunku jazdy. 

Opisane problemy zlokalizowano na następujących posterunkach ruchu, w podziale na województwa: 

• województwo dolnośląskie: Jaworzyna Śląska, Kamieniec Ząbkowicki, Kąty Wrocławskie,

Legnica, Rogoźnica, Sulików, Wałbrzych Główny, Wrocław Brochów, Wrocław Główny,

Wrocław Psie Pole;

• województwo kujawsko-pomorskie: Mełno, Włocławek Brzezie;

• województwo lubelskie: Jaszczów, Łuków, Łuków Łapiguz, Małaszewicze;

• województwo lubuskie: Zbąszynek;

• województwo łódzkie: Łódź Kaliska, Ostrowy, Stara Wieś, Żakowice Południowe;

• województwo małopolskie: Kraków Batowice, Kraków Nowa Huta;

• województwo mazowieckie: Pruszków, Sulejówek Miłosna, Świerże Górne, Warszawa

Główna Towarowa, Warszawa Rembertów;

• województwo podkarpackie: Żurawica;

• województwo podlaskie: Sokółka;

• województwo pomorskie: Gdańsk Port Północny, Gdańsk Zaspa Towarowa, Gdynia Port,

Malbork, Władysławowo;

• województwo śląskie: Chałupki, Chorzów Stary, Dąbrowa Górnicza, Gliwice Łabędy,

Katowice, Łodygowice, Mikołów, Milówka, Ornontowice Budryk, Orzesze Jaśkowice,

Pierściec, Sól, Węgierska Górka;

• województwo warmińsko-mazurskie: Braniewo;

• województwo wielkopolskie: Palędzie, Poznań Wschód, Wieleń Północny;

• województwo zachodniopomorskie: Goleniów, Kliniska, Koszalin.

Licencjonowani przewoźnicy kolejowi zwracają również uwagę na konieczność przywrócenia ruchu 

na odcinkach linii kolejowych, które zostały zamknięte lub zlikwidowane. Rozwój przewozów 

pasażerskich, zmiany na rynku przewozów towarowych oraz potrzeby klientów rynku kolejowego 

wymagają zmian w dostępie do sieci kolejowej. Przewoźnicy apelują o przywrócenie do eksploatacji 

następujących odcinków linii kolejowych: 

• Linia kolejowa nr 132: Bytom – Wrocław Główny (km 23,160 – 40,110), odcinek Zabrze

Biskupice – Pyskowice;

• Linia kolejowa nr 274: Wrocław Świebodzki – Zgorzelec (km 0,000 – 5,201), odcinek

Wrocław Świebodzki – Wrocław Zachodni (linia częściowo rozebrana);

• Linia kolejowa nr 516: Turczyn – Białystok Starosielce.

4.9. Inwestycje PKP PLK w 2019 r. 

Narodowy zarządca infrastruktury kolejowej PKP PLK prowadził działalność inwestycyjną w 2019 r. 

na podstawie Planu Inwestycyjnego Spółki (PI2019) zakładającego realizację projektów 

finansowanych ze środków Funduszu Spójności, budżetu państwa, Funduszu Kolejowego oraz 

środków własnych przedsiębiorstwa. Najistotniejszą grupę w PI2019 stanowiły projekty finansowane 

z CEF oraz POIiŚ. W ramach PI2019 przyjęto do realizacji ponad 220 projektów inwestycyjnych, a jego 

wykonanie wyniosło około 10 mld PLN. 
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Zdecydowaną większość podpisanych w 2019 r. umów stanowiły zamówienia na roboty budowlane 

(prawie 97%). Jednocześnie ponad 87% stanowiły umowy dla programów realizowanych z funduszy 

unijnych perspektywy 2014-2020 (CEF, POIiŚ, PO PW, RPO). 

Tab. 36. Największe umowy na inwestycje infrastrukturalne PKP PLK podpisane w 2019 r. 

projekt program wartość umowy 
netto (w mln PLN) 

Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni CEF 1 487,41 

Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) 
na obszarze Śląska, etap I - LOT C CEF 1 399,75 

Prace na linii kolejowej C-E 65 na odcinku Chorzów Batory - 
Tarnowskie Góry - Karsznice - Inowrocław - Bydgoszcz – Maksymilianowo 

(prace na odcinku Kalina – Rusiec Łódzki) 
POIiŚ 1 238,36 

Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich 
w Szczecinie i Świnoujściu CEF 936,59 

Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portu Gdańsk CEF 758,04 

Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk 
na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, etap I 

(prace na odcinku Nałęczów – Lublin) 
POIiŚ 627,70 

Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk 
na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, etap I 

(prace na odcinku Dęblin – Nałęczów) 
POIiŚ 616,42 

Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie CEF 588,04 

Prace na linii kolejowej C-E 65 na odcinku Chorzów Batory - 
Tarnowskie Góry - Karsznice - Inowrocław - Bydgoszcz – Maksymilianowo 

(prace na odcinku Rusiec Łódzki – Zduńska Wola Karsznice) 
POIiŚ 582,72 

Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu CEF 508,05 

Zakres przedmiotowy poszczególnych projektów inwestycyjnych realizowanych przez PKP PLK 

obejmuje m.in. kompleksowe wymiany nawierzchni kolejowej, urządzeń sterowania ruchem 

kolejowym i elektroenergetyki (trakcyjnej i nietrakcyjnej), a także modernizacje przejazdów kolejowo-

drogowych w jednym poziomie oraz ich likwidacje i zastępowanie skrzyżowaniami dwupoziomowymi. 

W ramach realizacji PI2019 na sieci kolejowej zarządzanej przez PKP PLK wykonane zostały roboty 

inwestycyjne obejmujące w szczególności odnowienie, modernizację lub budowę 1 942 km torów, 

704 przejazdów oraz 145 wiaduktów kolejowych i drogowych. 

PKP PLK realizowała w ubiegłym roku projekty inwestycyjne ujęte w Krajowym Programie Kolejowym 

do 2023 r., podlegającym regularnej aktualizacji – ostatnia aktualizacja Krajowego Programu 

Kolejowego została przyjęta Uchwałą Rady Ministrów nr 110/2019 z 17 września 2019 r.28 Wartość 

28 https://www.gov.pl/attachment/70512368-d3df-4362-9a69-a058bebe8aef



146 

programu Krajowego Programu Kolejowego w zakresie listy podstawowej wynosi 75,7 mld PLN. 

W rezultacie na koniec szóstego roku trwania bieżącej perspektywy UE z kwoty globalnej Krajowego 

Programu Kolejowego prawie 76% znajdowało się w realizacji lub było ukończonych. 

Celem Krajowego Programu Kolejowego jest wzmocnienie roli transportu kolejowego 

w zintegrowanym systemie transportowym kraju poprzez stworzenie spójnej i nowoczesnej sieci linii 

kolejowych, co wynika bezpośrednio z zapisów „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu 

do 2030 roku” w zakresie dotyczącym transportu kolejowego. 

Tab. 37. Wybrane największe projekty realizowane w ramach listy podstawowej Krajowego 
Programu Kolejowego 

linia kolejowa opis projektu 

międzynarodowy korytarz 
transportowy C-E 65 

prace na linii kolejowej C-E 65 na odcinku Chorzów Batory – 
Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo 

linia kolejowa nr 7 
prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk 

na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin 

międzynarodowy korytarz 
transportowy E 75 

prace na linii E 75 na odcinku Czyżew – Białystok 

międzynarodowy korytarz 
transportowy E 59 

prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie 

międzynarodowy korytarz 
transportowy E 20 

prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa – Poznań – pozostałe 
roboty, odcinek Sochaczew – Swarzędz 

cała sieć 
budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS 

4.10. Opłaty za dostęp do infrastruktury 

W celu poprawy warunków zarządzania infrastrukturą kolejową i korzystania z infrastruktury 

kolejowej Rada Ministrów przyjęła uchwałą z 16 stycznia 2018 r. nr 7/2018 program wieloletni 

„Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania 

i remontów do 2023 roku”, który ma na celu zapewnienie środków finansowych na działalność 

utrzymaniową i remontową linii kolejowych. 21 grudnia 2018 r. została podpisana z PKP PLK umowa 

wieloletnia na realizację ww. Programu. W 2019 r. zostały podpisane umowy z kolejnymi zarządcami 

infrastruktury: 12 sierpnia 2019 r. z DSDiK, a 30 października 2019 r. z PKP SKM w Trójmieście. 

Na podstawie art. 31 ust. 3 dyrektywy 2012/34/UE Komisja zobowiązana jest przyjąć środki ustalające 

zasady obliczania kosztów, które są bezpośrednio ponoszone w wyniku prowadzenia ruchu pociągów 

przed dniem 16 czerwca 2015 r. Uwzględniając dyrektywę 2012/34/UE wydane zostało 

rozporządzenie 2015/909, które wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 

państwach członkowskich od 1 sierpnia 2015 r. Zgodnie z dyrektywą 2012/34/UE, zarządca 

infrastruktury może podjąć decyzję o stopniowym dostosowywaniu się tych zasad przez okres nie 

dłuższy niż cztery lata po wejściu w życie aktów wykonawczych, jednak z zastrzeżeniem wskazanym 

w art. 9 rozporządzenia 2015/909, zobowiązującym zarządcę infrastruktury do przedstawienia 

organowi regulacyjnemu, nie później niż do 3 lipca 2017 r., swojej metodyki obliczania kosztów 

bezpośrednich oraz w stosownych przypadkach, planu stopniowego wdrażania przepisów. Kierując się 

uprawnieniem nadanym przepisem art. 31 ust. 3 dyrektywy 2012/34/UE, zarządcy infrastruktury 

podjęli decyzję o stopniowym wprowadzaniu zasad obliczania kosztów bezpośrednich, o których 
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mowa w rozporządzeniu 2015/909, informując o tym Prezesa UTK. Przygotowując projekt cennika 

na rozkład jazdy pociągów 2018/2019 zarządcy infrastruktury, w tym PKP PLK deklarują pełne 

wdrożenie zasad wynikających z ww. dyrektywy i rozporządzenia UE w zakresie obliczania kosztów 

które są bezpośrednio ponoszone w wyniku prowadzenia ruchu pociągów. 

PKP PLK opracowała więc nową metodykę ustalania stawek dostępu do infrastruktury opartą 

na rozporządzeniu 2015/909 i znowelizowanych przepisach krajowych obowiązujących 

od 12 kwietnia 2017 r. (rozporządzenie w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej). Zarządca 

w ramach minimalnego dostępu do infrastruktury pobiera nie tylko opłatę podstawową, ale 

od rozkładu jazdy pociągów 2018/2019 zaczął pobierać też opłatę manewrową. Opłata jest wyliczana 

przez zarządcę dla konkretnego planowanego przejazdu pociągu (o określonej masie brutto i rodzaju 

trakcji) po danej trasie. 

Od rozkładu jazdy pociągów 2018/2019 PKP PLK wprowadziła dodatkowy składnik związany 

z rodzajem wykonywanych przewozów tzw. mark-up (w celu odzyskania całości ponoszonych 

kosztów). Mark-upem zostały objęte przejazdy pociągów towarowych o masie równej i wyższej 

niż 660 ton (z wyłączeniem pociągów intermodalnych). Stawka została określona na poziomie 

1,28 PLN za poc-km.  

Zarządca infrastruktury (PKP PLK) został jednak zobligowany przez Prezesa UTK do zwrotu 

przewoźnikom całości lub części mark-upu w przypadku, gdy zarządca osiągnie przychody z opłat 
za dostęp do infrastruktury na wyższym poziomie niż zaplanował w projekcie cennika. Zarządca określił 

w Regulaminie sieci zasady, na jakich będzie monitorował przychody z opłat za minimalny dostęp 

do infrastruktury, sposób szacowania ewentualnych różnic pomiędzy stanem faktycznym 

a planowanym oraz sposób rozliczenia nadpłat z przewoźnikami. Zarządca co kwartał informował 

Prezesa UTK o osiągniętych przychodach z opłat za dostęp do infrastruktury, zaś po ostatecznym 

rozliczeniu całego rocznego rozkładu jazdy pociągów wykazał, że nie było podstaw do zwrotu 

mark-upu. 

Część zarządców infrastruktury uznanej za lokalną infrastrukturą kolejową niemającą strategicznego 

znaczenia dla funkcjonowania rynku kolejowego (JSK, Infra SILESIA, KP Kotlarnia Linie Kolejowe oraz 

PMT Linie Kolejowe), podjęła decyzję o niestosowaniu przepisów ustawy dotyczących zatwierdzania 

cennika informując o tym Prezesa UTK.  

Z kolei zarządcy: PKM, CTL Maczki-Bór oraz Track Tec poinformowali o rezygnacji z opracowania 

cennika na rozkład jazdy pociągów 2018/2019 (na podstawie art. 33 ust 22 ustawy o transporcie 

kolejowym) i o stosowaniu cennika obowiązującego w czasie funkcjonowania rozkładu jazdy 

2017/2018. 

Duże zmiany dla zarządców infrastruktury wprowadził wyrok TSUE, o którym mowa jest 

w podrozdziale 4.5 dotyczącym obiektów infrastruktury usługowej. TSUE orzekł, że „perony 

pasażerskie” są elementem infrastruktury kolejowej, którego użytkowanie wchodzi w zakres 

minimalnego pakietu dostępu. 

W Polsce PKP SKM zrezygnowała z pobierania opłat za zatrzymanie pociągów przy peronach 

w ramach świadczenia usług w OIU i przedłożyła do zatwierdzenia cennik, w którym zaliczyła część 

kosztów utrzymania peronów do bazy kosztów minimalnego dostępu do infrastruktury kolejowej. 

PKP PLK, DSDiK oraz PKM nie pobierają opłat za dostęp do peronów.  
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Rys. 109. Średni koszt poc-km za minimalny dostęp do infrastruktury PKP PLK od rozkładu 
2010/2011 do rozkładu 2019/2020 

Średnia wysokość stawki sieciowej za minimalny dostęp do infrastruktury zarządcy PKP PLK spadła 

z poziomu 8,68 PLN/poc-km w rozkładzie jazdy 2017/2018 do 8,28 PLN/poc-km w rozkładzie jazdy 

2018/2019 i pozostała bez zmian w rozkładzie jazdy 2019/2020. Od rozkładu jazdy pociągów 

2013/2014 zauważalny jest spadek wysokość średniej stawki sieciowej za minimalny dostęp 

do infrastruktury PKP PLK dla wszystkich pociągów w stosunku do stawki ujętej w rozkładach jazdy 

pociągów z lat ubiegłych. Warto również zauważyć, że od rozkładu jazdy pociągów 2013/2014 

do rozkładu jazdy 2018/2019 stawka ulegała niewielkim zmianom na poziomie 1 PLN. 

4.11. Infrastruktura kolejowa w Europie 

Aktualne dane na temat sieci kolejowej w Europie zostały zebrane i zaprezentowane w raporcie 

IRG-Rail za 2018 r. Całkowita długość sieci kolejowych w Europie wynosi 230 tys. km. W porównaniu 

do danych za rok poprzedni długość sieci zmniejszyła się o 323 km. Niezmiennie najdłuższą sieć 

kolejową posiadają Niemcy (39,2 tys. km), Francja (29,2 tys. km), Włochy (20 tys. km) i na czwartej 

pozycji Polska z 19,3 tys. km linii kolejowych. 

W porównaniu z 2017 r. tylko pięć krajów odnotowało zmianę całkowitej długości trasy o ponad 1%. 

W przypadku Grecji wzrost o 53 km (2,4%) jest wynikiem nowej zelektryfikowanej szybkiej trasy 

z Tithorei do Leianokladi. Całkowita długość trasy dla Danii zmniejszyła się o 52 km (-2%) w wyniku 

zmniejszenia trasy dla małych kolei lokalnych. Całkowita długość linii kolejowych we Francji 

zmniejszyła się natomiast o 1,6% (471 km) głównie z powodu zamknięcia tras, na których w ciągu 

ostatnich kilku lat nie odnotowano ruchu pasażerskiego (z powodu pogorszenia infrastruktury). 

Łączna długość trasy w krajach opisanych w raporcie zmniejszyła się o 323 km w porównaniu do roku 

poprzedniego, mniej niż 0,2% całości. 

Wzrost długości linii kolejowych w Polsce w 2018 r. o 56 km wynikał z wydłużenia przez PMT Linie 

Kolejowe zarządzanej przez siebie sieci kolejowej o blisko 33 km (przekwalifikowane bocznic na linie 

kolejowe) oraz wzrost długości linii PKP PLK o 23 km. 
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Rys. 110. Zmiana długości linii kolejowych w 2018 r. (w km) 

Rys. 111. Dynamika zmian długości linii kolejowych w 2018/2017 (w %) 

Poziom elektryfikacji sieci kolejowej znacznie różni się w poszczególnych krajach. Na jednym końcu 

skali jest Szwajcaria, która jest jedynym krajem z całkowicie zelektryfikowaną siecią, a na drugim 

Kosowo, które ma jedyną sieć, w której nie ma zelektryfikowanych linii. Ogółem 55% całkowitej 

długości linii kolejowych w Europie jest zelektryfikowana. 

W wielu krajach nastąpił niewielki wzrost długości zelektryfikowanych linii w stosunku do 2017 r., 

Największy wzrost miał miejsce w Wielkiej Brytanii, Grecji i Polsce. Zmiany realizowane były w ramach 

inwestycji mających na w celu zelektryfikowanie istniejących linii i budowy nowych 

zelektryfikowanych tras. Zastosowanie trakcji elektrycznej jest korzystniejsze dla środowiska niż 

trakcja spalinowa i wpływa na zwiększenie przepustowości na sieci kolejowej. 
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Rys. 112. Długość zelektryfikowanych linii kolejowych w 2018 r. w wybranych krajach Europy 
(w km) 

Rys. 113. Udział zelektryfikowanych linii kolejowych w ogóle długości linii w wybranych krajach 
Europy w 2018 r. (w km) 

Intensywność użytkowania sieci mierzy wielkość wykonanej pracy przewozowej kilometr sieci 

dziennie i jest wskaźnikiem ogólnego wykorzystania sieci kolejowej. Nie można tego wskaźnika 

traktować jako miernika kongestii sieci, ponieważ wielotorowość danej linii nie jest brana pod uwagę. 

Jest to wskaźnik liczony dla całego kraju i nie uwzględnia różnic w zużyciu w różnych jego regionach. 

W większości krajów sieci kolejowe są znacznie częściej wykorzystywane przez pociągi pasażerskie niż 

towarowe. Litwa, Łotwa i Słowenia to jedyne kraje, w których sieć kolejowa jest częściej 

wykorzystywana przez przewozy towarowe niż przez przewozy pasażerskie. Intensywność 

użytkowania towarów jest najwyższa w Słowenii, a następnie w Austrii i Niemczech, co może być 

odzwierciedleniem wysokiego poziomu transgranicznego ruchu towarowego w tych krajach. Holandię 

charakteryzuje największa intensywność użytkowania sieci przez pociągi pasażerskie. 
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Rys. 114. Średnia intensywność użytkowania sieci przez pociągi pasażerskie i pociągi towarowe 
w wybranych krajach Europy w 2018 r. (poc-km na 1 km linii na dzień) 
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Kolejnym wskaźnikiem ciągłego rozwoju europejskiej sieci kolejowej jest rozbudowa linii dużych 

prędkości. Dziewięć państw deklaruje posiadanie dedykowanych linii dużych prędkości zgodnie 

z definicją w rozporządzeniu 2015/110029. 

Tab. 38. Długość linii dużych prędkości w państwach deklarujących posiadanie tego typu linii 
w latach 2012-2018 

 państwo 

linie dużych prędkości (w km) 

rok 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Hiszpania 2 406 2 426 2 424 2 692 2 695 2 675 2 675 

Francja 2 033 2 033 2 033 2 030 2 166 2 641 2 641 

Niemcy 871 871 871 994 994 1 101 1 104 

Włochy 923 923 923 923 963 963 963 

Belgia 261 261 261 261 261 261 

Wielka Brytania 109 109 109 109 109 109 109 

Holandia 125 72 87 87 

Szwajcaria 137 137 149 

Austria 225 

ogółem 6 342 6 623 6 621 7 134 7 397 7 973 8 214 

Łączna długość tras dużych prędkości w krajach sprawozdających do IRG-Rail w 2018 r. była o 30% 

większa niż w 2012 r. Zmiana ta wynika przede wszystkim z budowy nowych linii dużych prędkości 

we Francji (między Tours i Bordeaux, Nîmes i Montpellier, a także jak Le Mans i Rennes), w Niemczech 

(na ostatniej części szybkiej trasy między Berlinem a Monachium), a także w Hiszpanii. 

29 „dedykowana linia dużych prędkości” oznacza linię zbudowaną specjalnie w celu umożliwienia ruchu z prędkością na ogół 
równą lub większą niż 250 km/h na jej głównych segmentach; może ona obejmować segmenty łączące, na których prędkości są 
obniżone w celu uwzględnienia warunków lokalnych; 
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Tabor kolejowy 
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5. Tabor kolejowy
Pojazdy kolejowe znajdujące się w dyspozycji certyfikowanych przewoźników kolejowych spełniają 

wymagania techniczne oraz podlegają obowiązkowemu utrzymaniu na podstawie dokumentacji 

systemu utrzymania (DSU), która zawiera m.in. informacje o pojeździe kolejowym, strukturę cyklu 

przeglądowo-naprawczego, czy opisy czynności wykonywanych na poszczególnych poziomach 

utrzymania. Podmioty rynku kolejowego zobowiązane są do przestrzegania uregulowań wynikających 

z DSU w ramach prowadzonego procesu utrzymania. 

Tabor kolejowy spełnia wymagania techniczne oraz organizacyjne dla technicznych specyfikacji 

interoperacyjności kolei, wymagania właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów 

normalizacyjnych przedstawionych w art. 25d ustawy o transporcie kolejowym, jak również 

wymagania aneksów do Przepisów ujednoliconych o umowie międzynarodowego przewozu towarów 

kolejami (CIM) oraz aneksów do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF) 

z dnia 9 maja 1980 r. 

5.1. Struktura taboru przewoźników pasażerskich 

Przewoźnicy pasażerscy odnotowywali w ostatnich latach stały wzrost liczby pasażerów oraz pracy 

eksploatacyjnej. Jednocześnie liczba pojazdów szynowych znajdujących się w ich dyspozycji 

systematycznie malała. W ciągu ostatniej dekady przewoźnicy zdecydowanie porządkowali swój park 

taborowy, likwidując lub sprzedając posiadany tabor. 

Tab. 39. Struktura pojazdów trakcyjnych będących w dyspozycji pasażerskich przewoźników 
normalnotorowych w latach 2011-2019 

pojazdy trakcyjne 
rok 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

lokomotywy 554 557 534 508 484 441 429 423 421 

elektryczne 380 412 394 363 332 322 320 314 313 

spalinowe 174 145 140 145 152 119 109 109 108 

wagony silnikowe 74 78 79 95 85 77 81 79 77 

elektryczne 8 8 8 8 8 2 2 2 2 

spalinowe 66 70 71 87 77 75 79 77 75 

zespoły trakcyjne 1402 1373 1423 1470 1518 1445 1466 1442 1388 

elektryczne 1248 1216 1256 1321 1341 1268 1279 1250 1192 

spalinowe 154 157 167 149 177 177 187 192 196 

Podobnie, choć na większą skalę, wygląda sytuacja w wagonowym parku taborowym. W latach 

2011-2019, przewoźnicy pasażerscy zdecydowali o likwidacji ponad 1200 wagonów z miejscami 

do siedzenia oraz likwidacji 110 wagonów z miejscami do leżenia. Strukturę taboru kolejowego 

pasażerskich przewoźników kolejowych prezentują poniższe tabele. 
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Tab. 40. Struktura wagonów będących w dyspozycji pasażerskich przewoźników 
normalnotorowych w latach 2011-2019 

wagony 
rok 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

z miejscami do siedzenia 3254 3046 2794 2522 2344 2237 2215 2047 1940 

pierwszej klasy 829 754 684 610 559 497 471 450 333 

drugiej klasy 2305 2149 1965 1760 1653 1619 1605 1505 1572 

pierwszej i drugiej klasy 35 38 38 38 33 40 40 40 35 

gastronomiczne* 118 106 108 118 103 86 96 79 93 

bagażowe* 47 46 42 41 26 18 18 15 15 

z miejscami do leżenia 300 293 275 267 248 236 220 195 188 

sypialne 181 180 170 166 146 143 140 135 133 

kuszetki 119 113 105 101 102 93 80 60 55 

Współczynnik wykorzystania taboru przez przewoźników pasażerskich w 2019 r. uległ niewielkim 

zmianom w porównaniu do poprzedniego rokiem. Największe zmiany odnotowano wśród lokomotyw 

elektrycznych (wzrost współczynnika o 9,2 p.p.), elektrycznych wagonów silnikowych (spadek 

współczynnika o 12,5 p.p.) oraz lokomotyw spalinowych (spadek współczynnika o 4,25 p.p.). 
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Rys. 115. Wykorzystanie taboru kolejowego przez pasażerskich przewoźników normalnotorowych 
w latach 2018-2019∗ 

Średni wiek taboru kolejowego eksploatowanego przez pasażerskich przewoźników kolejowych 

wzrósł nieznacznie wobec ubiegłego roku (szczegóły na poniższym wykresie). Należy przy tym 

pamiętać, że wagony pasażerskie oraz zespoły trakcyjne, które w ostatnich latach zostały 

zmodernizowane lub odświeżone, wciąż są przypisywane do roku produkcji. Jednak cykl życia 

∗Wykres został opracowany na podstawie danych statystycznych przekazywanych przez certyfikowanych pasażerskich 
przewoźników kolejowych. Dane te mogą być zależne od wielu czynników związanych z eksploatacją taboru kolejowego, 
w związku z czym należy je traktować jako szacunkowe, służące przede wszystkim długoletnim obserwacjom zmian. Dane należy 
porównywać do liczby pojazdów w tabelach traktujących o strukturze taboru kolejowego. 

**dane dotyczące wykorzystania wagonów pasażerskich za 2018 r. są niedostępne.  
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pojazdów kolejowych jest zdecydowanie dłuższy niż np. w przypadku pojazdów drogowych. Pozwala 

to utrzymywać wysoką zdolność wykorzystania taboru kolejowego nawet przez 40 lat od produkcji. 

Spośród danych przekazywanych przez certyfikowanych przewoźników kolejowych najstarsze 

pojazdy trakcyjne znajdujące się w ich dyspozycji to: 

• egzemplarz lokomotywy elektrycznej serii EP05, wyprodukowany w 1961 r. przez Skodę
Pilzno (Czechosłowacja);

• egzemplarz elektrycznego zespołu trakcyjnego serii EN57, wyprodukowany w 1961 r. przez

Państwową Fabrykę Wagonów PaFaWag we Wrocławiu, wyłączony z eksploatacji.

Natomiast najmłodsze pojazdy trakcyjne znajdujące się w dyspozycji kolejowych przewoźników 

pasażerskich to: 

• elektryczne zespoły trakcyjne serii 48WE oraz 22WEd wyprodukowane przez PESA 

Bydgoszcz;

• elektryczne zespoły trakcyjne serii EN90 oraz 36WEd wyprodukowane przez Newag.

Rys. 116. Średni wiek taboru kolejowego będącego w dyspozycji pasażerskich przewoźników 
normalnotorowych w latach 2018-2019 

Pasażerowie korzystający z usług transportu kolejowego oczekują od przewoźników stałej poprawy 

jakości oferty przewozowej, nie tylko w aspekcie organizacyjnym, ale również pod względem jakości 

pojazdów kolejowych obsługujących dane połączenia.  

Na podstawie danych zebranych od przewoźników UTK przygotował zestawienie procentowego 

poziomu wyposażenia pojazdów w elementy poprawiające komfort podróżowania, które 

są najbardziej istotne z punktu widzenia pasażerów. 

30,04

12,53

15,41

24,85

14,00

42,35

35,24

30,63

11,65

14,25

26,51

13,00

41,69

33,81

0 10 20 30 40 50

wagony pasażerskie

spalinowe zespoły trakcyjne

spalinowe wagony silnikowe

elektryczne zespoły trakcyjne

elektryczne wagony silnikowe

lokomotywy spalinowe

lokomotywy elektryczne

2018 2019



158 

Tab. 41. Wyposażenie dodatkowe pasażerskiego taboru kolejowego w 2019 r. 
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wagony 
silnikowe 

elektryczne 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

spalinowe 84% 48% 18% 82% 68% 89% 52% 11% 52% 

zespoły 
trakcyjne 

elektryczne 62% 45% 22% 61% 68% 97% 70% 33% 61% 

spalinowe 89% 49% 19% 98% 77% 98% 68% 28% 54% 

wagony 
z miejscami 

do 
siedzenia 

45% 7% 1% 55% 5% 10% 52% 0% 7% 

z miejscami 
do leżenia 

24% 0% 0% 55% 0% 0% 55% 0% 7% 

Pasażerscy przewoźnicy kolejowi oraz organizatorzy publicznego transportu zbiorowego zapowiadają 

kolejne inwestycje w tabor kolejowy, co powinno zapewnić wzrost komfortu podróży koleją. 

Wszystkie nowe pojazdy powinny być zgodne z obowiązującymi wymaganiami TSI. 

5.2. Realizacja wymogów interoperacyjności w zakresie taboru 
pasażerskiego 

W 2019 r. 157 pojazdów uzyskało zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji w ruchu pasażerskim. 

Z roku na rok systematycznie wzrasta liczba pojazdów, które uzyskują takie zezwolenie. Zarówno tych 

nowobudowanych, jak i dopuszczonych do eksploatacji ponownie po wykonanej modernizacji. Wzrost 

względem 2018 r., kiedy to zezwolenie uzyskały 124 pojazdy, wyniósł 33 pojazdy, czyli 27%.  

Zespoły trakcyjne dopuszczone w 2019 r. to pojazdy nowobudowane, przeznaczone do obsługi ruchu 

aglomeracyjnego. Dopuszczenie do eksploatacji uzyskało także 105 wagonów pasażerskich, które były 

modernizowane na zlecenie PKP Intercity. Pojazdy modernizowane nie muszą spełniać wszystkich 

wymagań określonych w TSI. Obowiązkowe jest wykazanie zgodności z TSI jedynie w zakresie 

elementów pojazdu poddanych modernizacji. Stąd takie pojazdy nie są oznaczane w zestawieniu jako 

zgodne z TSI. Takiej możliwości, co do zasady, nie ma w przypadku pojazdów nowobudowanych, które 

powinny spełniać wszystkie wymagania mających zastosowanie specyfikacji technicznych. 

Tab. 42. Wydane zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji dla taboru pasażerskiego w 2019 r. 

pojazdy zgodne z TSI niezgodne z TSI 

elektryczne zespoły trakcyjne 46 0 

spalinowe zespoły trakcyjne 6 0 

wagony pasażerskie 0 105 
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Wśród pojazdów dopuszczanych do eksploatacji w ostatnich latach niezmiennie dominują pojazdy 

niezgodne z TSI. Związane jest to przede wszystkim z dużą liczbą modernizacji, starszych pojazdów. 

Konieczność modernizacji dotyczy szczególnie tych będących w eksploatacji od przeszło 30 lat. 

Bez wpływu na proces dopuszczenia do eksploatacji pojazdów pozostały zmiany wprowadzone 

w 2019 r. do TSI mające zastosowanie dla podsystemów „tabor” i „sterowanie – urządzenia 

pokładowe”. W ramach nowelizacji dokonano zamknięcia części punktów otwartych, które dotychczas 

pozostawały do regulacji państw członkowskich UE. Aktualizacja TSI usystematyzowała także proces 

zarządzania modyfikacjami poprzez określenie wprost zmiany, których parametrów pojazdu wiążą się 

z obowiązkiem uzyskania nowego zezwolenia. Wprowadzone zmiany legislacyjne będą miały pełne 

zastosowanie dopiero w 2020 r. 

Rys. 117. Liczba pojazdów pasażerskich dopuszczonych do eksploatacji w latach 2014-2019 pod 
kątem zgodności z TSI 

Dopuszczane obecnie do eksploatacji nowe pojazdy są w pełni zgodne ze wszystkimi mającymi 

zastosowanie TSI. Niewielki wyjątek od tej zasady stanowią pojazdy, dla których istniała konieczność 

wprowadzenia ograniczeń lub warunków eksploatacyjnych z uwagi na brak spełnienia wszystkich 

wymagań interoperacyjności lub szczególne warunki ich spełniania.  

Rys. 118. Zgodność z TSI PRM nowych pojazdów kolejowych dopuszczonych do eksploatacji 
w latach 2014-2019 

Istotnym aspektem weryfikowanym w toku procesu dopuszczenia do eksploatacji jest dostosowanie 

taboru do obsługi osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Wszystkie 52 nowobudowane 

pojazdy do obsługi pasażerów spełniały wszystkie wymagania zasadnicze określone w TSI PRM. 

Modernizowane wagony pasażerskie zostały dostosowane do wymagań TSI PRM w możliwie 

największym stopniu. Osiągnięcie pełnej zgodności w takim przypadku nie jest obligatoryjne i w wielu 

przypadkach nie byłoby możliwe. Przykładowo, dostosowanie wszystkich wagonów do możliwości 

przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich wymagałoby przebudowy drzwi 

wejściowych i przejść, co nie zawsze jest możliwe lub powodowałoby ekonomiczną nieopłacalność 

modernizacji danego pojazdu. 
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5.3. Struktura taboru przewoźników towarowych 

Zmiany na rynku przewozów towarowych, zwłaszcza w kontekście rosnącego udziału mniejszych 

przewoźników, wpływają na zmiany w strukturze taboru wykorzystywanego w kolejowym ruchu 

towarowym. Mniejsi przewoźnicy towarowi chętniej korzystają z usług przedsiębiorstw zajmujących 

się leasingiem lub dzierżawą taboru. Działalność tych firm pozwala nie tylko na wzrost wewnętrznej 

konkurencyjności rynku przewozów towarowych, ale również wpływa na głębokie zróżnicowanie 

danych o strukturze taboru kolejowego w stosunku rok do roku. 

Tab. 43. Struktura pojazdów trakcyjnych będących w dyspozycji przewoźników towarowych 
w latach 2011-2019 

pojazdy trakcyjne 
rok 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

lokomotywy 3682 3625 3657 3483 3596 3632 3451 3506 3655 

elektryczne 1456 1431 1491 1388 1475 1502 1419 1445 1509 

spalinowe 2226 2194 2166 2095 2121 2130 2032 2061 2146 

Tab. 44. Struktura wagonów będących w dyspozycji przewoźników towarowych 
w latach 2011-2019 

wagony 
rok 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

węglarki 62444 60530 60234 59270 59641 61919 59432 61677 61477 

budowy normalnej E 46320 45501 45365 45111 45446 46752 45173 46990 46757 

budowy specjalnej F 16124 15029 14869 14159 14195 15167 14259 14687 14720 

kryte 4927 4659 4493 4160 4100 3976 3897 2075 2065 

budowy normalnej G 3028 2761 2595 2264 2207 2084 2006 171 148 

budowy specjalnej H 1899 1898 1898 1896 1893 1892 01891 1904 1917 

platformy 11588 11144 11190 11668 11603 11541 12551 12973 13453 

na osiach 

budowy normalnej K 798 612 608 592 590 578 570 555 602 

budowy specjalnej L 30 30 138 212 14 20 58 100 20 

na wózkach 

budowy normalnej R 5649 5391 5258 5214 5261 5029 5125 5362 5768 

budowy specjalnej S 5111 5111 5186 5650 5738 5914 6798 6956 7063 

pozostałe 22158 22800 22200 11531 15562 14902 15249 14624 14159 

z dachem T 1197 1282 1220 1226 1256 1273 1289 1596 1555 

specjalne U 6339 5747 5980 6147 6124 6291 6347 5393 4348 

cysterny Z 13224 14371 14129 3887 7602 6768 7068 7086 7232 

robocze, socjalne 1398 1400 871 271 580 570 545 549 1024 

Wzrost zainteresowania przewozami intermodalnymi oraz inwestycje w tym zakresie wpływają 

na park taborowy przewoźników towarowych.  

Współczynnik wykorzystania taboru kolejowego towarowych przewoźników kolejowych w 2019 r. 

uległ niewielkim zmianom w stosunku do poprzedniego roku. Dla wszystkich lokomotyw, 

współczynnik wykorzystania w 2019 r. wyniósł 52,1% (spadek współczynnika o 0,4 p.p.). Znaczący 

wzrost liczby lokomotyw znajdujących się w dyspozycji przewoźników towarowych nie spowodował 

zatem istotnych zmian w zakresie ich wykorzystania. 
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Rys. 119. Wykorzystanie pojazdów trakcyjnych przez przewoźników towarowych w 2019 r.* 

Największe zmiany w średnim wieku taboru kolejowego w 2019 r. odnotowano w przypadku wagonów 

platform na osiach (wzrost o ponad 4 lata względem 2018 r.) oraz wagonów cystern (spadek o ponad 

3 lata względem 2018 r.). Wynika to m.in. z eksploatacji pojazdów należących do zewnętrznych 

podmiotów zajmujących się dzierżawą lub leasingiem taboru kolejowego. 

Rys. 120. Średni wiek taboru kolejowego będącego w dyspozycji przewoźników towarowych 
w latach 2018-2019 

* Wykres został opracowany na podstawie danych statystycznych przekazywanych przez certyfikowanych towarowych 
przewoźników kolejowych. Dane te mogą być zależne od wielu czynników związanych z eksploatacją taboru kolejowego, 
w związku z czym należy je traktować jako szacunkowe, służące przede wszystkim długoletnim obserwacjom zmian. Dane należy 
porównywać do liczby pojazdów w tabelach traktujących o strukturze taboru kolejowego. 
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Najstarsze pojazdy trakcyjne znajdujące się w dyspozycji kolejowych przewoźników towarowych to: 

• egzemplarz lokomotywy elektrycznej serii EP03, wyprodukowany w 1951 r. przez Allemana

Svenska Elektriska Aktienbolaget (Szwecja);

• egzemplarz lokomotywy elektrycznej serii 140, wyprodukowany w 1957 r. przez Skodę Pilzno 

(Czechosłowacja), wyłączona z eksploatacji;

• egzemplarz lokomotywy elektrycznej serii EP05, wyprodukowany w 1961 r. przez Skodę

Pilzno (Czechosłowacja), wyłączona z eksploatacji

Najmłodsze pojazdy trakcyjne znajdujące się w dyspozycji kolejowych przewoźników towarowych to: 

• lokomotywy elektryczne serii E6ACTa wyprodukowane przez Newag (Polska);

• lokomotywy elektryczne serii X4EA wyprodukowane przez Siemens Mobility (Niemcy);

• lokomotywy elektryczne serii ET26 wyposażone w spalinowy silnik dojazdowy 

wyprodukowane przez Newag (Polska). 

5.4. Realizacja wymogów interoperacyjności w zakresie taboru 
towarowego 

Wagony towarowe stanowią przeważającą większość taboru zarejestrowanego w Polsce. Procentowy 

udział tych pojazdów wyniósł w 2019 r. 84,19%. Sytuacja nowych wagonów towarowych zgodnych 

ze wszystkimi wymaganiami TSI (spełniających wymagania pkt 7.1.2. i dodatku C do TSI WAG) jest 

uprzywilejowana – po ich rejestracji w NVR i naniesieniu oznaczenia TEN mogą być one eksploatowane 

na terytorium całej Unii Europejskiej na podstawie zezwolenia wydanego w pierwszym państwie 

członkowskim UE. Wszystkie nowe wagony towarowe wyprodukowane w 2019 r. są zgodne z TSI. 

Wagony towarowe, odmiennie od pasażerskich, rzadko podlegają modernizacjom. Zmiany co do 

zasady nie wpływają na zasadnicze cechy konstrukcyjne, a w konsekwencji uzyskanie nowego 

zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji dla tych pojazdów nie jest obowiązkowe. Stąd 

w segmencie wagonów towarowych rzadkością są zezwolenia dla pojazdów niezgodnych z TSI.  

Liczba nowych zezwoleń wydanych dla wagonów towarowych w 2019 r. spadła o ponad połowę 

względem 2018 r. Wpływ na to mogło mieć wdrożenie na znacznym obszarze Unii Europejskiej 

przepisów filara technicznego IV pakietu kolejowego, wymagających homologacji pojazdów 

użytkowanych w ruchu transgranicznym w Agencji Kolejowej Unii Europejskiej. W odniesieniu 

do zezwoleń wydawanych przez krajowe organy bezpieczeństwa, z uwagi na konstrukcję przepisu 

art. 55 ust. 7 rozporządzenia 2018/545, istniały w tym zakresie wątpliwości interpretacyjne po stronie 

części krajowych organów ds. bezpieczeństwa innych państw członkowskich UE. 

Rys. 121. Liczba wagonów towarowych dopuszczonych do eksploatacji w latach 2013-2019 
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Średni wiek wagonów towarowych niezmiennie utrzymuje się powyżej 30 lat. W 2019 r. wyniósł 

33 lata. Wynika to m.in. z tego, że odsetek nowych wagonów towarowych dopuszczonych 

do eksploatacji stanowił zaledwie 0,25%. W 2019 r. wśród nowych wagonów dominowały wagony 

platformy i węglarki. 

Znaczna liczba wagonów towarowych eksploatowanych w Polsce będzie musiała być poddana 

modernizacji w kolejnych latach. W 2019 r. przyjęto zmianę w TSI Hałas, w wyniku której 

od 8 grudnia 2024 r. (data wejścia w życie rozkładu jazdy 2024/2025) tylko wagony towarowe zgodne 

z wymaganiami tej TSI będą mogły być eksploatowane na liniach kolejowych oznaczonych 

w poszczególnych krajach jako „ciche sekcje”. Przewoźnicy kolejowi, którzy będą chcieli eksploatować 

swoje pojazdy w ruchu międzynarodowym, po tej dacie będą musieli dysponować taborem 

wyposażonym w kompozytowe wstawki hamulcowe. W ruchu krajowym eksploatacja znacznej części 

wszystkich wagonów towarowych, w tym tych wyposażonych w żeliwne wstawki hamulcowe będzie 

możliwa do końca 2036 r. Wynegocjowany okres przejściowy dla eksploatacji krajowej wagonów 

z żeliwnymi wstawkami hamulcowymi jest istotny o tyle, że całkowity koszt „przezbrojenia” 

wszystkich wagonów eksploatowanych obecnie w Polsce szacowany był na około 2 mld złotych. Tylko 

część z tych kosztów mogłaby być sfinansowana ze środków dostępnych dla dysponentów wagonów 

towarowych w ramach unijnych programów pomocy. Konieczność poniesienia wydatków takich 

rozmiarów znacząco pogarszałaby pozycję konkurencyjną transportu kolejowego względem 

drogowego. 

Rok 2019 to kolejny rok, w którym wzrosła liczba nowych i zmodernizowanych lokomotyw. Wśród 

wszystkich lokomotyw 146 sztuk stanowiły nowe, w pełni zgodne ze wszystkimi mającymi 

zastosowanie TSI. Pozostałe 97 sztuk to wyłącznie pojazdy modernizowane, z czego 17 to lokomotywy 

importowane z innych państw członkowskich UE w celu ich dalszej eksploatacji na terytorium Polski. 

Daje to łączną liczbę 243 sztuk wobec 165 nowych i zmodernizowanych lokomotyw w 2018 r. 

i 44 w 2017 r. 

5.5. Rynek właścicieli i dysponentów wg danych NVR 

Praca przewozowa jest realizowana przez przewoźników kolejowych przy wykorzystaniu taboru 

należącego do nich, jak i pojazdów użyczanych im przez inne podmioty. Stopień rozdzielenia roli 

przewoźnika kolejowego i właściciela pojazdu jest różny w poszczególnych krajach Europy. 

Przykładowo w Wielkiej Brytanii firmy leasingujące tabor (ROSCO) są właścicielami niemal wszystkich 

pojazdów trakcyjnych, wagonów pasażerskich i towarowych, które wynajmują przewoźnikom 

kolejowym. W Polsce natomiast funkcjonuje inny model – znaczna większość taboru jest w posiadaniu 

przewoźników kolejowych. Z roku na rok nieznacznie rośnie liczba taboru leasingowanego (z 6,49 % 

w 2018 r. do 7,08 % w 2019 r.). Kolejne podmioty decydują się także na stworzenie własnego poolu 

taborowego przeznaczonego do użyczenia przewoźnikom kolejowym na zasadach rynkowych. 

Obserwacja dynamiki rynku właścicieli i dysponentów pojazdów użytkowanych w Polsce jest możliwa 

dzięki danym gromadzonym w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych. W rejestrze określone 

są podstawowe dane dotyczące pojazdów eksploatowanych, takie jak informacje o właścicielach, 

dysponentach i podmiotach odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów. Dysponentem, zgodnie 

z przepisami ustawy o transporcie kolejowym, jest podmiot będący właścicielem pojazdu kolejowego 

lub posiadający prawo do korzystania z niego jako środka transportu, wpisany do NVR.  
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Rys. 122. Struktura właścicieli taboru wg danych z NVR [szt.] 

Przewoźnicy towarowi w 2019 r. byli właścicielami ponad 70% wszystkich pojazdów kolejowych 

zarejestrowanych w Polsce. Na łączną liczbę 70 741 złożyło się 2 989 lokomotyw i 67 370 wagonów 

towarowych, nieznaczna liczba pojazdów specjalnych oraz kilka wagonów pasażerskich. 

Podział taboru, którego właścicielami byli przewoźnicy pasażerscy, przedstawia się następująco: 

3 392 pojazdów trakcyjnych (lokomotyw, autobusów szynowych, elektrycznych i spalinowych 

zespołów trakcyjnych), 3 270 wagonów pasażerskich oraz 5 pojazdów specjalnych. 

W NVR każdy człon zespołów trakcyjnych jest rejestrowany jako odrębna jednostka 

i jest mu przydzielany unikalny numer EVN. Dlatego dane ujawnione w NVR mogą się różnić od danych 

publikowanych przez właścicieli taboru. 

Organizatorzy transportu zbiorowego byli właścicielami 1204 pojazdów trakcyjnych i 42 wagonów 

pasażerskich. 

Tab. 45. Liczba dysponentów pojazdów kolejowych wg NVR wraz z liczbą pojazdów 

podmioty rynku kolejowego liczba podmiotów 
liczba pojazdów 

dysponenta 

przewoźnicy towarowi 95 78 923 

przewoźnicy pasażerscy 19 8 463 

pozostali 182 15 562 

Wśród dysponentów przodują przewoźnicy towarowi. Liczba posiadanych przez nich pojazdów 

względem roku poprzedniego wzrosła o 2% z 77 343 do 78 923. Z tego 74 423 stanowiły wagony 

towarowe. Liczba posiadanych przez przewoźników pasażerskich pojazdów spadła o 2 355 i wyniosła 

8 463. 

Spośród pozostałych 15 562 pojazdów kolejowych zarządca infrastruktury – PKP PLK – posiadał 

3 102 sztuk. 
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Tab. 46. Liczba sztuk taboru według rodzaju 

rodzaj pojazdu liczba 

wagon pasażerski 3 341 

pojazd specjalny 3 969 

wagon towarowy 86 681 

pojazd trakcyjny 8 957 

ogółem 102 948 

Dane zgromadzone w NVR pozwalają określić liczbę wszystkich pojazdów zarejestrowanych w Polsce, 

z podziałem na ich rodzaj. Liczba zarejestrowanych pojazdów kolejowych w porównaniu do 2018 r. 

spadła o 1,21% ze 104 213 do 102 948. Niezmiennie od lat najwięcej jest wagonów towarowych – 

86 681, co stanowi ponad 84% wszystkich zarejestrowanych w Polsce pojazdów kolejowych. Spadek 

ogólnej liczby pojazdów jest wynikiem trwającego procesu wycofywania najstarszych pojazdów. 

Średni wiek pojazdów kolejowych posiadających ważną rejestrację wyniósł w 2019 r. 34,7 lat. Wartość 

ta z roku na rok wzrasta. W 2018 r. średni wiek wynosił 33,8 roku. Wynika to przede wszystkim z wciąż 

niewystarczającej liczby zamawianych nowych pojazdów kolejowych. Liczba wycofywanych 

z eksploatacji pojazdów w ostatnich latach każdego roku przekraczała liczbę nowych pojazdów 

wprowadzanych do eksploatacji. 

Analizując potrzeby taborowe przewoźników pasażerskich poprzez ocenę liczby pojazdów, które 

w kolejnych latach osiągną wiek powyżej 40 lat, wskazać można, że do 2025 r. konieczna będzie 

wymiana lub modernizacja 44% posiadanego taboru. W perspektywie do 2030 r. wartość ta wzrośnie 

do 71%. Największy odsetek stanowią w tym zestawieniu lokomotywy spalinowe i wagony z miejscami 

do siedzenia. Inwestycje taborowe przewoźników pasażerskich stanowić będą o możliwości 

utrzymania stale rosnącej od kilku lat liczby przewiezionych pasażerów. 
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6. Spis skrótów i pojęć

Przedsiębiorcy kolejowi, spółki 

1. Agnieszka Dolata - 

Agnieszka Dolata prowadząca działalność 

gospodarczą pod firmą "Żwirownia DOLATA" 

"Beton DOLATA" Agnieszka Dolata 

2. Alza Cargo - Alza Cargo sp. z o.o.

3. 
ArcelorMittal Distribution 

Solutions 
- 

ArcelorMittal Distribution Solutions Poland 

sp. z o.o. 

4. Arriva RP lub Arriva - ARRIVA RP sp. z o.o.

5. AWT - 
do 2019 r. Advanced World Transport a.s., 

aktualna nazwa: PKP Cargo International 

6. Barter - Barter S.A.

7. Bartex - Bartex sp. z o.o.

8. Bartex Plus - Bartex Plus sp.  z o.o.

9 BCT - Bałtycki Terminal Kontenerowy sp. z o.o.

10. B.R.S. - B.R.S. sp. z o.o.

11. Captrain Polska - Captrain Polska sp. z o.o.

12. Cargo Master - Cargo Master sp. z o.o.

13. Cargo PTT - 
CARGO Przewozy Towarowe, Transport 

sp. z o.o. spółka komandytowa 

14. CARGOTOR - CARGOTOR sp. z o.o.

15. Cedrob - Cedrob Cargo sp. z o.o.

16. Ciech Cargo - CIECH Cargo sp. z o.o.

17. CD Cargo Poland - CD Cargo Poland sp. z o.o.

18. CL Łosośna - Centrum Logistyczne w Łosośnej sp. z o.o.

19. CL Cargo Logistics - CL Cargo Logistics sp. z o.o.

20. CMC Poland - CMC Poland sp. z o.o.

21. Cognor - Cognor S.A.

22. Colas Rail - Colas Rail Polska sp. z o.o.

23. CTL Express - CTL Express sp. z o.o.

24. CTL Logistics - CTL Logistics sp. z o.o.

25. CTL Maczki – Bór - CTL Maczki - Bór S.A.

26. CTL Północ - CTL Północ sp. z o.o.

27. CTL Rail - CTL Rail sp. z o.o.
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28. CTL Train - CTL Train sp. z o.o.

29. Ceske Drahy  lub České dráhy České dráhy a.s. 

30. DB - Deutsche Bahn

31. DB Cargo Polska - DB Cargo Polska S. A.

32. DB Cargo Spedkol - DB Cargo Spedkol sp. z o.o.

33. DCT  - DCT Gdańsk S.A.

34. Depol - 
Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami 

Wtórnymi „Depol” sp. z o.o. 

35. DSDiK - 
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei 

we Wrocławiu 

36. Ecco Rail - ECCO Rail sp. z o.o.

37. EP Cargo - EP Cargo a.s.

38. Eurasian Railway Eurasian Railway Carrier sp. z o.o. 

39. Euroterminal Sławków - „Euroterminal Sławków” sp. z o.o.

40. Eurotrans - EUROTRANS sp. z o.o.

41. F.H.U. Orion Kolej - F.H.U. „ORION Kolej” Krzysztof Warchoł

42. Freightliner PL - Freightliner PL sp. z o .o.

43. Grupa Azoty „Koltar” - Grupa Azoty “Koltar” sp. z o.o.

44. Grupa Azoty „Kolzap” - Grupa Azoty “Kolzap” sp. z o.o.

45. GT Rail - GT Rail sp. z o.o.

46. Koltar - Grupa Azoty „KOLTAR” sp. z o.o.

47. HMT Polska - HMT Polska Sp. z o.o.

48. HSL Polska - HSL Polska sp. z o.o.

49. Infra SILESIA - Infra SILESIA S.A.

50. Inter Cargo - Inter Cargo sp. z o.o.

51. IRT - IRT sp.  z o.o.

52. JSK - Jastrzębska Spółka Kolejowa sp. z o.o.

53. JSW Logistics - 

obecnie JSW Logistics sp. z o.o., dawniej: 

Zakład Przewozów i Spedycji „SPEDKOKS” 

sp. z o.o. 

54. Karpiel - „Karpiel” sp. z o.o.

55. Kolej Bałtycka - „Kolej Bałtycka” S.A.

56. Koleje Dolnośląskie - Koleje Dolnośląskie S.A.

57. Koleje Małopolskie - „Koleje Małopolskie” sp. z o.o.

58. Koleje Mazowieckie - „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.
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59. Koleje Śląskie - Koleje Śląskie sp. z o.o.

60. Koleje Wielkopolskie - Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.

61. Koleje Wschodnie - Koleje Wschodnie sp. z o.o.

62. KP Kotlarnia - Kopalnia Piasku ,,Kotlarnia” S.A.

63. KP Kotlarnia Linie Kolejowe - 
„Kopalnia Piasku Kotlarnia – Linie Kolejowe” 

sp. z o.o. 

64. Leo Express Leo Express Global a.s. 

65. LTC - Logistics&Transport Company sp. z o.o.

66. Lotos Kolej - „Lotos Kolej” sp. z o.o.

67. LTE Polska LTE Polska sp. z o.o. 

68. LW Bogdanka - Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

69. 
ŁKA lub Łódzka Kolej 

Aglomeracyjna 
- „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.o.

70. Majkoltrans - „MAJKOLTRANS” sp. z o.o.

71. Metrans Polonia - Metrans (Polonia) sp. z o.o.

72. Mobil Lok Servis - Mobil Lok Servis Sp. z o.o.

73. Moris - MORIS sp. z o.o.

74. MOSiR Ełk - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku

75. MPK we Wrocławiu -  
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we 

Wrocławiu 

76. Newag - „Newag” S.A.

77. NKN Usługi Kolejowe - NKN Usługi Kolejowe sp. z o.o.

78. ODEG Ostdeutsche - Ostdeutsche Eisenbahn GmbH

79. Olavion - Olavion sp. z o.o.

80. Omniloko - OMNILOKO sp. z o.o.

81. Orion Rail Logistics - 
Orion Rail Logistics sp. z o.o. spółka 

komandytowa 

82. Orlen Koltrans - ORLEN KolTrans sp. z o.o.

83. OT Rail - OT RAIL sp. z o.o.

84. OT Port Świnoujście - OT Port Świnoujście S.A.

85. PCC Intermodal - PCC Intermodal S.A.

86. 
PGE Górnictwo i Energetyka 

Konwencjonalna Lublin Wrotków 
- 

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział 

Elektrociepłownia  

w Lublinie Wrotków 

87. PKM - Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.

88. PKP Cargo - PKP CARGO S.A.
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89. PKP Cargo Service - PKP CARGO SERVICE sp. z o.o.

90. PKP Energetyka - PKP Energetyka S.A.

91. PKP Intercity lub PKP IC - „PKP INTERCITY” S.A.

92. PKP LHS - PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

93. PKP PLK - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

94. PKP S.A. - Polskie Koleje Państwowe S.A.

95. PKP SKM lub SKM w Trójmieście - 
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście  

sp. z o.o. 

96. PMT Linie Kolejowe - „PMT Linie Kolejowe” sp. z o.o.

97. PNI Warszawa - 
Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury 

sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej 

98. PESA Bydgoszcz - Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.

99. Pol-Miedź Trans - Pol–Miedź Trans sp. z o.o.

100. Polzug - Polzug Intermodal Polska sp. z o.o.

101. POZ BRUK - POZ BRUK sp. z o.o. sp.j.

102. PPMT - 
Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – 

Torowe sp. z o.o. 

103. PTS Betrans 
Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe 

Betrans sp. z o.o. 

104. 
Przewozy Regionalne lub 

POLREGIO 
- „Przewozy Regionalne” sp. z o.o.

105. PUK Kolprem - 
Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych 

KOLPREM sp. z o.o. 

106. Rail Cargo - 
Rail Cargo Carrier - Poland sp. z o.o. (dawniej 

Rail Time Polska sp. z o.o.) 

107. Railpolonia - Railpolonia sp. z o.o.

108. Rail Polska - Rail Polska sp. z o.o.

109. Rail Services Europe - Rail Services Europe sp. z o.o.

110. Rail STM - Rail STM sp. z o.o. (dawniej Cityline sp. z o.o.) 

111. Railtrans Poland - Railtrans Poland sp. z o.o. sp. k.

112. RegioJet - RegioJet a.s.

113. Silva LS - Silva LS sp. z o. o.

114. 
SKM Warszawa lub SKM 

w Warszawie 
- Szybka Kolej Miejska sp. z o.o.

115. SKPL Cargo - SKPL Cargo sp. z o.o.

116. Stalserwis Batory - Stalserwis Batory sp. z o.o.

117. STK - STK S.A.
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118. Swietelsky Rail Polska - Swietelsky Rail Polska sp. z o.o.

119. Tabor Rail - Tabor Rail sp. z o.o.

120. Torpol - Torpol S.A.

121. Track Tec - Track Tec S.A.

122. Track Tec Logistics - TRACK TEC Logistics sp. z o.o.

123. Track Tec Rail - Track Tec Rail sp. z o.o.

124. Trakcja PRKiI - Trakcja PRKiI S.A.

125. Transchem - Transchem sp. z o.o.

126. UBB - Usedomer Bäderbahn GmbH

127. UBB Polska - UBB Polska sp. z o.o.

128. Wagon Opole - Wagon Opole Sp. z o.o.

129. WAM - WAM sp. z o.o.

130. Wiskol - Wiskol sp. z o.o. sp. k.

131. WKD - Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.

132. ZIK Sandomierz - Zakład Inżynierii Kolejowej sp. z o.o.

133. ZPiS „SPEDKOKS” - 

dawniej: Zakład Przewozów i Spedycji 

„SPEDKOKS” sp. z o.o., obecnie JSW Logistics 

sp. z o.o. 

134. ZUE - ZUE S.A.

135. Grupa CTL - 
Spółki CTL Logistics sp. z o.o., CTL Północ 

sp. z  .o. i CTL Train sp. z o.o. 

136. Grupa DB - 
Spółki DB Cargo Polska S.A. i DB Cargo 

Spedkol sp. z o.o. 

137. Grupa PKP - 

Spółki PKP Cargo S.A., PKP Cargo Service  

sp. z o.o., PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa 

sp. z o.o. 

Instytucje i organizacje 

1. GUS - Główny Urząd Statystyczny

2. IRG-Rail - 
Independent Regulators’ Group – Rail (Grupa 

Niezależnych Regulatorów Rynku Kolejowego) 

3. PISiL - Polska Izba Spedycji i Logistyki
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4. Prezes UTK - Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

5. UTK - Urząd Transportu Kolejowego

Regulacje prawne 

1. dyrektywa 2012/34/UE - 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 

2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. 

w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego 

obszaru kolejowego 

2. dyrektywa 2016/797/UE - 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie 

interoperacyjności systemu kolei w Unii 

Europejskiej 

3. Klasyfikacja NST - 

Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1304/2007  

z dnia 7 listopada 2007 r. zmieniające dyrektywę 

Rady 95/64/WE, rozporządzenie Rady (WE) nr 

1172/98, rozporządzenia (WE) nr 91/2003 i (WE) 

nr 1365/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 

w celu ustanowienia NST 2007 jako jedynej 

klasyfikacji w odniesieniu do towarów 

transportowanych pewnymi środkami transportu 

4. rozporządzenie 2015/1100 - 

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 

2015/1100 z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie 

obowiązków sprawozdawczych państw 

członkowskich w ramach monitorowania rynku 

kolejowego 

5. rozporządzenie 2015/909 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji UE 

2015/909 z 12 czerwca 2015 r. w sprawie zasad 

obliczania kosztów, które są ponoszone 

bezpośrednio jako rezultat przejazdu pociągu 

6. 
rozporządzenie wykonawcze 

869/2014 
- 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 

869/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie 

nowych kolejowych przewozów pasażerskich 

7. rozporządzenie 2018/545/UE 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 

2018/545 z dnia 4 kwietnia 2018 r. 

ustanawiające uzgodnienia praktyczne 

na potrzeby procesu udzielania zezwoleń dla 

pojazdów kolejowych i zezwoleń dla typu pojazdu 

kolejowego zgodnie z dyrektywą Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 



172 

8. rozporządzenie 2018/1795 - 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 

2018/1795 z dnia 20 listopada 2018 r. 

ustanawiające procedurę i kryteria do celów 

stosowania badania równowagi ekonomicznej 

zgodnie z art. 11 dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2012/34/UE 

9. TSI - Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności

10. TSI Hałas - 

TSI NOI 2011 – Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 

2011 r. dotycząca technicznej specyfikacji 

interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu 

„Tabor kolejowy – hałas” transeuropejskiego 

systemu kolei konwencjonalnych 

(Dz. Urz. UE L 99 z 13 kwietnia 2011 r., str. 1); 

TSI NOI 2014 – Rozporządzenie Komisji (UE)  

nr 1304/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w 

sprawie technicznych specyfikacji 

interoperacyjności podsystemu „Tabor kolejowy 

— hałas”, zmieniające decyzję 2008/232/WE 

i uchylające decyzję 2011/229/UE  

(Dz. Urz. UE L 356 z 12 grudnia 2014 r., str. 421). 

11. TSI CCS - 

TSI CCS 2006 - Decyzja Komisji z dnia 7 listopada 

2006 r. dotycząca specyfikacji technicznej 

interoperacyjności podsystemu „Sterowanie” 

transeuropejskiego systemu kolei dużych 

prędkości oraz zmieniająca załącznik A do decyzji 

2006/679/WE z dnia 28 marca 2006 r. 

dotyczącej specyfikacji technicznej 

interoperacyjności podsystemu „Sterowanie” 

transeuropejskiego systemu kolei 

konwencjonalnych (Dz. U. UE L 342 z dnia 

 7 grudnia 2006 r. ze zm.); 

TSI CCS 2012 - Decyzja Komisji z dnia 25 stycznia 

2012 r. w sprawie technicznej specyfikacji 

interoperacyjności w zakresie podsystemów 

„Sterowanie” transeuropejskiego systemu kolei 

(Dz. Urz. UE L 51 z dnia 23 lutego 2012 r. ze zm.); 

TSI CCS 2016 - Rozporządzenie Komisji (UE) 

2016/919 z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie 

technicznej specyfikacji interoperacyjności 

w zakresie podsystemów „Sterowanie” systemu 

kolei w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 158 z dnia 

15 czerwca 2016 r.). 
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12. TSI ENE - 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1301/2014 z 

dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych 

specyfikacji interoperacyjności podsystemu 

„Energia” systemu kolei w Unii (Dz. Urz. UE L 

356/179 z dnia 12 grudnia 2014 r.) 

13. TSI WAG  - 

TSI WAG 2006 – Decyzja Komisji z dnia 

28 lipca 2006 r. dotycząca technicznej 

specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się 

do podsystemu „tabor kolejowy – wagony 

towarowe” transeuropejskiego systemu kolei 

konwencjonalnych (Dz. U. UE L 344 z dnia 

8 grudnia 2006 r.); 

TSI WAG 2013 - Rozporządzenie Komisji (UE) NR 

321/2013 z dnia 13 marca 2013 r. dotyczące 

technicznej specyfikacji interoperacyjności 

odnoszącej się do podsystemu „Tabor – wagony 

towarowe” systemu kolei w Unii Europejskiej i 

uchylające decyzję 2006/861/WE  

(Dz. U. UE L 104 z dnia 12 kwietnia 2013 r.). 

14. TSI PRM - 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1300/2014 

z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 

technicznych specyfikacji interoperacyjności 

odnoszących się do dostępności systemu kolei 

Unii dla osób niepełnosprawnych i osób 

o ograniczonej możliwości poruszania się 

(Dz. U. UE L 356 z dnia 12 grudnia 2014 r.)

15. 
rozporządzenie o korytarzach 

sieci bazowej 
- 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 

2013 r. w sprawie unijnych wytycznych 

dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci 

transportowej i uchylające decyzję 

nr 661/2010/UE 

(Dz.U. UE L 348 z 20 grudnia 2013 r.). 

16. 
Strategia wdrażania ERTMS 

na poziomie europejskim 
- 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 

2017/6 z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie 

europejskiego planu wdrożenia europejskiego 

systemu zarządzania ruchem kolejowym 

(Dz.U. UE L 3 z 6 stycznia 2017 r.). 

17. 
Strategia wdrażania ERTMS 

na poziomie krajowym 
- 

Krajowy Plan Wdrażania technicznej specyfikacji 

interoperacyjności „Sterowanie” 

z czerwca 2017 r. wraz z suplementami30. 

30 https://www.gov.pl/web/infrastruktura/krajowy-plan-wdrazania-technicznej-specyfikacji-interoperacyjnosci-sterowanie 
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18. 
ustawa o publicznym 

transporcie zbiorowym 
- 

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 

transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2136 ze zm.) 

19. 
ustawa o transporcie 

kolejowym 
- 

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie 

kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2117 ze zm.) 

20. 

rozporządzenie w sprawie 

udostępniania infrastruktury 

kolejowej 

- 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 

i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. 

w sprawie udostępniania infrastruktury 

kolejowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 755) 

Pozostałe pojęcia 

1. CEF - 
Connecting Europe Facility (Fundusz "Łącząc 

Europę") 

2. ECM - podmioty odpowiedzialne za utrzymanie taboru

3. ERTMS - 

European Rail Traffic Management System 

(Europejski System Zarządzania Ruchem 

Kolejowym) 

4. e-SEPE - 
Elektroniczny System Ewidencji Pracy 

Eksploatacyjnej 

5. ETCS - 
European Train Control System (Europejski 

System Sterowania Pociągiem) 

6. Eurobalisa - 
element urządzeń przytorowych systemu 

ERTMS/ETCS  

7. EZT - elektryczny zespół trakcyjny

8. GSM-R - GSM for Railways, Kolejowa Sieć GSM

10. Licencja - 

potwierdzenie zdolności przedsiębiorcy 

do wykonywania funkcji przewoźnika kolejowego 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

innych państw członkowskich UE lub państw 

członkowskich Europejskiego Porozumienia 

o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy

o Europejskim Obszarze Gospodarczym

12. NVR - krajowy rejestr pojazdów kolejowych

13. pas-km - pasażerokilometr

14. poc-km - pociągokilometr

15. POiIŚ - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
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16. PSO - 
ang.: Public Service Obligation – zobowiązanie 

do świadczenia usług publicznych 

17. RID - 
regulamin dla międzynarodowego przewozu 

kolejami towarów niebezpiecznych 

18. SMGS - 
umowa o międzynarodowej kolejowej 

komunikacji towarowej 

19. SZT - spalinowy zespół trakcyjny

20. TEU - 
ekwiwalent jednostki 20 stopowej; 1 TEU 

oznacza 1szt. kontenera o długości 20 stóp 

21. tono-km - tonokilometr

22. Trójmorze - 

międzynarodowa inicjatywa gospodarczo-

polityczna skupiająca 12 państw Unii 

Europejskiej położonych w pobliżu mórz 

Bałtyckiego, Czarnego i Adriatyckiego. W skład 

grupy wchodzą: Austria, Bułgaria, Chorwacja, 

Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, 

Słowacja, Słowenia i Węgry 
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