dr inż. Ignacy Góra
Prezes
Urzędu Transportu Kolejowego

Szanowni Państwo,
w ciągu ostatniej dekady przewoźnicy kolejowi podjęli szereg działań mających na celu odnowę
posiadanego parku taborowego. Zmiany te bezpośrednio obserwują pasażerowie korzystający
z usług przewoźników pasażerskich. Dostrzegają je również klienci biznesowi przewoźników
towarowych. Dostęp do nowoczesnego taboru kolejowego jest coraz łatwiejszy, dzięki czemu
mniejsze podmioty mogą podejmować odważne biznesowo decyzje, z korzyścią dla oferty kolei.
Publikowane co roku przez Urząd Transportu Kolejowego sprawozdania z funkcjonowania rynku
kolejowego zawierają wyłącznie podstawowe informacje dotyczące taboru kolejowego
znajdującego się w dyspozycji przewoźników kolejowych, w związku z czym mogą służyć jedynie
do obserwacji zmian rok do roku w podziale na rodzaj pojazdów.
Niniejszy raport zawiera szczegółowe dane statystyczne dotyczące wykorzystania taboru
na polskiej sieci kolejowej, co stanowi istotny wkład w kontekście kreowania prognoz rozwoju rynku
taborowego oraz planowania inwestycji taborowych w najbliższym czasie przez ekspertów
i przedstawicieli przedsiębiorstw transportowych.
Analiza pozwala również zgłębić te zagadnienia związane z taborem kolejowym, do których dostęp
był do tej pory niemożliwy lub znacząco ograniczony. Przedstawione w dokumencie dane pozwalają
miłośnikom kolejnictwa oraz studentom kształcącym się na kierunkach związanych z transportem
lepiej poznać i zrozumieć bieżącą sytuację branży kolejowej.
Wierzę, że publikacja ta posłuży Państwu jako materiał źródłowy pozwalający na przygotowanie
kompleksowych prognoz, wyznaczających kierunki rozwoju rynku kolejowego.

Z wyrazami szacunku
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1. Podstawowe informacje o taborze kolejowym
Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu
kolejowego i sygnalizacji 1 , pojazdy kolejowe dzielą się na tabor kolejowy (zwykły i specjalny) oraz
pojazdy pomocnicze.
Tabor kolejowy zwykły to pojazdy kolejowe przeznaczone do przewozu osób oraz rzeczy spełniające
wymagania techniczne do bezpiecznej realizacji zadań w transporcie kolejowym. Tabor kolejowy
specjalny to pojazdy kolejowe przeznaczone do prac remontowo-budowlanych lub ratunkowych,
których konstrukcja pozwala na samodzielną eksploatację lub włączenie do składu pociągu
z zachowaniem określonych dla danego pojazdu warunków bezpieczeństwa. Pojazdy pomocnicze
to pojazdy, których budowa nie pozwala na ich włączenie do składu pociągu (np. maszyny budowlane
na kołach, ciągniki szynowe, drezyny, samobieżne pojazdy ratunkowe).
Opracowanie obejmuje wyłącznie tabor kolejowy zwykły znajdujący się w dyspozycji certyfikowanych
przewoźników kolejowych, bez pojazdów znajdujących się w dyspozycji przedsiębiorstw ROSCO.
Podstawową klasyfikację pojazdów kolejowych prezentuje poniższa tabela.
Tab. 1. Klasyfikacja pojazdów kolejowych
pojazdy trakcyjne

pojazdy doczepne

(posiadające własny układ napędowy)

(nie posiadające napędu)

o autonomicznym
systemie zasilania
(dysponujące lokalnym
źródłem energii)

o nieautonomicznym
systemie zasilania
(pozyskujące energię
z zewnętrznych źródeł,
np. sieci trakcyjnej)

wielosystemowe
(pozyskujące energię
z dwóch różnych źródeł)

wagony pasażerskie oraz
towarowe włączone w skład
pociągu

Określenie „trakcja” stosowane w raporcie należy rozumieć jako sposób dostarczania energii
do przemieszczania pojazdów. Powszechne stosowanie tego pojęcia w celu opisania sieci trakcyjnej
lub jej elementów jest niepoprawne, ponieważ sieć trakcyjna stanowi element kolejowej infrastruktury
energetycznej przekazującej energię elektryczną do pojazdów nieautonomicznych. Jest ona częścią
systemu trakcji elektrycznej.
Obecnie eksploatowany tabor kolejowy wykorzystuje trakcję elektryczną, spalinową lub parową.
Jednak w związku z polityką Europejskiego Zielonego Ładu, producenci prowadzą szczegółowe
badania nad wprowadzeniem do eksploatacji pojazdów o autonomicznym systemie zasilania,
pozyskujących energię z wodoru lub akumulatorów. Na uwagę zasługuje również rozwój pojazdów
wielosystemowych pozyskujących energię ze źródeł zewnętrznych lub znajdujących się na pojeździe,
w zależności od potrzeb i stopnia eksploatacji, oraz rozwój pojazdów magazynujących pozyskaną
energię ze źródeł zewnętrznych w celu jej późniejszego wykorzystania, np. na odcinkach
nie wyposażonych w infrastrukturę energetyczną lub tam, gdzie taka infrastruktura występuje, lecz
nie funkcjonuje. Należy zatem spodziewać się, że w najbliższych latach znany nam podział może
ulec zmianom. Na rynku dysponentów taboru kolejowego znajdują się już lokomotywy bimodalne
wykorzystywane w przewozach towarowych. W 2019 r. trwały również pracę nad wprowadzeniem do
eksploatacji bimodalnych zespołów trakcyjnych.

1

Dz. U. z 2015 r. poz.360
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1.1. Transport pasażerski
Wraz z rozwojem transportu kolejowego tabor wykorzystywany do realizacji przewozów pasażerskich
ulegał znacznym modyfikacjom. Rozwój techniki w XIX oraz XX wieku pozwolił na wyodrębnienie
wśród pojazdów trakcyjnych środków transportu posiadających poza własnym silnikiem i miejscem dla
maszynistów również przedział pasażerski. Rozpowszechnienie lekkich wagonów silnikowych oraz
zespołów trakcyjnych pozwoliło w dalszej perspektywie na uruchomienie pociągów pasażerskich,
także w relacjach cechujących się niewielkimi potokami pasażerskimi.
Tab. 2. Klasyfikacja taboru pasażerskiego
pojazdy trakcyjne

pojazdy doczepne

(posiadające własny układ napędowy)

(nie posiadające napędu)

wielosystemowe

o nieautonomicznym
systemie zasilania

o autonomicznym
systemie zasilania

wagony silnikowe

wielosystemowe

o nieautonomicznym
systemie zasilania

o autonomicznym
systemie zasilania

zespoły trakcyjne

wielosystemowe

o nieautonomicznym
systemie zasilania

o autonomicznym
systemie zasilania

lokomotywy

wagony pasażerskie

z miejscami
do siedzenia

z miejscami
do leżenia

Spalinowe wagony silnikowe wykorzystywano w przewozach regionalnych oraz dalekobieżnych
jeszcze w latach 70. oraz 80. Jednak postępująca elektryfikacja polskiej sieci kolejowej wpłynęła
na rezygnację z eksploatacji wagonów silnikowych w obsłudze połączeń dalekobieżnych. W latach
1950-1980 zelektryfikowano 6 712 km linii kolejowych łączących przede wszystkim główne miasta
Polski. Zastosowanie wagonów pasażerskich pozwoliło utrzymać bezpośrednie przewozy
na odcinkach wyposażonych jedynie częściowo w urządzenia sieci trakcyjnej poprzez wymianę
lokomotyw na stacjach węzłowych.
Zespoły trakcyjne w pierwszym okresie eksploatacji na polskiej sieci kolejowej służyły tylko do obsługi
pociągów lokalnych (podmiejskich oraz regionalnych). Dopiero w latach 90. wrocławski PaFaWag
wyprodukował pierwsze egzemplarze elektrycznych zespołów trakcyjnych serii ED72, które
w zamierzeniu służyć miały do obsługi połączeń dalekobieżnych. W ostatnich dekadach liczba
zespołów trakcyjnych wykorzystywanych w przewozach dalekobieżnych sukcesywnie wzrastała.
Klasyczne wagony pasażerskie pozostają w użytku przewoźników kolejowych w całej Europie,
a w ostatnich latach zauważalny jest ponowny wzrost zainteresowania przewoźników kolejowych
wykorzystaniem składów wagonowych. Czeska spółka RegioJet w ramach swojej działalności
od 2008 r. zakupiła ponad 250 wagonów pasażerskich do obsługi połączeń międzynarodowych oraz
krajowych. Inwestycje w tabor wagonowy podejmują również inni zagraniczni przewoźnicy kolejowi –
FlixTrain oraz ÖBB.
Inwestycje te są pochodną rosnących cen zespołów trakcyjnych oraz kosztów ich utrzymania. Skład
pociągu złożonego z lokomotywy i wagonów może być dowolnie modyfikowany zgodnie z potrzebami
przewoźnika, co nie jest łatwe przy zespołach trakcyjnych.
Zestawienie składu z wagonów pasażerskich pozwala w sposób elastyczny reagować na awarie oraz
uszkodzenia będące wynikiem eksploatacji lub zdarzeń niebezpiecznych. Po wymianie lub wyłączeniu
wadliwego pojazdu ze składu pociągu, można kontynuować jazdę z pasażerami. W przypadku
zespołów trakcyjnych wymiana członu w trakcie eksploatacji jest niemożliwa.
Wagony pasażerskie mogą być wyposażone w kabiny sterownicze umożliwiające prowadzenie pociągu
z wykorzystaniem pojazdu trakcyjnego znajdującego się na drugim końcu składu (tzw. składy
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push-pull). Wagony znajdujące się w składzie pociągu w ramach tej opcji muszą być ze sobą
kompatybilne. Rozwiązanie to zachowuje korzyści wynikające z dowolnej modyfikacji długości składu
pociągu, charakterystyczne dla klasycznych składów wagonowych, jednocześnie pozwalając na płynną
zmianę kierunku jazdy.

W przewozach pasażerskich w Europie wykorzystuje się również wagony kryte budowy normalnej
do przewozu przesyłek pocztowych, rowerów lub dużych bagaży (głównie na odcinkach o niskiej
prędkości maksymalnej przejazdu) oraz wagony platformy budowy specjalnej na osiach do przewozu
pojazdów samochodowych lub motocykli (w ofercie pociągów nocnych).
Pojazdy kolejowe różnych rodzajów wykorzystywane do realizacji przewozów pasażerskich mogą być
ze sobą łączone lub rozłączane zależnie od stosowanego sprzęgu. Klasyczne wagony pasażerskie,
lokomotywy oraz wybrane wagony silnikowe i zespoły trakcyjne wyposażone są w sprzęgi śrubowe.
Pozostałe pojazdy wyposażone są w zróżnicowane sprzęgi automatyczne.
Różnice w konstrukcji sprzęgów uniemożliwiają łączenie ze sobą poszczególnych typów pojazdów,
co generuje ograniczenia w zakresie eksploatacji pojazdów o zbliżonych parametrach. Zabudowa
sprzęgów automatycznych w wybranych seriach wagonów silnikowych oraz zespołów trakcyjnych
do ruchu lokalnego, pozbawiła możliwości wydłużenia składu o wagony doczepne.

9

1.2. Transport towarów
Jednym z fundamentów globalnego rozwoju transportu kolejowego jest przewóz towarów. Transport
kolejowy zyskuje jako alternatywny środek transportu dla pojemnego i taniego, lecz wolniejszego
transportu wodnego, szybszego, ale drogiego i ograniczonego gabarytem ładunku transportu
lotniczego oraz elastyczniejszego, ale mniej ekologicznego transportu drogowego.
Ekspansja technologiczna oraz zmiana potrzeb przewozowych wśród klientów usług transportowych
wpłynęła na konieczność dostosowania kolei do całkowicie nowych oczekiwań. Globalizacja, której
efektem jest m.in. rozwój międzynarodowego handlu internetowego, wpływa w istotny sposób
na strukturę oraz wykorzystanie taboru kolejowego. W ostatnich latach przewoźnicy coraz częściej
decydują się na zakup pojazdów trakcyjnych spełniających wymagania różnych systemów kolejowych.
Tab. 3. Klasyfikacja taboru towarowego
pojazdy trakcyjne

pojazdy doczepne

(posiadające własny układ
napędowy)

(nie posiadające napędu)

lokomotywy

wagony towarowe

cysterny

specjalne

z otwieranym dachem

izotermiczne

budowy specjalnej na wózkach

budowy specjalnej na osiach

budowy normalnej na wózkach

platformy

budowy normalnej na osiach

budowy specjalnej

kryte

budowy normalnej

budowy specjalnej

budowy normalnej

wielosystemowe

o nieautonomicznym
systemie zasilania

o autonomicznym
systemie zasilania

węglarki

W taborze towarowym wśród pojazdów trakcyjnych wyszczególnić można lokomotywy elektryczne
oraz spalinowe. Specyfika kolejowego transportu towarów, ze ścisłym uwzględnieniem obsługi
bocznic kolejowych niewyposażonych w infrastrukturę energetyczną, wpłynęła korzystnie na rozwój
lokomotyw wielosystemowych, które dzięki dodatkowemu silnikowi spalinowemu mogą poruszać się
także na odcinkach torów bez sieci trakcyjnej. Alternatywnymi rozwiązaniami są lokomotywy
z napędem akumulatorowym (ładowanym podczas jazdy po odcinkach wyposażonych w sieć trakcyjną
lub/oraz hamowania) albo wodorowym.
Zgodnie z klasyfikacją wagonów towarowych zatwierdzoną przez UIC, podstawowy podział wagonów
obejmuje:
•
•
•
•
•
•
•
•

wagony węglarki budowy normalnej (E) i specjalnej (F);
wagony kryte budowy normalnej (G) i specjalnej (H);
wagony izotermiczne (I);
wagony platformy budowy normalnej na osiach (K) i wózkach (R);
wagony platformy budowy specjalnej na osiach (L) i wózkach (S);
wagony z otwieranym dachem (T);
wagony specjalne (U);
wagony cysterny (Z).

Konteneryzacja transportu towarów pozwoliła na integrację różnych gałęzi transportu pod względem
rozwiązań organizacyjnych, technicznych oraz technologicznych. Rozpowszechnienie kontenerów,
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zwłaszcza w przewozach produktów spożywczych lub produktów mało odpornych na wysokie
temperatury, wpłynęło na rezygnację przewoźników ze stosowania innych rozwiązań pozwalających
do tej pory transportować wymagające ładunki.
Rosnące wykorzystanie kontenerów oraz rozwój długodystansowego transportu samochodowego
okazał się krytyczny dla dalszego wykorzystywania wagonów izotermicznych na kolei. Wagony
te przypominały swoją budową wagony kryte budowy normalnej z dodatkowym wyposażeniem
w postaci izolacji ścian bocznych oraz podłogi, wentylatorów, przestawnych ścian działowych oraz
zbiorników na lód. Ostatnie wagony izotermiczne zostały wyłączone z eksploatacji w 2007 r.
Rozpowszechnienie kontenerów wpływa również na ograniczenia w dalszej eksploatacji wagonów
krytych budowy normalnej oraz specjalnej. Przewoźnicy, dostrzegając korzyści z realizacji przewozu
ładunków z wykorzystaniem kontenerów, rezygnują z eksploatacji wagonów krytych.
Inwestycje realizowane oraz planowane do realizacji przez przewoźników towarowych do 2023 r.
wpłyną korzystnie na wartość współczynnika dostępności taboru kolejowego. Inwestycje
nie wprowadzą natomiast diametralnej zmiany w zakresie unowocześnienia parku taborowego
przewoźników towarowych. Wyjątkiem będą planowane nakłady na wagony platformy
przystosowane do przewozu kontenerów i innych jednostek intermodalnych. Przewagą nowego
taboru kolejowego w przewozach towarowych jest zwiększona efektywność ze względu na wydłużony
okres użytkowania pomiędzy zaplanowanymi przeglądami, a w przypadku lokomotyw o wyższych
parametrach techniczno-eksploatacyjnych, czyli takich jak moc lub prędkość maksymalna, ich
wyższa wydajność.
Perspektywa zwrotu z inwestycji taborowych, z uwagi na ich wysoki koszt, należy zdecydowanie
do długoterminowych. Pojazdy dostosowane do aktywności przewozowej danej spółki pozwalają
na duże oszczędności związane z utrzymaniem i użytkowaniem. Wykonując usługi transportowe
z wykorzystaniem lokomotyw i wagonów o dużej niezawodności, przewoźnik zmniejsza ryzyko
związane z wystąpieniem awarii, niepunktualnością lub niewykonaniem usługi z powodu
np. konieczności naprawy taboru.
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2. Identyfikacja taboru kolejowego
Zgodnie z treścią ustawy o transporcie kolejowym 2, przewoźnik kolejowy lub zarządca infrastruktury
kolejowej może realizować pracę eksploatacyjną wyłącznie pojazdami kolejowymi oznaczonymi
europejskim numerem pojazdu – EVN (ang. European Vehicle Number) 3, o ile Prezes UTK nie wyraził
zgody na realizację przejazdów pojazdami kolejowymi z oznakowaniem odrębnym od EVN
systemem numeracji.
W przypadku pojazdu kolejowego eksploatowanego lub pojazdu kolejowego, który ma być
eksploatowany na trasach kolejowych z państwami, w których szerokość toru różni się od szerokości
toru na głównej sieci kolejowej na terytorium Polski, przewoźnik kolejowy albo zarządca może
realizować przejazdy pojazdem kolejowym eksploatowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
oznakowanym odrębnym od EVN systemem numeracji.
W przypadku pojazdu kolejowego przemieszczającego się z państw innych niż państwa członkowskie
Unii Europejskiej po sieci kolejowej, której szerokość toru różni się od szerokości toru głównej sieci
kolejowej na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, mają zastosowanie właściwe
krajowe specyfikacje techniczne i dokumenty normalizacyjne, których zastosowanie umożliwia
spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei, chyba że
dwustronne umowy międzynarodowe, których Rzeczpospolita Polska jest stroną, stanowią inaczej.
Każdy pojazd eksploatowany na polskiej sieci kolejowej musi zostać zarejestrowany w krajowym
rejestrze pojazdów kolejowych – NVR (ang. National Vehicle Register). Pojazd kolejowy wpisywany jest
do krajowego rejestru pojazdów kolejowych po spełnieniu następujących warunków:
•
•
•

posiadania ważnego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji;
posiadania identyfikatora literowego dysponenta – VKM (ang. Vehicle Keeper Marking) 4;
wskazania podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie pojazdu kolejowego – ECM (ang. Entity
in Charge of Maintenance).
Krajowy rejestr pojazdów kolejowych prowadzony przez Prezesa UTK zawiera:
•
•
•
•
•
•

informacje o deklaracji weryfikacji WE podsystemu i oznaczenie podmiotu, który ją wydał;
europejski numer pojazdu (EVN);
dane identyfikacyjne właściciela pojazdu kolejowego oraz dysponenta;
informacje o ograniczeniach w użytkowaniu pojazdu kolejowego;
oznaczenie podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM);
odnośniki do europejskiego rejestru typów pojazdów kolejowych prowadzonego przez
Agencję Kolejową Unii Europejskiej.
Z obowiązku rejestracji pojazdu kolejowego wyłączone są jedynie:
•
•

pojazdy metra;
pojazdy kolejowe poruszające się po bocznicy kolejowej;

2

Dz. U. z 2020 r., poz. 1043, z późn. zm.
Europejski numer pojazdu (ang. European Vehicle Number, EVN) to numer składający się z 12 cyfr zawierający
informacje o charakterystyce technicznej pojazdu kolejowego. Numer EVN jest unikalny dla każdego pojazdu
kolejowego i nie może się powtarzać. Prezes UTK rezerwuje EVN dla nowego lub modernizowanego pojazdu
kolejowego przed wydaniem dla niego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji, wydając raport z rezerwacji
numeru EVN. W raporcie tym określa zarezerwowany numer EVN, dane identyfikacyjne pojazdu oraz okres
ważności rezerwacji. Wniosek o rezerwację numeru EVN może zostać złożony w dowolnej formie.
4 Identyfikator literowy dysponenta (ang. Vehicle Keeper Marking, VKM) to kod składający się z od 2 do 5 liter. Nie
jest dopuszczalne używanie cyfr czy innych znaków w rodzaju myślników, dwukropków czy ukośników.
Oznaczenie VKM powinno przedstawiać pełną nazwę lub skrót nazwy dysponenta pojazdu. Identyfikator musi
być niepowtarzalny w całej Unii Europejskiej oraz krajach członkowskich Międzyrządowej Organizacji
Międzynarodowego Transportu Kolejowego (OTIF).
3
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•
•
•

pojazdy kolejowe o szerokości toru mniejszej niż 1435 mm;
pojazdy zabytkowe używane jako nieruchomy eksponat;
pojazdy specjalne poruszające się wyłącznie po torze zamkniętym lub transportowane
na innych pojazdach;
• pojazdy kolejowe poruszające się wyłącznie po sieciach kolejowych, które są funkcjonalnie
wyodrębnione z systemu kolei i przeznaczone tylko na potrzeby pasażerskich przewozów
lokalnych oraz miejskich lub podmiejskich;
• pojazdy kolejowe poruszające się wyłącznie po infrastrukturze kolejowej należącej
do zarządców prywatnej infrastruktury kolejowej, na ich użytek w ramach własnej
działalności w zakresie transportu towarów;
• pojazdy kolejowe poruszające się po infrastrukturze kolejowej przewidzianej wyłącznie
do użytku lokalnego, turystycznego lub historycznego;
• pojazdy historyczne nieporuszające się po sieci kolejowej.
Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych 5
na pełny identyfikator pojazdu kolejowego składają się:
•
•
•
•

identyfikator literowy państwa rejestracji pojazdu kolejowego;
identyfikator literowy dysponenta (VKM);
europejski numer pojazdu (EVN);
oznaczenie literowe charakterystyki technicznej pojazdu kolejowego (za wyjątkiem pojazdów
trakcyjnych oraz specjalnych);
• oznaczenie literowe zdolności pojazdu do interoperacyjności.
Identyfikator literowy państwa rejestracji pojazdu kolejowego, w którym dysponent uzyskał certyfikat
bezpieczeństwa, autoryzację bezpieczeństwa lub świadectwo bezpieczeństwa, podkreśla się.
Na europejski numer pojazdu (EVN) składają się odpowiednio uszeregowane i umiejscowione cyfry
i znaki, które określają:
•
•
•
•
•
•

rodzaj taboru (1 cyfra);
zdolność pojazdu do interoperacyjności (1 i 2 cyfra);
państwo rejestracji pojazdu kolejowego (3 i 4 cyfra);
charakterystykę techniczną pojazdu (cyfry 5-7 w przypadku pojazdów trakcyjnych, cyfry 5-8
dla pozostałych rodzajów taboru);
numer seryjny (cyfry 8-11 w przypadku pojazdów trakcyjnych, cyfry 9-11 dla pozostałych
rodzajów taboru);
cyfrę kontrolną (12 cyfra).

5 Dz. U z. 2019 r., poz. 918
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Identyfikacja taboru kolejowego
Rys. 1. Przykładowe identyfikatory pojazdów kolejowych

Na oznaczenie literowe charakterystyki technicznej pojazdu kolejowego składają się:
•

w wagonach pasażerskich:
o oznaczenie serii wagonu w postaci liter dużych i małych, określających rodzaj oraz
przeznaczenie wagonu pasażerskiego;
o oznaczenie liczby przedziałów w wagonie pasażerskim w postaci indeksu górnego,
umiejscowionego bezpośrednio po ostatniej literze oznaczenia literowego serii
wagonu pasażerskiego; oznaczenie powinno być umieszczone na każdym wagonie
pasażerskim, z wyjątkiem wagonów: restauracyjnych, pocztowych, bagażowych,
bagażowo-pocztowych, specjalnego znaczenia (służbowych, socjalnych, salonowych,
konferencyjnych, dyskotekowych, barowych, kinowych, wideo i do przewozu
chorych) oraz wagonów do przewozu samochodów;
o oznaczenie indeksu wagonu w postaci liter małych, określających szczegółowe cechy
konstrukcyjne i eksploatacyjne wagonu pasażerskiego;
• w wagonach towarowych:
o oznaczenie serii wagonu w postaci liter dużych, określających kategorię wagonu
towarowego;
o oznaczenie indeksu wagonu w postaci liter małych, określających szczegółowe cechy
konstrukcyjne i eksploatacyjne wagonu towarowego.
Identyfikator pojazdu kolejowego powinien zostać wykonany pismem prostym, jednoelementowym
oraz bezszeryfowym, z minimalną wysokością znaków 80 mm, przy czym górna krawędź znaków
tworzących identyfikator nie może być położona wyżej niż 2000 mm nad główką szyny. Informacje
o przeznaczeniu i sposobie korzystania z urządzeń stanowiących wyposażenie pojazdów kolejowych
przedstawia się za pomocą piktogramów.
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Rys. 2. Przykładowe oznaczenie literowe charakterystyki technicznej pojazdów kolejowych

E – wagon węglarka normalnej budowy
a - 4 osie
m - 2 osie do 7,70m, 4 osie do 12m
n - 2 osie powyżej 30t, 4 osie powyżej 60t, 6 osi powyżej 75t
o - nieprzystosowane do wyładunku na wywrotnicach obrotowych-czołowych
ss - przystosowany do kursowania z prędkością 120km/h
F - wagon węglarka specjalnej budowy
a - 4 osie
c - z rozładunkiem dozowanym jedno lub dwustronnym z wysokimi zsypami
B10 – wagon osobowy klasy 2 mający 10 przedziałów
n - ogrzewanie nawiewne
o – wagon z przewodem zdalnego sterowania
u – wagon ze zdalnym zamykaniem drzwiami i sterowaniem oświetleniem
z - wagon wyposażony w centralne zasilanie
A9 - wagon osobowy klasy 1 mający 9 przedziałów
m – wagon o długości powyżej 24,5 m
n - ogrzewanie nawiewne
o – wagon z przewodem zdalnego sterowania
u – wagon ze zdalnym zamykaniem drzwiami i sterowaniem oświetleniem
z - wagon wyposażony w centralne zasilanie

Pojazdy kolejowe, które nie są dopuszczone do eksploatacji we wszystkich państwach członkowskich
Unii Europejskiej powinny posiadać oznaczenie wskazujące państwa członkowskie, w których zostały
dopuszczone do eksploatacji.
Dopuszcza się kodowanie identyfikatora pojazdu kolejowego w taki sposób, aby możliwe było jego
odczytywanie za pomocą odpowiednich urządzeń automatycznych. Urządzenia automatyczne służące
do odczytu identyfikatora pojazdu kolejowego nie mogą powodować zakłóceń w pracy urządzeń
sterowania ruchem kolejowym, urządzeń łączności oraz zakłócać pracy urządzeń sterujących
w pojazdach kolejowych.
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3. Utrzymanie taboru kolejowego
Wszystkie pojazdy kolejowe muszą spełniać określone wymagania techniczne oraz podlegają
procesowi utrzymania realizowanemu na podstawie stosownej dokumentacji utrzymaniowej. Zawiera
ona m.in. strukturę cyklu przeglądowo-naprawczego, tj. wskazanie, co jaki czas lub co ile kilometrów
konieczne jest wykonanie określonych czynności utrzymaniowych oraz opisy czynności
wykonywanych na poszczególnych poziomach utrzymania. Podmioty rynku kolejowego zobowiązane
są do przestrzegania uregulowań wynikających z dokumentacji w ramach prowadzonego
procesu utrzymania.
Każdy pojazd kolejowy zarejestrowany w rejestrze pojazdów musi posiadać przypisany podmiot
odpowiedzialny za utrzymanie (ECM). Zgodnie z dyrektywą 2016/798 może to być dowolny,
kompetentny podmiot, który w sposób systemowy zdolny jest do zarządzania procesem utrzymania
określonego pojazdu.
Podmiot odpowiedzialny za utrzymanie musi ustanowić system zarządzania utrzymaniem – MMS
(ang. Maintenance Management System), który obejmuje zestaw procedur i instrukcji, ukierunkowanych
na minimalizację ryzyka związanego z utrzymaniem pojazdu kolejowego oraz w efekcie zapewnienie,
aby utrzymywane pojazdy były w stanie poruszać się po sieci kolejowej w bezpieczny sposób. System
powinien zapewnić, aby pojazdy były utrzymywane zgodnie z dokumentacją dotyczącą utrzymania dla
danego pojazdu oraz wytycznymi i postanowieniami wynikającymi z obowiązujących przepisów,
w tym TSI.
Intencją europejskiego ustawodawcy, który wprowadził w 2008 r. pojęcie podmiotu
odpowiedzialnego za utrzymanie, była jasna alokacja odpowiedzialności za utrzymanie danego
pojazdu. Zdarzały się bowiem przypadki, gdy odpowiedzialność ta była rozproszona pomiędzy różnymi
kategoriami podmiotów funkcjonujących w segmencie transportu kolejowego, np. przewoźnikiem,
dysponentem czy zakładem wykonującym naprawę. Z uwagi na specyficzny, często międzynarodowy
charakter eksploatacji wagonów towarowych, ustawodawca wprowadził dodatkowo obowiązek
certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie wagonów towarowych. Szczegóły tego
procesu określało rozporządzenie 445/2011.
16 czerwca 2020 r. w życie weszło rozporządzenie 2019/779, które nieco odmiennie reguluje zasady
funkcjonowania podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie. Nowe przepisy wprowadzają
obowiązek certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie wszystkich pojazdów kolejowych.
Każdy podmiot odpowiedzialny za utrzymanie będzie musiał wykazać, że spełnił wymagania
z załącznika II do rozporządzenia 2019/779 (art. 3 ust. 1). W praktyce oznacza to obowiązek
ustanowienia i stosowania systemu zarządzania utrzymaniem (MMS). Przedsiębiorcy otrzymali
dwa lata na dostosowanie się do nowych wymagań, tj. do 16 czerwca 2022 r.
System zarządzania utrzymaniem, do którego ustanowienia zobowiązane są wszystkie podmioty
odpowiedzialne za utrzymanie, posiada cztery funkcje:
•

•
•
•

funkcja zarządzania (umożliwia nadzór nad trzema tzw. funkcjami utrzymania, określonymi
w kolejnych podpunktach, i ich koordynowanie, a także pozwala zapewnić bezpieczny stan
pojazdu w systemie kolejowym);
funkcja rozwoju utrzymania (kształtowanie dokumentacji utrzymaniowej pojazdu w oparciu
o dokumentację projektową pojazdu oraz doświadczenia z jego eksploatacji);
funkcja zarządzania utrzymaniem taboru (zarządzanie wycofywaniem pojazdu z eksploatacji,
a następnie jego ponownym do niej włączeniem);
funkcja przeprowadzania utrzymania (przeprowadzenie wymaganego utrzymania pojazdu
lub jego części).
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Utrzymanie taboru kolejowego
Podmiot odpowiedzialny za utrzymanie musi wykonywać samodzielnie tylko pierwszą z wymienionych
funkcji, tj. zarządzania. Pozostałe funkcje mogą być zlecone podmiotom zewnętrznym. Niezależnie
od ewentualnego zlecenia części funkcji na zewnątrz bądź ich realizacji we własnym zakresie,
odpowiedzialność za bezpieczny stan pojazdu nadal spoczywa na podmiocie odpowiedzialnym
za utrzymanie. Tym samym podmiot odpowiedzialny za utrzymanie jest zobowiązany do weryfikacji
kompetencji swoich podwykonawców.
W celu ułatwienia podmiotom realizacji tego zadania, rozporządzenie wprowadza możliwość poddania
się przez nich tzw. certyfikacji dobrowolnej w zakresie funkcji utrzymania. Jest ona prowadzona
w oparciu o takie same kryteria i metody, jak certyfikacja ECM, jednak w zakresie ograniczonym
do wybranych funkcji utrzymania. Posiadanie certyfikatu zgodności w funkcji utrzymania przez
podwykonawcę niesie ze sobą domniemanie spełnienia wymagań z rozporządzenia 2019/779. Tym
samym zleceniodawca, tj. podmiot odpowiedzialny za utrzymanie, nie musi samodzielnie wykazywać,
że wynajęty przez niego kontrahent, realizujący poszczególne funkcje utrzymania, spełnia
wymagania rozporządzenia.
Każda z czterech funkcji składowych systemu zarządzania utrzymaniem musi spełniać kryteria
wskazane w załączniku II do rozporządzenia 2019/779. W odniesieniu do funkcji zarządzania, kryteria
te są najczęściej zbieżne z kryteriami ustanowionymi w odniesieniu do systemów zarządzania
bezpieczeństwem. Koncentrują się na takich aspektach jak ocena ryzyka, monitoring i ciągłe
doskonalenie, struktura i odpowiedzialność, zarządzanie kompetencjami, informacja, dokumentacja
czy działania w zakresie zlecania.
Z uwagi na swoją specyfikę pozostałe trzy funkcje systemów zarządzania utrzymaniem posiadają
odmienne wymagania wobec systemów zarządzania bezpieczeństwem. Do najistotniejszych należą:
•

•

•

w zakresie funkcji drugiej, tj. rozwoju utrzymania:
o identyfikacja działań związanych z utrzymaniem i zarządzaniem nimi;
o zapewnienie zgodności z wymaganiami interoperacyjności;
o przygotowanie pierwszej dokumentacji utrzymaniowej pojazdu;
o zarządzanie zmianami w dokumentacji utrzymaniowej;
o nadzór nad urządzeniami, instalacjami i sprzętem;
w zakresie funkcji trzeciej, tj. zarządzania utrzymaniem taboru:
o weryfikacja kompetencji podmiotów przeprowadzających utrzymanie;
o przygotowanie zlecenia na przeprowadzenie utrzymania;
o zarządzanie odsyłaniem pojazdów do utrzymania w odpowiednim czasie oraz
wycofaniem taboru z eksploatacji w przypadku konieczności wykonania
nieplanowych prac utrzymaniowych;
o kontroli wykonanych prac oraz przygotowanie zawiadomienia o przywróceniu
do eksploatacji;
w zakresie funkcji czwartej, tj. przeprowadzania utrzymania:
o weryfikacji zlecenia i towarzyszących mu dokumentów oraz zapewnienia dostępności
wszystkich dokumentów (norm, instrukcji itp.) niezbędnych do realizacji zlecenia;
o zarządzania materiałami i komponentami, w tym zapewnienia ich zgodności
z wymaganiami, odpowiedniego przechowywania i traktowania;
o nadzoru nad urządzeniami, instalacjami i sprzętem pomiarowym;
o weryfikacji prawidłowości wykonania zlecenia oraz wystawiania dokumentu
stwierdzającego dopuszczenie do użytkowania.

Utworzenie i wdrożenie systemu zarządzania utrzymaniem jest warunkiem uzyskania certyfikatu
podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie lub certyfikatu zgodności w funkcji utrzymania. Kwestia
ta jest poddawana weryfikacji na etapie procesu certyfikacyjnego prowadzonego przez Prezesa UTK,
a następnie w trakcie nadzoru nad posiadaczem certyfikatu.
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4. Tabor kolejowy przewoźników pasażerskich
Przewoźnicy pasażerscy do realizacji pracy przewozowej w 2019 r. wykorzystali mniej pojazdów
niż w 2018 r., pomimo wzrostu liczby przewiezionych pasażerów. W 2019 r. największy spadek rok
do roku w liczbie pojazdów odnotowano w przypadku elektrycznych zespołów trakcyjnych (spadek
z 1 250 do 1 192 jednostek), co ma związek z rezygnacją z eksploatacji pojazdów serii EN57.
W ciągu ostatniej dekady przewoźnicy zdecydowanie porządkowali swój park taborowy, likwidując
lub sprzedając posiadany tabor trakcyjny innym przewoźnikom. W latach 2011-2019 przewoźnicy
pasażerscy zdecydowali o likwidacji ponad 1 200 wagonów z miejscami do siedzenia oraz
112 wagonów z miejscami do leżenia. Strukturę taboru kolejowego pasażerskich przewoźników
kolejowych prezentują poniższe tabele.
Tab. 4. 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

Tab. 5. Struktura
wagonów
będących
w
normalnotorowych w latach 2011-2019

wagony

dyspozycji

pasażerskich

przewoźników

rok
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

z miejscami do siedzenia

3254

3046

2794

2522

2344

2237

2215

2047

2028

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

*gastronomiczne, w tym wagony z miejscami do siedzenia drugiej klasy z częścią gastronomiczną
**bagażowe, w tym wagony z miejscami do siedzenia drugiej klasy z częścią bagażową
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4.1. Lokomotywy
Rezygnacja z realizacji krótkodystansowych przejazdów pociągów osobowych w klasycznych składach
wagonowych w pierwszej dekadzie XXI wieku wpłynęła na spadek zapotrzebowania na lokomotywy
w pasażerskich przewozach kolejowych. Obecnie lokomotywy wykorzystywane są w spółkach
PKP Intercity oraz POLREGIO do realizacji przewozów dalekobieżnych, a także w spółce
Koleje Mazowieckie do obsługi wybranych połączeń regionalnych charakteryzujących się wysokim
zainteresowaniem podróżnych. Ponadto kolejowi przewoźnicy pasażerscy wykorzystują lokomotywy
do realizacji pracy manewrowej na stacjach oraz bocznicach kolejowych.
Przewozy pasażerskie z wykorzystaniem lokomotyw parowych realizowane są przez spółki: Cargo
Master, Parowozownia Wolsztyn oraz Koleje Wielkopolskie. Trakcja parowa wykorzystywana jest
w ograniczonym zakresie, dlatego analiza nie obejmuje parowozów.
Rys. 3. Liczba lokomotyw w dyspozycji przewoźników pasażerskich w latach 2011-2019
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Ponad połowa lokomotyw elektrycznych oraz spalinowych znajdujących się w dyspozycji kolejowych
przewoźników pasażerskich w 2019 r. służyła bezpośredniej realizacji przewozów. Pozostałe
lokomotywy zostały wyłączone z eksploatacji na skutek awarii, zdarzeń na sieci kolejowej lub
konieczności wykonania stosownych napraw.
Wśród lokomotyw elektrycznych w 2019 r. odnotowano wzrost współczynnika wykorzystania taboru
w związku z przywróceniem części lokomotyw do stałej eksploatacji. Wśród lokomotyw spalinowych
współczynnik spadł, co ma związek z wysoką awaryjnością niektórych egzemplarzy tego
rodzaju taboru.
Rys. 4. Wykorzystanie lokomotyw przez przewoźników pasażerskich w latach 2018-2019
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Rys. 5. Średni wiek lokomotyw w dyspozycji przewoźników pasażerskich w latach 2018-2019
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Średni wiek lokomotyw wzrósł w 2019 r. w stosunku do 2018 r., gdyż kolejowi przewoźnicy pasażerscy
nie podejmowali w ostatniej dekadzie szerokich działań mających na celu odnowę posiadanego
parku lokomotyw.
W latach 2010-2019 na potrzeby przewozów pasażerskich wyprodukowano łącznie 33 lokomotywy,
w tym 22 elektryczne oraz 11 spalinowych. Spośród 33 lokomotyw największy udział w rynku
producentów posiada PESA, która w latach 2010-2019 wyprodukowała 13 lokomotyw (2 elektryczne
typu 111Eb dla Kolei Mazowieckich, 10 spalinowych serii SU160 dla PKP Intercity oraz 1 spalinową
111Db należącą do producenta i przekazaną do pracy w PKP Intercity). 11 lokomotyw elektrycznych
serii EU47 dla spółki Koleje Mazowieckie wyprodukował w tym okresie Bombardier. 9 lokomotyw
elektrycznych serii EU44 dla PKP Intercity dostarczył Siemens (z 10 zamówionych egzemplarzy).
Pierwsza lokomotywa Siemensa została dostarczona w 2008 r.
Rys. 6. Liczba lokomotyw wyprodukowanych w latach 2010-2019 znajdujących się w dyspozycji
przewoźników pasażerskich w podziale na producentów
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Zamieszczone w rozdziale tabele oraz wykresy charakteryzują strukturę taboru kolejowego na koniec
2019 r., dlatego nie uwzględniono w niej lokomotyw elektrycznych serii EU160 produkowanych
w 2020 r. przez Newag w ramach zamówienia PKP Intercity na 30 nowych lokomotyw do realizacji
przewozów w ruchu krajowym. Zamówienie to jest największym od lat 90. XX wieku projektem
realizowanym na potrzeby przewozów pasażerskich. Pierwsze dwie lokomotywy EU160 zostały
odebrane przez zamawiającego 5 marca 2020 r.
W raporcie nie uwzględniono również lokomotyw, które były wykorzystywane tymczasowo przez
pasażerskich przewoźników kolejowych lub są dzierżawione na potrzeby przewoźników od 2020 r.
Według danych na koniec 2019 r., większość lokomotyw znajdujących się w dyspozycji pasażerskich
przewoźników kolejowych pozwala na jazdę z prędkością nie przekraczającą 130 km/h. Prędkość
wyższą niż 130 km/h mogło osiągać 81 lokomotyw (w tym 70 elektrycznych oraz 11 spalinowych).
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Prędkość powyżej 160 km/h, zgodnie z danymi przewoźników kolejowych, osiągać może jedynie
10 lokomotyw.
Rys. 7. Maksymalna prędkość eksploatacyjna lokomotyw przewoźników pasażerskich w 2019 r.
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Osiąganie prędkości wyższej niż 160 km/h na polskiej sieci kolejowej wiąże się ze spełnieniem
warunków opisanych w obowiązujących przepisach. Zgodnie z treścią paragrafu 11b rozporządzenia
w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji 6 prowadzenie pociągu
niewyposażonego w urządzenia pokładowe systemu ERTMS/ETCS nie może odbywać się z prędkością
przekraczającą 160 km/h.
10 lokomotyw elektrycznych serii EU44 znajdujących się w dyspozycji przewoźnika PKP Intercity
nie jest wyposażonych w urządzenia pokładowe systemu ERTMS/ETCS, dlatego pomimo możliwości
technicznych elektrowozy tej serii w ruchu planowym nie mogą osiągać prędkości powyżej 160 km/h.
W zdecydowanej większości przewoźnicy realizowali przewozy własnymi lokomotywami. Tylko
w przypadku 9% lokomotyw spalinowych były one wynajmowane od podmiotów zewnętrznych. Rynek
dzierżawców taboru kolejowego staje się jednak coraz bardziej atrakcyjny dla przewoźników
pasażerskich. PKP Intercity w 2020 r. podjęło decyzję o dzierżawie wielosystemowych lokomotyw
elektrycznych w związku z wyłączeniem lokomotyw serii EU44 na skutek wypadków.
Możliwość czasowej dzierżawy lokomotyw pozwala przewoźnikom na szybsze uruchomienie nowych
połączeń kolejowych, uzupełnienie floty o pojazdy charakteryzujące się odpowiednimi parametrami
technicznymi oraz utrzymanie realizowanej pracy eksploatacyjnej podczas wyłączenia lokomotyw
z eksploatacji z powodu awarii lub wypadków.
Rys. 8. Struktura własnościowa lokomotyw przewoźników pasażerskich w 2019 r.
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Prywatni przewoźnicy pasażerscy realizujący przewozy na sieciach kolejowych Czech, Słowacji,
Węgier oraz Niemiec korzystają z usług podmiotów ROSCO (z ang. rolling stock company) zajmujących
się dzierżawą oraz utrzymaniem taboru kolejowego, w tym głównie lokomotyw elektrycznych
i spalinowych. Ekspansja prywatnych przewoźników kolejowych w Polsce może wpłynąć na wzrost
udziałów podmiotów zewnętrznych w strukturze własności taboru kolejowego.
Tab. 6. Praca eksploatacyjna wybranych lokomotyw przewoźników pasażerskich w 2019 r. na sieci
PKP PLK

Trakcja

oznaczenie
pojazdu

praca eksploatacyjna
zrealizowana w jeździe
pociągowej

średnia roczna
odległość
przejechana przez
czynny egzemplarz

średnia dobowa
odległość
przejechana przez
czynne egzemplarze

elektryczna

EP07

21,5 mln km

213,6 tys. km

59,1 tys. km

elektryczna

EP09

10,5 mln km

300,6 tys. km

28,8 tys. km

elektryczna

EU07

6,5 mln km

251,6 tys. km

17,9 tys. km

elektryczna

EU44

2,0 mln km

349,4 tys. km

5,7 tys. km

elektryczna

EU47

1,6 mln km

148,7 tys. km

4,4 tys. km

spalinowa

SU160

1,6 mln km

231,1 tys. km

4,4 tys. km

elektryczna

EP08

1,3 mln km

278,3 tys. km

3,8 tys. km

spalinowa

SU4210

1,1 mln km

129,5 tys. km

3,1 tys. km

spalinowa

754

737,6 tys. km

122,9 tys. km

2,0 tys. km

elektryczna

EP07P

718,4 tys. km

179,6 tys. km

1,9 tys. km

spalinowa

SM42

618,4 tys. km

21,3 tys. km

1,6 tys. km

elektryczna

EU07A

575,5 tys. km

287,7 tys. km

1,5 tys. km

spalinowa

SU42

206,4 tys. km

29,4 tys. km

565 km

elektryczna

111Eb

108,4 tys. km

54,2 tys. km

296 km

Lokomotywy elektryczne serii EP07 stanowiły w 2019 r. najpopularniejszą serię lokomotyw w ruchu
pasażerskim. Pojazdy te są przebudowanymi egzemplarzami lokomotywy EU07, jednakże ich wygląd
nie uległ poważnym zmianom względem podstawowych wersji. Modyfikacje lokomotyw elektrycznych
serii EU07 do standardu EP07 wykonywano w latach 1995-2008 oraz ponownie w 2012 r. w różnych
zakładach napraw taboru kolejowego. Pojazdy serii EP07 znajdują się wyłącznie w dyspozycji
PKP Intercity. Lokomotywy te w 2019 r. przejechały ponad 21,5 mln kilometrów (średnio
na użytkowaną lokomotywę tej serii przypadało 213,6 tys. kilometrów ).
Pod względem wykorzystania lokomotyw w przeliczeniu na jeden sprawny egzemplarz najwięcej
kilometrów w 2019 r. przejechały lokomotywy elektryczne serii EU44 wyprodukowane przez
Siemensa w latach 2008-2010 na zamówienie PKP Intercity. Pojazdy te w ciągu całego roku
przejechały ponad 2 mln kilometrów, z czego na każdy pozostający w ruchu egzemplarz przypadało
średnio aż 349,4 tys. kilometrów. EU44 wykorzystywane są głównie do prowadzenia pociągów
międzynarodowych, co wpływa na wzrost średniej odległości przejechanej przez czynny egzemplarz
tej serii.
Wśród lokomotyw spalinowych znajdujących się w dyspozycji przewoźników pasażerskich najwięcej
kilometrów przejechały lokomotywy serii SU160 wyprodukowane przez bydgoską PESĘ w 2015 r.
Przewoźnikiem zamawiającym ten tabor było PKP Intercity. Pojazdy te w ciągu ubiegłego roku
przejechały łącznie ponad 1,6 miliona kilometrów.
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W powyższej tabeli przedstawiono również informacje o pracy eksploatacyjnej w jeździe pociągowej
wykonanej przez lokomotywy spalinowe serii SM42, wykorzystywane głównie do pracy manewrowej,
oraz lokomotywy spalinowe serii SU42, wykorzystywane obecnie w ograniczonym stopniu.

4.2. Zespoły trakcyjne
Chociaż zespoły trakcyjne jednoznacznie kojarzyły się pasażerom z przewozami lokalnymi oraz tanimi
pociągami międzywojewódzkimi, na początku drugiej dekady XXI wieku postanowiono zmienić
to spojrzenie, decydując się na zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych dużych prędkości.
Wpłynęły one pozytywnie na wizerunkową przemianę polskiej kolei.
Obecnie zespoły trakcyjne wykorzystywane są przez przewoźników do obsługi relacji wojewódzkich
oraz międzywojewódzkich. Największą liczbę elektrycznych zespołów trakcyjnych posiadają w swojej
dyspozycji spółki: POLREGIO, Koleje Mazowieckie oraz PKP Intercity. Natomiast największą liczbą
spalinowych zespołów trakcyjnych dysponują spółki: POLREGIO, Koleje Wielkopolskie oraz UBB.
Rys. 9. Liczba zespołów trakcyjnych w dyspozycji przewoźników pasażerskich w latach 2011-2019
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Ponad 60% elektrycznych oraz spalinowych zespołów trakcyjnych znajdujących się w dyspozycji
przewoźników w 2019 r. wykorzystywanych jest do realizacji pracy eksploatacyjnej. Spadek liczby
eksploatowanych zespołów trakcyjnych również przekłada się na wzrost współczynnika
wykorzystania taboru.
Przewoźnicy porządkują swój park taborowy, decydując się na likwidację starszych elektrycznych
zespołów trakcyjnych, których naprawa lub dalsza eksploatacja jest ich zdaniem nieopłacalna.
Na rezygnację z eksploatacji wybranych serii zespołów trakcyjnych wpływają również decyzje
organizatorów publicznego transportu zbiorowego, którzy zobowiązują operatorów do rezygnacji
z eksploatacji starego, niezmodernizowanego taboru kolejowego. Dla przykładu w 2020 r. na zlecenie
województwa kujawsko-pomorskiego po raz ostatni wyjadą spalinowe zespoły trakcyjne typu
MR/MRD wyprodukowane w latach 1978-1985.
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Rys. 10. Wykorzystanie zespołów trakcyjnych przewoźników pasażerskich w latach 2018-2019
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Rys. 11. Średni wiek zespołów trakcyjnych przewoźników pasażerskich w latach 2018-2019
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Mimo likwidacji starszych zespołów trakcyjnych, ten typ pojazdów w ostatnich lratach był najchętniej
zamawianym taborem kolejowym na potrzeby realizacji przewozów pasażerskich. W latach 20102019 dla przewoźników wykonujących przewozy na polskiej sieci kolejowej wyprodukowano 418
elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz 88 spalinowych zespołów trakcyjnych, co stanowi ponad
36% wszystkich zespołów trakcyjnych znajdujących się w dyspozycji przewoźników.
Na spadek średniego wieku elektrycznych zespołów trakcyjnych wpływ mają prowadzone inwestycje
taborowe oraz likwidacja wysłużonych jednostek serii EN57. Natomiast na wzrost średniej wieku
spalinowych zespołów trakcyjnych wpływ ma m.in. sprowadzanie używanych pojazdów przez spółki
Arriva RP (pojazdy serii VT628) oraz SKPL Cargo (pojazdy serii VT614) oraz starzenie się serii
zakupionych w ostatniej dekadzie.
Rys. 12. Liczba elektrycznych zespołów trakcyjnych wyprodukowanych w latach 2010-2019
znajdujących się w dyspozycji przewoźników pasażerskich w podziale na producentów
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Rys. 13. Liczba spalinowych zespołów trakcyjnych wyprodukowanych w latach 2010-2019
znajdujących się w dyspozycji przewoźników pasażerskich w podziale na producentów
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Spośród 418 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do przewozów w Polsce najwięcej
wyprodukowała bydgoska PESA (181 pojazdów) oraz nowosądecki Newag (172 pojazdy). Te wyniki
świadczą o mocnej pozycji obu polskich producentów taboru szynowego. 45 elektrycznych zespołów
trakcyjnych w latach 2010-2019 wyprodukował Stadler (5 pojazdów pięcioczłonowych dla
Leo Express, 20 pojazdów dwuczłonowych typu L-4268 dla Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej oraz
20 pojazdów ośmioczłonowych serii ED160 dla PKP Intercity). Pozostałe 20 pojazdów stanowią
siedmioczłonowe pociągi ED250 wyprodukowane na zamówienie PKP Intercity przez Alstom.
Wśród 88 spalinowych zespołów trakcyjnych dominującym producentem w latach 2010-2019 była
PESA (59 pojazdów). W tym samym okresie Newag wyprodukował 18 pojazdów, a ZNTK Mińsk
Mazowiecki 11 pojazdów. Rynek produkcji spalinowych zespołów trakcyjnych został zatem całkowicie
przejęty przez polskich producentów taboru kolejowego.
Rys. 14. Struktura elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57 oraz pochodnych w dyspozycji
przewoźników pasażerskich w 2019 r.
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Elektryczne zespoły trakcyjne serii EN57 eksploatowane na polskiej sieci kolejowej od 1961 r.
stanowią najpopularniejszą serię zespołów trakcyjnych. Choć produkcja pojazdów serii EN57 została
poprzedzona produkcją zbliżonych wyglądem wysokoperonowych jednostek serii EW55, to właśnie
EN57 przez swoją liczebność stały się najbardziej rozpoznawalnym środkiem transportu kolejowego
w Polsce, osiągając wśród miłośników kolei status kultowych.
W latach 1961-1993 wyprodukowano 1 452 jednostki serii EN57 zróżnicowanych pod względem
wyposażenia, podziału na klasy podróży, struktury burt, czy nawet wyglądu ściany czołowej
(egzemplarze o numerach 1900-1953 posiadają tylko dwie szyby w ścianie czołowej). Zespoły
trakcyjne serii EN57 są najdłużej produkowanym pojazdem szynowym na świecie. Prototypowy
egzemplarz z 1961 r. wciąż istnieje i znajduje się w dyspozycji POLREGIO.
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W 2019 r. w dyspozycji przewoźników kolejowych znajdowało się 677 elektrycznych zespołów
trakcyjnych serii EN57 (46,6% wszystkich wyprodukowanych pojazdów), z czego 395 zostało
odświeżonych lub zmodernizowanych w trakcie swojej eksploatacji. Pozostałe 282 pojazdy tej serii nie
uległy poważniejszym modyfikacjom.
Elektryczne zespoły trakcyjne 14WE to najbardziej kompleksowa modernizacja pojazdów serii EN57.
Jedyne elementy pozostałe po EN57 to wózki oraz urządzenia napędowe. Pojazdy wyposażone zostały
w zupełnie nowe, lżejsze nadwozie. Łącznie w ten sposób zmodernizowano 9 jednostek, z czego
5 należy do przewoźników kolejowych (2 pojazdy w Kolejach Śląskich, 2 pojazdy w SKM Warszawa,
1 pojazd w POLREGIO), a pozostałe 4 do dysponenta taboru kolejowego Industrial Division.
Na wykresie umieszczono również elektryczne zespoły trakcyjne serii EN71 oraz ich modernizacje,
będące wydłużonymi pojazdami serii EN57 o jeden człon silnikowy. W przeszłości pojazdy te były
wykorzystywane na wymagających odcinkach górskich.
Rys. 15. Maksymalna prędkość eksploatacyjna zespołów trakcyjnych w 2019 r.
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Według danych na koniec 2019 r. ponad połowa elektrycznych zespołów trakcyjnych mogła osiągać
prędkość do 130 km/h. Wśród nich znajdują się wszystkie pojazdy serii EN57, EN71, ED72, EW58 oraz
EW60 znajdujące się w dyspozycji przewoźników samorządowych, EN95, EN97 oraz EN100
znajdujące się w dyspozycji spółki WKD, a także 5 z 6 pojazdów serii EN76KP znajdujących się
w dyspozycji POLREGIO.
400 elektrycznych zespołów trakcyjnych może osiągać prędkość do 160 km/h. Wszystkie zostały
wyprodukowane w latach 2010-2019, co świadczy o regularnym podnoszeniu prędkości maksymalnej
w przypadku zespołów trakcyjnych oraz zastępowaniu przez zespoły trakcyjne klasycznych składów
wagonowych w relacjach dalekobieżnych.
Wśród elektrycznych zespołów trakcyjnych należy wyróżnić również pociągi ED250 produkcji Alstom
znajdujące się w dyspozycji spółki PKP Intercity, które jako jedyne w stałej eksploatacji osiągają
na polskiej sieci kolejowej prędkość powyżej 160 km/h.
Wszystkie spalinowe zespoły trakcyjne znajdujące się w dyspozycji przewoźników pasażerskich
osiągają prędkość do 130 km/h. Jest to związane ze specyfiką ruchu kolejowego na liniach lokalnych
oraz parametrach technicznych linii kolejowych niewyposażonych w sieć trakcyjną.
W przypadku zespołów trakcyjnych tylko część tych pojazdów należy do przewoźników pasażerskich.
Istotny udział w strukturze własnościowej zespołów trakcyjnych należy do wojewódzkich urzędów
marszałkowskich. Jedynym przewoźnikiem w Polsce, który wykorzystuje wyłącznie tabor kolejowy
należący do organizatorów publicznego transportu zbiorowego są Koleje Wielkopolskie.
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Rys. 16. Struktura własnościowa zespołów trakcyjnych w 2019 r.
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Przewoźnicy pasażerscy wykorzystują również zespoły trakcyjne należące do podmiotów ROSCO.
Na koniec 2019 r. w dyspozycji przewoźników znajdowało się 14 zespołów trakcyjnych serii EN57FPS,
4 pojazdy serii 14WE oraz pojazd serii VT628 należących do przedsiębiorstw zajmujących się
dzierżawą taboru.
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Tab. 7. Wyposażenie zespołów trakcyjnych w 2019 r.

elektryczne

62%

45%

22%

61%

68%

97%

70%

33%

61%

spalinowe

89%

49%

19%

98%

77%

98%

68%

28%

54%

Większość zespołów trakcyjnych jest wyposażona w klimatyzację. Wpływ na tak znaczący udział
procentowy ma przede wszystkim zakup nowych oraz modernizacja starych zespołów trakcyjnych.
W ramach prowadzonych inwestycji zwiększa się również procentowy udział pojazdów posiadających
toaletę z układem zamkniętym (zbiornikowym) oraz miejsca dla osób o ograniczonej mobilności.
W przypadku miejsc do przewozu rowerów, elektryczne oraz spalinowe zespoły trakcyjne w znacznej
większości posiadają wydzielone przestrzenie dla potrzeb przewozu większego bagażu ręcznego,
w których możliwy jest przewóz również rowerów. Nie wszystkie zespoły trakcyjne zostały
wyposażone w wieszaki – część pojazdów tego rodzaju dysponuje wyłącznie przestrzenią, w której
można pozostawić rower.
Choć dostęp do sieci WiFi zapewnia prawie połowa wszystkich elektrycznych oraz spalinowych
zespołów trakcyjnych, to wzmacniacz sygnału komórkowego wprowadzono zaledwie około 20%
wszystkich jednostek znajdujących się w dyspozycji pasażerskich przewoźników kolejowych.
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Tab. 8. Praca eksploatacyjna wybranych EZT na sieci PKP PLK w 2019 r.

oznaczenie
pojazdu

praca eksploatacyjna
zrealizowana
w jeździe pociągowej

średnia roczna
odległość
przejechana przez
czynny egzemplarz

średnia dobowa
odległość
przejechana przez
czynne egzemplarze

EN57

15,4 mln km

70,5 tys. km

42,3 tys. km

EN57AL

10,3 mln km

88,8 tys. km

28,2 tys. km

ED250

7,4 mln km

415,0 tys. km

20,5 tys. km

ED160

6,7 mln km

447,8 tys. km

18,4 tys. km

ED161

5,9 mln km

348,0 tys. km

16,2 tys. km

36WEa

5,8 mln km

129,8 tys. km

16,0 tys. km

31WE

5,1 mln km

166,7 tys. km

14,1 tys. km

45WE

4,9 mln km

127,7 tys. km

13,6 tys. km

EN57AKM

4,9 mln km

49,5 tys. km

13,4 tys. km

EN76

3,1 mln km

141,1 tys. km

8,5 tys. km

27WE, 27WEb

2,6 mln km

192,5 tys. km

7,3 tys. km

EN57ALd

2,6 mln km

137,1 tys. km

7,1 tys. km

EN75, ER75

1,8 mln km

134,5 tys. km

5,1 tys. km

22WEd

1,6 mln km

151,1 tys. km

4,5 tys. km

EN71

1,6 mln km

73,1 tys. km

4,6 tys. km

Chociaż trójczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57 jest już coraz mniej, to nadal
stanowią one najpopularniejszą serię pojazdów tego rodzaju w dyspozycji przewoźników. Pojazdy tej
serii przejechały w 2019 r. łącznie ponad 15,4 mln kilometrów, z czego 70,5 tys. kilometrów przypadło
na każdy czynny egzemplarz tej serii. Pracę eksploatacyjną na poziomie powyżej 10 mln kilometrów
wykonały również zmodernizowane elektryczne zespoły trakcyjne serii EN57AL.
Wśród pojazdów wykorzystywanych w ruchu dalekobieżnym, najwięcej kilometrów przejechały
siedmioczłonowe elektryczne zespoły trakcyjne serii ED250 (Pendolino) wyprodukowane w latach
2013-2015 przez francuski koncern Alstom. Pojazdy te każdego dnia wykonują średnio ponad
20 tys. kilometrów w ramach połączeń komercyjnych realizowanych przez PKP Intercity.
Spośród elektrycznych zespołów trakcyjnych przeznaczonych do realizacji połączeń wojewódzkich
największą pracę eksploatacyjną w jeździe pociągowej wykonały trójczłonowe pojazdy typu 36WEa
produkowane w latach 2014-2018 na zamówienie organizatorów publicznego transportu zbiorowego
oraz przewoźnika Koleje Dolnośląskie.
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Tab. 9. Praca eksploatacyjna wybranych SZT na sieci PKP PLK w 2019 r.

oznaczenie
pojazdu

praca eksploatacyjna
zrealizowana
w jeździe pociągowej

średnia roczna
odległość
przejechana przez
czynny egzemplarz

średnia dobowa
odległość
przejechana przez
czynne egzemplarze

SA134

3,2 mln km

182,0 tys. km

8,9 tys. km

SA133

3,1 mln km

137,3 tys. km

8,6 tys. km

SA136

2,3 mln km

132,3 tys. km

6,5 tys. km

SA139

2,1 mln km

153,5 tys. km

5,8 tys. km

SA132

1,5 mln km

112,3 tys. km

4,3 tys. km

SA108

839,8 tys. km

119,9 tys. km

2,3 tys. km

SA137

837,0 tys. km

167,4 tys. km

2,2 tys. km

SA138

596,4 tys. km

119,2 tys. km

1,6 tys. km

VT628

465,5 tys. km

93,1 tys. km

1,2 tys. km

MR/MRD

462,1 tys. km

115,5 tys. km

1,2 tys. km

SA140

395,2 tys. km

98,8 tys. km

1,0 tys. km

Do najczęściej wykorzystywanych spalinowych zespołów trakcyjnych należą pojazdy serii SA134 oraz
SA133. Pojazdy charakteryzuje zbliżona budowa, a do kluczowych różnic należy moc zamontowanych
silników. Dwuczłonowe spalinowe zespoły trakcyjne serii SA133 oraz SA134 były produkowane
w latach 2005-2016 przez bydgoską PESĘ oraz ZNTK Mińsk Mazowiecki. Pojazdy obu serii należą
do organizatorów publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnika Arriva RP. Łącznie pojazdy
serii SA133 oraz SA134 wykonały w 2019 r. pracę eksploatacyjną na poziomie 6,3 mln kilometrów.
Pod względem wykonanej pracy eksploatacyjnej zespołów trakcyjnych w przeliczeniu na jeden
sprawny egzemplarz najwięcej kilometrów w 2019 r. przejechały dwuczłonowe pojazdy serii SA137
wyprodukowane w latach 2010-2014. Wszystkie pojazdy tej serii znajdują się
w dyspozycji POLREGIO.
W 2019 r. przewoźnik kolejowy Arriva RP rozpoczął zastępowanie spalinowych zespołów trakcyjnych
serii MR/MRD młodszymi pojazdami serii VT628. Łącznie obie serie zrealizowały pracę eksploatacyjną
na poziomie ponad 920 tys. kilometrów.

4.3. Wagony silnikowe
Wagony silnikowe dzięki zadowalającym parametrom technicznym oraz niewielkiej masie pozwalają
na obsługę połączeń kolejowych charakteryzujących się niewielkimi potokami pasażerskimi. Dzięki
temu możliwe jest utrzymanie ruchu kolejowego do mniejszych miejscowości. Specyfika wagonów
silnikowych pozwala na ich łączenie z innymi wagonami silnikowymi lub wagonami doczepnymi. Daje
to przewoźnikom dowolność w modyfikowaniu długości pociągów.
Obecnie wagony silnikowe są wykorzystywane wyłącznie w ruchu lokalnym lub transgranicznym.
Najwięcej wagonów silnikowych znajduje się w dyspozycji przewoźników: POLREGIO
(w tym 2 z 8 wyprodukowanych elektrycznych wagonów silnikowych serii EN81) oraz
Kolei Dolnośląskich.
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Rys. 17. Liczba wagonów silnikowych w dyspozycji przewoźników pasażerskich w latach 2011-2019
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Historycznie wagony silnikowe w Polsce były wykorzystywane na szeroką skalę również w ruchu
dalekobieżnym. Jeszcze przed II wojną światową do eksploatacji wprowadzono luksusowe wagony
silnikowe SAx 90080 – 90085 określane mianem „luxtorpedy” (z czego jeden został wyprodukowany
przez Austro-Daimler-Puch, natomiast pozostałe 5 przez Fablok w Chrzanowie), a także inne
spalinowe wagony silnikowe do obsługi wybranych połączeń krajowych.
W latach 1960-1975 zamówiono do Polski 250 wagonów silnikowych serii SN61, przeznaczonych
do obsługi wybranych połączeń pospiesznych oraz ekspresowych m.in. z Warszawy do Zakopanego.
Postępująca elektryfikacja polskiej sieci kolejowej wpłynęła jednak na rezygnację PKP
z wykorzystania wagonów silnikowych w przewozach dalekobieżnych. UTK w 2019 r. przygotował
reportaż dotyczący wagonu silnikowego SN61-183 przywróconego do eksploatacji. Materiał można
obejrzeć na stronie internetowej urzędu 7.
Rys. 18. Wykorzystanie wagonów silnikowych przez przewoźników pasażerskich w latach
2018-2019
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Wagony silnikowe charakteryzuje wysoki współczynnik wykorzystania. Wpływ ma na to zarówno
stosunkowo niski wiek pojazdów tego rodzaju, jak również trwałe wycofanie z eksploatacji kolejnych
przestarzałych technologicznie serii. W przypadku dwóch egzemplarzy elektrycznych wagonów
silnikowych serii EN81 są one regularnie wykorzystywane do obsługi połączeń
w województwie świętokrzyskim.

7

www.utk.gov.pl/filmy
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W przypadku spalinowych wagonów silnikowych w ostatnich latach do eksploatacji wprowadzono
m.in. wyprodukowane w Czechosłowacji wagony serii 810, obsługujące regularnie połączenie
Pleszew Miasto – Pleszew Wąskotorowy. Odcinek ten posiada jedną szynę wspólną oraz dwie
indywidualne dla normalnego oraz wąskiego toru, co umożliwia jednoczesną realizację przewozów
taborem normalnotorowym i wąskotorowym. Obsługą tego odcinka zajmuje się SKPL Cargo.
Rys. 19. Średni wiek wagonów silnikowych w dyspozycji przewoźników pasażerskich w latach
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W ostatnich latach zauważalny jest spadek zainteresowania zakupem wagonów silnikowych. Szczyt
zamówień na wagony silnikowe osiągnięto w pierwszej dekadzie XXI wieku, kiedy wyprodukowano
48 spalinowych oraz 8 elektrycznych pojazdów tego rodzaju. Stanowiły one wówczas połowę
istniejących wagonów silnikowych. Wzrost zakupów taborowych był związany z wzmocnieniem roli
samorządów jako organizatorów publicznego transportu zbiorowego oraz ich aktywnością w zakresie
inwestycji w tabor kolejowy do obsługi lokalnych połączeń.
W latach 2010-2019 wyprodukowano 21 nowych wagonów silnikowych (wyłącznie spalinowych),
z czego tylko jeden w drugiej połowie drugiej dekady XXI wieku. Rynek ten został całkowicie
zdominowany przez spółkę PESA oraz ZNTK Mińsk Mazowiecki. W ostatnich latach przewoźnicy
chętniej sprowadzali do Polski używane wagony silnikowe.
Na wzrost średniej wieku spalinowych wagonów silnikowych w 2019 r. wpływ ma przywrócenie
do eksploatacji. 30-letniego pojazdu serii SN82 przez spółkę SKPL Cargo. Pojazd ten został
wypożyczony w 2020 r. Kolejom Dolnośląskim do obsługi nowych połączeń.
Rys. 20. Liczba wagonów silnikowych znajdujących się w dyspozycji przewoźników pasażerskich,
w podziale na producentów wyprodukowanych w latach 2010-2019
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Rys. 21. Maksymalna prędkość eksploatacyjna wagonów silnikowych w dyspozycji przewoźników
pasażerskich w 2019 r.
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Wszystkie wagony silnikowe znajdujące się w dyspozycji przewoźników pasażerskich osiągają
prędkości poniżej 130 km/h. Jest to związane ze specyfiką lokalnego ruchu kolejowego oraz
parametrami technicznymi linii kolejowych niewyposażonych w sieć trakcyjną.
Rys. 22. Struktura własnościowa wagonów silnikowych w 2019 r.
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Tylko 21% spalinowych wagonów silnikowych należy do pasażerskich przewoźników kolejowych.
Na koniec 2019 r. spalinowe wagony silnikowe na własność posiadały spółki: Koleje Dolnośląskie
(9 pojazdów serii SA135 oraz pojazd serii SA106), PKP Cargo (pojazd serii SN61) oraz SKPL Cargo
(4 pojazdy serii 810 oraz pojazd serii SN82).
Pozostałe wagony silnikowe znajdujące się w dyspozycji przewoźników w 2019 r. należały do innych
podmiotów, w tym urzędów marszałkowskich, producentów taboru kolejowego oraz ROSCO. Jest
to 7 pojazdów serii SA135, 7 pojazdów serii SA105, 5 pojazdów serii SA106, 4 pojazdy serii VT627 oraz
2 pojazdy serii SA107.
Jedyne dwie sztuki elektrycznych wagonów silnikowych serii EN81 ujętych w zestawieniu znajdują się
w posiadaniu województwa świętokrzyskiego. Pozostałe nieeksploatowane jednostki tej serii należą
do województwa małopolskiego (2 egzemplarze) oraz producenta PESA (4 egzemplarze).
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Tab. 10. Wyposażenie wagonów silnikowych w 2019 r.

elektryczne

100%

100%

0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

spalinowe

84%

48%

18%

82%

68%

89%

52%

11%

52%

Dwa egzemplarze elektrycznych wagonów silnikowych spełniają niemal wszystkie wymienione
w tabeli parametry. Jedynym wyjątkiem dla tego rodzaju pojazdów jest brak wzmacniacza sygnału
komórkowego, charakterystyczny dla pojazdów wyprodukowanych jeszcze w pierwszej dekadzie
XXI wieku.
Wśród spalinowych wagonów silnikowych 84% wszystkich pojazdów tego rodzaju jest wyposażonych
w klimatyzację, a 82% w toaletę z systemem zamkniętym (zbiornikowym). Niespełna 90% spalinowych
wagonów silnikowych posiada miejsca lub przestrzeń do przewozu rowerów. Ponad połowa pojazdów
jest również przystosowana dla osób o ograniczonej mobilności.
Tab. 11. Praca eksploatacyjna wybranych wagonów silnikowych w 2019 r. na sieci PKP PLK

trakcja

oznaczenie
pojazdu

praca eksploatacyjna
zrealizowana
w jeździe pociągowej

średnia roczna
odległość
przejechana przez
czynny egzemplarz

średnia dobowa
odległość
przejechana przez
czynne egzemplarze

spalinowa

SA135

2,6 mln km

133,0 tys. km

7,2 tys. km

spalinowa

SA106

1,5 mln km

103,8 tys. km

4,2 tys. km

spalinowa

VT627

472,4 tys. km

118,1 tys. km

1,2 tys. km

spalinowa

SA105

416,5 tys. km

138,8 tys. km

1,1 tys. km

elektryczna

EN81

81,5 tys. km

40,7 tys. km

223 km

Najpopularniejszą serią wagonów silnikowych znajdujących się w eksploatacji w 2019 r. były pojazdy
serii SA135 produkowane w latach 2008-2015 przez PESĘ oraz ZNTK Mińsk Mazowiecki. Wagony
silnikowe tej serii znajdują się w dyspozycji Kolei Dolnośląskich, Kolei Mazowieckich oraz POLREGIO.
Pojazdy w ciągu całego 2019 r. przejechały ponad 2,6 mln kilometrów, z czego na każdy sprawny
egzemplarz przypadło średnio po 133 tys. kilometrów.
Pod względem wykorzystania taboru w przeliczeniu na jeden sprawny egzemplarz najwięcej
kilometrów w 2019 r. przejechały spalinowe wagony silnikowe serii SA105 produkowane w latach
2002-2005 przez ZNTK Poznań. Wagony tej serii znajdują się w dyspozycji Kolei Wielkopolskich
oraz POLREGIO.
W zestawieniu przedstawiono również dane dotyczące wykorzystania dwóch elektrycznych wagonów
silnikowych serii EN81 znajdujących się w dyspozycji POLREGIO. Pojazdy te w 2019 r. były
wykorzystywane w niewielkim stopniu - wyłącznie do obsługi połączeń w województwie
świętokrzyskim. W ciągu roku wykonały one pracę eksploatacyjną przekraczającą zaledwie
81,5 tys. kilometrów, co daje 223 kilometry w przeliczeniu na jeden dzień roku.
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4.4. Wagony pasażerskie
Rezygnacja pasażerskich przewoźników kolejowych z realizacji usług z wykorzystaniem klasycznych
składów wagonowych w obsłudze krótkodystansowych pociągów osobowych spowodowała,
że w ciągu ostatnich dwudziestu lat liczba wagonów pasażerskich zmniejszyła się o ponad 60%.
W 2003 r. w dyspozycji przewoźników kolejowych było 5 430 wagonów pasażerskich. Dziesięć lat
później ich liczba zmniejszyła się do 3 069. Na koniec 2019 r. w dyspozycji przewoźników pozostało
zaledwie 2 216 egzemplarzy.
Wykorzystanie klasycznych składów wagonowych w ciągu ostatnich 20 lat znacząco zmalało na rzecz
nowoczesnych zespołów trakcyjnych oraz wagonów silnikowych, które zdaniem przewoźników
korzystniej wpływają na koszty związane z realizacją przewozów kolejowych. Rezygnacja z obsługi
podróżnych składami wagonowymi wpływa bezpośrednio na zmniejszenie zapotrzebowania
na lokomotywy w przewozach pasażerskich.
Z drugiej strony prywatni przewoźnicy coraz aktywniej działają na rzecz przywracania klasycznych
składów wagonowych do eksploatacji. Prywatne przedsiębiorstwa FlixTrain oraz RegioJet pozyskały
w ostatnich latach setki używanych wagonów wyłączonych z eksploatacji, przywracając
je do regularnych przewozów na nowych połączeniach.
Rys. 23. Liczba wagonów w dyspozycji przewoźników pasażerskich w latach 2011-2019
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Rys. 24. Liczba wagonów (w podziale na standard podróży) z miejscami do siedzenia w dyspozycji
przewoźników pasażerskich w latach 2011-2019
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Minimalizacja różnic w komforcie podróży wagonami drugiej oraz pierwszej klasy wpływa na spadek
liczby wagonów pierwszej klasy znajdujących się w dyspozycji przewoźników pasażerskich. Należy
również zwrócić uwagę na to, że prywatni przewoźnicy kolejowi coraz częściej rezygnują z obecnego
podziału na klasy podróży, oferując swoim pasażerom zróżnicowaną ofertę przewozową zbliżoną
do tej, jaką swoim pasażerom oferują linie lotnicze.
Rys. 25. Liczba wagonów gastronomicznych oraz bagażowych w dyspozycji przewoźników
pasażerskich w latach 2011-2019
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Liczba wagonów gastronomicznych w dyspozycji pasażerskich przewoźników kolejowych ulegała
istotnym zmianom w latach 2011-2019. Na zmiany w strukturze taborowej w ostatnich czterech
latach wpływ miało wyłączenie części wagonów z eksploatacji, a następnie ich przywrócenie do ruchu
po wykonaniu modernizacji.
W latach 2014-2016 ilostan wagonów bagażowych został pomniejszony o ponad połowę. W związku
z rozwojem turystyki rekreacyjnej oraz wzmożonym wykorzystaniu rowerów, likwidacja pojemnych
wagonów bagażowych wpłynęła negatywnie na ofertę przewozową, zwłaszcza na połączeniach
dalekobieżnych. Przewoźnicy rezygnują również z wykorzystywania wagonów z miejscami do leżenia.
W latach 2011-2019 liczba wagonów tego rodzaju spadła o 1/3.
Rys. 26. Liczba wagonów z miejscami do leżenia w dyspozycji przewoźników pasażerskich w latach
2011-2019
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Pociągi nocne kojarzyły się często z niebezpieczeństwem kradzieży, co wpłynęło na początku
XXI wieku na spadek zainteresowania podróżnych tymi pociągami. Niemiecki koncern Deutsche Bahn
całkowicie zrezygnował z obsługi połączeń nocnych wagonami z miejscami do leżenia, co miało
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negatywny wpływ również na połączenia międzynarodowe uruchamiane we współpracy
z PKP Intercity.
Wzrost popularności turystyki, zwłaszcza międzynarodowej oraz wzmożona chęć dbania
o środowisko naturalne wpłynęła pozytywnie na wzrost zainteresowania ofertą pociągów nocnych,
a odświeżenie oferty przez przewoźników kolejowych w Europie (zwłaszcza ÖBB oraz Regiojet)
pozwala sądzić, że liczba pociągów nocnych będzie wzrastać, a wraz z nią liczba wagonów z miejscami
do leżenia.
Rys. 27. Wykorzystanie wagonów przez przewoźników pasażerskich w 2019 r.
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Większość wagonów pasażerskich znajdujących się w dyspozycji przewoźników jest regularnie
wykorzystywana w przewozach. W najbliższych latach po zakończeniu prac modernizacyjnych oraz
planowanym pojawieniu się nowych przewoźników kolejowych na polskiej sieci kolejowej należy się
spodziewać wzrostu tego współczynnika, który w ubiegłym roku wyniósł nieco ponad 62%. W 2019 r.
wagony pasażerskie były wykorzystywane przez spółki: Arriva RP, Koleje Mazowieckie, PKP Intercity,
POLREGIO oraz SKPL Cargo.
Rys. 28. Średni wiek wagonów w dyspozycji przewoźników pasażerskich w latach 2018-2019
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Likwidacja starych oraz zakup nowych pojazdów wpłynęły w 2019 r. na spadek średniego wieku
wagonów pasażerskich. W latach 2010-2019 przewoźnicy pasażerscy zakupili 81 wagonów
pasażerskich, z czego 59 jednopokładowych wagonów dla PKP Intercity wyprodukował FPS Cegielski,
a 22 dwupokładowe wagony dla Kolei Mazowieckich wyprodukowała bydgoska PESA.
Rys. 29. Liczba wagonów wyprodukowanych w latach 2010-2019 znajdujących się w dyspozycji
przewoźników pasażerskich w podziale na producentów

59
22
0

10

20

30
FPS Cegielski

40

50

60

70

Pesa

39

Rys. 30. Maksymalna prędkość eksploatacyjna wagonów w dyspozycji przewoźników pasażerskich
w 2019 r.
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Niespełna 80% wszystkich wagonów z miejscami do siedzenia może być eksploatowana z prędkością
od 131 km/h do 160 km/h. Większość wagonów mogących osiągać prędkość nie wyższą niż 130 km/h
jest obecnie wyłączona z eksploatacji oraz oczekuje na naprawę lub modernizację. Ponad 8% wagonów
może osiągać prędkość wyższą niż 160 km/h.
W przypadku wagonów z miejscami do leżenia, ponad 94% może osiągać prędkość do 160 km/h.
Powyżej tej prędkości poruszać się może 11 wagonów tego rodzaju.
Rys. 31. Struktura własnościowa wagonów pasażerskich w 2019 r.
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Prawie wszystkie wagony pasażerskie należały w 2019 r. do przewoźników kolejowych. Jedynym
wyjątkiem jest 5 wagonów z miejscami do siedzenia z kabiną sterowniczą serii SA123 przekazane
do Arriva RP przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Rozwój usług prywatnych przewoźników kolejowych z wykorzystaniem klasycznych wagonów
pasażerskich może wpłynąć w najbliższych latach na wzrost udziału podmiotów zajmujących się
dzierżawą taboru kolejowego w zakresie wagonów pasażerskich.
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Tab. 12. Wyposażenie dodatkowe wagonów pasażerskich w 2019 r.
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Dzięki prowadzonym inwestycjom taborowym wyposażenie klasycznych wagonów pasażerskich ulega
stanowczej poprawie. Na koniec ubiegłego roku w dyspozycji przewoźników 45% wagonów
z miejscami do siedzenia było wyposażonych w klimatyzację i55% posiadało toaletę z systemem
zamkniętym (zbiornikowym). Modernizowane oraz nowe wagony wyposażane są również w przewijaki
dla niemowląt, a 10% wagonów posiada miejsca do przewozu rowerów
Nieco gorzej wygląda sytuacja w przypadku wagonów z miejscami do leżenia. 24% wagonów tego
rodzaju jest wyposażonych w klimatyzację, 55% posiada toaletę z systemem zamkniętym oraz
przewijaki dla niemowląt. Żaden z wagonów z miejscami do leżenia nie jest wyposażony w miejsca
do przewozu rowerów.
W przypadku miejsc dla osób o ograniczonej mobilności należy pamiętać, że skład danego pociągu
zestawiany jest z kilku wagonów pasażerskich, dlatego nie jest konieczne by miejsca dla tych osób
znajdowały się we wszystkich wagonach. Ważne jednak, aby w każdym pociągu znajdował się
przynajmniej jeden wagon pozwalający na bezpieczną podróż osobom o ograniczonej możliwości
poruszania się.
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5. Tabor kolejowy przewoźników towarowych
Zmiany na rynku przewozów towarowych, zwłaszcza w kontekście rosnącego udziału przewoźników
prywatnych, wpływają na zmiany w strukturze taboru kolejowego wykorzystywanego w kolejowym
ruchu towarowym. Licencjonowani prywatni przewoźnicy towarowi chętniej korzystają z usług
przedsiębiorstw zajmujących się leasingiem lub dzierżawą taboru kolejowego. 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.
Wzrost zainteresowania przewozami intermodalnymi oraz inwestycje w tym zakresie wpływają
na park taborowy kolejowych przewoźników towarowych. Dane o wagonach przystosowanych
do przewozu kontenerów znajdują się w rozdziale poświęconym wagonom platformom.
Tab. 13. 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. 14. Struktura wagonów będących w dyspozycji przewoźników towarowych w latach
2011-2019
rok

wagony
węglarki

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

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

4927

4659

4493

4160

4100

3976

3897

2075

2065

kryte
budowy normalnej

G

3028

2761

2595

2264

2207

2084

2006

171

148

budowy specjalnej

H

1899

1898

1898

1896

1893

1892

1891

1904

1917

11588

11144

11190

11668

11603

11541

12551

12973

13453

platformy
na osiach
budowy normalnej

K

798

612

608

592

590

578

570

555

602

budowy specjalnej

R

30

30

138

212

14

20

58

100

20

budowy normalnej

L

5649

5391

5258

5214

5261

5029

5125

5362

5768

budowy specjalnej

S

5111

5111

5186

5650

5738

5914

6798

6956

7063

22158

22800

22200

11531

15562

14902

15249

14624

14159

na wózkach

pozostałe
z otwieranym
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

1398

1400

871

271

580

570

545

549

1024

robocze, socjalne
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5.1. Lokomotywy
Liberalizacja rynku kolejowego oraz wzmożona aktywność przedsiębiorstw ROSCO ma wpływ
na stabilną sytuację taborową w zakresie lokomotyw elektrycznych i spalinowych znajdujących się
w dyspozycji towarowych przewoźników kolejowych. Certyfikowani przewoźnicy towarowi podjęli
również decyzje o zakupie używanych lokomotyw oraz ich modernizację lub przystosowanie
do krajowej sieci kolejowej.
Wysoka aktywność przewoźników oraz przedsiębiorstw ROSCO w zakresie zakupu używanych
lokomotyw przekłada się na wzrost liczby pojazdów tego rodzaju znajdujących się w dyspozycji
przewoźników. Wśród najchętniej kupowanych lokomotyw należy wyróżnić serie: EU07, BR232,
Class66, S200, T448p oraz SM42.
Rys. 32. Liczba lokomotyw w dyspozycji przewoźników towarowych w latach 2011-2019
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Wykorzystanie lokomotyw elektrycznych oraz spalinowych znajdujących się w dyspozycji kolejowych
przewoźników towarowych w 2019 r. oscyluje w granicach 50%. Pomimo regularnych inwestycji
prywatnych podmiotów oraz przewoźników kolejowych, w dyspozycji przewoźników towarowych
znajduje się wiele lokomotyw, które są wyłączone z eksploatacji na skutek awarii, zdarzeń na sieci
kolejowej lub konieczności wykonania kosztownych napraw czwartego oraz piątego
poziomu utrzymania.
Rys. 33. Wykorzystanie lokomotyw przez przewoźników towarowych w 2019 r.

50,65%

lokomotywy elektryczne

53,13%

lokomotywy spalinowe

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

2019

44

Tabor kolejowy przewoźników towarowych

Rys. 34. Średni wiek lokomotyw w dyspozycji przewoźników towarowych w latach 2018-2019
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U przewoźników towarowych utrzymana została średnia wieku lokomotyw znajdujących się w ich
dyspozycji. Jednak wysoka średnia wieku nie determinuje przydatności lokomotyw do eksploatacji,
jednakże w miarę możliwości lokomotywy powinny być przystosowywane w zakresie ergonomii pracy
maszynistów oraz poprawy wydajności.
W dyspozycji certyfikowanych przewoźników towarowych w 2019 r. znajdowały się 162 lokomotywy
wyprodukowane w latach 2010-2019, w tym 152 elektryczne oraz 10 spalinowych. Spośród nich
67 lokomotyw elektrycznych (60 pojazdów w ramach platformy Vectron oraz 7 pojazdów serii 189)
wyprodukował niemiecki Siemens, 44 lokomotywy wyprodukował kanadyjski Bombardier (w tym
19 elektrycznych wielosystemowych lokomotyw serii E186, 15 elektrycznych jednosystemowych
lokomotyw serii E483 oraz 10 spalinowych lokomotyw serii BR285), 42 lokomotywy wyprodukował
polski Newag (w tym 37 elektrycznych w ramach platformy Dragon oraz 5 elektrycznych w ramach
platformy Griffin). 10 lokomotyw zostało wyprodukowanych przez bydgoską PESĘ.
Rys. 35. Liczba lokomotyw wyprodukowanych w latach 2010-2019 znajdujących się w dyspozycji
przewoźników towarowych w 2019 r. w podziale na producentów
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Rys. 36. Maksymalna prędkość eksploatacyjna lokomotyw przewoźników towarowych w 2019 r.
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Niespełna 1 300 lokomotyw elektrycznych znajdujących się w dyspozycji towarowych przewoźników
kolejowych może osiągać prędkość powyżej 100 km/h. Stanowią one większość floty tych podmiotów.
223 lokomotywy elektryczne mogą osiągać prędkość do 100 km/h. W tej grupie można znaleźć
sześcioosiowe lokomotywy serii 181, 182 oraz 183 wyprodukowanych przez Skodę oraz
sześcioosiowe lokomotywy serii ET21 wyprodukowane przez wrocławski PaFaWag. W dyspozycji
przewoźników towarowych znajduje się również 7 lokomotyw, których prędkość maksymalna
nie przekracza 80 km/h.
W przypadku lokomotyw spalinowych większość egzemplarzy pojazdów tego rodzaju osiąga prędkość
maksymalną do 100 km/h. Wśród nich większość stanowią lokomotywy spalinowe serii SM42
przeznaczone do pracy manewrowej oraz prowadzenia lekkich pociągów towarowych. Ponadto
337 lokomotyw spalinowych może osiągać prędkość do 80 km/h, a 196 może poruszać się z prędkością
przekraczającą 100 km/h.
Rys. 37. Struktura własnościowa lokomotyw przewoźników towarowych w 2019 r.
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Podobnie jak w przypadku przewozów pasażerskich, także w przewozach towarowych większość
lokomotyw wykorzystywanych do przewozu towarów należy do przewoźników. Udział podmiotów
zewnętrznych jest jednak większy niż w przypadku przewozów pasażerskich. 22% wszystkich
lokomotyw elektrycznych oraz 14% wszystkich lokomotyw spalinowych należy do dysponentów
taboru kolejowego. Prywatni przewoźnicy zdecydowanie chętniej podejmują współpracę ze spółkami
dzierżawiącymi oraz utrzymującymi tabor kolejowy. Zyskiwanie przez prywatne podmioty udziałów
w rynku przewozów towarowych sugeruje, że w najbliższych latach liczba pojazdów dzierżawionych
od podmiotów zewnętrznych może znacząco wzrosnąć.
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Tab. 15. Praca eksploatacyjna wybranych lokomotyw elektrycznych przewoźników towarowych na
sieci PKP PLK w 2019 r.

oznaczenie
pojazdu

praca eksploatacyjna
zrealizowana w jeździe
pociągowej

średnia roczna
odległość
przejechana przez
czynny egzemplarz

średnia dobowa
odległość
przejechana przez
czynne egzemplarze

ET22

19,5 mln km

47,9 tys. km

53,6 tys. km

EU07

6,4 mln km

50,5 tys. km

17,5 tys. km

ET41

3,9 mln km

42,2 tys. km

10,8 tys. km

X4EA, X4EC

3,4 mln km

81,8 tys. km

9,4 tys. km

181

3,3 mln km

69,8 tys. km

9,1 tys. km

E186

2,9 mln km

110,6 tys. km

8,1 tys. km

182

2,9 mln km

53,9 tys. km

8,1 tys. km

ET42

1,5 mln km

35,0 tys. km

4,3 tys. km

E483

1,5 mln km

103,3 tys. km

4,2 tys. km

183

1,3 mln km

62,4 tys. km

3,5 tys. km

ET21, 3E

1,3 mln km

45,0 tys. km

3,5 tys. km

201Eo

1,0 mln km

60,3 tys. km

2,8 tys. km

E6ACTa

965,7 tys. km

74,2 tys. km

2,6 tys. km

E6ACT

937,7 tys. km

104,1 tys. km

2,5 tys. km

EU46

700,8 tys. km

38,9 tys. km

1,9 tys. km

163

580,4 tys. km

48,3 tys. km

1,5 tys. km

E4DCUd

515,9 tys. km

103,1 tys. km

1,4 tys. km

Lokomotywy ET22 są najpopularniejszą serią lokomotyw elektrycznych znajdujących się w dyspozycji
przewoźników towarowych. Każdego dnia lokomotywy te pokonują średnio ponad 50 tys. kilometrów.
Łącznie w 2019 r. lokomotywy te przejechały ponad 19,5 mln kilometrów. Na tak wysoki wynik
przekłada się liczba wyprodukowanych lokomotyw tej serii. W latach 1969-1989 powstało
1 184 egzemplarze dla ówczesnego PKP oraz 23 egzemplarze dla kolei w Maroku.
W 2012 r. sprowadzono z Maroka część egzemplarzy lokomotyw elektrycznych serii ET22
i zmodernizowano je do typu 201Eo. W 2019 r. lokomotywy te przejechały ponad milion kilometrów.
Nowe lokomotywy elektryczne wprowadzone do eksploatacji w ostatniej dekadzie charakteryzuje
wysoka średnia odległość przejechana przez jeden sprawny egzemplarz. Większość lokomotyw
elektrycznych wyprodukowanych w latach 2011-2019 należy do przedsiębiorstw zajmujących się
dzierżawą oraz utrzymaniem taboru kolejowego, co wpływa na zwiększenie efektywności
wykorzystania pojazdów. Dzierżawione lokomotywy mogą być wykorzystywane w ciągu roku przez
różnych przewoźników w zależności od zapotrzebowania na tabor kolejowy w ramach realizowanych
umów lub kontraktów. Dzięki temu lokomotywy te stale znajdują się w eksploatacji.
Pod względem zrealizowanej pracy eksploatacyjnej warto wyróżnić lokomotywy elektryczne należące
do platformy Vectron produkowane przez niemieckiego Siemensa – typu X4EA i X4EC oraz znajdujące
się w dyspozycji przewoźnika PKP Cargo lokomotywy serii EU46. Łącznie w 2019 r. lokomotywy
platformy Vectron przejechały ponad 4 mln kilometrów.
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Towarowi przewoźnicy kolejowi wykorzystują również powszechnie sprowadzone ze Słowacji oraz
Czech lokomotywy elektryczne serii: 181, 182 oraz 183. W 2019 r. lokomotywy wszystkich trzech serii
wykonały łącznie pracę przewozową przekraczającą 7,5 mln kilometrów.
Tab. 16. Praca eksploatacyjna wybranych lokomotyw spalinowych przewoźników towarowych na
sieci PKP PLK w 2019 r.

oznaczenie
pojazdu

praca eksploatacyjna
zrealizowana w jeździe
pociągowej

średnia roczna
odległość
przejechana przez
czynny egzemplarz

średnia dobowa
odległość
przejechana przez
czynne egzemplarze

SM42

3,0 mln km

6,8 tys. km

8,2 tys. km

ST44

2,3 mln km

36,5 tys. km

6,3 tys. km

ST48

2,2 mln km

32,1 tys. km

6,2 tys. km

SM42*

2,1 mln km

37,3 tys. km

5,8 tys. km

66 (JT42)

1,7 mln km

36,7 tys. km

4,8 tys. km

311D

1,1 mln km

59,0 tys. km

3,2 tys. km

BR232

997,9 tys. km

23,7 tys. km

2,7 tys. km

TEM2

909,5 tys. km

6,8 tys. km

2,4 tys. km

M62M

882,4 tys. km

58,8 tys. km

2,4 tys. km

M62Ko

857,9 tys. km

35,7 tys. km

2,3 tys. km

M62

762,4 tys. km

42,3 tys. km

2,0 tys. km

BR285

743,2 tys. km

82,5 tys. km

2,0 tys. km

15D/A

735,6 tys. km

49,0 tys. km

2,0 tys. km

*lokomotywy spalinowe serii SM42 po modernizacji do różnych typów

Spośród lokomotyw spalinowych największą pracę eksploatacyjną wykonały w 2019 r. lokomotywy
serii SM42. Należy jednak pamiętać, że ich powszechność oraz wykorzystanie w pracy manewrowej
na stacjach kolejowych oraz bocznicach wpływa na niską średnią odległość przejechaną przez jeden
sprawny egzemplarz. W tabeli przedstawiono również lokomotywy spalinowe tej serii po licznych
modernizacjach (oznaczone gwiazdką). Zmodernizowane lokomotywy serii SM42 są wykorzystywane
znacznie częściej w pracy pociągowej niż jej starsze typy.
Najpopularniejszą serią lokomotyw spalinowych wykorzystywanych w ruchu liniowym stanowią
lokomotywy serii ST44 produkowane w latach 1965-1988 w fabryce w Ługańsku (wówczas ZSRR).
Obecnie w eksploatacji znajdują się również zmodernizowane lub zmodyfikowane lokomotywy
tej serii. W tabeli przedstawione są jako M62, M62Ko, M62M oraz 311D. Łącznie lokomotywy
te wykonały w 2019 r. pracę przewozową na poziomie 6,1 mln kilometrów.
Wśród prywatnych przewoźników towarowych dużym zainteresowaniem w ostatnich latach cieszą się
sprowadzane z Niemiec lokomotywy serii BR232. Lokomotywy te były produkowane w zakładach
taboru w Ługańsku w latach 1970-1982. Choć w ubiegłym roku w pracy eksploatacyjnej lokomotywy
tej serii nie przekroczyły miliona kilometrów należy się spodziewać, że w najbliższych latach
pokonywany dystans znacząco wzrośnie.
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5.2. Wagony węglarki
Wagony węglarki są najpowszechniejszym typem wagonów przeznaczonych do przewozu ładunków.
Ich podstawowym przeznaczeniem jest przewóz materiałów sypkich niewrażliwych na warunki
atmosferyczne. Mogą być również wykorzystywane do przewozu drewna, złomu, kamieni, rud żelaza,
ładunków skupionych oraz innych, które swoim gabarytem pozwalają na bezpieczny przewóz
w wagonach tego rodzaju. Wyróżniamy wagony węglarki budowy normalnej oraz budowy specjalnej.
Wagony węglarki budowy normalnej posiadają nadwozie w kształcie otwartej skrzyni zbudowanej
z blachy. Burty wagonu mogą posiadać drzwi, których liczba oraz wymiar zależny jest od rozmiaru oraz
przeznaczenia wagonu. Wagony węglarki budowy specjalnej są bardziej zróżnicowane. Podstawowe
rodzaje tych wagonów to:
•
•
•

Hopper (nadwozie wagonu w kształcie odwróconego ostrosłupa z otworami rozładunkowymi
na dole)
Talbot (wysokie nadwozie wagonu, umożliwiające rozładunek przez klapy boczne sterowane
ręcznie lub pneumatycznie za pomocą urządzeń znajdujących się na wagonie)
Dumpcar (konstrukcja nadwozia pozwala na przechylanie nadwozia wagonu na bok, przy
wykorzystaniu urządzeń ręcznych lub siłowników pneumatycznych)

Choć w ostatnich latach przewóz kruszywa maleje, liczba wagonów węglarek znajdujących się
w dyspozycji towarowych przewoźników kolejowych utrzymuje się na zbliżonym poziomie rok
do roku. Ponad 70% wszystkich wagonów węglarek znajduje się w PKP Cargo.
Wśród wagonów węglarek budowy normalnej warto zwrócić uwagę na wagony typu 401Z
(oznaczone jako seria Eamos), których konstrukcję opracowano w 1960 r. w Centralnym Biurze
Konstrukcyjnym Przemysłu Taboru Kolejowego (obecnie Instytut Pojazdów Szynowych „Tabor”).
Wagony tego typu przystosowano do szybkiego demontażu burt, dzięki czemu możliwa jest zmiana
jego przeznaczenia do wagonu platformy budowy normalnej na wózkach. W 2019 r. w dyspozycji
towarowych przewoźników kolejowych znajdowało się ponad 2 tys. wagonów tego typu.
Rys. 38. Liczba wagonów węglarek w dyspozycji przewoźników towarowych w latach 2011-2019
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Odnotowany w 2019 r. spadek przewozów surowców energetycznych, kopalin oraz kruszyw wpłynął
na decyzje towarowych przewoźników kolejowych w zakresie planów inwestycyjnych. W ubiegłym
roku przewoźnicy pozyskali zaledwie 294 nowych wagonów węglarek. Znacznie więcej pojazdów tego
rodzaju podlega regularnym naprawom, dlatego w porównaniu do 2018 r., średni wiek wagonów
węglarek wzrósł i przekroczył 30 lat. Należy się spodziewać, że w najbliższych latach średni wiek tych
pojazdów będzie dalej rosnąć.
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Rys. 39. Średni wiek wagonów węglarek w latach 2018-2019
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Według danych za 2019 r. przekazanych przez towarowych przewoźników kolejowych ponad
91% wagonów węglarek budowy normalnej oraz ponad 80% wagonów węglarek budowy specjalnej
może być eksploatowana z prędkością do 100 km/h. Nieco ponad 1% wagonów węglarek budowy
normalnej oraz 13% wagonów węglarek budowy specjalnej może być użytkowane z prędkością
do 80 km/h. Przede wszystkim są to wagony wyprodukowane w latach 70. i 80. XX wieku.
Pozostałe 8% wagonów węglarek budowy normalnej oraz 7% wagonów węglarek budowy specjalnej
może osiągać prędkość powyżej 100 km/h. W głównej mierze są to wagony wyprodukowane w ciągu
ostatnich 10 lat na potrzeby prywatnych przewoźników kolejowych.
Rys. 40. Maksymalna prędkość eksploatacyjna wagonów węglarek w 2019 r.
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Większość wagonów węglarek z nich znajduje się w dyspozycji lidera rynku przewozów towarowych –
PKP Cargo. Z wagonów innych dysponentów taboru kolejowego korzystają wyłącznie przewoźnicy
prywatni, dostosowujący swój park taborowy względem liczby realizowanych w danym
okresie zamówień.
Postępująca liberalizacja rynku kolejowego w segmencie przewozów towarowych może oznaczać
w przyszłości wzrost liczby wagonów węglarek w dyspozycji przewoźników towarowych należących
do przedsiębiorstw ROSCO.
Rys. 41. Struktura własnościowa wagonów węglarek w 2019 r.
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5.3. Wagony kryte
Wagony kryte są coraz rzadziej wykorzystywanym rodzajem wagonów w regularnych przewozach
towarowych. Ich podstawowym przeznaczeniem był przewóz drobnicy, ładunków sztukowych,
przesyłek pocztowych oraz innych towarów wymagających zabezpieczenia przed czynnikami
zewnętrznymi.
Wśród wagonów krytych wyróżniamy wagony budowy normalnej oraz budowy specjalnej. Wagony
te przypominają swoim wyglądem zamkniętą skrzynię. W przypadku wagonów krytych budowy
normalnej posiadają one przesuwne drzwi boczne umożliwiające załadunek oraz rozładunek towarów,
natomiast w przypadku wagonów krytych budowy specjalnej posiadają przesuwne ściany boczne oraz
opcjonalnie dodatkowe wyposażenie w postaci ścian działowych oraz uchwytów.
Innym rodzajem wagonów krytych były wagony izotermiczne służące do przewozu ładunków
mrożonych, głównie produktów spożywczych. Ostatnie wagony izotermiczne w dyspozycji
przewoźników kolejowych w Polsce zostały wyłączone z eksploatacji w 2007 r. Jeden z ostatnich
wagonów tego rodzaju znajduje się w stałej ekspozycji Stacji Muzeum w Warszawie.
Postępująca na świecie konteneryzacja oraz rozpowszechnienie wykorzystania intermodalnych
jednostek ładunkowych do przewozu drobnicy oraz ładunków sztukowych wpłynęły w znaczącym
stopniu na spadek zapotrzebowania na tego typu wagony. Choć wagony kryte budowy specjalnej wciąż
są wykorzystywane w przewozie ładunków sztukowych, głównie dzięki możliwości bezpośredniego
wyładunku i załadunku palet na rampach ładunkowych wykorzystując przesuwne ściany, wagony
kryte budowy normalnej były regularnie wyłączane z eksploatacji.
W latach 2011-2019 zlikwidowano ponad 2,8 tys. wagonów krytych budowy normalnej. Na koniec
ubiegłego roku w dyspozycji przewoźników towarowych znajdowało się zaledwie 148 wagonów tego
rodzaju. Wagony kryte budowy normalnej po zakończeniu eksploatacji w przewozach towarowych
można wykorzystywać w innych celach np. w przewozach pasażerskich do przewozu rowerów oraz
większych bagaży ręcznych. Wykorzystanie tego rodzaju wagonów w przewozach pasażerskich jest
jednak ograniczone ich parametrami technicznymi, przede wszystkim prędkością maksymalną.
Rys. 42. Liczba wagonów krytych w dyspozycji przewoźników towarowych w latach 2011-2019
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Likwidacja wagonów krytych budowy normalnej spowodowała w ostatnich latach znaczący spadek
średniej wieku wszystkich wagonów krytych. Niemniej jednak w 2019 r. średnia wieku wszystkich
wagonów krytych wzrosła rok do roku o 0,55 roku. Przewoźnicy nie podejmują się również zakupu
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nowych wagonów tego rodzaju. Najmłodsze wagony kryte posiada prywatny przewoźnik Silva LS
zajmujący się przetwórstwem odpadów drzewnych dla potrzeb zakładów płyt drewnopochodnych.
Rys. 43. Średni wiek wagonów krytych przewoźników towarowych w latach 2018-2019
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Wedle danych za 2019 r. ponad 62% wagonów krytych budowy normalnej oraz prawie 97% wagonów
krytych budowy specjalnej może osiągać prędkość do 100 km/h. Wśród wagonów krytych budowy
normalnej prawie 38% może być eksploatowana z prędkością do 80 km/h. Natomiast wśród wagonów
krytych budowy specjalnej niespełna 3% wagonów przystosowana jest do prędkości
powyżej 100 km/h.
Rys. 44. Maksymalna prędkość eksploatacyjna wagonów krytych w 2019 r.
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Prawie wszystkie wagony kryte należą do towarowych przewoźników kolejowych. Jest to związane
z niskim zainteresowaniem dzierżawą wagonów tego rodzaju oraz rezygnacją przewoźników
z eksploatacji wagonów krytych na rzecz wagonów platform i kontenerów.
Rys. 45. Struktura własnościowa wagonów krytych w 2019 r.
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5.4. Wagony platformy
Wagony platformy przeznaczone są do przewozu ładunków skupionych, dłużycy, pojazdów oraz
ładunków sztukowych. Wagony platformy rozróżnia się względem konstrukcji oraz liczby osi. Wagony
platformy budowy normalnej na osiach i wózkach mogą posiadać burty boczne oraz kłonice służące
unieruchomieniu ładunków spoczywających na wagonie. Wybrane wagony tego rodzaju posiadają
również trzpienie do mocowania kontenerów.
Wagony platformy budowy specjalnej na osiach i wózkach posiadają natomiast dodatkowe
wyposażenie do przewozu kontenerów, pojemników wymiennych, pojazdów, czy kręgów blachy. Mogą
być również wyposażone w przesuwane ściany boczne (podobnie jak w wagonach krytych budowy
specjalnej) lub plandeki do ochrony ładunku.
Wśród wagonów platform budowy specjalnej na osiach warto wyodrębnić również specjalne wagony
dwupoziomowe do przewozu pojazdów samochodowych. Obecnie wagony te są wykorzystywane
w Polsce tylko w przewozach towarowych, natomiast do 2005 r. wagony platformy do przewozu
samochodów stanowiły część oferty handlowej przewoźnika PKP Intercity jako uzupełnienie
do dalekobieżnych pociągów nocnych, jako tzw. autokuszetki. Za granicą autokuszetki są coraz
popularniejsze, nie tylko wśród posiadających samochody, ale również motocykle. Pomiędzy
Czechami, a Słowacją każdego dnia uruchamiany jest pociąg EN „Slovakia”, do którego dołączane
są tego typu wagony platformy.
Choć wagony platformy były powszechnie wykorzystywanymi wagonami w przewozach towarowych,
konteneryzacja transportu pozwoliła wzmocnić ich rolę w przewozach kolejowych. Wzrost inwestycji
w transporcie intermodalnym wpłynął w ostatnich latach na istotny wzrost liczby wagonów platform
znajdujących się w dyspozycji przewoźników kolejowych. Liczba wszystkich wagonów platform
w dyspozycji przewoźników na koniec 2019 r. była wyższa o prawie 2 tys. niż w 2011 r.
Rys. 46. Liczba wagonów platform na osiach w dyspozycji przewoźników w latach 2011-2019
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Rys. 47. Liczba wagonów platform na wózkach w dyspozycji przewoźników w latach 2011-2019
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Wysoka dynamika zmian na rynku przewozów intermodalnych ma znaczący wpływ na średnią wieku
wszystkich wagonów platform znajdujących się w dyspozycji przewoźników. Część przewoźników
wykorzystuje do realizacji przewozów tabor przedsiębiorstw ROSCO, co ma wpływ na dane dotyczące
średniego wieku wagonów.
W 2019 r. do eksploatacji na polskiej sieci kolejowej wprowadzono 70 nowych wagonów platform
przystosowanych do przewozu kontenerów oraz 83 wagony do przewozu pojazdów wojskowych.
Należy mieć na uwadze, że w obecnej perspektywie finansowej UE w ramach realizacji projektów
inwestycyjnych w zakresie przewozów intermodalnych rynek do roku 2023 zostanie doposażony
o ok. 3 400 nowych wagonów platform, co wpłynie na średnią wieku wagonów platform w dyspozycji
przewoźników kolejowych.
Rys. 48. Średni wiek wagonów platform przewoźników towarowych w latach 2018-2019
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Ponad 83% wagonów platform znajdujących się w dyspozycji towarowych przewoźników kolejowych
może osiągać prędkość do 100 km/h. Natomiast ponad 4% może osiągać prędkość do 80 km/h.
Pozostałe 13% jest przystosowanych do osiągania prędkości powyżej 100 km/h.
W związku z planowanymi inwestycjami taborowymi w najbliższych latach należy spodziewać się
zwiększenia liczby wagonów przystosowanych do prędkości powyżej 100 km/h. Zakup nowego taboru
powinien umożliwiać przewoźnikom skrócenie czasu przejazdu pomiędzy głównymi terminalami,
zwłaszcza z wykorzystaniem międzynarodowych korytarzy transportowych. Skrócenie czasu
przejazdu pociągów intermodalnych jest jednym z kluczowych czynników wpływających
na konkurencyjność transportu kolejowego w przewozach intermodalnych.
Rys. 49. Maksymalna prędkość eksploatacyjna wagonów platform na osiach w 2019 r.
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Rys. 50. Maksymalna prędkość eksploatacyjna wagonów platform na wózkach w 2019 r.
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Struktura własnościowa wagonów platform jest zróżnicowana względem poszczególnych rodzajów.
Większość wagonów platform należy do przewoźników, jednakże należy odnotować istotny udział
wagonów należących do podmiotów zajmujących się dzierżawą taboru, zwłaszcza w przypadku
wagonów platform budowy specjalnej na osiach i wózkach. W związku z inwestycjami taborowymi
przedsiębiorstw transportowych można się spodziewać, że udział ROSCO w najbliższych latach będzie
niższy niż obecnie.
Rys. 51. Struktura własnościowa wagonów platform w 2019 r.
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Wpływ rozwoju transportu intermodalnego na strukturę taboru kolejowego do przewozu
kontenerów jest bardzo widoczny. Liczba wagonów platform wzrosła w 2019 r. względem 2015 r.
o 1 850 pojazdów, z czego 1 422 są przystosowane do przewozu kontenerów.
Rys. 52. Liczba wagonów platform przystosowanych do przewozu kontenerów w latach 2015-2019
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Rys. 53. Struktura wagonów platform przystosowanych do przewozu kontenerów (liczba osi)
w 2019 r.
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Rys. 54. Struktura wagonów platform przystosowanych do przewozu kontenerów (TEU) w 2019 r.
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Na potrzeby sprawozdania oceniono również rynek w zakresie potencjału przewozowego taboru
intermodalnego. Ocena oparta została na podstawie korelacji potencjalnej powierzchni ładunkowej
wyrażonej w TEU i liczby obrotów wagonów będących między innymi pochodną prędkości jazdy
na liniach kolejowych czy czasu postoju na załadunkach i wyładunkach.
Przyjęto, że obrót wagonu może trwać od 1 do 5 razy w tygodniu. Potencjał ładunkowy wagonów
przystosowanych do przewozu kontenerów kształtował się na poziomie 14 742 TEU. Liczba obrotów
wagonów uzależniona jest od organizacji przewozu, odległości, prędkości jazdy na szlakach oraz czasu
spędzonego na załadunek i wyładunek w terminalach. Niemniej jednak wzrastająca prędkość
pociągów, sprawna obsługa na terminalach oraz optymalne zarzadzanie flotą może pozwolić
na osiąganie coraz lepszych wskaźników jakościowych również w zakresie optymalizacji obrotów
składami wagonowymi.
Rys. 55. Potencjał ładunkowy wagonów platform do przewozu kontenerów (w mln TEU) w 2019 r.
w zależności od liczby dni obrotu wagonu
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Potencjał taborowy w zakresie powierzchni ładunkowej w Polsce jest na dość dobrym poziomie.
Należy przypomnieć, że w obecnej perspektywie finansowej UE w ramach realizacji projektów
inwestycyjnych w zakresie przewozów intermodalnych rynek do roku 2023 zostanie doposażony
o ok. 3 400 nowych wagonów platform. Należy szacować, że za dwa lata potencjał ten wzrośnie
do poziomu ok. 8 tys. wagonów, co wpłynie znacznie na możliwości przewozowe
przewoźników intermodalnych.
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5.5. Wagony z otwieranym dachem
Wagony z otwieranym dachem charakteryzuje konstrukcja zbliżona do wagonów węglarek budowy
specjalnej z dodatkowym wyposażeniem w postaci otwieranego dachu nad otworem ładunkowym.
Ruchomy dach pozwala chronić ładunek przed czynnikami zewnętrznymi, a jednocześnie pozwala
na jego załadunek od góry. Wagony z otwieranym dachem wykorzystuje się głównie do przewozu
produktów spożywczych (zboża lub produktów zbożowych) oraz sypkich produktów chemicznych.
Wzrost przewozów zboża oraz innych produktów spożywczych w ostatnich latach wpłynął na wzrost
liczby wagonów tego rodzaju znajdujących się w dyspozycji przewoźników towarowych w 2018 r.
W 2019 r. liczba wagonów z otwieranym dachem utrzymała się na zbliżonym poziomie.
Rys. 56. Liczba wagonów z otwieranym dachem w dyspozycji przewoźników w latach 2011-2019
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W 2019 r. nie wprowadzono do eksploatacji nowych wagonów z otwieranym dachem. W związku z tym
odnotowano wzrost średniej wieku wagonów znajdujących się w dyspozycji towarowych
przewoźników kolejowych. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że część przewoźników wykorzystuje
do realizacji przewozów wagony należące do przedsiębiorstw ROSCO, które charakteryzuje
zróżnicowany wiek, co miało wpływ na wzrost średniej wieku w 2019 r. o ponad 1 rok w porównaniu
do 2018 r.
Rys. 57. Średni wiek wagonów z otwieranym dachem w latach 2018-2019
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Wszystkie wagony z otwieranym dachem mogą osiągać prędkość do 100 km/h.
Rys. 58. Maksymalna prędkość eksploatacyjna wagonów z otwieranym dachem w 2019 r.
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Ponad 90% wagonów z otwieranym dachem znajdujących się w dyspozycji przewoźników w 2019 r.
należało bezpośrednio do nich. Pozostałe 10% to wagony należące do podmiotów zajmujących się
dzierżawą taboru kolejowego.
Rys. 59. Struktura własnościowa wagonów z otwieranym dachem w 2019 r.
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5.6. Wagony specjalne
Wagony specjalne obejmują niemal wszystkie wagony, których specyfika oraz konstrukcja nie pozwala
na zaklasyfikowanie do pozostałych rodzajów wagonów opisywanych w niniejszym raporcie. Wśród
wagonów specjalnych warto wyróżnić wagony zbiornikowe przeznaczone do przewozu ładunków
sproszkowanych (cement, popiół) lub zboża, wagony kubłowe pozwalające na przewóz karbidu 8
lub innych ładunków wrażliwych na czynniki zewnętrzne oraz wagony o obniżonej przestrzeni
ładunkowej pozwalającej na przewóz ładunków ciężkich oraz ładunków z przekroczoną skrajnią.
Liczba wagonów specjalnych w dyspozycji towarowych przewoźników kolejowych w ostatnich latach
zauważalnie maleje. Wpływ na to ma przeniesienie wolumenu ładunków na drogi kołowe oraz
zwiększenie wykorzystania do przewozów zboża wagonów z otwieranym dachem. W ciągu ostatnich
dwóch lat przewoźnicy zlikwidowali ponad 1 100 wagonów specjalnych serii Ugpps przeznaczonych
do przewozu zboża. Większość z nich była od wielu lat trwale wyłączona z eksploatacji.
W latach 2011-2019 zmniejszyła się również liczba wagonów przystosowanych do przewozu
ładunków z przekroczoną skrajnią - z 55 do 49 egzemplarzy.
Rys. 60. Liczba wagonów specjalnych w dyspozycji przewoźników w latach 2011-2019
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Zmiany w strukturze wagonów specjalnych mają również wpływ na wzrost średniego wieku tych
wagonów. W 2019 r. nie zakupiono żadnych nowych wagonów tego rodzaju. Wagony specjalne są więc
jednymi z najstarszych znajdujących się w stałej eksploatacji na polskiej sieci kolejowej.
Rys. 61. Średni wiek wagonów specjalnych w latach 2018-2019
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Prawie 97% wagonów specjalnych zbiornikowych, kubłowych oraz samowyładowczych
może poruszać się z prędkością do 100 km/h. Pozostałe wagony mogą być eksploatowane
z wyższą prędkością.
W przypadku wagonów specjalnych przystosowanych do przewozu ładunków z przekroczoną skrajnią
35 wagonów tego rodzaju może poruszać się z prędkością nie przekraczającą 80 km/h, natomiast
pozostałe 14 może poruszać się z prędkością z przedziału od 81 do 100 km/h. Należy mieć jednak
na uwadze, że w przypadku przewozu takich ładunków czas przejazdu nie jest kluczowym czynnikiem.
Rys. 62. Maksymalna prędkość eksploatacyjna wagonów specjalnych w 2019 r.
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Prawie wszystkie wagony specjalne należą do przewoźników towarowych. Wyjątkiem jest
65 pojazdów serii Uacs służących do przewozu materiałów sproszkowanych należących do podmiotu
zajmującego się dzierżawą taboru kolejowego.
Rys. 63. Struktura własnościowa wagonów specjalnych w 2019 r.
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5.7. Wagony cysterny
Wagony cysterny przeznaczone są głównie do przewozu produktów naftowych, siarki oraz innych
produktów płynnych, do których przewozu wymagane są wagony spełniające odpowiednie wymagania
techniczne. Wagony cysterny charakteryzuje zbiornik ciśnieniowy lub bezciśnieniowy z włazami
służącymi załadunkowi i rozładunkowi. Zbiorniki mogą posiadać izolację oraz instalację ogrzewania
parowego celem ułatwienia opróżniania.
Spadek liczby wagonów cystern znajdujących się w dyspozycji kolejowych przewoźników towarowych
odnotowany w 2014 r. jest związany z rezygnacją przedsiębiorstwa GATX Rail Poland z posiadania
licencji na wykonywanie przewozów towarowych w 2014 r. W związku z tym od tego roku podmiot ten
nie składa sprawozdań taborowych. Spółka ta zajmuje się obecnie długoterminową dzierżawą,
utrzymaniem oraz czyszczeniem specjalistycznym wagonów towarowych, przede wszystkim
wagonów cystern. Głównym klientem spółki GATX Rail Poland są polskie przedsiębiorstwa
branży paliwowej.
Rys. 64. Liczba wagonów cystern w dyspozycji przewoźników w latach 2011-2019
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W 2019 r. przewoźnicy dzierżawili znacznie młodsze wagony cysterny niż w latach poprzednich,
co wpływa na tak znaczący spadek średniego wieku wagonów cystern względem 2018 r.
Rys. 65. Średni wiek wagonów cystern w latach 2018-2019
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Ponad 93% wagonów cystern znajdujących się w dyspozycji przewoźników kolejowych może być
eksploatowanych z prędkością do 100 km/h. Ponadto 5% wagonów cystern zostało przystosowanych
do prędkości powyżej 100 km/h, a pozostałe 2% wagonów tego rodzaju może osiągać prędkość
nie przekraczającą 80 km/h.

60

Tabor kolejowy przewoźników towarowych
Rys. 66. Maksymalna prędkość eksploatacyjna wagonów cystern w 2019 r.
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W przypadku wagonów cystern przeważająca liczba wagonów tego rodzaju należy do podmiotów
zajmujących się dzierżawą oraz utrzymaniem taboru kolejowego. Jednym z kluczowych klientów
przedsiębiorstw ROSCO są spółki Lotos Kolej oraz Transchem.
Rys. 67. Struktura własnościowa wagonów cystern w 2019 r.
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6. Tabor kolei wąskotorowych
Koleje wąskotorowe pełniły ważną rolę w uzupełnieniu oferty transportu kolejowego na obszarach
charakteryzujących się przetwórstwem produktów rolnych czy pozyskiwaniem drewna. Zaletami kolei
wąskotorowych był stosunkowo niski koszt budowy oraz późniejszej eksploatacji. Obecnie koleje
wąskotorowe wykorzystywane są w celach turystycznych.
W obsłudze kolei wąskotorowych można wyszczególnić spalinowe lub parowe pojazdy trakcyjne,
wagony pasażerskie z miejscami do siedzenia, wagony bagażowe, wagony towarowe, transportery
oraz drezyny motorowe.
Rys. 68. Struktura pojazdów trakcyjnych w dyspozycji kolei wąskotorowych w 2019 r.
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Rys. 69. Struktura pojazdów doczepnych w dyspozycji kolei wąskotorowych w 2019 r.
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Choć koleje wąskotorowe nie przewożą już ładunków w ruchu regularnym, niektóre z nich dysponują
taborem kolejowym przystosowanym do realizacji przewozów towarowych. Wagony kryte budowy
normalnej po zakończeniu ich eksploatacji przy transporcie ładunków, przebudowano w większości
na wagony pasażerskie lub bagażowe. Część dalej funkcjonuje jako wagony towarowe.
Strukturę taboru kolei wąskotorowych wyróżniają ponadto wagony transportery służące do przewozu
wagonu normalnotorowego po linii wąskotorowej, bez konieczności przeładunku lub wymiany
wózków wagonowych. Załadunek wagonu normalnotorowego na transporter odbywał się przy
wykorzystaniu ramp załadowczych, za pomocą urządzeń lub lokomotyw. Transportery były
eksploatowane wyłącznie na kolejach o rozstawie szyn 750 mm oraz 1000 mm.
Zastosowanie wagonów transporterów zminimalizowało negatywne skutki z tytułu przeładunku,
jednakże ich eksploatacja wymagała infrastruktury kolejowej w dobrym stanie. Jeżeli jakość
infrastruktury, po której poruszał się transporter, nie była zadowalająca, istniało poważne zagrożenie
wykolejeniem transportera lub upadkiem wagonu normalnotorowego z transportera.
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Tab. 17. Wąskotorowe lokomotywy parowe w eksploatacji w 2019 r.
oznaczenie serii

rok produkcji

kolej wąskotorowa

szerokość toru

Bn2T „Borsig”

1925

Kolejka Parkowa Maltanka

600 mm

Px29 - 1704

1929

Sochaczewska Kolej Muzealna

750 mm

Px38 - 805

1938

Żnińska Kolej Powiatowa

600 mm

Lowa 26004

1951

Wyrzyska Kolej Powiatowa

600 mm

Px48 - 1752

1951

Ełcka Kolej Muzealna

750 mm

Px48 - 1756

1951

Średzka Kolej Powiatowa

750 mm

Las49 - 3343

1954

Kolejka Wąskotorowa w Rudach

785 mm

Px48 - 1907

1955

Krośnicka Kolej Dojazdowa

750 mm

Las47 - 1884

1956

Bieszczadzka Kolejka Leśna

750 mm

Dotychczasowe grono kolei wąskotorowych posiadających w swojej dyspozycji sprawną lokomotywę
parową poszerzyło się względem 2018 r. o Wyrzyską Kolej Powiatową, Ełcką Kolej Muzealną oraz
Kolej Wąskotorową w Rudach. W 2019 r. do eksploatacji przywrócono łącznie trzy wąskotorowe
lokomotywy parowe. Bieszczadzka Kolejka Leśna przekazała do naprawy lokomotywę parową Kp4
o numerze inwentarzowym 3772 wyprodukowaną w 1957 r.
Najstarszą sprawną lokomotywę parową na kolejach wąskotorowych w Polsce eksploatowała Kolejka
Parkowa Maltanka w Poznaniu. Przedwojenne lokomotywy w ruchu posiadają również Sochaczewska
Kolej Muzealna oraz Żnińska Kolej Powiatowa.
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Spis rysunków i tabel

7. Spis skrótów i pojęć
Przedsiębiorstwa kolejowe
1.

Alstom

Alstom Ferroviaria s.p.a.

2.

Austro-Daimler-Puch

Österreichische Daimler Motoren Commanditgesellschaft
Bierenz Fischer u. Co (do 1934 r.)

3.

Arriva RP

ARRIVA RP sp. z o.o.

4.

Bombardier

Bombardier Transportation GmbH

5.

Cargo Master

Cargo Master sp. z o.o.

6.

Deutsche Bahn

Deutsche Bahn AG

7.

Fablok

Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce „Fablok” S.A.

8.

FlixTrain

FlixTrain GmbH

9.

FPS Cegielski

H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych sp. z o.o.

10.

GATX Rail Poland

GATX Rail Poland sp. z o.o.

11.

Industrial Division

Industrial Division sp. z o.o.

12.

Koleje Dolnośląskie

Koleje Dolnośląskie S.A.

13.

Koleje Mazowieckie

„Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.

14.

Koleje Śląskie

Koleje Śląskie sp. z o.o.

15.

Koleje Wielkopolskie

Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.

16.

Leo Express

Leo Express Global a. s.

17.

Lotos Kolej

„Lotos Kolej” sp. z o.o.

18.

Łódzka Kolej
Aglomeracyjna

Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o.

19.

Newag

„Newag” S.A.

20.

ÖBB

Österreichische Bundesbahnen-Holding Aktiengesellschaft

21.

PaFaWag

22.

Parowozownia
Wolsztyn

Państwowa Fabryka Wagonów Pafawag we Wrocławiu (do
1997 r.)
Parowozownia Wolsztyn Instytucja Kultury Samorządu
Województwa Wielkopolskiego

23.

PKP Cargo

PKP Cargo S.A.

24.

PKP Intercity

„PKP Intercity” S.A.
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25.

PKP PLK

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

26.

PESA

Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.

27.

POLREGIO

Polregio sp. z o.o.

28.

RegioJet

RegioJet a. s.

29.

Siemens

Siemens Transportation Systems GmbH

30.

Silva LS

Silva LS sp. z o.o.

31.

SKPL Cargo

SKPL Cargo sp. z o.o.

32.

Stadler

Stadler Rail AG

33.

Transchem

Transchem sp. z o.o.

34.

UBB

Usedomer Bäderbahn GmbH

35.

WKD

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.

36.

ZNTK Mińsk
Mazowiecki

Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego "Mińsk Mazowiecki"
S.A.

37.

ZNTK Poznań

Poznańskie Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego S.A.
Instytucje i organizacje

1.

UTK

Urząd Transportu Kolejowego

2.

Prezes UTK

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

3.

UIC

4.

OTIF

Union Internationale des Chemins de fer (Międzynarodowy
Związek Kolei)
Intergovernmental Organisation for International Carriage by
Rail (Międzyrządowa Organizacja Międzynarodowego
Transportu Kolejowego)
Regulacje prawne

1.

COTIF

2.

dyrektywa
2008/110/WE

3.

Dyrektywa
2016/798

4.

rozporządzenie nr
445/2011

Konwencja o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF) z
dnia 9 maja 1980 r.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2008/110/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca
dyrektywę 2004/49/WE w sprawie bezpieczeństwa kolei
wspólnotowych
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 z
dnia 11 maja 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 445/2011 z dnia 10 maja 2011
r. w sprawie systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych
za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe oraz
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 653/2007
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5.

Rozporządzenie nr
2019/779

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/779 z dnia 16
maja 2019 r. ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące
systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za
utrzymanie pojazdów zgodnie z dyrektywą Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające
rozporządzenie Komisji (UE) nr 445/2011
Pozostałe pojęcia

1.

CIM

Contrat de transport international ferroviaire des
marchandises (umowa o międzynarodowym przewozie
kolejowym towarów)

2.

DSU

Dokumentacja Systemu Utrzymania

3.

ECM

Podmiot odpowiedzialny za utrzymanie taboru

4.

ERTMS

5.

ETCS

6.

EVN

European Vehicle Number (europejski numer pojazdu)

7.

MMS

Maintenance Management System (System Zarządzania
Utrzymaniem)

8.

NVR

Krajowy rejestr pojazdów kolejowych

9.

ROSCO

Rolling Stock Company (przedsiębiorstwo zajmujące się
dzierżawą taboru kolejowego)

10.

TEU

Ekwiwalent jednostki 20-stopowej

11.

TSI

Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności

12.

VKM

Vehicle Keeper Marking (identyfikator literowy dysponenta)

European Rail Traffic Management System (Europejski System
Zarządzania Ruchem Kolejowym)
European Train Control System (Europejski System Sterowania
Pociągiem)
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