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Szanowni Państwo, 

 

przewozy ładunków odgrywały ważną rolę w trudnym, nie tylko dla kolei, roku 2020. Transport 
kolejowy gwarantował możliwość realizacji ważnych inwestycji infrastrukturalnych, 
funkcjonowanie dużych zakładów produkcyjnych, ale też dostawy towarów konsumpcyjnych 
przewożonych m.in. w ramach transportu intermodalnego. Udział przewozów intermodalnych 
w masie sektora transportu kolejowego wynosił w 2020 r. blisko 11%, zaś w pracy przewozowej  
15%. Wartości te mają odzwierciedlenie w danych dotyczących grup przewożonych towarów 
najbardziej związanych z przewozami intermodalnymi.  

W czasie, gdy mniejsze zapotrzebowanie na surowce energetyczne spowodowało najniższy w ciągu 
dekady wynik przewozu węgla kamiennego, to właśnie przewozy w ramach relacji intermodalnych, 
czy też wykorzystanie potencjału transportu koleją innych ładunków przewożonych dotychczas 
głównie transportem drogowym, są szansą na wzmocnienie roli transportu kolejowego 
w gospodarce. Przewoźnicy, którzy w ostatnich latach dokonali dużych inwestycji taborowych 
w nowe lokomotywy (w tym wielosystemowe i hybrydowe) oraz wagony towarowe, starają się 
wykorzystać te możliwości. Dodatkowo w czasie pandemii transport kolejowy umożliwia 
minimalizowanie ryzyka transmisji wirusa, dzięki znacznie mniejszej liczbie personelu bezpośrednio 
związanego z realizacją przewozu.  

Przedstawiam Państwu opracowanie zawierające najważniejsze parametry przewozu grup 
towarów oraz wstępne dane w zakresie komunikacji międzynarodowej. Przedstawione dane 
obrazują też zmiany, jakie zaszły w przewozach poszczególnych rodzajów ładunków w latach 2010-
2020, a także pokazują, jak istotny dla wielu przedsiębiorstw kolejowych jest swobodny transport 
towarów w ruchu międzynarodowym czy utrzymanie realizacji inwestycji w sektorze infrastruktury, 
które w dużej mierze generują przewozy takich grup jak kruszywa, czy materiały budowlane.   

 

Z wyrazami szacunku 
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1. Wstęp 
Przewoźnicy kolejowi w 2020 r. przewieźli około 223,2 mln ton ładunków, co oznacza spadek 

przetransportowanej masy o 5,6% względem 2019 r. Zrealizowana praca przewozowa w 2020 r. 

wyniosła 52,2 mld ton-km, czyli mniej o 6,6% względem 2019 r. Rok 2020 to kolejny rok spadków 

po rekordowym pod względem podstawowych parametrów eksploatacyjnych rokiem 2018, w którym 

to w ciągu ostatniej dekady odnotowano najwyższe wartości zarówno masy jak i pracy przewozowej. 

Ostateczne dane dotyczące 2020 r. są opublikowane na nowym portalu statystycznym UTK. 

Rys. 1. Masa ładunków (w mln ton) przewiezionych koleją w latach 2011-2020 

 

Rys. 2. Praca przewozowa (w mld ton-km) w kolejowym transporcie towarów w latach 2011-2020 

 

Klasyfikacja ładunków przyjęta w statystykach Urzędu Transportu Kolejowego jest zgodna 

z klasyfikacją NST 20071. Umożliwia ona prowadzenie jednolitej statystyki różnych gałęzi transportu 

oraz zapewnia spójność danych względem innych klasyfikacji jak: NACE, CPA oraz NHM2. Dane w tym 

zakresie prezentowane przez UTK opierają się na deklaracjach przewoźników, którzy 

w sprawozdaniach przypisują przewożone ładunki do danych grup. 

Dane statystyczne, zebrane na podstawie klasyfikacji NST 2007, pozwalają na obserwowanie 

głównych kierunków zmian w transporcie towarów na przestrzeni lat. Informacje te pozwalają również 

na zbadanie różnic między transportem samochodowym a kolejowym w kontekście przewozu 

wybranych grup ładunków, a ponadto na wskazanie różnic w przewozach koleją pomiędzy wybranymi 

krajami. Klasyfikacja NST 2007 ułatwia ponadto identyfikację zmian zachodzących na polskim rynku 

na tle innych wybranych krajów europejskich.  

                                                                            

1  ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1304/200 z dnia 7 listopada 2007 r. zmieniające dyrektywę Rady 95/64/WE, 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1172/98, rozporządzenia (WE) nr 91/2003 i (WE) nr 1365/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 
w celu ustanowienia NST 2007 jako jedynej klasyfikacji w odniesieniu do towarów transportowanych pewnymi środkami 
transportu   
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2. Wyniki przewozowe w wybranych grupach ładunków 
Kluczową grupą ładunków w kolejowych przewozach towarowych wciąż pozostaje węgiel kamienny, 

węgiel brunatny, ropa oraz gaz ziemny, choć udział procentowy tej grupy w ogólnej strukturze 

przewozów towarowych koleją spadał w ostatnich latach i osiągnął w 2020 r poziom 37,0% wg masy 

oraz 24,2% wg pracy przewozowej. 

Drugą pod względem wielkości grupą ładunków pozostają rudy metali oraz produkty górnictwa – jej 

udział wyniósł 25,9% wg masy oraz 26,2% wg pracy przewozowej w 2020 r.  

Masa dwóch największych grup to łącznie 62,9% masy transportowanej w 2020 r., zaś praca 

przewozowa tych dwóch grup stanowiła łącznie 50,4% całej wykonanej pracy przewozowej.  

Rys. 3. Udział procentowy wybranych grup ładunków w masie ładunków w latach 2019-2020 

 

Rys. 4. Udział procentowy wybranych grup ładunków w pracy przewozowej ładunków w latach 
2019-2020 

 

Węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa oraz gaz ziemny  

Dla największej grupy ładunków w kolejowych przewozach towarowych, masa przewiezionych 

ładunków wyniosła 82,6 mln ton w 2020 r., co oznacza spadek o 9,4% względem 2019 r. Praca 

przewozowa wykonana w przewozach tej grupy ładunków wyniosła 12,6 mld tonokilometrów 
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w 2020 r., o 16,8% mniej niż w 2019 r. Węgiel kamienny był dominującym surowcem przewożonym 

w ramach tej grupy (97,9% w masy i 96,4% w pracy przewozowej w ramach wszystkich przewozów 

w tej grupie). Najniższy udział węgla w transporcie kolejowym w ciągu ostatnich 10 lat odnotowano 

w 2020 r. Było to związane z mniejszym zapotrzebowaniem energetycznym w okresie pandemii 

COVID-19, a także tendencją do zastępowania tego źródła energii innymi, w tym odnawialnymi. 

Wg wstępnych szacunków 2020 r. był rekordowy pod względem spadku wytwarzania energii 

z elektrowni węglowych na świecie2.   

Rudy metali oraz produkty górnictwa  

Masa przewiezionych ładunków dla tej grupy wyniosła 57,8 mln ton w 2020 r., co oznacza spadek 

o 10,7% względem 2019 r. Rekordowy wynik miał miejsce w 2011 r. Najbardziej zbliżona wartość do 

tej z 2011 r. była w 2018 r. (70,7 mln ton). Zrealizowana w zakresie tej grupy ładunków praca 

przewozowa wyniosła 13,7 mld tonokilometrów w 2020 r., o 12,5% mniej niż w 2019 r. Na wyniki tej 

grupy wpływ w największym stopniu mają kruszywa (79% wg masy i 71% wg pracy przewozowej).  

Koks, brykiety, produkty rafinacji naftowej 

W przypadku produktów przetworzonych z surowców naturalnych, masa przewiezionych ładunków 

w zakresie grupy wyniosła 25,8 mln ton w 2020 r., co oznacza spadek o 7,2% względem 2019 r. 

W przypadku zrealizowanej przez przewoźników pracy przewozowej w 2020 r. wyniosła ona 

nieznacznie ponad 9,3 mld tonokilometrów, a w 2019 r. blisko 9,5 mld, o 1,9% mniej niż w 2020 r. 

Chemikalia, produkty chemiczne 

W przypadku przewozu produktów chemicznych, wielkość zrealizowanych przewozów jest 

wyjątkowo stabilna względem pozostałych grup ładunków. W 2020 r. certyfikowani przewoźnicy 

kolejowi przewieźli łącznie 10,5 mln ton ładunków, co oznacza wzrost o 5% w stosunku do 2019 r. 

Praca przewozowa w przypadku tej grupy ładunków wyniosła 3,3 mld tonokilometrów w 2020 r., czyli 

o 4,9% więcej niż w 2019 r.  

Metale, wyroby metalowe 

Ogólna masa ładunków z grupy metale, wyroby metalowe przewiezionych w 2020 r. koleją wyniosła 

9,1 mln ton, czyli o niecały 1% mniej niż w 2019 r. W 2020 r. dla metali oraz wyrobów metalowych 

zrealizowano pracę przewozową w wysokości blisko 2,0 mld tonokilometrów, czyli o 5,6% mniej niż 

w 2010 r. oraz o 3,6 % mniej niż w 2011 r. 

  

                                                                            

2 https://wysokienapiecie.pl/34479-rekordowy-spadek-wytwarzania-pradu-z-wegla-na-swiecie-ceny-energii-w-dol/ 
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Rys. 5. Dynamika przewozu surowców wg przetransportowanej masy w latach 2011-2020 
(2011 r. = 0%) 

 

Dane dla wszystkich grup  

Ostatni rok charakteryzowały istotne zmiany w zakresie przewozów. Sytuacja związana z pandemią 

koronawirusa spowodowała wiele zmian w funkcjonowaniu przewozów towarowych. Zmieniały się 

relacje pociągów, priorytety ładunków, niektóre towary wymagały szybkiego transportu 

czy dostarczenia na miejsce przeznaczenia. Wywołało to w wielu przypadkach zmiany w masie i pracy 

przewozowej sięgające od kilkudziesięciu do nawet kilkuset procent w porównaniu z rokiem 

poprzednim. Do tego typu grup należały w większości grupy o stosunkowo małym udziale w rynku jak: 

wyroby włókiennicze i odzież, skóry czy meble oraz pozostałe wyroby gotowe.  

Tab. 1. Dynamika zmian  grup ładunków  2020/2019 

Grupa masa praca przewozowa 

OGÓŁEM -5,56% -6,60% 

produkty rolnictwa 0,65% 19,86% 

w tym zboża 41,10% 68,60% 

węgiel kamienny, brunatny, ropa, gaz -9,37% -16,79% 

w tym węgiel kamienny -9,93% -16,70% 

rudy metali, produkty górnictwa i kopalnictwa -10,71% -12,49% 

w tym rudy żelaza -32,80% -22,77% 

w tym kruszywo, piasek, żwir, gliny -6,13% -3,71% 

produkty spożywcze -6,21% -7,70% 

wyroby włókiennicze i odzież, skóry 96,52% 420,27% 

drewno wyroby z drewna i korka -8,37% 31,71% 

koks, brykiety -7,2% -1,93% 

w tym produkty rafinacji ropy naftowej -8,75% -4,25% 

chemikalia, produkty chemiczne 4,99% 4,88% 

surowce niemetaliczne 12,11% 2,12% 

w tym cement, wapno, gips 17,72% 10,76% 

w tym pozostałe materiały budowlane -24,98% -61,92% 
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metale, wyroby metalowe -0,84% -5,61% 

maszyny, urządzenia, sprzęt elektroniczny 36,88% 6,45% 

sprzęt transportowy 7,55% -12,96% 

meble, pozostałe wyroby gotowe 231,99% 206,89% 

surowce wtórne, odpady komunalne 9,44% -4,76% 

przesyłki listowe oraz paczki -70,14% 346,05% 

puste opakowania 3,09% -1,44% 

ładunki niebędące przedmiotem handlu -100,00% -100,00% 

towary mieszane, bez spożywczych 34,76% -1,55% 

towary nieidentyfikowalne 15,79% 9,01% 
pozostałe towary -12,17% 15,89% 

 

Tab. 2. Masa ładunków przewożonych w 2020 r. oraz udział w rynku 

masa towarów 

grupy towarowe ogółem (ton) 
udział w rynku 

[%] 

ogółem 223 241 889 100,00% 

Produkty rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybactwa i rybołówstwa 2 950 739 1,32% 

w tym zboża 733 860 0,33% 

Węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny 82 553 341 36,98% 

w tym węgiel kamienny 80 822 376 36,20% 

Rudy metali i pozostałe produkty górnictwa i kopalnictwa 57 840 505 25,91% 

w tym 
rudy żelaza 6 638 457 2,97% 

kruszywo, piasek, żwir, gliny 45 684 842 20,46% 

Produkty spożywcze, napoje i wyroby tytoniowe 1 627 841 0,73% 

Wyroby włókiennicze i odzież, skóry i produkty skórzane 28 307 0,01% 

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

1 969 948 0,88% 

Koks, brykiety, produkty rafinacji ropy naftowej 25 806 507 11,56% 

w tym produkty rafinacji ropy naftowej 16 517 286 7,40% 

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

10 542 695 4,72% 

Wyroby z pozostałych surowców niemetalicznych 3 287 767 1,47% 

w tym 
cement, wapno, gips 2 906 539 1,30% 

pozostałe materiały budowlane 246 308 0,11% 

Metale, wyroby metalowe gotowe (z wyłączeniem maszyn i urządzeń) 9 141 722 4,09% 



 

 

9 

 

Wyniki przewozowe w wybranych grupach towarów 

  

    
 

Maszyny, urządzenia, sprzęt elektryczny i elektroniczny 342 301 0,15% 

Sprzęt transportowy 1 539 385 0,69% 

Meble, pozostałe wyroby gotowe 933 349 0,42% 

Surowce wtórne, odpady komunalne 3 096 608 1,39% 

Przesyłki listowe oraz paczki i przesyłki kurierskie 43 0,00% 

Puste opakowania 1 332 807 0,60% 

Ładunki przewożone w trakcie przeprowadzki, pozostałe ładunki niebędące 
przedmiotem handlu 

0 0,00% 

Towary mieszane, bez spożywczych 559 059 0,25% 

Towary nieidentyfikowalne 19 070 098 8,54% 

Pozostałe towary 618 866 0,28% 

 

Tab. 3. Praca przewozowa ładunków przewożonych w 2020 r. oraz udział w rynku 

praca przewozowa  

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

ogółem 52 217 929 100,00% 

Produkty rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybactwa 
i rybołówstwa 

1 092 714 2,09% 

w tym zboża 311 839 0,60% 

Węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny 12 636 596 24,20% 

w tym węgiel kamienny 12 187 844 23,34% 

Rudy metali i pozostałe produkty górnictwa i kopalnictwa 13 705 503 26,25% 

w tym 
rudy żelaza 2 996 776 5,74% 

kruszywo, piasek, żwir, gliny 9 728 545 18,63% 

Produkty spożywcze, napoje i wyroby tytoniowe 383 411 0,73% 

Wyroby włókiennicze i odzież, skóry i produkty skórzane 3 403 0,01% 

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

527 445 1,01% 

Koks, brykiety, produkty rafinacji ropy naftowej 9 327 995 17,86% 

w tym produkty rafinacji ropy naftowej 6 345 757 12,15% 

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

3 314 584 6,35% 

Wyroby z pozostałych surowców niemetalicznych 813 287 1,56% 

w tym 

cement, wapno, gips 770 527 1,48% 

pozostałe materiały budowlane 25 326 0,05% 

Metale, wyroby metalowe gotowe (z wyłączeniem maszyn 
i urządzeń) 

1 984 651 3,80% 
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Maszyny, urządzenia, sprzęt elektryczny i elektroniczny 61 078 0,12% 

Sprzęt transportowy 425 325 0,81% 

Meble, pozostałe wyroby gotowe 361 901 0,69% 

Surowce wtórne, odpady komunalne 724 890 1,39% 

Przesyłki listowe oraz paczki i przesyłki kurierskie 10 0,00% 

Puste opakowania 438 889 0,84% 

Ładunki przewożone w trakcie przeprowadzki, pozostałe 
ładunki niebędące przedmiotem handlu 

0 0,00% 

Towary mieszane, bez spożywczych 62 065 0,12% 

Towary nieidentyfikowalne 6 285 976 12,04% 

Pozostałe towary 68 207 0,13% 

 

 

W ostatnich latach na znaczeniu zyskuje transport związany z produktami przetworzonymi czy 

skonteneryzowanymi. Dane o udziale przewozów w masie i pracy przewozowej ogółu sektora 

kolejowych przewozów towarowych wskazują na ciągły wzrost znaczenia tego typu przewozów 

towarowych. Jedyną grupą, której wzrost przewiezionej masy w stosunku do roku ubiegłego 

przekroczył milion ton, była grupa towarów nieidentyfikowalnych i wyniósł on 15,8%, co oznaczało 

o 2,6 miliona ton więcej niż w 2019 r. Praca przewozowa dla tej grupy była wyższa o 9,0% - stanowiła 

blisko 520 mln tonokilometrów więcej niż w 2019 r. Duży wzrost w wartościach bezwzględnych miał 

również miejsce w grupie meble, pozostałe wyroby gotowe, w której przewieziono ponad 650 tysięcy 

ton więcej niż w 2019 r. (wzrost o 232%). 

Bardzo zróżnicowanym parametrem jest średnia odległość przewozu jednej tony ładunku 

w wybranych grupach. Średnia odległość, na jaką w transporcie kolejowym przewożony jest węgiel, 

wynosiła 151 km. Dla produktów rafinacji ropy naftowej dystans ten wynosił 384 km, zaś dla grupy 

towary nieidentyfikowalne - 330 km. Zbliżona odległość przewozu pustych opakowań związana jest 

z tożsamymi lub podobnymi trasami przewożonych pustych kontenerów w stosunku do relacji dla 

grupy towary nieidentyfikowalne. 
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Rys. 6. Średnia odległość przewozu wybranych grup ładunków w 2020 r.  

 

Stosunkowo duże odległości przewozów w transporcie kolejowym to wynik m.in. istotnego udziału 

pociągów realizujących przewozy w komunikacji międzynarodowej. Przewóz międzynarodowy 

odgrywa bardzo ważną rolę w przypadku grup związanych z transportem intermodalnym, w tym m.in. 

z ładunkami transportowanymi w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku, ale w szczególności 

z i do portów morskich w Gdańsku i Gdyni.  

Wstępne dane wskazują, że udział komunikacji międzynarodowej dla wielu grup przekraczał 50%, a dla 

takich grup jak sprzęt transportowy czy maszyny, urządzenia, sprzęt elektryczny i elektroniczny 

potrafił przekraczać 90%.  

Tab. 4. Wstępne dane o udziale wybranej komunikacji w transporcie ładunków wg pracy 
przewozowej 
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w tym węgiel kamienny 64% 4% 25% 7% 

rudy metali i pozostałe produkty górnictwa i 
kopalnictwa 

70% 5% 20% 6% 

w tym rudy żelaza 2% 1% 76% 22% 

w tym kruszywo, piasek, żwir, gliny 93% 4% 4% 0% 

produkty spożywcze, napoje i wyroby tytoniowe 40% 30% 29% 0% 

wyroby włókiennicze i odzież, skóry i produkty 
skórzane 

0% 0% 11% 89% 

drewno, wyroby z drewna i korka (bez mebli), wyroby 
ze słomy, papier i wyroby z papieru, wyroby 
poligraficzne oraz nagrania dźwiękowe 

13% 15% 44% 28% 

koks, brykiety, produkty rafinacji ropy naftowej, gazy 
wytwarzane metodami przemysłowymi 

63% 27% 8% 3% 

w tym produkty rafinacji ropy naftowej 86% 4% 9% 1% 

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

46% 29% 21% 5% 

wyroby z pozostałych surowców niemetalicznych 90% 7% 3% 0% 

w tym cement, wapno, gips 92% 6% 2% 0% 

w tym pozostałe materiały budowlane 89% 5% 6% 0% 

metale, wyroby metalowe gotowe (z wyłączeniem 
maszyn i urządzeń) 

28% 16% 36% 21% 

maszyny, urządzenia, sprzęt elektryczny i 
elektroniczny 

9% 66% 11% 14% 

sprzęt transportowy 4% 27% 30% 39% 

meble, pozostałe wyroby gotowe 80% 1% 2% 17% 

surowce wtórne, odpady komunalne 67% 8% 23% 1% 

przesyłki listowe oraz paczki i przesyłki kurierskie 0% 100% 0% 0% 

puste opakowania 34% 32% 17% 17% 

towary mieszane, bez spożywczych 2% 8% 14% 76% 

towary nieidentyfikowalne 16% 29% 33% 22% 

pozostałe towary 95% 0% 1% 4% 
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Rys. 7. Udział wybranej komunikacji w przewozach w grupach towarów w 2020 r. wg pracy 
przewozowej (dane wstępne) 
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Tab. 5. Główne grupy towarowe przewożone przez przewoźników towarowych w 2020 r. 

przewoźnik 
węgiel kamienny, 

brunatny, ropa naftowa i 
gaz ziemny 

rudy metali i pozostałe 
produkty górnictwa i 

kopalnictwa 

koks, 
brykiety, 
produkty 

rafinacji ropy 
naftowej 

chemikalia, 
produkty 

chemiczne, 
włókna 

sztuczne, 
wyroby z gumy i 

tworzyw 
sztucznych, 

paliwo jądrowe 

metale, 
wyroby 

metalowe 
gotowe (z 

wyłączeniem 
maszyn oraz 

wyposażenia) 

Alza Cargo sp. z o.o. ✔ ✔     ✔ 
B.R.S. sp. z o.o.   ✔       
BARTER S.A.       ✔ ✔ ✔ ✔   

BARTEX PLUS sp. z o.o.   ✔       
Bartex sp. z o.o. ✔ ✔       

Budimex Kolejnictwo S.A.   ✔       
Captrain Polska sp. z o.o. ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
CARGO Master sp. z o.o.   ✔     ✔ 

Cargo Przewozy Towarowe, 
Transport, sp. z o.o., s.k.   ✔       

CD CARGO POLAND sp. z o.o, ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
CEMET S.A.   ✔       

CENTRUM LOGISTYCZNE W 
ŁOSOŚNEJ sp. z o.o. ✔ ✔       
Ciech Cargo sp. z o.o. ✔ ✔   ✔   

Colas Rail Polska sp. z o.o.   ✔       
CTL LOGISTICS sp. z o.o. ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

CTL Północ sp. z o. o ✔   ✔   ✔ 
DB CARGO POLSKA S.A.  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

DB Cargo Spedkol sp. z o.o.       ✔   
Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami 

Wtórnymi „Depol” Sp. z o.o.   ✔       
Ecco Rail sp. z o.o. ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

EP Cargo a.s. ✔ ✔   ✔ ✔ 
Eurasian Railway Carrier sp. z o.o.           

Eurotrans sp. z o.o. ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
Freightliner PL sp. z. o. o. ✔ ✔     ✔ 

Grupa Azoty „KOLTAR” sp. z o.o. ✔ ✔   ✔   
HSL Polska sp. z o.o. ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

IGL sp. z o.o. sp.k.   ✔   ✔   
Inter Cargo sp. z o.o. ✔ ✔ ✔   ✔ 

IRT sp. z o.o. ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
JSW Logistics sp. z o.o. ✔   ✔     

Karpiel sp. z o.o.   ✔     ✔ 
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Przewoźnik 
węgiel kamienny, 

brunatny, ropa naftowa i 
gaz ziemny 

rudy metali i pozostałe 
produkty górnictwa i 

kopalnictwa 

koks, 
brykiety, 
produkty 

rafinacji ropy 
naftowej 

chemikalia, 
produkty 

chemiczne, 
włókna 

sztuczne, 
wyroby z gumy i 

tworzyw 
sztucznych, 

paliwo jądrowe 

metale, 
wyroby 

metalowe 
gotowe (z 

wyłączeniem 
maszyn oraz 

wyposażenia) 

Kolej Bałtycka S.A. ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
Kopalnia Piasku Kotlarnia S.A. ✔ ✔       
Logistics&Transport Company  

sp. z o. o.   ✔       
LOTOS Kolej sp. z o.o. ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

LTE Polska sp. z o.o.       ✔ ✔ 
Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. ✔         

Majkoltrans sp. z o.o.   ✔       
Moris sp. z o.o.         ✔ 

OLAVION sp. z o.o. ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
Omniloko sp. z o.o.   ✔       

Orion Rail Logistics sp. k.  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
ORLEN KolTrans S.A. ✔   ✔ ✔   

PKP CARGO INTERNATIONAL a.s. ✔   ✔     
PKP CARGO S.A. ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. ✔ ✔     ✔ 
PKP Energetyka           

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa 
sp. z o. o. ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Przedsiębiorstwo Napraw i 
Utrzymania Infrastruktury Kolejowej 

w Krakowie sp. z o.o. 
          

POL-MIEDŹ TRANS sp. z o.o. ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
POZ BRUK sp.j.   ✔       

Pomorskie Przedsiębiorstwo 
Mechaniczno-Torowe sp. z o.o.   ✔       

Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych 
KOLPREM sp. z o.o ✔ ✔ ✔   ✔ 

Rail Cargo Carrier - Poland sp. z o.o.     ✔ ✔ ✔ 
Rail Polska sp. z o.o. ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Rail STM sp. z o.o. ✔ ✔ ✔   ✔ 
Railpolonia sp. z o.o.   ✔       

SILVA LS sp. z o.o.       ✔   
SKPL Cargo sp. z o.o.   ✔       

STK S.A. ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
Swietelsky Rail Polska Sp. z o.o.   ✔       

Tabor Rail sp. z o.o. ✔ ✔       
TKP Silesia sp. z o.o. sp.k    ✔     ✔ 

TORPOL S.A.   ✔     ✔ 
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przewoźnik 
węgiel kamienny, 

brunatny, ropa naftowa i 
gaz ziemny 

rudy metali i pozostałe 
produkty górnictwa i 

kopalnictwa 

koks, 
brykiety, 
produkty 

rafinacji ropy 
naftowej 

chemikalia, 
produkty 

chemiczne, 
włókna sztuczne, 
wyroby z gumy i 

tworzyw 
sztucznych, 

paliwo jądrowe 

metale, 
wyroby 

metalowe 
gotowe (z 

wyłączeniem 
maszyn oraz 

wyposażenia) 

TRAKCJA S.A.    ✔     ✔ 
TRANSCHEM sp. z o.o.     ✔ ✔   
WISKOL sp. z.o.o sp.k   ✔     ✔ 

Zakład Inżynierii Kolejowej sp. z o.o.   ✔   ✔ ✔ 
ZUE S.A.   ✔       

Żwirownia DOLATA  
Beton DOLATA 

Agnieszka Dolata 
  ✔       

Towary kwalifikowane do grupy „Węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny” były 

przewożone przez 36 przewoźników. W przypadku grupy „Rudy metali, produkty górnictwa 

i kopalnictwa” liczba przewoźników realizujących takie przewozy wyniosła 56. Produkty z grupy 

koksu, brykietów oraz produkcji rafinacji ropy naftowej przewoziło łącznie 27 przewoźników, towary 

zakwalifikowane do grupy związanej z produktami takimi jak chemikalia - 29 przewoźników, natomiast 

metale, wyroby metalowe gotowe 35 przewoźników. 
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3. Podsumowanie 
Analiza grup towarów przewożonych w 2020 r. potwierdza dotychczasowe, jak i wskazuje nowe 

trendy transporcie kolejowym. Przede wszystkim zmniejszają się przewozy towarów w grupach 

ładunków związanych z branżą energetyczną, przemysłem ciężkim oraz materiałów na potrzeby 

modernizacji i rozwoju infrastruktury. W tych grupach wystąpiły największe spadki w wartościach 

bezwzględnych podstawowych parametrów eksploatacyjnych. Trend spadkowy jest szczególnie 

widoczny w przewozach węgla kamiennego, którego masa wyniosła niecałe 81 mln ton, podczas gdy 

na początku drugiej dekady XXI wieku była zbliżała się do 100 mln ton. W kolejnych latach 

prognozowane są dalsze spadki w przewozach węgla, co oznacza dla przewoźników realizujących takie 

usługi konieczność dostosowania się do zmian w popycie i rozwijania  przewozów innych grup 

towarów.  

W przewozach kruszyw nie można wskazać jednolitego trendu, gdyż wielkości są zmienne. 

Ma to związek z wahaniami w zapotrzebowaniu na przewozy, które uzależnione jest od tempa 

realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Stąd też po okresie wzrostu, zwłaszcza w 2018 r., w kolejnych 

dwóch latach obserwowany jest spadek przewozu kruszyw. Wzrost inwestycji w ramach nowej 

perspektywy unijnej, a także takie programy jak Kolej Plus czy budowa nowych odcinków linii 

w ramach projektu CPK, może w kolejnych latach spowodować, że udział przewozu tych ładunków 

będzie znowu wzrastał. Warto tu zwrócić uwagę na  nowych przewoźników kolejowych, którzy 

są powiązani z dużymi firmami z sektora budownictwa i  wydobycia kruszyw. Powołanie nowych 

podmiotów do realizacji przewozów kolejowych na potrzeby własne wskazuje na rosnące koszty 

zakupu usług transportowych i potwierdza konieczność optymalizacji kosztów. 

Stosunkowo stabilnymi sektorami przewozów ładunków są te związane z produkcją chemiczną 

oraz wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych. Zapotrzebowanie na transport ładunków tego rodzaju 

jest zgłaszane przez  określone gałęzie przemysłu. W przypadku produktów z grupy metali i wyrobów 

metalowych popyt na usługi transportowe zależy od największych producentów i odbiorców w tej 

branży. Procesy przetwórstwa metali i  produkcji wyrobów metalowych warunkują popyt na przewóz 

węgla czy koksu wykorzystywanego jako surowiec energetyczny.  

Jednym z najbardziej interesujących segmentów przewozów towarowych jest transport intermodalny. 

W  2020 r. po raz kolejny odnotowano wzrost udziału grup towarów w intermodalnym transporcie 

kolejowym: towary nieidentyfikowalne (15,8% wg masy), maszyny i urządzenia elektryczne 

(36,9% wg masy) i sprzęt transportowy (7,6% wg masy). W tych grupach rola przewozów 

międzynarodowych jest dominująca i wynosi ok. 80-90%. Ten trend będzie obserwowany 

w najbliższych latach. Przewozy intermodalne, a zwłaszcza te o charakterze międzynarodowym, będą 

miały w przyszłości coraz większy udział w rynku. W tym segmencie przed firmami otwierają się nowe 

możliwości, między innymi w zakresie transportu produktów spożywczych, jak również szerszego 

rozwoju w Polsce centrów dystrybucyjnych, obsługujących sąsiadujące kraje. Dodatkową szansą dla 

transportu kolejowego jest wdrożenie zaleceń Europejskiego Zielonego Ładu w zakresie wyrównania 

przewozów w transporcie drogowym i kolejowym.  
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Tab. 6. Klasyfikacja NST 2007 

sekcja Opis 

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

02 Węgiel kamienny i brunatny; ropa naftowa i gaz ziemny 

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

04 Produkty spożywcze, napoje i tytoń 

05 Wyroby włókiennicze i odzieżowe; skóra i produkty skórzane 

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

07 Koks, brykiety, produkty rafinacji ropy naftowej 

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

09 Inne niemetaliczne wyroby mineralne 

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

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

12 Sprzęt transportowy 

13 Meble; inne wyroby, gdzie indziej niesklasyfikowane 

14 Surowce wtórne; odpady miejskie i inne odpady 

15 Listy, paczki 

16 Wyposażenie i materiały wykorzystywane w transporcie towarów 

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

18 Towary pogrupowane: zbiór różnych rodzajów towarów transportowanych razem 

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

20 Inne towary gdzie indziej niesklasyfikowane 
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