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1. Wstęp 
Perspektywa zwrotu z inwestycji taborowych z uwagi na jego wysoki koszt należy zdecydowanie 

do długoterminowych.  Dostosowane do aktywności przewozowej spółki pojazdy pozwalają jednak 

również na duże oszczędności związane z utrzymaniem i użytkowaniem. Wykonując usługi 

transportowe z wykorzystaniem lokomotyw i wagonów o dużej niezawodności, przewoźnik zmniejsza 

ryzyka związane z wystąpieniem awarii, niepunktualnością lub niewykonaniem usługi z powodu 

np. konieczności naprawy taboru.  

Urząd Transportu Kolejowego przyjrzał się aktualnej sytuacji na rynku, badając ilostan taboru, 

jego średni wiek, dostępność oraz zestawiając z planami inwestycji przewoźników do 2023 r.  

 

2. Struktura taboru kolejowego przewoźników towarowych 
W stosunku do stanu na koniec roku 2016, według danych przewoźników towarowych dotyczących 

taboru pozostającego w ich dyspozycji, na koniec 2017 r. zanotowano spadek zarówno liczby 

lokomotyw (o 284 szt.), jak i wagonów (o 868 szt.)  

 

Tab. 1. Liczba taboru trakcyjnego i wagonowego przewoźników towarowych w latach 2012-2017 
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Średni wiek lokomotyw na koniec 2017 r. wyniósł 36,9 roku. Wartość ta wzrosła w stosunku do roku 

poprzedzającego o 0,8 roku. Średni wiek taboru wagonowego wyniósł natomiast 30,3 roku 

(wartość wzrosła o 0,1 roku). 

Przewoźnicy zadeklarowali, że dysponują 90 849 wagonami. W tej liczbie znajdują się również wagony, 

które nie mogą z różnych przyczyn poruszać się po torach, a także wagony niezarejestrowane w Polsce. 

Do przedstawienia ilostanu oraz wieku taboru zarejestrowanego w Polsce, którego stan umożliwia 

eksploatację na liniach kolejowych, wykorzystano dane z rejestru NVR (ang. National Vehicle 

Register). Na 17 kwietnia 2018 r. w bazie zarejestrowanych było 88 464 wagonów spełniających 

to kryterium.  

Rys. 1. Podział wagonów towarowych na kategorie wiekowe 

 

Tab. 2. Podział wagonów towarowych wg dat produkcji – rosnąco wg udziału 

 

Przedstawione dane ukazują niewielki udział nowego taboru u przewoźników towarowych. 

86% taboru wagonowego stanowią bowiem pojazdy mające ponad 20 lat.  
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W 2017 r. wskaźnik wykorzystania lokomotyw 1  wzrósł uzyskując wartość 48,4%  

(44,2% w roku 2016). Oznacza to, że pomimo starzenia się tego rodzaju pojazdów poprawiła się 

efektywność ich wykorzystania i organizacja pracy. Według deklaracji przewoźników  

na 31 grudnia 2017 r. 1 269 lokomotyw było trwale bądź czasowo wyłączonych z eksploatacji 

(36,8% ogółu – spadek o 1,4 p. p.). W 2017 r. stopień wykorzystania wagonów zmniejszył się natomiast 

o 3,1 p.p. do poziomu 71,9%. 

Rys. 2. Wykorzystanie lokomotyw i wagonów w latach 2011-2017 wg dobowego ilostanu 

 

 

3. Inwestycje w tabor towarowy do 2023 r. 
W celu określenia planów taborowych do 2023 r., w listopadzie 2017 r. UTK zwrócił się 

do największych polskich przewoźników kolejowych z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej ich 

planowanych inwestycji. Dane przekazało osiem spółek, które w 2017 r. wykonały łącznie ponad 

80% ogółu pracy przewozowej: 

1. PKP Cargo S.A. 

2. Lotos Kolej Sp. z o.o. 

3. PKP LHS Sp. z o.o. 

4. DB Cargo Polska S.A. 

5. CTL Logistics Sp. z o.o. 

6. ORLEN KolTrans Sp z o.o. 

7. Pol-Miedź Trans Sp. z o.o. 

8. PUK Kolprem Sp. z o.o. 

                                                                            

1 Wskaźnik wykorzystania lokomotyw obliczany w danym roku jest wg następującego wzoru: 

 

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑ℎ 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠𝑖𝑖ó𝑑𝑑 𝑖𝑖𝑑𝑑𝑙𝑙𝑑𝑑𝑠𝑠𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑙𝑙𝑠𝑠𝑒𝑒𝑖𝑖𝑑𝑑𝑠𝑠𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑠𝑠𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑ℎ
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑙𝑙𝑑𝑑𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑑𝑑 𝑟𝑟𝑑𝑑𝑙𝑙𝑠𝑠

 

  

Do lokomotyw eksploatowanych zalicza się lokomotywy, które były w eksploatacji danego dnia, bez względu na czas eksploatacji. Nie wlicza się lokomotyw na stałe 
wyłączonych z eksploatacji oraz nie będących z innych względów eksploatowanych danego dnia (np. ze względu na okresowe przeglądy, czy też naprawy).  
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3.1. Lokomotywy 

Sześciu z ośmiu ankietowanych przewoźników planuje inwestycje w lokomotywy elektryczne. Łączna 

kwota planowanych nakładów to ok. 690 mln zł, co obejmuje zarówno zakup, jak i inne formy 

pozyskania lokomotyw (np. leasing, dzierżawa czy odnowienie posiadanego taboru). Inwestycje 

dotyczą 116 lokomotyw elektrycznych. 

Rys. 3. Planowane do 2023 r. inwestycje w lokomotywy spalinowe i elektryczne (dla ośmiu badanych 
przewoźników). 

 

 

 

W przypadku trakcji spalinowej, sześciu z ośmiu ankietowanych przewoźników planuje zakup 

lokomotyw nowych bądź używanych, leasing, dzierżawę lub odnowienie. Inwestycje mają objąć 

167 spalinowych pojazdów trakcyjnych za kwotę ok. 930 mln zł. 

Biorąc pod uwagę planowany udział inwestycji taborowych wg nakładów na zakup lokomotyw 

do 2023 r., ankietowani przewoźnicy wykazali przewagę liczby lokomotyw spalinowych względem 

lokomotyw elektrycznych.  

 

 

3.2. Tabor wagonowy 

Jeśli chodzi o wagony, ankietowani przewoźnicy kolejowi zaplanowali inwestycje związane z trzema 

typami wagonów: węglarkami, platformami oraz cysternami. Zdecydowanie największą grupę 

wg środków zaplanowanych na inwestycje stanowią platformy z udziałem 57% (za kwotę  

ok. 790 mln). Przewoźnicy planują pozyskanie 1 749 szt. tego typu wagonów. Następną dużą grupę 

stanowią węglarki. Kwota ok. 610 mln zł stanowi 43% wg wielkości środków zaplanowanych 

na inwestycje w tabor wagonowy. Planowane jest uzyskanie 2 612 szt. tego typu wagonów.  

  



 

 

 

7 

Rys. 4. Inwestycje w tabor wagonowy 

 

 

W grupie największych przewoźników, najniższy poziom inwestycji w tabor wagonowy dotyczy 

cystern. Zaplanowano jedynie inwestycje na kwotę ok. 3 mln zł, związane z odnowieniem, dzierżawą, 

modernizacją 70 szt. posiadanego już taboru 

Wybrane dane związane z kosztem pozyskania taboru zostały ustalone na postawie oszacowania 

wykonanego przez podmioty. 

4. Ocena skali inwestycji taborowych 
Aby ocenić skalę inwestycji taborowych, należy zestawić ilostan posiadanego przez przewoźników 

taboru należących do ankietowanych z zakresem inwestycji, który zadeklarowali. 

Tab. 3. Ilostan taborowy w zestawieniu z planami taborowymi (szt.) 

  
Lokomotywy 
elektryczne 

Lokomotywy 
spalinowe 

RAZEM 
lokomotywy 

Wagony 
węglarki 

Wagony  
platformy 

RAZEM wagony 
węglarki i platformy 

stan na koniec 2017 r. dla 
wszystkich przewoźników 

towarowych 
1 419 2 030 3 449 58 657 13 158 71 815 

stan na koniec 2017 r. dla 
grupy ankietowanych 

1 269 1 556 2 825 52 668 10 742 63 410 

w tym: 

czasowo i trwale 
wyłączone z 
eksploatacji 

476 703 1 179 12 177 3 195 20 372 

czynne 793 853 1 646 40 491 7 547 43 038 

PLAN do 2023 r. dla grupy 
ankietowanych 

116 167 

 
283 

z czego: 
40 – zakup używanych 
14 – zakup nowych 
17 – modernizacja 
181 – odnowienie  
5 – leasing 
26 – dzierżawa 

2 612 1 749 

4 361 
z czego: 
100 – zakup używanych 
3684 – zakup nowych 
62 – odnowienie 
75 – leasing 
440 – dzierżawa 
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Analizując rozmiar inwestycji taborowych, należy wziąć pod uwagę, że: 

• przewoźnicy eksploatują tylko część posiadanego taboru; 

• przewoźnicy planując inwestycje, będą również odnawiać posiadany już tabor, co zwiększy 
udział  sprawnego taboru,  lecz nie zwiększy średniego wieku.  

Rys. 5. Skala inwestycji w porównaniu do obecnego ilostanu taboru - lokomotywy elektryczne 

 

Jeśli chodzi o lokomotywy elektryczne, w posiadaniu ankietowanych przewoźników było 1 269 szt. 

(89%) z ogólnej  liczby 1 419 szt. Z tej liczby 62% stanowiły lokomotywy w stanie umożliwiającym 

eksploatację (793 szt.). Planowane inwestycje obejmą 116 lokomotyw, z czego: 

• 82 szt. dotyczyć będzie odnowienia posiadanego już elektrycznego taboru trakcyjnego; 

• 20 szt. obejmie dzierżawa; 

• 9 szt. dotyczyć będzie zakupu nowych pojazdów; 

• 5 szt. zostanie objętych leasingiem. 

Inwestycja w lokomotywy elektryczne w zadeklarowanym zakresie nie wpłynie znacząco na rynek. 

Co najmniej 71% z pojazdów objętych inwestycjami dotyczy lokomotyw posiadanych przez 

przewoźników (lokomotywy, dla których zaplanowane jest odnowienie). Należy zakładać, że pojazdy 

te tylko w pewnym stopniu powiększą obecny ilostan taboru eksploatowanego ponieważ część z nich 

zastąpi pojazdy, które są obecnie w ostatniej fazie eksploatacji.  

Stosunkowo nieduża liczba planowanych nowych lokomotyw wynika z faktu, że do transportu 

krajowego nie wykorzystującego dużych prędkości nie są konieczne nowe lokomotywy 

wielosystemowe, których koszt zakupu sięga kilkunastu milionów złotych. 

Należy zakładać, że największą wartością dodaną inwestycji w lokomotywy elektryczne do 2023 r. 

będzie podniesienie dostępności tych pojazdów. 
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Rys. 6. kala inwestycji w porównaniu do obecnego ilostanu taboru - lokomotywy spalinowe 

 

W odróżnieniu od lokomotyw elektrycznych lokomotywy spalinowe zapewniają możliwość transportu 

towarów na całej sieci, w tym na odcinkach niezelektryfikowanych stanowiących w 2017 r. 39% linii 

kolejowych. Inwestycje w tego typu tabor powinny mieć na celu zwiększenie rentowności przewozów 

oraz zmniejszenie emisji szkodliwych dla środowiska spalin.  

W przypadku lokomotyw spalinowych, ich odsetek dla ankietowanych podmiotów w stosunku 

do liczby ogółem wynosi 77% (1 556 szt.). Z tej liczby 853 szt. to lokomotywy nie wyłączone ani 

czasowo ani trwale z eksploatacji (55%).  

Planowane do 2023 r. inwestycje obejmują 167 lokomotyw spalinowych, z czego : 

• 99 szt. zostanie odnowione; 

• 40 szt. zostanie zakupione jako używane; 

• 17 szt. zostanie zmodernizowane; 

• 6 szt. zostanie wydzierżawione; 

• 5 szt. zostanie zakupione jako nowe. 

W mniejszym stopniu niż w przypadku lokomotyw elektrycznych, inwestycje w tabor spalinowy będą 

opierać się na odnowieniu (w tym przypadku 59% z ogółu lokomotyw spalinowych objętego 

inwestycjami). 10% lokomotyw zostanie zmodernizowanych, co poprawi ich podstawowe parametry. 

Zakup lokomotyw nowych to tylko 3% z zaplanowanych inwestycji.  

Warto podkreślić, że zarówno w przypadku lokomotyw spalinowych jak i elektrycznych, zakres 

planowanych inwestycji nie będzie miał dużego znaczenia dla średniego wieku taboru. Należy również 

pamiętać, że aby mógł nastąpić maksymalny zwrot z inwestycji w lokomotywy, infrastruktura powinna 

zapewniać przepustowość oraz optymalne parametry (np. prędkość maksymalna, naciski na oś). 



 

 

 

10 

Rys. 7. Skala inwestycji w porównaniu do obecnego ilostanu taboru - wagony węglarki 

 

 

 

Ze względu na strukturę przewożonych ładunków, w której dominują ładunki masowe, węglarki 

są podstawowym typem wagonów wykorzystywanych w kolejowych przewozach towarowych. 

Charakteryzują się one stosunkowo prostą konstrukcją, dzięki której po naprawie głównej praktycznie 

odzyskują one właściwości taboru nowego. Mniejsze znaczenie ma tu więc wiek wagonu, większe 

natomiast utrzymanie właściwego stanu technicznego, co wymaga ciągłych nakładów. 

Pośród 58 657 węglarek w posiadaniu przewoźników kolejowych, 52 668 szt. (90%) stanowią wagony 

należące do ankietowanych przewoźników. Z tej liczby 40 491 szt. stanowią wagony sprawne (77%). 

Planowany zakres inwestycji dotyczy 2 612 węglarek, z czego: 

• 2 250 szt. zostanie zakupione przez przewoźników jako nowy tabor; 

• 62 szt. zostanie odnowionych; 

• 300 szt. będzie dzierżawione. 

W przypadku tej skali inwestycji w tabor nowy (86%), obniżeniu ulegnie średni wiek węglarek, 

co równocześnie podniesie ich dostępność, która jest szczególnie istotna w przypadku gdy prace 

modernizacyjne wydłużają obieg tego taboru. 

 

 

 



 

 

 

11 

Rys. 8. Skala inwestycji w porównaniu do obecnego ilostanu taboru - wagony platformy 

 

 

 

Wagony platformy to tabor, na który ze względu na dynamicznie rozwijające się przewozy 

intermodalne w ostatnich latach wzrosło zapotrzebowanie. W porównaniu np. do węglarek ten typ 

taboru jest droższy, szczególnie w przypadku wagonów o dużych możliwościach przewozowych. 

Wśród 13 158 platform będących w dyspozycji przewoźników towarowych, 10 742 szt. to tabor 

ankietowanych przewoźników (82%). Planowany zakres inwestycji dotyczy 1 749 wagonów platform, 

z czego: 

• 1 434 szt. zostanie zakupionych jako nowy tabor (82%); 

• 140 szt. zostanie wydzierżawionych (8%); 

• 100 szt. zostanie zakupionych jako tabor używany (6%); 

• 75 szt. zostanie wyleasingowanych (4%). 

Inwestycja w platformy znacznie polepszy ich stan jakościowy i ilościowy. Skala inwestycji odpowiada 

potrzebom rynku w zakresie pozyskania tego typu taboru, szczególnie w sytuacji dużego tempa 

rozwoju transportu intermodalnego. 
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5. Podsumowanie 
Szeroko zakrojone inwestycje do 2023 r. pomogą zwiększyć dostępność taboru. Inwestycje 

nie wprowadzą natomiast diametralnej zmiany dotyczącej unowocześnienia parku taborowego 

przewoźników towarowych. Wyjątek będą stanowić planowane nakłady na platformy intermodalne, 

których zakres powinien odpowiedzieć na aktualne, duże zapotrzebowanie. Warto zauważyć, 

że przewagą nowego taboru, jest to, że będzie można wykorzystać go efektywniej ze względu 

na dłuższe przebiegi między przeglądami oraz w przypadku lokomotyw lepszą wydajnością 

i parametrami takimi jak moc i prędkość maksymalna. 

Warto podkreślić, że ze względu na ich dużą kosztochłonność planowane inwestycje taborowe mają 

umiarkowany zakres, wynikający z sytuacji na rynku. Przewoźnicy opierają funkcjonowanie swojego 

parku taborowego na różnych formach pozyskiwania pojazdów i wagonów: odnowienie taboru już 

posiadanego, zakup nowego, leasing czy dzierżawa. Szczególnie te dwie ostatnie formy pozwalają, 

mimo kosztów z nimi związanymi, na większą elastyczność przewoźnika przy odnawianiu swojego 

parku taborowego. 

Planowanie inwestycji taborowych musi uwzględniać prognozy sytuacji rynkowej w najbliższych 

latach. Pozycja konkurencyjna kolejowego transportu towarowego będzie silniejsza w następstwie 

realizacji remontów i modernizacji infrastruktury. Dzięki krótszym czasom przejazdu kolej będzie 

w stanie zapewnić lepszą ofertę oraz bardziej racjonalnie wykorzystywać i zarządzać swoim taborem. 

Nowe i zmodernizowane lokomotywy oraz wagony w najbliższych latach pozwolą na realizację 

przewozów w sposób bardziej efektywny i ekonomiczny. 
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