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Szanowni Państwo, 

w ostatnich latach wzrosła dość znacząco liczba przewoźników kolejowych. W samym 2020 r. przez 
Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego prowadzonych było 15 postępowań administracyjnych 
w sprawie udzielenia licencji i wydanych zostało 11 nowych uprawnień dla przewoźników. 
Zwiększona liczba podmiotów realizujących przewozy na sieci kolejowej to z jednej strony wzrost 
konkurencji na torach, ale z drugiej potrzeba większego nadzoru i monitorowania przez UTK 
zarówno w obszarze regulacji jak i bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. 

Jakie motywacje kierują przedsiębiorcami, by stać się przewoźnikiem kolejowym? Z jakich sektorów 
gospodarki wywodzą się „nowi” przewoźnicy, dlaczego wystąpili o licencje na przewozy koleją? 
Między innymi na te pytania odpowiedzi można znaleźć w naszym opracowaniu. 

Analiza oparta jest o wyniki monitorowania rynku prowadzonego przez UTK oraz badanie 
ankietowe przesłane do 53 podmiotów. Są to przedsiębiorstwa, które funkcjonują już na rynku 
kolejowym, jak również takie, które dopiero starały się o uprawnienia na przewozy w transporcie 
kolejowym. 

Składam na Państwa ręce raport, który przedstawia sytuację na rynku przewoźników kolejowych. 
Mam nadzieję, że publikacja spotka się z Państwa zainteresowaniem. 

 

 

Z wyrazami szacunku 
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1. Wstęp 
Celem opracowania było przedstawienie sytuacji przedsiębiorców, którzy w latach 2013-2020 otrzymali 

licencję przewoźnika kolejowego lub starali się o uzyskanie uprawnienia. W analizie starano się sprawdzić 

jakie motywacje kierowały właścicielami lub zarządzającymi podmiotami, które skłoniły do podjęcia 

działalności w zakresie realizacji przewozów kolejowych rzeczy, w jakich obszarach planowali 

funkcjonować.  

Badanie zostało przeprowadzone wielowymiarowo i obejmowało: 

• analizę ogólnodostępnych informacji dotyczących przedsiębiorstw, 

• analizę podstawowych danych statystycznych opartą na dostępnych danych dostarczanych 
do UTK przez podmioty w ramach obowiązku sprawozdawczego, 

• wywiady telefoniczne z podmiotami, 

• badanie ankietowe z wykorzystaniem ankiety internetowej (przeprowadzone w okresie sierpień 

– wrzesień 2020 r.) skierowane do 53 przedsiębiorstw. 

Narzędzie badawcze w postaci ankiety obejmowało swoim zakresem cztery obszary: 

• informacje ogólne dotyczące wykonywanej działalności, jej zakresu oraz zidentyfikowanych 
barier występujących na rynku przewozów kolejowych, 

• informacje dotyczące planowanej działalności, 

• prognozy dotyczące obszarów rozwoju transportu kolejowego, 

• opinie w formie swobodnej wypowiedzi. 

W opracowaniu zawarto również informacje dotyczące sytuacji w Polsce na tle najważniejszych rynków 

kolejowych Europy. Przedstawiono dane na temat liczby licencji przewoźników funkcjonujących 

w krajach europejskich (na podstawie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej) oraz dane dotyczące pracy 

przewozowej wygenerowanej w krajach zrzeszonych w IRG – Rail.



 

 

 
1. Informacje podstawowe  
W latach 2013 – 2020 o licencję na przewozy osób oraz świadczenie usług trakcyjnych ubiegało się 58 

podmiotów (tabela nr 1 prezentuje stan na dzień 31 grudnia 2020 r.). Wydanych zostało:   

• 56 uprawnień do przewozu rzeczy, 

• 43 uprawnienia na realizację usług trakcyjnych (w tym jeden podmiot posiady tylko i wyłącznie 
uprawnienie do świadczenia usług trakcyjnych), 

• 8 uprawnień do przewozu osób. 

Ponadto w tej grupie: 

• 20 podmiotów wykazało w 2019 r. przewiezienie towarów (na podstawie masy), 

• 22 podmioty zrealizowały przewozy w okresie styczeń – sierpień 2020 r. 

W 2019 r. przewoźnicy z badanej grupy przetransportowali ponad 12,2 mln ton, wykonując ponad 3,5 mld 

tono-km pracy przewozowej, co stanowiło udział odpowiednio 5% wg masy i 6% wg pracy przewozowej 

w ogóle rynku towarowych przewozów kolejowych. W 2020 r. (w okresie od stycznia do sierpnia) spółki 

te przewiozły 11,9 mln ton generując nieco ponad 3 mld tonokilometrów. Poniższe dwie tabele zawierają 

podstawowe dane o  badanych przewoźnikach kolejowych. Przewoźnicy ci obsługiwali wiele rodzajów 

przewozów - od transportu pomiędzy granicznymi stacjami Polski z Białorusią, Czechami i Słowacją 

poprzez przewóz materiałów masowych takich jak węgiel czy kruszywa, aż po najlepiej rozwijający się 

w ostatnich latach segment przewozów intermodalnych. Kilka przedsiębiorstw jest częścią większych 

grup kapitałowych, również reprezentujących branże budownictwa, w tym budownictwa kolejowego. 

Wśród nowych przewoźników jest również firma z branży spożywczej. Analizowane podmioty dysponują 

flotą ponad 230 lokomotyw trakcyjnych i manewrowych oraz ponad 3500 wagonów kolejowych. 

Rys. 1. Podstawowe dane dotyczące przewoźników kolejowych, którzy otrzymali licencje w latach 
2013 - 2020 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UTK. 
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Tab. 1.  Przewoźnicy kolejowi wraz z rodzajem otrzymanej licencji w latach 2013 - 2020 

l.p. przewoźnik 
licencja  

na przewóz 
osób 

licencja 
 na przewóz 

rzeczy 

usługi 
trakcyjne 

rok udzielenia licencji 

1 PCC Intermodal S.A.   x x 2013 
2 EUROTRANS sp. z o.o.   X   2013 
3 Moris sp. z o.o.   X   2013 
4 Ecco Rail sp. z o.o.   X X 2013 
5 OT Rail sp. z o.o. *   X X 2013 
6 Barter S.A.   X X 2013 
7 SKPL Cargo sp. z o.o. X X X 2013 
8 Railtrans Logistics sp. z o.o.   X X 2014 
9 Stanisław Głowacz  F.H.U. JMS     X 2014 

10 SWIETELSKY Rail Polska sp. z o.o.   X   2014 
11 Track Tec Logistics sp. z o.o.   X X 2014 
12 Cargo PTT sp. z o.o. sp.k. X X X 2014 
13 Track Tec Rail sp. z o.o.   X X 2014 
14 Railpolonia sp. z o.o. X X X 2014 
15 LOGISTICS & TRANSPORT COMPANY sp. z o.o.   X X 2015 
16 LTE Polska sp. z o.o.   X X 2015 
17 Olavion sp. z o.o. X X X 2015 
18 PRT TORREMS sp. z o.o.   X X 2015 
19 Cargo-Polska sp. z o.o.  x X X 2015 
20 Mobil Lok Servis sp. z o.o. X X X 2015 
21 Rail STM sp. z o.o.   X X   2015 
22 B.R.S. sp. z o.o.   X   2016 
23 Bartex Plus sp. z o.o.   X   2016 
24 Colas Rail Polska sp. z o.o.   X   2016 
25 Omniliko sp. z o.o.   X X 2016 
26 ORION Rail Logistics sp. z o.o. sp.k.   X X 2016 
27 PROTOR sp. z o.o. sp.k.   X X 2016 
28 Trainspeed sp. z o.o.   X X 2016 
29 Alza Cargo sp. z o.o.   X X 2017 
30 Budimex Kolejnictwo S.A.   X X 2017 
31 Laude Smart Intermodal S.A.   X X 2017 
32 TKP Silesia sp. z o.o. sp.k.   X X 2017 
33 "Żwirowania DOLATA""Beton DOLATA"    X   2018 
34 Eurasian Railway Carrier sp. z o.o.   X X 2018 
35 Mega-Met Polska sp. z o.o. sp.k.   X X 2018 
36 Silva LS sp. z o.o.   X   2018 
37 TKOL sp. z o.o.   X X 2018 
38 Cedrob Cargo sp. z o.o.   X   2019 
39 CL Cargo Logistics sp. z o.o.   X X 2019 
40 Cognor S.A.   X   2019 
41 FDM-REW Damian Żur   X X 2019 
42 GT Rail sp. z o.o.   X X 2019 
43 IRT sp. z o.o.   X X 2019 
44 Railtrans Poland sp. z o.o. sp.k. X X X 2019 
45 Stalserwis Batory sp. z o.o.   X   2019 
46 CMC Poland sp. z o.o. **   X   2019 
47 ALUSTA S.A.    x x 2020 
48 CLIP INTERMODAL sp. z o.o.   X X 2020 
49 G&G Train Polska sp. z o.o. sp.k.   x x 2020 
50 GB Rail sp. z o.o.    x x 2020 
51 IGL sp. z o.o.    X X 2020 
52 RuG Polska sp. z o.o.   X X 2020 
53 Bahnoperator Polska sp. z o.o.    x x 2020 
54 T&C sp. z o.o.   x x 2020 
55 OST-WEST Logistic Poland sp. z o.o.   x   2020 
56 “Newag” S.A.   x x 2020 
57 KUK – Kompleksowe Usługi Kolejowe sp. z o.o.   x x 2020 
58 UTS Expert sp. z o.o. ***         

 Legenda: * - licencja cofnięta; ** - licencja cofnięta; *** - wniosek bez rozpatrzenia 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UTK. 
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Tab. 2. Udziały rynkowe w masie przewiezionych towarów i pracy przewozowej w 2019 r. i w okresie 
styczeń – sierpień 2020 r. wśród badanych przewoźników którzy wykonywali przewozy w tym 
okresie 

l.p. przedsiębiorstwo 
masa - udział 

praca przewozowa - 
udział 

2019 (I-VIII) 2020 2019 (I-VIII) 2020 

1 Agnieszka Dolata"Żwirowania DOLATA""Beton DOLATA"  0,3% 2,8% 0,2% 3,3% 

2 Alza Cargo sp. z o.o. 3,5% 4,1% 4,9% 4,7% 

3 Barter S.A. 4,8% 3,6% 0,3% 0,4% 

4 Bartex Plus sp. z o.o. 0,1% 4,7% 0,0% 7,4% 

5 Budimex Kolejnictwo S.A. -   0,1% -   0,1% 

6 Cargo PTiP sp. z o.o. sp.k. 0,7% 0,0% 0,1% 0,0% 

7 Colas Rail Polska sp. z o.o. 5,8% 3,6% 7,0% 4,7% 

8 Ecco Rail sp. z o.o. 11,3% 10,3% 12,9% 14,4% 

9 Eurasian Railway Carrier sp. z o.o. 0,6% 5,7% 0,3% 0,6% 

10 EUROTRANS sp. z o.o. 7,7% 6,8% 0,4% 0,4% 

11 IRT sp. z o.o. -   4,3% -   0,1% 

12 LOGISTICS & TRANSPORT COMPANY sp. z o.o. 9,0% 4,4% 13,7% 7,6% 

13 LTE Polska sp. z o.o. 13,9% 9,9% 15,9% 10,7% 

14 Moris sp. z o.o. 0,7% 0,3% 0,3% 0,1% 

15 OLAVION sp. z o.o. 6,6% 5,1% 13,0% 8,6% 

16 Omniliko sp. z o.o. 0,6% 0,1% 0,1% 0,0% 

17 ORION Rail Logistics sp. z o.o. sp.k 6,3% 6,0% 2,1% 4,0% 

18 PCC Intermodal S.A. 17,0% 14,6% 18,7% 19,1% 

19 Rail STM sp. zo.o.  -   4,1% -   4,7% 

20 Railpolonia sp. z o.o. 8,5% 7,4% 9,5% 8,6% 

21 SKPL Cargo sp. z o.o. 1,3% 1,0% 0,1% 0,1% 

22 SWIETELSKY Rail Polska sp. z o.o. 1,1% 1,0% 0,5% 0,4% 

23 TKOL Sp. z o.o. 0,1% - 0,02% -   

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przewoźników. 

Rys. 2. Udział badanych spółek w przewiezionej masie towarów w 2020 r. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przewoźników. 

Wśród 23 podmiotów, które w 2019 r. zrealizowały przewozy towarowe w przypadku sześciu średnia 

odległość przewozu kształtowała się na poziomie poniżej 100 km, w przypadku pięciu w przedziale 100 -

200 km, siedmiu przewoźników realizowało przewozy w przedziale 200-400 km, natomiast przewozy 

pozostałych pięciu przekraczały średnio 400 km. Jeden z nich osiągnął poziom średniej odległości 

powyżej 550 km, realizując przewozy na bardzo długich dystansach sięgających prawie 1000 km (trasa 
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Świnoujście – Muszyna pokonana ze średnią prędkością 31,5 km/h). Z łącznej liczby 1800 pociągów 

uruchomionych przez tę spółkę ponad 600 pociągów znacznie przekroczyło dystans 500 km. 

Rys. 3. Udział badanych spółek w liczbie zrealizowanych tras ze względu na średnią odległość 
przewozu w 2019 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przewoźników. 

Jedenastu spośród badanych przewoźników w 2019 r. świadczyło usługi trakcyjnej (UPT). Liderem pod 

względem  wielkości wygenerowanej pracy (roboczogodzin) jest spółka Logistics & Transport Company 

sp. z o.o. z udziałem na poziomie 32% wśród badanych. Na drugiej pozycji uplasował się Cargo PTT 

z udziałem ponad 21 % roboczogodzin wygenerowanych przez prace pojazdów trakcyjnych wraz 

z drużynami. Trzecie miejsce zajmuje Trainspeed, która realizująca obie usługi w ramach UPT (praca 

pojazdów trakcyjnych wraz z maszynistami oraz samych maszynistów). 

Rys. 4. Udział badanych przewoźników pod względem wygenerowanego przez nich czasu pracy 
w ramach UPT z podziałem na rodzaj (pojazdy trakcyjne z drużyną, same drużyny trakcyjne) 
w 2019 r.  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przewoźników. 
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Na tle całego rynku usług UPT badani przewoźnicy posiadali w 2019 r. ponad 70% udziału w ogóle 

wykonanych roboczogodzin w zakresie świadczenia usług pojazdami trakcyjnymi wraz z maszynistami 

oraz ok. 25% w obszarze świadczenia usług (samych maszynistów) bez pojazdów trakcyjnych. 

Urząd Transportu Kolejowego bada rynek przewoźników kolejowych pod względem stanu 

bezpieczeństwa. Szczegółowe informacje zawarte są w corocznym raporcie w sprawie bezpieczeństwa 

dostępnym na stronach UTK. Istotnym wskaźnikiem w tym zakresie dla przewoźników towarowych jest 

liczba nieprawidłowości stwierdzanych w ramach dokonywania czynności nadzorczych. W 2019 r. liczba 

ta wyniosła ogółem 3 482 nieprawidłowości wykazanych w 1233 kontrolach. Wśród badanych 

przewoźników w 2019 r. ww. liczba kształtowała się na poziomie 212 nieprawidłowości.  

Jednak sama liczba nieprawidłowości nie daje pełnego obrazu stanu bezpieczeństwa rynku kolejowego. 

Dla lepszego zrozumienia stanu bezpieczeństwa rynku stosowany jest wskaźnik nieprawidłowości, 

będący ilorazem liczby nieprawidłowości stwierdzanych podczas działań nadzorczych i liczby działań 

nadzorczych w badanym okresie. Wartość wskaźnika dla całego rynku w 2019 r. wyniosła 2,82, a dla 

przewoźników towarowych natomiast 4,62 (994 nieprawidłowości wykazanych podczas 215 kontroli.). 

Wartość wskaźnika dla badanych przewoźników towarowych  w 2019 r. wyniosła 4,84. Wskaźnik 

bezpieczeństwa dla badanych przewoźników jest o ok. 5% wyższy niż dla wszystkich przewoźników 

towarowych. 

Rys. 5. Wskaźnik nieprawidłowości dla: całego rynku kolejowego, przewoźników towarowych oraz 
badanych podmiotów w  2019. 

 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przewoźników. 
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2. Wyniki badania ankietowego 
Badanie przeprowadzone zostało na przełomie sierpnia/września 2020 r. z użyciem ankiety internetowej. 

Obejmowało ono 4 obszary: 

1. Informacje ogólne w zakresie rodzaju prowadzonej działalności (czy przewozy kolejowe 

są dominującą działalnością przedsiębiorcy; jakie usługi w przypadku przedsiębiorstwa są lub 

będą dominujące w zakresie realizacji przewozów kolejowych (UPT czy WPR); informacje 

dotyczące prowadzonej oraz planowanej działalności; odpowiedź na pytanie 

czy przedsiębiorstwo planuje korzystanie ze środków Unii Europejskiej na finansowanie 

obszarów swojej działalności w sektorze towarowych przewozów kolejowych). 

2. Informacje o działalności przewozowej obejmujące podstawowe bariery, problemy 

w prowadzeniu działalności na rynku przewozów kolejowych, odpowiedź na pytanie czy 

i ewentualnie w jakim obszarze planowane są inwestycje. 

3. Prognozy oraz opinie o przyszłości sektora kolejowych przewozów towarowych w latach 2021-

2030. (w szczególności w zakresie segmentów rynku oraz rodzajów przewozu, które według 

ankietowanych będą się rozwijać, a które na rozwój nie mogą liczyć). 

4. Opinie, spostrzeżenia i informacje dotyczące rynku kolejowych przewozów towarowych. 

Zaproszenie do uczestnictwa w badaniu skierowana została do 53 podmiotów. Wskaźnik udzielenia 

odpowiedzi wyniósł 43%. Poniżej przedstawiono wyniki otrzymane w trakcie badania w porządku 

zgodnym z obszarami badawczymi, pytaniami zawartymi w ankiecie. 

Rys. 6. Podział przedsiębiorstw ze względu na to, czy działalność kolejowa jest w ich przypadku 
dominująca 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego. 

Ponad 67% wśród otrzymanych odpowiedzi wskazuje na to, że działalność kolejowa jest lub będzie 

działalnością dominującą. Pozostała jedna trzecia ankietowanych wskazała, że działalność kolejowa 

nie jest dominująca w ich działalności. 
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Rys. 7. Rodzaj działalności planowany do realizacji w ramach otrzymanych licencji 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego. 

36% odpowiedzi wskazuje na to, że świadczenie usług trakcyjnych jest w obszarze zainteresowania 

podmiotów. Większość ankietowanych, 64% wskazała, że planuje realizować przewozy kolejowe rzeczy.  

Tab. 3. Zestawienie najczęściej wskazywanych rodzajów motywacji przedsiębiorstw 
do podejmowania działalności przewozowej, która miała być działalnością dominującą 
w organizacji 

Motywacja/ Pytanie % 

Doświadczenie w branży kolejowej 57,14% 

Dostęp do zasobów technicznych (lokomotywy, wagony) 35,71% 

Atrakcyjność sektora kolejowego oraz potencjał jego rozwoju 35,71% 

Chęć świadczenia usług trakcyjnych dla Klientów 28,57% 

Optymalizacja łańcucha dostaw dla potencjalnych Klientów 28,57% 

Chęć przeniesienia transportu towarów z dróg na kolej 21,43% 

Chęć podjęcia działalności w zakresie obsługi bocznic Klientów 14,29% 

Obsługa grupy kapitałowej (spółki matki lub innych z grupy) 7,14% 

Niezadowalająca jakość usług przewoźników zewnętrznych 7,14% 

Rozszerzenie działalności zagranicznej grupy kapitałowej na rynek polski 7,14% 

Wybór bardziej ekologicznego środka transportu 7,14% 

Łatwość uzyskania licencji oraz certyfikatów 0,00% 

Dostępność taboru kolejowego 0,00% 

Inne 0,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego. 

W przypadku grupy przedsiębiorców, których działalność przewozowa była dominująca, ponad 57% 

odpowiedzi wskazywało na doświadczenie w branży kolejowej, 35,7% wskazało równorzędnie na dostęp 

do zasobów technicznych oraz atrakcyjność sektora. Kolejnym wskazywanym powodem była chęć 

Świadczenie usług 
trakcyjnych

36%
Przewozy kolejowe 

rzeczy
64%
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optymalizacji łańcucha dostaw oraz dążenie do przeniesienia towarów z dróg na kolej. Żadna ze spółek nie 

wskazała jako przyczyny chęci podjęcia działalności z uwagi na dostępność taboru kolejowego, czy 

łatwość uzyskania licencji i certyfikatów. Zaledwie ok. 7% badanych wskazało na aspekt ekologiczny 

transportu kolejowego jako znaczący przy podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu działalności 

przewozowej.   

Tab. 4. Zestawienie najczęściej wskazywanych rodzajów motywacji przedsiębiorstw 
do podejmowania działalności przewozowej, która nie miała być działalnością dominującą 
worganizacji 

Motywacja/Pytanie % 

Chęć rozszerzenia działalności o usługi kolejowe 45,45% 

Optymalizacja łańcucha dostaw (koszty, zarządzanie) 45,45% 

Obsług grupy kapitałowej (spółki matki lub innych z grupy) 36,36% 

Uniezależnienie się od dotychczasowych usługodawców  
(przewoźników kolejowych) 

36,36% 

Niezadowalająca jakość usług przewoźników zewnętrznych 27,27% 

Chęć przeniesienia transportu towarów z dróg na kolej 18,18% 

Chęć podjęcia działalności w zakresie obsługi bocznic klientów 18,18% 

Wybór bardziej ekologicznego środka transportu 18,18% 

Atrakcyjność sektora kolejowego oraz potencjał jego rozwoju 9,09% 

Możliwość pozyskania środków z funduszy UE 0,00% 

Łatwość uzyskania licencji oraz certyfikatów 0,00% 

Zmiany przepisów prawa 0,00% 

Chęć tworzenia łańcucha dostaw opartego na sektorze przewozów 
proekologicznych 

0,00% 

Inne 0,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego. 

W przypadku podmiotów, które postanowiły rozszerzyć działalność o przewozy kolejowe jako kluczowa 

motywacja wskazywana była chęć rozszerzenia działalności o przewozy kolejowe i równorzędna 

optymalizacja łańcucha dostaw w zakresie kosztów oraz zarzadzania. W dalszej kolejności ponad 36% 

respondentów wskazało potrzebę uniezależnienia się od usługodawców, którzy dotychczas świadczyli 

przewozy na ich rzecz i na tym samym poziomie plasowała się chęć obsługi grupy kapitałowej. Niewiele 

mniej przedsiębiorców oceniło jakość usług świadczonych dotychczas przez przewoźników zewnętrznych 

jako niezadowalającą. Na identycznym poziomie jako element motywacyjny wskazano: chęć podjęcia 

działalności w zakresie obsługi bocznic, przeniesienia towarów z dróg na kolej oraz aspekt ekologiczny. 

Zaledwie 9% wskazało na atrakcyjność sektora przewozów kolejowych jako czynnika motywującego. 

Nieistotnymi rodzajami motywacjami są natomiast: zmiana przepisów prawa, możliwość pozyskania 

środków z Unii Europejskiej czy łatwość uzyskania licencji. Udział ładunków, których przewóz stanowi 

aktualnie dominujący udział w działalności przewozowej badanych spółek oraz udział ładunków, których 

transport planowany jest w przyszłości. 
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Tab. 5. Grupy towarowe obsługiwane przez badane podmioty oraz będące w kręgu ich 
zainteresowania w najbliższej przyszłości 

grupy towarowe aktualnie planowane 

Produkty rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybactwa 
i rybołówstwa 

100% 25% 

w tym zboża 33,30% 83,33% 

Węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny 80% 40% 

w tym węgiel kamienny 80% 40% 

Rudy metali i pozostałe produkty górnictwa 
i kopalnictwa 

71,43% 57,14% 

w tym 

rudy żelaza 100% 0% 

kruszywo, piasek, żwir, 
gliny 

86,67% 46,67% 

Produkty spożywcze, napoje i wyroby tytoniowe 100% 0% 

Wyroby włókiennicze i odzież, skóry i produkty 
skórzane 

100% 0% 

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

87,50% 37,50% 

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

83,33% 33,33% 

w tym 
produkty rafinacji ropy 
naftowej 

75% 75% 

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

50% 50% 

Wyroby z pozostałych surowców niemetalicznych 100% 33,33% 

w tym cement, wapno, gips 100% 50% 

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

83,33% 66,67% 

Maszyny, urządzenia, sprzęt elektryczny i 
elektroniczny 

80% 40% 

Sprzęt transportowy 75% 50% 

Meble, pozostałe wyroby gotowe 100% 0% 

Surowce wtórne, odpady komunalne 100% 50% 

Przesyłki listowe oraz paczki i przesyłki kurierskie 100% 0% 

Towary mieszane, bez spożywczych 100% 0% 

Towary nieidentyfikowalne 100% 0% 

Pozostałe towary 60% 40% 

Przewozy intermodalne 57% 57% 

       Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego. 
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Tab. 6. Największe bariery, problemy prowadzenia działalności przewozowej w  towarowych 
przewozach kolejowych w Polsce wskazane przez badanych przewoźników 

Zagadnienie % 

Konkurencja transportu drogowego vs transport kolejowy 56,00% 

Przepustowość 48,00% 

Dostępność wykwalifikowanych pracowników 44,00% 

Koszty dostępu do infrastruktury kolejowej 44,00% 

Regulacje dotyczące sektora przewozów kolejowych 40,00% 

Koszty zakupu energii i paliwa trakcyjnego 32,00% 

Konkurencja wewnątrz sektora kolejowego 28,00% 

Koszty utrzymania i napraw taboru kolejowego 28,00% 

Stan infrastruktury bocznicowej i terminalowej 24,00% 

Wymagania zdrowotne dla zawodów regulowanych 20,00% 

Regulacje prawno - administracyjne 20,00% 

Prędkość pociągów 12,00% 

Długość pociągów oraz nacisk na oś linii kolejowych 12,00% 

Dostępność taboru do zakupu 8,00% 

Liczba bocznic i terminali i kolejowych 8,00% 

Dostępność taboru do wynajmu 4,00% 

Przepustowość bocznic i terminali kolejowych 0,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego. 

Rys. 8. Zainteresowanie wśród badanych przedsiębiorców pozyskaniem finansowania ze środków UE. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego. 

zainteresowany
32%

nie zainteresowany
68%
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Rys. 9. Inwestycje  będące przedmiotem zainteresowania podmiotów w najbliższych latach 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego. 

Według opinii badanych przedsiębiorstw znacznie spadnie zainteresowanie obsługą, wydawało by się 

kluczowych sektorów gospodarki, takich jak przewozy na rzecz  rolnictwa, węgla i produktów pochodnych 

jak i kruszywa, cementu  czy drewna. 

Badane podmioty jako największe bariery w prowadzeniu działalności przewoźnika kolejowego wskazują 

konkurencję transportu drogowego (56% z udzielonych odpowiedzi), przepustowość linii kolejowych, 

brak kadry pracowniczej oraz wysokie koszty dostępu do infrastruktury kolejowej. 40% odpowiedzi 

wskazało również regulacje sektora jako barierę, a 32% koszty zakupu energii trakcyjnej. Najmniejszymi 

barierami wg badanych są natomiast dostęp do taboru oraz przepustowość bocznic i terminali 

przeładunkowych. Ciekawy wynik otrzymano w zakresie parametrów techniczno–organizacyjnych 

dotyczących długości pociągów oraz prędkości. Zaledwie 12% odpowiedzi wskazywało na te parametry 

jako znaczące bariery w prowadzeniu biznesu przewozowego. Jedynie 32% badanych przewoźników 

zadeklarowało chęć korzystania ze środków Unii Europejskiej na rozwój swojej działalności.  

W zakresie planów inwestycyjnych natomiast, aż 80% odpowiedzi wskazuje na chęć zakupu lokomotyw, 

a 60% na zakup wagonów towarowych. Chęć inwestycji w innowacyjne rozwiązania IT deklaruje 32% 

respondentów udzielających odpowiedzi, 24% widzi potrzebę inwestowania w infrastrukturę logistyczną, 

16% w systemy łączności oraz ETCS. 

Kolejnym badanym obszarem była ocena perspektyw rozwoju i przyszłości rynku towarowych 

przewozów kolejowych. Poniższe rysunki i tabele prezentują najistotniejsze wyniki, jakie zostały poddane 

badaniu. 

Według badanych przedsiębiorstw rynek kolejowych przewozów towarowych będzie wzrastał (56%), 

prawie połowa (40%) twierdzi, że pozostanie na podobnym poziomie, zaledwie 4% uważa, że zmaleje. 
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Rys. 10. Przewidywania badanych podmiotów w zakresie rozwoju rynku kolejowych przewozów 
towarowych 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego. 

Rys. 11. Przewidywania badanych podmiotów w zakresie konsolidacji segmentu kolejowych 
przewozów towarowych 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego. 

Większość badanych podmiotów (68%) przewiduje konsolidację rynku kolejowego. 

wzrośnie
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Podmioty, które NIE przewidują konsolidacji rynku kolejowego
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Rys. 12. Ocena przez badane podmioty segmentów rynku pod względem największego potencjału 
rozwoju 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego. 

Ocena potencjału segmentu rynku polegała na wyznaczeniu w skali 1-7 od najsilniej rozwijającego się 

segmentu (ocena 1) do najsłabiej (ocena 7). Według ankietowanych najsilniej rozwijał się będzie segment 

przewozów intermodalnych, najsłabiej natomiast segment przewozów rolnych oraz innych 

niezdefiniowanych. Zaznaczyć należy w tym miejscu, że przewozy intermodalne co do zasady nie definiują 

rodzaju towaru przewożonego tym systemem.  

Rys. 13. Rodzaj przewozów, który wg badanych podmiotów będzie się najszybciej rozwijał 
w najbliższych latach 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego. 
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3. Polska na tle krajów Europy 
W danych publikowanych przez ERA (Agencję Kolejową Unii Europejskiej) wynika, że w Europie na koniec 

2020 r. wydanych było 634 licencji kolejowych na przewozy rzeczy, stanowiło to ok 40% więcej niż 

na początku 2013 r. (452 licencji). Najwięcej licencji wydanych było w Niemczech – ok. 23% wszystkich 

licencji funkcjonujących w Europie (28 krajów będących w bazach ERADIS). Polska pod względem liczby 

licencji plasuje się na 2 miejscu z udziałem w rynku na poziomie ok. 17% z liczby wydanych licencji. 

Na 3 miejscu znajdują się Czechy. Można stwierdzić na tej podstawie, że rynek kolejowy w naszym kraju 

należy do jednych z najbardziej otwartych wśród krajów europejskich. Pod względem wielkości 

wykonanej pracy przewozowej w przewozach towarów liderem są Niemcy. Polska pod względem 

wielkości wykonanej pracy przewozowej podobnie jak w przypadku liczby wydanych licencji plasuje się 

na drugim miejscu. 

Tab. 7. Liczba licencji na przewozy rzeczy wydanych w krajach UE według danych ERADIS (stan 
na 1 stycznia 2013 r. i 31 grudnia 2020 r.) 

Kraj 

Liczba licencji  

2013 2020 

Austria 12 19 

Belgia 6 7 

Bułgaria 10 13 

Chorwacja 1 8  

Czechy 52 71 

Dania 1 2  

Estonia 5 8  

Finlandia 1 4 

Francja 7 26 

Niemcy 91 143 

Grecja 0 2  

Węgry 27 41 

Irlandia b.d b.d. 
Włochy 17 14 

Łotwa 2  4 

Litwa 30 8  

Luxemburg 1 1 

Norwegia 4 2  

Polska 79 110 

Portugalia 2  2  

Rumunia 23 27 

Słowacja 23 32 

Słowenia 2  6 

Hiszpania 15 25 

Szwecja 21 35 

Szwajcaria b.d. b.d. 

Niderlandy 15 14 

Wielka Brytania 5 9  

Źródło: www.eradis.era.europa.eu 
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http://eradis.era.europa.eu/safety_docs/licences/statredirectionRp.aspx?id=1820_1888_1900_1922_2322_2323_2325_2327_2328_2330_2350_2574_2575_2576_2793_2797_2959_2960_2970_3058_3296_3352_3403_3558_3650_3657
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Rys. 14. Praca przewozowa wykonywana przez przewoźników towarowych w krajach IRG – Rail 
w 2018 r. w mld tono-km 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych IRG-Rail.  
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Podsumowanie 
Rynek kolejowy pod względem liczby przewoźników i przedsiębiorstw starających się o licencje 

na przewozy rzeczy rozwija się dynamicznie. Świadczy o tym liczba wniosków jakie w ostatnich latach 

wpłynęły do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.  

Przedsiębiorcy, którzy starali się o licencję w okresie objętym badaniem reprezentują różne branże 

gospodarki oraz kierowali się różnymi motywacjami podejmując decyzje o ubieganie się o licencję 

przewoźnika. Wśród badanych firm znajdują się reprezentanci kilku branż gospodarki, którzy korzystali 

dotychczas z transportu kolejowego jako zleceniodawcy jak również firmy powiązane z rynkiem 

przewozów kolejowych kapitałowo lub personalnie. Biorąc pod uwagę rodzaj dotychczas prowadzonej 

działalności oraz motywacje jakimi kierowano się przy podjęciu decyzji o rozpoczęciu działalności 

przewozowej przedsiębiorców można podzielić na kilka grup. 

Pierwszą grupę reprezentują spółki przemysłowe działające w takich branżach jak: budownictwo czy 

sektor stalowo – złomowy chcące w ramach obsługi własnych grup realizować łańcuchy dostaw oparte 

na transporcie kolejowym. Wśród przewoźników działających w powyższym modelu znajduje się również 

jeden reprezentant branży spożywczej. Kolejną grupą są przedsiębiorstwa powiązane z już istniejącymi 

na rynku w sposób kapitałowy lub personalny. Kolejną grupę reprezentują przedsiębiorcy niepowiązani 

z funkcjonującymi na rynku i niereprezentujący dużych grup produkcyjnych, którzy widzą szansę 

na rozwój biznesu na ryku przewozów kolejowych. Wśród nowych przewoźników znajdują się również 

podmioty rozszerzające swoją działalność o przewozy kolejowe reprezentujące najdynamiczniej 

rozwijający się sektor kolejowych przewozów intermodalnych, których dotychczasowa działalność oparta 

była na innych elementach łańcucha dostaw takich jak: działalność operatora intermodalnego, 

terminalowa, spedycyjna.  

Badane przedsiębiorstwa wskazały kilka najczęstszych motywacji jakimi kierowały się przed podjęciem 

decyzji o ubieganiu się o licencje przewoźnika. W grupie podmiotów, które planowały/planują podjęcie 

działalności przewozowej i u których ta działalność ma być dominująca główną motywacją /powodem 

było doświadczenie w branży kolejowej, kolejno dostęp do zasobów technicznych (lokomotywy, wagony), 

następnie atrakcyjność sektora kolejowego i jego potencjalny rozwój oraz chęć świadczenia usług 

trakcyjnych na rzecz partnerów biznesowych. W grupie podmiotów u których działalność przewozowa 

nie była/jest dominująca najważniejszą motywacją była chęć rozszerzenia działalności o usługi kolejowe, 

optymalizacja łańcucha dostaw oraz możliwość obsługi grupy kapitałowej czy uniezależnienie się 

od dotychczasowych dostawców usług przewozowych.  

Spośród podmiotów które wypełniły ankietę, 67% to przedsiębiorstwa, dla których działalność 

przewozowa będzie dominującą działalności firmy, 33% natomiast twierdzi, że działalność przewozowa 

będzie usługą uzupełniającą. 64% planowało/planuje świadczenie usług przewozu rzeczy, 36% natomiast 

świadczenie usług trakcyjnych. Bardzo ciekawie przedstawia się sytuacja związana z inwestycjami. 

Aż 80% badanych deklaruje chęć inwestowania w lokomotywy, 60% w wagony, 32 % w innowacje 

technologiczne. Tylko 32% badanych planuje wesprzeć inwestycje środkami z funduszy europejskich.  

Na tle Europy polski rynek kolejowy pod względem liczby licencji/przewoźników towarowych wygląda 

bardzo dobrze. Polska pod względem liczby udzielonych licencji plasuje się w czołówce państw w Europie. 

Jedynym krajem, w którym wydano więcej licencji niż w Polsce są Niemcy, gdzie funkcjonuje 143 

licencjonowanych przewoźników towarowych. 

Co prawda „nowi przewoźnicy” (którzy uzyskali licencję w badanym okresie) nie zdobyli do tej pory jeszcze 

znaczącej części rynku, to zauważyć należy, że ich udział stopniowo rośnie. W 2019 r. przewieźli oni ponad 

12,2 mln ton towarów, wykonując ponad 3,5 mld tono-km pracy przewozowej, co stanowiło udział 

odpowiednio 5% wg masy i 6% wg pracy przewozowej w ogóle rynku towarowych przewozów kolejowych. 

Natomiast w okresie zaledwie 8 miesięcy 2020 r. (w okresie od stycznia do sierpnia) spółki te przewiozły 

już 11,9 mln ton (dział w rynku 8%) generując ponad 3 mld tonokilometrów (udział w rynku 9%). Badane 
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podmioty mają bardzo duży udział w rynku świadczenia usług trakcyjnych (UPT) w Polsce - 70% stanowi 

udział powyższych spółek w całym rynku pod względem czasu pracy świadczonej przez pojazdy trakcyjne 

wraz z drużynami i 25% stanowi ich udział w rynku pod względem czasu pracy samych drużyn trakcyjnych. 

Jednocześnie dla badanej grupy podmiotów działających  w 2019 r. podczas kontroli realizowanych przez 

Prezesa UTK  wskaźnik nieprawidłowości  wyniósł 2,82, co jest wyższe o ok. 5 % od wskaźnika dla całej 

grupy kontrolowanych przewoźników towarowych w tym okresie.  

Różne motywacje i różne powiązania połączone są jednak jednym mianownikiem – z badania wynika, 

że ponad 50% odpowiadających twierdzi, że sektor kolejowych przewozów towarowych będzie się 

rozwijał, a 80% odpowiedzi wskazuje na to, że rynek będzie się rozwijał w kierunku przewozów 

intermodalnych.  

W ramach badania ankietowego przewoźnicy otrzymali również możliwość swobodnej wypowiedzi oraz 

podzielenia się opiniami na temat rynku kolejowych przewozów towarowych. Wskazano na: 

• zbyt małą interwencję Państwa w rozwój kolei w szczególności w segmencie intermodalnym, 

• problemy operacyjne związane z modernizacjami oraz budową linii kolejowych.  

Część przedsiębiorców, którzy uzyskali licencje przewozowe nie podjęła jeszcze działalności operacyjnej. 

Powodowane jest to między innymi problemami związanymi z trudnością rozpoczęcia i prowadzenia 

działalności przewoźnika kolejowego, organizacji odpowiednich zasobów technicznych czy personalnych. 

Część z nich podjęła decyzje o zawieszeniu czy wygaszeniu licencji. Nie bez znaczenia jest również 

sytuacja spowodowana pandemią z jaką cały rynek mierzy się od początku 2020 r. Niektóre podmioty, 

po próbie samodzielnej realizacji przewozów, powróciły do dotychczasowych rozwiązań logistycznych 

opartych na korzystaniu z usług zewnętrznych w ramach realizacji przewozów kolejowych.  

Pomimo dużej konkurencji na naszym rynku można stwierdzić, że proces liberalizacji przechodzi w Polsce 

bardzo sprawnie i rynek towarowych przewozów kolejowych w naszym kraju jest konkurencyjny, a wręcz 

pozostajemy jednym z liderów na europejskiej sieci kolejowej.  
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