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Urzędu Transportu Kolejowego

Szanowni Państwo,
rok 2020 zakończył się dla kolei wynikiem nieco ponad
209 mln przewiezionych pasażerów i ponad 223 mln ton
przetransportowanych
towarów.
W
porównaniu
do 2019 r. to o 127 mln mniej osób i 13 mln ton mniej
towarów. Tak znaczne spadki, szczególnie w przewozach
pasażerskich, obrazują z jak wieloma wyzwaniami musiała
zmierzyć się kolej w dobie światowego kryzysu
wywołanego pandemią koronawirusa. Trudno ten rok
porównywać
do jakiegokolwiek
od
początków
zbierania danych.
Styczeń i luty, miesiące przed wybuchem pandemii, pozwalały prognozować kolejny rok
dynamicznego rozkwitu przewozów pasażerskich. Rozkład jazdy 2019/2020 wskazywał na dalszy
rozwój oferty przewozowej, zainteresowanie podróżnych koleją rosło. Jednak już od marca
na wyniki największy wpływ miały działania, które zapobiegały rozprzestrzenianiu się
koronawirusa. W okresie od połowy marca do czerwca nastąpiły największe spadki w zakresie
przewozów pasażerskich – wynoszące kilkadziesiąt procent, podobnie jak w ostatnich miesiącach
2020 r. Miesiące wakacyjne i sukcesywne wzrosty pokazały, że pasażerowie mogą wrócić na kolej.
Przed koleją i całym transportem zbiorowym stanęło nowe zadanie – przekonanie społeczeństwa
do tego, że również wczasach epidemii podróżowanie jest bezpieczne. To będzie również jedno
z ważniejszych zadań na 2021 rok – odzyskanie zaufania podróżnych.
Dla przewozów towarowych szczególnie trudny był II kwartał 2020 r. Ograniczone funkcjonowanie
zakładów przemysłowych, czasowe zatrzymanie niektórych inwestycji oraz mniejsze
zapotrzebowanie energetyczne oznaczało znacząco mniejsze zapotrzebowanie na usługi
transportu towarów. Jednak cały czas kolej była jednym z pewniejszych środków transportu
towarów. Pociągi gwarantowały swobodny przepływ towarów w komunikacji krajowej, ale co
bardziej istotne międzynarodowej. Przewoźnicy zapewniali przepływ towarów w ramach Nowego
Jedwabnego Szlaku, czy też nowych połączeń północ – południe. Od połowy roku widoczne były już
sukcesywne wzrosty. Szczególnie warto zwrócić uwagę na to, że w listopadzie i grudniu
przewieziono więcej ładunków niż w tych samych miesiącach w 2019 r. Świadczy to o potencjale,
który pomimo kryzysu nadal cechuje transport kolejowy.
Poniższe opracowanie przedstawia wskaźniki podstawowych parametrów obrazujących stan
transport kolejowego w 2020 r.
Z wyrazami szacunku
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1. Przewozy pasażerskie
W 2020 r. z usług kolei skorzystało 209,2 mln pasażerów. Po latach stopniowych wzrostów sektor
przewozów pasażerskich odnotował największy w historii publikacji danych spadek liczby
podróżnych. W porównaniu z rekordowym w ostatnich latach 2019 r. liczba pasażerów była
mniejsza o 126,7 mln, co oznacza spadek o blisko 38%. Rok 2020 charakteryzował się bardzo dużym
zróżnicowaniem wyników i oferty przewozowej w poszczególnych miesiącach.
Rys. 1. Liczba pasażerów w kolejowych przewozach pasażerskich w latach 2011–2020 (przewozy
normalnotorowe)
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Pierwsze dwa miesiące wskazywały na dalszy trend wzrostu liczby pasażerów kolei. Na liczbę
podróżujących w tym czasie miał wpływ okres świąteczny, ferie zimowe, ale również mniejsza liczby
dni w lutym. W styczniu i lutym wzrosty liczby pasażerów w porównaniu do 2019 r. wyniosły
odpowiednio o ponad 2 mln (7,6%) i 2,3 mln (9,3%). Jednakże trend ten został znacząco spowolniony
w marcu. W połowie tego miesiąca widoczny był już wpływ działań mających zapobiegać
rozpowszechnianiu się COVID-19. Zaczęto wtedy wprowadzać także ograniczenia w funkcjonowaniu
połączeń międzynarodowych, które zostały zawieszone lub skrócone tylko do obszaru Polski.
Rys. 2. Porównanie liczby pasażerów w 2020 i 2019 r. w poszczególnych miesiącach [mln]
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Rys. 3. Dynamika zmiany liczby pasażerów w stosunku do miesiąca poprzedniego w 2020 r.
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
-60%
-80%

61%

48%

30%
7%

2%
-3%

7%

7%
-14%
-33%

-36%
-66%

U wszystkich przewoźników największe spadki wystąpiły w II kwartale. Najsłabsze wyniki
przewozowe w 2020 r. odnotowano w kwietniu. Pociągami podróżowało niewiele ponad
6 mln pasażerów – co stanowiło ponad 20 mln mniej niż przed rokiem. W bardzo dużym stopniu
zmniejszyła się liczba podróży dalekobieżnych. Główny przewoźnik dalekobieżny, PKP Intercity,
w kwietniu odnotował spadek liczby pasażerów o ponad 90% w stosunku do kwietnia 2019 r.
Wykonana praca eksploatacyjna kształtowała się na poziomie 9,3 mln poc-km (spadek o ok. 31,8%
względem kwietnia 2019 r.).
W okresie II kwartału przewoźnicy, których usługi skupione są wyłącznie na relacjach
międzynarodowych jak Leo Express realizujący trasy z Krakowa czy UBB operujący w Świnoujściu,
zawiesili całkiem swoje relacje. Leo Express był pierwszym przewoźnikiem zagranicznym, który
uzyskał możliwość realizacji przewozów na podstawie procedury otwartego dostępu, rozpoczął także
współpracę z Kolejami Dolnośląskimi. UBB zapewnia na terytorium Polski obsługę krótkiego odcinka
granicznego, umożliwiając mieszkańcom Polski i Niemiec oraz turystom podróże o charakterze
przygranicznym. Pomimo że udział tego przewoźnika w liczbie pasażerów jest na poziomie mniejszym
niż 0,5%, jest on ważnym gwarantem transportu dla okolicznej społeczności.
Od maja do września liczba pasażerów powoli, ale systematycznie rosła, a okres od lipca do września
był dla przewozów pasażerskich czasem pewnej stabilizacji. W tym okresie funkcjonowały
m.in. wakacyjne połączenia sezonowe, został przywrócony ruch międzynarodowy. Wynik wrześniowy
– blisko 22 mln pasażerów był najlepszym od początku pandemii.
Ostatni kwartał oznaczał powrót ograniczeń związanych ze zwiększoną liczbą wykrytych przypadków
koronawirusa. Czynnik ten doprowadził do kolejnych spadków liczby korzystających z usług kolei
i mniejszego zainteresowania usługami pasażerskiego transportu kolejowego.
W październiku 2020 r. pociągami podróżowało 18,5 mln osób, czyli 14% mniej niż we wrześniu.
Listopad zamknął się wynikiem 12,4 mln osób, co stanowiło spadek liczby przewiezionych pasażerów
o blisko 33% w stosunku do października i 43% w porównaniu do września, w którym odnotowano
największą liczbę pasażerów od początku pandemii (22 mln).
Ostatni miesiąc 2020 r. zakończył się wynikiem 13,3 mln pasażerów, co w porównaniu do listopada
oznaczało wzrost o 6,5%, zaś w porównaniu z rokiem poprzednim spadek o 52,4 %. 13 grudnia 2020 r.
nastąpiła zmiana rozkładu jazdy. Rozkład ten jednakże najpewniej będzie ulegał dalszym
modyfikacjom przez cały 2021 r.
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Rys. 4. Udział przewoźników pasażerskich według liczby pasażerów w 2020 r.
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Największa liczba pasażerów skorzystała z usług POLREGIO, które często zapewniało najbardziej
stabilną ofertę przewozową w regionach, biorąc pod uwagę zawieszenie prywatnej komunikacji
autobusowej. Przewoźnik ten realizował również połączenia transgraniczne we współpracy
z przewoźnikami sąsiadujących krajów, jednakże znacząca ich część uległa zawieszeniu, zaś niektóre
nie zostały przywrócone do końca 2020 r. Pomimo największej liczby pasażerów przewoźnik
ten w porównaniu do 2019 r. odnotował spadek o ponad 37% (ponad 33 mln podróżnych). Podobnie
jak w latach wcześniejszych drugie i trzecie miejsce zajmują kolejno Koleje Mazowieckie oraz
PKP Intercity. W porównaniu do roku 2019 liczba pasażerów spadła w tych spółkach odpowiednio
o prawie 33% (20,3 mln) oraz 45,4% (22,2 mln). W przypadku Kolei Mazowieckich pierwszy raz
w historii od swojego powstania pociąg „Słoneczny” nie wyjechał w trasę w okresie wakacji,
co bezpośrednio oznaczało brak połączenia, z którego korzystało w ostatnich latach ponad
100 tys. pasażerów.
W przypadku pozostałych przewoźników wykonujących przewozy głównie o charakterze
regionalnym, także widoczne były duże spadki wolumenu pasażerów. Największy spadek procentowy
odnotowała spółka WKD – wynik za 2020 r. był niższy o blisko 48% (4,2 mln) w stosunku do roku
ubiegłego. W przypadku kolejnych spółek wyniki były niższe odpowiednio o 41,3% (17,8 mln ) dla
PKP SKM w Trójmieście, 39,8% (2,6 mln) dla Kolei Małopolskich, 37,8% (4,6 mln) dla
Kolei Wielkopolskich, 36,4% (7,4 mln) dla Kolei Śląskich, 35,1% (5 mln) dla Kolei Dolnośląskich, 34,3%
(0,8 mln) dla Arriva RP, 32,3% (7 mln) dla SKM w Warszawie oraz 22,6% (1,4 mln) dla ŁKA.
Warszawska SKM, która zanotowała jeden z mniejszych spadków, przez cały rok 2020 (także w czasie
II kwartału) zachowała ofertę przewozową na poziomie sprzed pandemii.
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Rys. 5. Praca przewozowa w kolejowych przewozach pasażerskich w latach 2011–2020

mln pasażerokilometrów

24000
22000
20000

18 164

19 181
17 860

18000

16 797

20 321

21 047

22 065

17 443
16 071

16000

12 654

14000
12000
10000

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

W 2020 r. wykonano pracę przewozową o 42,6% mniejszą niż w roku poprzednim – osiągnęła ona
poziom blisko 12,7 mld pasażerokilometrów. W porównaniu do lat poprzednich widoczny jest
spadek udziału głównego przewoźnika dalekobieżnego PKP Intercity. Sytuacja epidemiczna
spowodowała znaczne ograniczenie przemieszczania się na większe odległości. Na nadal
najwyższy udział - 48,6% w dużej mierze wpływ miały miesiące wakacyjne, kiedy to przewoźnik
zagwarantował, podobnie jak w latach poprzednich, wiele połączeń sezonowych. Średnia
odległość podróży pasażera korzystającego z usług tego przewoźnika wynosiła blisko 230,6 km
i była niższa o 7,7 km (3,2%) niż w 2019 r. Warto zauważyć, że 2,3 mld pasażerokilometrów, łączna
wartość trzech miesięcy – (lipca, sierpnia, września) odpowiada za ponad 62% wartości pracy
przewozowej tego przewoźnika.
Rys. 6. Udział przewoźników pasażerskich według pracy przewozowej w 2020 r.
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W czasie trwania pandemii koronawirusa bardzo ważnym wyznacznikami stała się liczba
uruchamianych pociągów oraz związana z nią wielkość pracy eksploatacyjnej. W porównaniu
do liczby pasażerów i pracy przewozowej parametr ten w najmniejszym stopniu zmienił się
w stosunku do 2019 r. i jako jedyny charakteryzował się większą wartością odnotowaną
we wrześniu w porównaniu do roku poprzedniego.
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W 2020 r. przewoźnicy pasażerscy wykonali pracę eksploatacyjną na poziomie 160,2 mln
pociągokilometrów. W porównaniu z 2019 r. wartość ta spadła o 10,8 mln pociągokilometrów
(6,3 %).
Rys. 7. Praca eksploatacyjna w kolejowych przewozach pasażerskich w latach 2010–2020
(przewozy normalnotorowe)
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Rok 2020 mógł być dla kolei kolejnym rokiem rekordów. Realizowane były prace w ramach Krajowego
Programu Kolejowego – pociągi wróciły do części miast, w trakcie realizacji były takie programy jak
Kolej Plus czy CPK, zaś przewoźnik dalekobieżny utworzył kolejne nowe punkty zatrzymań pociągów.
Dostarczany był też nowy tabor jak nowoczesne jednostki Flirt Kolei Mazowieckich. W 2020 r.
możliwe było wykorzystanie w pełnym zakresie wyprodukowanych dla ŁKA pod koniec 2019 r.
zespołów trakcyjnych Impuls. Przewoźnikom udało się zachować ofertę Wspólnego Biletu, zaś
dodatkowo na części relacji wprowadzono połączenia aglomeracyjne gwarantujące znacząco
konkurencyjny czas przejazdu w stosunku do transportu samochodowego.
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Przewozy towarowe
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2. Przewozy towarowe
W transporcie towarów wpływ epidemii koronawirusa był mniej odczuwalny niż w przewozach
pasażerskich. Wyniki za 2020 r., pomimo że słabsze niż w 2019 r. czy 2018 r., potwierdzają,
że transport towarów koleją w Polsce ma duży potencjał. Przewiezienie 223,2 mln ton oznacza
spadek o 5,6% licząc rok do roku. Przez cały 2020 r. utrzymany był ruch międzynarodowy,
który w znacznej mierze pozwolił osiągnąć wyniki zbliżone do tych z lat 2015-2016.
W 2019 r. przewozy towarowe charakteryzowały się gorszymi wynikami w II połowie roku, podczas
gdy w 2020 r. to właśnie wyniki drugiego półrocza zdecydowanie pozwalają widzieć szansę dla rozwoju
kolejowego transportu rzeczy, także w tak trudnym czasie światowego kryzysu wywołanego
pandemią.
Rys. 8. Masa ładunków w kolejowych przewozach towarowych w latach 2010–2020
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Największe spadki w stosunku do 2019 r. odnotowano w kwietniu (16,7%) i maju (14,4%). Najlepszymi
miesiącami były natomiast październik i listopad, kiedy to wartość masy przekroczyła 20 mln ton.
Listopad był jedynym miesiącem 2020 r., kiedy wartość masy przewiezionych ładunków była wyższa
niż w analogicznym miesiącu roku ubiegłego.
Rys. 9. Masa przewiezionych koleją ładunków w poszczególnych miesiącach w latach 2020/2019
[mln ton]
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Ostatni rok przyniósł znaczące zmiany w zakresie udziałów w rynku niektórych przewoźników.
W stosunku do lat poprzednich widoczna jest coraz większa rola przedsiębiorstw, które funkcjonują
na rynku przewozów kolejowych od mniej niż kilku lat. Jest to związane z kilkoma zjawiskami, takimi
jak: lepszy dostęp do wagonów i lokomotyw dzięki większej liczbie podmiotów użyczających tabor,
dążenie do skrócenia łańcucha dostaw (zwłaszcza w przypadku operatorów terminali
intermodalnych), pojawienie się podmiotów świadczących usługi tylko w określonym zakresie
geograficznym – przewoźnicy związani z obszarami granicznymi czy też utworzenie przedsiębiorstw
kolejowych w celach realizacji działalności pomocniczej do głównej działalności przedsiębiorstwa jak
np. w sektorze branży producentów kruszyw czy realizujących inwestycje infrastrukturalne.
W dalszym ciągu największy udział pod względem masy i pracy przewozowej posiadała spółka
PKP Cargo, która odpowiadała za 36,6% przewozów wg masy i 40,7% wg pracy przewozowej.
Pomimo ograniczeń, jakie przyniósł 2020 r., przedsiębiorcy kolejowi potrafił znaleźć nowe możliwości
pod względem kontraktów. Najwięksi przewoźnicy w Polsce należą najczęściej do dużych
przedsiębiorstw działających w wielu krajach świata, a w części przypadków dla głównego
przedsiębiorstwa działalność kolejowa ma charakter pomocniczy.
Rys. 10. Udział przewoźników towarowych w rynku wg masy w 2020 r. powyżej 0,5%
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Rys. 11. Udział przewoźników towarowych w rynku wg pracy przewozowej w 2020 r. powyżej 0,5%
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Rys. 12. Praca przewozowa w kolejowych przewozach towarowych w latach 2010–2020
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W 2020 r. przewoźnicy towarowi wykonali pracę przewozową na poziomie 52,2 mld tonokilometrów–
o 6,6% mniejszą niż w 2019 r. Największy spadek w pracy przewozowej miał miejsce w kwietniu, kiedy
to w stosunku do 2019 r. praca przewozowa była niższa o 1,1 mld tonokilometrów (22%). We wrześniu,
listopadzie oraz grudniu wyniki pracy przewozowej były odpowiednio o 0,1 mld tonokilometrów
(2,4%), 0,2 mld tonokilometrów (4,1%) i 0,5 mld tonokilometrów (12,7%) wyższe w porównaniu z tymi
samymi miesiącami w 2019 r.
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W stosunku do roku poprzedniego, w najmniejszym stopniu zmianie uległa praca eksploatacyjna, dla
której dynamika zmian wynosiła od -20% w kwietniu do 11% w grudniu przy porównaniu z danymi za
te same miesiące 2019 r.

mln pociągokilometrów

Rys. 13. Praca eksploatacyjna w kolejowych przewozach towarowych w latach 2010–2020
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Sytuacja związana z pandemią wymagała od przewoźników wielu działań mających na celu
zachowanie kontraktów, miejsc pracy. Wśród realizowanych działań można wymienić rozwijanie
nowych połączeń w ramach korytarzy transportowych czy Nowego Jedwabnego Szlaku, gdzie dla
niektórych relacji nastąpił bardzo duży wzrost. Dodatkowo po wznowieniu zapotrzebowania
na produkcję części branż przemysłowych oraz dzięki inwestycjom w infrastrukturę kolejową
widoczny był wzrost grup ładunku z tym związanych.
Skutek wszystkich tych działań, a także zwiększonego zainteresowania transportem koleją widać było
szczególnie w danych o transporcie intermodalnym po pierwszych trzech kwartałach 2020 r.
Szczegółowe informacje za IV kwartał nie są jeszcze dostępne, ale podstawowe dane wskazują, że
trend wzrostu najpewniej utrzymał się dla tego sektora przewozów (dobre wyniki przewoźników
związanych głównie z przewozami intermodalnymi). Do III kwartału przewozy intermodalne
świadczyło 21 przewoźników, zaś 14 przekroczyło z nich próg 0,5% wg masy, zaś wg pracy
przewozowej było to 13 podmiotów. Dodatkowo udział intermodalu w transporcie towarów koleją
będzie najprawdopodobniej najwyższy w historii i w 2020 r. może wynieść ok. 10-11% wg masy
i ok. 14% pracy przewozowej. Potencjał, jaki wiąże się z sektorem przewozów intermodalnych,
ma potwierdzenie w deklarowanych planach zakupowych. W 2020 r. część największych
przewoźników, takich jak PKP Cargo czy Lotos podpisało umowy w zakresie kupna wagonów
platform. Część z nich została już dostarczona w 2020 r. To, że przewoźnicy widzą potencjał
w transporcie kolejowym, potwierdzają takie inicjatywy jak uruchomienie pierwszego w Polsce toru
do załadunku opartego o technologię Modalohr czy projekty badawcze DB Cargo realizowane
w Polsce w zakresie budowy wagonu modułowego.
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3. Tabela skrótów
Przewoźnicy osób
Arriva RP
Koleje Dolnośląskie
Koleje Mazowieckie
Koleje Małopolskie
Koleje Śląskie
Koleje Wielkopolskie
LEO Express
Łódzka Kolej Aglomeracyjna (ŁKA)
PKP Cargo
PKP Intercity
PKP SKM w Trójmieście (PKP SKM)
POLREGIO
Szybka Kolej Miejska (SKM)
UBB
Warszawska Kolej Dojazdowa

Arriva RP sp. z o.o.
Koleje Dolnośląskie S.A.
„Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.
„Koleje Małopolskie” sp. z o.o.
Koleje Śląskie sp. z o.o.
Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.
LEO Express Global A.S.
„Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.o.
PKP CARGO S.A.
„PKP INTERCITY” S.A.
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.
POLREGIO sp. z o.o.
(do 23.01.2019 Przewozy Regionalne sp. z o.o.)
Szybka Kolej Miejska sp. z o.o.
Usedomer Bäderbahn GmbH
Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
Przewoźnicy rzeczy

Captrain Polska
CD Cargo Poland
Ciech Cargo
CTL Logistics
DB Cargo Polska
Ecco Rail
Freightliner PL
HSL
Inter Cargo
JSW Logistics
KP Kotlarnia
Logistics&Transport
Lotos Kolej
LTE Polska
Olavion
Orlen Kol-Trans
PCC Intermodal
PKP Cargo
PKP Cargo Service
PKP LHS
Pol-Miedź Trans
PUK Kolprem
Rail Polska
Railpolonia
STK

Captrain Polska sp. z o.o.
CD Cargo Poland sp. z o.o.
CIECH Cargo sp. z o.o.
CTL Logistics sp. z o.o.
DB Cargo Polska S.A.
ECCO Rail sp. z o.o.
Freightliner PL sp. z. o .o.
HSL Polska sp. z o.o.
Inter Cargo sp. z o.o.
JSW Logistics sp. z o.o.
Kopalnia Piasku „Kotlarnia” S.A.
Logistics&Transport Company sp. z o.o.
Lotos Kolej sp. z o.o.
LTE Polska sp. z o.o.
Olavion sp, z o.o.
ORLEN KolTrans sp. z o.o.
PCC Intermodal S.A.
PKP CARGO S.A.
PKP Cargo Service sp. z o.o.
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.
Pol–Miedź Trans sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych KOLPREM sp. z o.o.
Rail Polska sp. z o.o.
Railpolonia sp. z o.o.
STK S.A.
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4. Słowniczek
pasażerokilometr – (pas-km) – jednostka miary pracy przewozowej w transporcie pasażerskim liczona
jako suma iloczynów liczby pasażerów przewiezionych w poszczególnych relacjach
przewozu i odległości ich przejazdu.
tonokilometr –

(tono-km) – jednostka miary pracy przewozowej w transporcie towarowym liczona
jako suma iloczynów masy poszczególnych przesyłek przewiezionych w wagonach
towarowych w komunikacji krajowej (wewnętrznej) oraz międzynarodowej,
wszystkimi rodzajami pociągów i odległości ich przewozu na terytorium kraju.

pociągokilometr – (poc-km) – jednostka miary pracy eksploatacyjnej liczona jako suma przebiegów
w kilometrach poszczególnych pociągów
średnia odległość – (pas-km/liczba pasażerów) – iloraz pracy przewozowej oraz liczby pasażerów
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