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1. Wstęp
Usługa trakcyjna (UPT) w Polsce jest, obok przewozów osób i przewozów rzeczy, rodzajem
licencjonowanych usług kolejowych. Polega na świadczeniu pracy pojazdów trakcyjnych wraz z drużynami
trakcyjnymi lub samych drużyn trakcyjnych (maszynistów).
Niniejsze opracowanie ma na celu przybliżenie rynku usług trakcyjnych funkcjonujących w Polsce. Zawiera
podstawowe dane o sektorze usług trakcyjnych, analizie poddane zostały podmioty świadczące tego
rodzaju usługi w latach 2019-2020.

2. Podstawa prawna
Dyrektywa 2012/34/UE
Zgodnie z art. 3 pkt 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r.
w sprawie utworzenia jednolitego obszaru kolejowego 1, zwanej dalej „dyrektywą 2012/34/UE”,
„przedsiębiorstwem kolejowym” jest „każde przedsiębiorstwo publiczne lub prywatne posiadające licencję,
(...) którego działalność podstawowa polega na świadczeniu usług w transporcie towarowym
lub pasażerskim koleją, z zastrzeżeniem, że przedsiębiorstwo to zapewnia pojazdy trakcyjne; obejmuje
to także przedsiębiorstwa, które tylko dostarczają pojazdy trakcyjne”.
Ustawa o transporcie kolejowym
Zgodnie z art. 4 pkt 9a ustawy o transporcie kolejowym 2 usługa trakcyjna to działalność przewoźnika
kolejowego polegająca na zapewnieniu pojazdu kolejowego z napędem wraz z obsługą maszynistów
do wykonywania przewozu kolejowego albo zapewnienie obsługi maszynistów do prowadzenia pojazdu
kolejowego z napędem. W świetle art. 4. pkt 9 ustawy przewoźnikiem kolejowym jest: przedsiębiorca
uprawniony na podstawie licencji do wykonywania przewozów kolejowych lub świadczenia usługi
trakcyjnej lub podmiot wykonujący przewozy na infrastrukturze kolei wąskotorowej. Zgodnie z art. 4 pkt 6
ww. ustawy pojazd kolejowy to pojazd dostosowany do poruszania się na własnych kołach po torach
kolejowych, z napędem lub bez napędu.
Licencja
Licencja na wykonywanie usług transportu kolejowego wydawana jest na wzorze dokumentu licencyjnego
określonego w załącznikach I i II do Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/171 z dnia 4 lutego
2015 r. w sprawie niektórych aspektów procedury wydawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym 3
i uwzględnia rodzaje usług, które mają być świadczone przez przedsiębiorstwo (przewozy pasażerskie
lub/i przewozy towarowe lub/i usługi trakcyjne).

3. Usługa trakcyjna w Polsce w latach 2019-2020
Na rynku przewozów kolejowych w 2020 r. 91 podmiotów posiadało licencję na świadczenie usług
trakcyjnych. W porównaniu do 2019 r. liczba ta wzrosła o 8 licencji. Tylko część przewoźników korzysta
z uprawnień do świadczenia tego rodzaju usług. W latach 2019-2020 liczba przewoźników świadczących
usługi trakcyjne nie uległa zmianie i wynosiła 30.
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Rys. 1. Liczba licencji na usługi trakcyjne vs. liczba przewoźników świadczących usługi trakcyjne
w ramach licencji
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UTK.
Sektor UPT pod względem przychodów można ocenić jako niszowy, lecz rozwijający się dynamicznie.
W 2019 r. wypracował on prawie 60 mln PLN przychodu, a w 2020 r. ok. 64 mln PLN notując wzrost ok. 7%.
W 2020 r. w zakresie usług trakcyjnych świadczonych pojazdami wraz z obsługą zanotowano lekki spadek
o ok. 8%, natomiast w obszarze usług świadczonych przez samych maszynistów wzrost o 60%.
Rys. 2. Udziały poszczególnych usług trakcyjnych w ogólnej liczbie wypracowanych roboczogodzin
w latach 2019-2020
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UTK.
Zmieniła się również struktura udziałów poszczególnych usług świadczonych przed podmioty. Z 51%
w 2019 r. na 37% w 2020 r. zmalał udział usług świadczonych przez pojazdy trakcyjne wraz z obsługą, zaś
z 49% do 63% wzrósł udział usług świadczonych przez samych maszynistów.
Badane przedsiębiorstwa w 2019 r. wygenerowały łącznie prawie 250 tys. roboczogodzin w ramach
świadczenia usług trakcyjnych, z czego ok. 128 tys. godzin stanowiły usługi pracy pojazdów trakcyjnych
z drużynami, a ok. 121 tys. godzin praca samych maszynistów. W 2020 r. sektor wypracował w sumie ponad
309 tys. roboczogodzin notując sumaryczny wzrost na poziomie 24%. Z tego ok. 116 tys. roboczogodzin
stanowiło świadczenie usług pracy pojazdów trakcyjnych wraz z obsługą i prawie 194 tys. godzin pracy
samych maszynistów.
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Rys. 3. Liczba wypracowanych roboczogodzin w podziale na rodzaj świadczonych usług w ogólnej liczbie
wypracowanych roboczogodzin w latach 2019-2020
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UTK.
W 2019 r. ok. 78% udziału w pracy w ramach wykonanych usług trakcyjnych przypadało na 6 podmiotów,
uszeregowanych od największego: Cargo Master; Orion Logistics; PKP Cargo; Lokotrain;
Logistics & Transport Company; Cargo Przewozy Towarowe, Transport. Ok. 22% udziałów w pracy
rozproszonych było wśród pozostałych 24 przewoźników. W 2020 r. nastąpiła niewielka zmiana struktury
udziałów w sektorze. Ok. 81% udziałów przypadało na 5 przewoźników w kolejności od największego:
Cargo Przewozy Towarowe, Transport; ECCO Rail; Cargo Master; Orion Logistics; Lokotrain, a ok. 19%
udziałów na pozostałych 25 przewoźników.
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Rys. 4. Struktura udziałów rynkowych w sektorze usług trakcyjnych wg wypracowanych roboczogodzin
w latach 2019-2020
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UTK.
W 2019 r. ok. 79% przychodów w sektorze usług trakcyjnych wypracowało 6 spółek. Rok 2020 przyniósł
zmianę struktury udziałów w przychodach oraz zmianę w strukturze podmiotowej wśród liderów sektora.
5 liderów wygenerowało ok. 73% przychodów, natomiast 25 pozostałych 27%. Czołówkę opuściła spółka
PKP CARGO, notując bardzo duży spadek udziału roboczogodzin z ok. 13% w 2019 r. do ok. 2% w 2020 r.
Rys. 5. Udziały w sektorze usług trakcyjnych pod względem przychodów w latach 2019-2020
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UTK
Przewoźnicy świadczący usługi trakcyjne działają wg trzech modeli. Pierwszym z nich jest świadczenie
usług pracy samych maszynistów, drugim świadczenie usług pojazdów trakcyjnych wraz z maszynistami,
trzeci model jest mieszany i polega na świadczeniu usług pracy samych maszynistów oraz maszynistów wraz
z pojazdami trakcyjnymi. Na poniższych grafikach zaprezentowano udziały w rodzaju świadczonych usług
trakcyjnych przewoźników w latach 2019-2020.
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Rys. 6. Struktura udziałów świadczonych usług trakcyjnych w podziale na przewoźników w 2019 r.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UTK.
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Rys. 7. Struktura udziałów świadczonych usług trakcyjnych w podziale na przewoźników w 2020 r.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UTK.
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Należy zauważyć, że nie wszystkie wyżej wymienione spółki mają licencje wydane w Polsce. Spółka
Lokotrain posiada licencję przewozową wydaną w Czechach. Zgodnie z obowiązującymi w Republice
Czeskiej przepisami przedsiębiorstwu może być udzielona licencja na przewozy osób, rzeczy lub obie
działalności jednocześnie. Czeski organ regulacyjny nie udziela oddzielnej licencji na realizację usług
trakcyjnych. Usługa trakcyjna może być świadczona w ramach posiadanej licencji na przewóz osób
lub rzeczy. Świadczenie usług trakcyjnych na terytorium Polski przez czeski podmiot stało się możliwe
dzięki otwarciu europejskiego rynku kolejowego.
W innych krajach europejskich licencja na wykonywanie usługi trakcyjnej jest udzielana sporadycznie.
Na podstawie bazy ERADIS (https://eradis.era.europa.eu/safety_docs/licences/search.aspx), oprócz Polski,
licencje zawierające uprawnienie do świadczenia usługi trakcyjnej wydane zostały tylko:
•

we Francji (21 uprawnień dotyczących, podobnie jak w Polsce, samej usługi trakcyjnej
lub w połączeniu z uprawnieniem do świadczenia usługi przewozu osób lub rzeczy). Przepisy
francuskie, podobnie jak w Polsce, definiują zakres funkcjonalny licencji. Licencja może być wydana
na co najmniej jedną z trzech czynności: transport pasażerów, transport towarów lub tylko trakcja.
Działalność w zakresie samej trakcji może polegać na zapewnieniu lokomotywy i/lub załogi. Może
też funkcjonować na zasadzie „pomocy drogowej”). Przedsiębiorca nie musi posiadać własnego
taboru. Może świadczyć usługi trakcji taborem wypożyczonym.

•

w Hiszpanii (4 uprawnienia łączone). Według hiszpańskich przepisów przewoźnicy kolejowi
świadczą usługi pasażerskie lub towarowe. Nie ma odrębnej definicji usług trakcyjnych.
Przedsiębiorstwa te świadczą również „trakcję”. W rzeczywistości „zapewnianie trakcji” definiuje
przewoźnika kolejowego. „Samą trakcję” może jednak zapewniać firma, która świadczy usługi przy
pomocy taboru innego przewoźnika albo taborem wydzierżawionym lub wypożyczonym. Żadna
ze spółek, które posiadają łączone uprawnienia w Hiszpanii, nie świadczy w rzeczywistości usług
trakcyjnych (jedna z nich jest przewoźnikiem autobusowym, druga producentem taboru, trzecia
jest operatorem kilku linii tramwajowych i metra, a ostatnia jest regionalnym przewoźnikiem
kolejowym należącym do samorządu).

•

w Niemczech (1 uprawnienie tylko na usługę trakcyjną). W prawie niemieckim zdefiniowane są trzy
rodzaje usług, które może świadczyć przewoźnik kolejowy: przewozy pasażerskie lokalne,
przewozy pasażerskie dalekobieżne i transport towarów. Przedsiębiorstwa, które nie realizują tych
usług, nie muszą mieć licencji. Jedyna spółka, która posiada tylko licencję na świadczenie usługi
trakcyjnej to firma budowlana, która realizuje inwestycje w zakresie budowy infrastruktury
kolejowej i utrzymania. Prawdopodobnie posiadana licencja wykorzystywana jest tylko
do przejazdu własnych maszyn budowlanych na miejsce inwestycji.

4. Podsumowanie
Sektor usług trakcyjnych, rozumiany jako świadczenie pracy pojazdów trakcyjnych wraz z drużynami
lub samych maszynistów na rzecz innych podmiotów kolejowych, stanowi swego rodzaju uzupełnienie
rynku. Pod względem przychodów generowanych na rynku przewozów towarowych usługi trakcyjne
stanowią niespełna 1% udziału (ok. 60 mln PLN).
Spośród 83 podmiotów, które w 2019 r. posiadały licencje na świadczenie usług trakcyjnych i 91 w 2020 r.,
tylko jeden podmiot posiadał licencję wyłącznie na świadczenie usług trakcyjnych, nie posiadając
jednocześnie pozostałych uprawnień (na przewozy osób oraz rzeczy).
W latach 2019-2020 tylko 30 podmiotów rzeczywiście świadczyło usługi trakcyjnie, mimo liczby wydanych
uprawnień sięgającej 91.
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Sektor UPT pod względem udziału w pracy charakteryzuje struktura zbliżona do proporcji Pareta.
W 2019 r. podział pomiędzy liderami (5 podmiotów) i pozostałymi (25 podmioty) kształtował się
w proporcji 79/21. W 2020 r. 81% pracy wygenerowało 5 przewoźników, pozostałe 25 podmiotów
19% pracy. Zmieniła się również struktura podmiotowa sektora. Grupę liderów z 2019 r. opuściły spółki
PKP CARGO oraz Logistics & Transport Company, dołączyła zaś w 2020 r. spółka Ecco Rail.
Regulacje w Polsce dotyczące usługi trakcyjnej różną się od regulacji w większości innych państw
europejskich, gdzie usługa trakcyjna jest świadczona w ramach licencji na świadczenie usług
przewozowych. Oprócz Polski tylko we Francji i Hiszpanii licencje wydawane są na usługę trakcyjną
w połączeniu z uprawnieniem do przewozu osób i rzeczy.
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Przewoźnicy świadczący usługi trakcyjne
Alza Cargo

Alza Cargo sp. z o.o.

Captrain Polska

Captrain Polska sp. z o.o.

Cargo Master

Cargo Master sp. z o.o.

Cargo PTT

CARGO Przewozy Towarowe, Transport

Ciech Cargo

CIECH Cargo sp. z o.o.

CTL Północ

CTL Północ sp. z o.o.

CD CARGO

CD Cargo Poland sp. z o.o.

DB Cargo

DB Cargo Polska S. A.

Ecco Rail

ECCO Rail sp. z o.o.

Koltar

Grupa Azoty “Koltar” sp. z o.o.

HSL Polska

HSL Polska sp. z o.o.

Inter Cargo

Inter Cargo sp. z o.o.

IRT

IRT sp. z o.o.

JMS Głowacz

Stanisław Głowacz prowadzący działalność gospodarcza pod firmą Stanisław
Głowacz F.H.U. JMS

JSW Logistics
Karpiel

obecnie JSW Logistics sp. z o.o., dawniej: Zakład Przewozów i Spedycji
„SPEDKOKS” sp. z o.o.
„Karpiel” sp. z o.o.

Logistics & Transport

LOGISTICS & TRANSPORT COMPANY sp. z o.o.

Lotos Kolej

„Lotos Kolej” sp. z o.o.

LTE Polska

LTE Polska sp. z o.o.

Mobil Lok Servis

Mobil Lok Servis Sp. z o.o.

NKN

NKN Usługi Kolejowe sp. z o.o.

Olavion

Olavion sp. z o.o.

Omniloko

OMNILOKO sp. z o.o.

Orion

Orion Rail Logistics sp. z o.o. sp.k.

PCC Intermodal

PCC Intermodal S.A.

PKP Cargo

PKP CARGO S.A.

PKP Cargo Service

PKP CARGO SERVICE sp. z o.o.

Kolprem

Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych KOLPREM sp. z o.o.

Rail Cargo

Rail Cargo Carrier - Poland sp. z o.o. (dawniej Rail Time Polska sp. z o.o.)

Railpolonia

Railpolonia sp. z o.o.

STK

STK S.A.

Tabor Rail

Tabor Rail sp. z o.o.

Tkol

Tkol sp. z o.o.

TKP Silesia

TKP Silesia sp. z o.o. sp.k.

Torrems

Przedsiębiorstwo Robót Torowych „TORREMS” sp. z o.o.

Trainspeed

Trainspeed sp. z o.o.

Wiskol

Wiskol sp. z o.o. sp. k.

11

12

