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Szanowni Państwo,

rok 2021 był dla kolei, podobnie jak dla wielu innych sektorów gospodarki, czasem odra-
biania strat po wyjątkowym, ze względu na wybuch pandemii, 2020 roku. Odbudowa 
ta miała miejsce w uwarunkowaniach czasowo funkcjonujących obostrzeń i ograniczeń 
sanitarnych, pracy zdalnej czy hybrydowej, a także nauki zdalnej w szkołach. Tego typu 
czynniki znajdują swoje odzwierciedlenie w wynikach transportu publicznego, w tym 
kolejowego. Transport kolejowy odbudowuje swoją pozycję w nowej rzeczywistości. 

Rok 2021 w przewozach pasażerskich to 245,1 mln osób, które wybrały kolej jako środek 
transportu. Wyniki te są jeszcze dalekie do stanu sprzed wybuchu pandemii. W 2019 r. 
liczba pasażerów wyniosła prawie 336 milionów. Zestawiając dane rok do rok widzimy, 
że na kolei powróciło 35,7 milionów pasażerów. Powrót do wielkości przewozów sprzed 
pandemii będzie bardzo trudny. Zmieniają się realia życia społecznego. W większym 
stopniu możliwa będzie praca i nauka w formie zdalnej. Już teraz oznacza to, że spo-
łeczeństwo ma mniejszą potrzebę przemieszczania się i wykorzystywania transportu 
publicznego, w tym kolei. Nie bez znaczenia dla przyszłości przewozów pasażerskich 
mogą być ostatnie zmiany cen biletów u większości przewoźników pasażerskich. Nowe 
ceny to konsekwencja wzrostów cen energii trakcyjnej, wyższych kosztów prowadzenia 
działalności czy konieczności modernizacji taboru. Jednak z pewnością to nie będzie 
czynnik sprzyjający w wyborze kolei jako środka transportu.

Rok 2021 w przewozach towarowych był stabilniejszy dla przewoźników i nawet pozwolił 
im na zwiększenie przewozów. Analizując przewozy towarowe na przestrzeni dekady 
jedynie w 2018 r. została przewieziona większa masa towarów. W 2021 r. koleją prze-
wieziono 243,6 mln ton towarów. Przełożyło się to na wzrost o 20,4 mln ton (9,1%) 
porównując z 2020 r. Głównym wyzwaniem dla kolei staje się jednak jej słabnący udział 
w transporcie towarów ogółem w naszym kraju. Kolej wprawdzie zwiększa swoje moż-
liwości przewozu, jednak pozycja konkurencyjna tego środka transportu realnie słabnie, 
patrząc na skalę przyrostu wolumenu transportowanych towarów ogółem. Większość 
tego wzrostu przejmowana jest przez transport drogowy. Kolej nie wykorzystuje możliwo-
ści, jakie stawia przed nią rynek, a transport drogowy rozwija się niewspółmiernie szybciej. 

Hasło „Wybierz kolej!”, które powtarzaliśmy w całym 2021 r., który był Europejskim 
Rokiem Kolei, znalazło swoje odzwierciedlenie w wynikach przewozowych. Jednak 
wzrosty, które obserwowaliśmy na kolei to nadal za mało, by ten bezpieczny, ekologiczny 
i komfortowy środek transportu stawał się pierwszym wyborem dla pasażerów i przed-
siębiorców. Dlatego jeszcze dużo pracy przed przewoźnikami i instytucjami , by kolej 
notowała większe wzrosty i udziały w rynku przewozowym.

Zachęcam do zapoznania się z opracowaniem obrazującym sytuację na rynku przewozów 
pasażerskich i towarowych na przestrzeni lat jak i z odniesieniem do sytuacji w poszcze-
gólnych miesiącach 2020 i 2021 r. Lektura analizy umożliwia ocenę wpływu pandemii 
Covid-19 na rynek kolejowy w Polsce.

dr inż. Ignacy Góra
Prezes Urzędu Transportu 
Kolejowego

Z wyrazami szacunku
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1. Przewozy pasażerskie

W 2021 r. koleją podróżowało 245,1 mln pasażerów. 
W porównaniu z 2020 r. na przejazd pociągiem zdecydowało 
się o ponad 35,7 mln osób więcej, co oznacza wzrost o 17%. 
W całym 2021 r. kolej przewiozła 73% liczby pasażerów 
z 2019 r. – czasu przed wybuchem pandemii.

Liczba przewiezionych pasażerów

W 2021 r. zdecydowana większość przewoźników realizu-
jących regularne przewozy pasażerskie odnotowała wzrost 
liczby pasażerów w porównaniu z 2020 r. Więcej pasażerów 
wybrało kolej zarówno w przypadku podróży na większe 
odległości, jak również jako transport miejski, aglomeracyjny 
czy regionalny. 

Zestawiając dane z 10 lat można zauważyć, że wzrost liczby 
pasażerów w porównaniu z 2020 r. nie przywrócił jeszcze prze-
wozów pasażerskich do poziomu sprzed pandemii. Na pełną 
odbudowę rynku kolejowych przewozów pasażerskich trzeba 
jeszcze poczekać.

W 2021 r. pod względem liczby przewiezionych pasażerów 
najsłabszy okazał się I kwartał z ponad 43 mln przewiezionych 
osób. Nie powinno to dziwić, mając na uwadze wyniki w 2020 r. 
po wybuchu pandemii. Najlepiej (zgodnie z tendencją z wcze-
śniejszych lat) wypadł III kwartał, z ponad 73 mln osób prze-
wiezionych koleją. Na taki wynik wpłynęły głównie miesiące 
letnie ze względu na sezon urlopowy i związane z tym wyjazdy 
wakacyjne. Zmieniające się ograniczenia w innych państwach 
i związana z tym niepewność sprawiły, że zyskała turystyka 
krajowa, w tym transport kolejowy.

Rys. 1 Liczba pasa-
żerów w kolejowych 
przewozach pasa-
żerskich w latach 
2012 – 2021 [mln osób]

Rys. 2 Porównanie 
liczby pasażerów 
w latach 2019 – 2021 
w poszczególnych mie-
siącach [mln osób]
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Rys. 3 Dynamika 
zmiany liczby pasa-
żerów w stosunku do 
miesiąca poprzedniego 

Pierwsze trzy miesiące 2021 r. w przewozach pasażerskich 
to kilkuprocentowe wzrosty miesiąc do miesiąca. W kwiet-
niu nastąpił spadek w porównaniu z marcem (-8,2%), przy 
czym podobna zmiana liczby pasażerów pomiędzy tymi 
miesiącami jest już stałą tendencją. Od maja do sierpnia 
w ujęciu procentowym liczba pasażerów wzrastała miesiąc 
do miesiąca. Maj to miesiąc z najwyższą (+35,5%) dynamiką 
wzrostu miesiąc do miesiąca. We wrześniu zgodnie z ten-
dencją sezonową odnotowano nieznaczny spadek (-0,1%). 

Październik z wynikiem 27 mln przewiezionych pasaże-
rów okazał się najlepszym miesiącem 2021 r. i miesiącem 
z najwyższą liczbą pasażerów od lutego 2020 r., czyli okresu 
przed wybuchem pandemii. Ostatnie 2 miesiące 2021 r. 
zamykają rok z kilkuprocentowymi spadkami miesiąc 
do miesiąca – co również jest sezonową regułą w przewo-
zach pasażerskich. Grudzień z liczbą 22,6 mln pasażerów 
okazał się miesiącem o największej dynamice spadku wobec 
miesiąca wcześniejszego (-10,1%). 
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6,06%
Koleje Śląskie

4,48%
Koleje Dolnośląskie
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Koleje Małopolskie

2,46%
ŁKA
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1,81%

WKD

5,95%
SKM Warszawa
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PKP SKM
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19,22%
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pozostali

0,65%
Arriva RP

Udział przewoźników
pasażerskich według

liczby pasażerów
w 2021 r.

Udziały w rynku

W 2021 r. podobnie jak w latach wcześniejszych liderem 
pod względem liczby przewiezionych pasażerów pozostaje 
POLREGIO. Z usług tego przewoźnika skorzystało ponad 
62,6 mln pasażerów. Daje to spółce 25,6% udziału w rynku 
przewozów pasażerskich (26,62% w 2020 r., 26,46% w 2019 r.). 
W ubiegłym roku ten największy w Polsce przewoźnik pasa-
żerski obchodził 20-lecie swojego istnienia, a od 1 grudnia 
2021 r. funkcjonuje już jako spółka akcyjna. Kolejny pod wzglę-
dem wielkości udział w rynku – 19,22% przypada na Koleje 
Mazowieckie, które w ubiegłym roku przewiozły ponad 47 mln 

pasażerów. PKP Intercity z liczbą 35,7 mln przewiezionych 
pasażerów plasuje się na trzeciej pozycji z 14,56% udziału 
w rynku przewozów pasażerskich. 

Wysoki wynik pod względem liczby przewiezionych w 2021  r. 
pasażerów osiągnęła również PKP SKM w Trójmieście, z usług 
której skorzystało 32,7 mln osób. Daje to aglomeracyjnemu prze-
woźnikowi 13,35% udziału w rynku. Przewoźnicy samorządowi 
według liczby przewiezionych pasażerów uzyskali następujące 
udziały w rynku: Koleje Śląskie – 6,06%; SKM Warszawa – 5,95%; 
Koleje Dolnośląskie – 4,48%; Koleje Wielkopolskie – 3,78%; 
ŁKA – 2,46%, WKD – 1,98%; Koleje Małopolskie – 1,81%. 
Arriva RP uzyskała 0,65% udziału w krajowym rynku pasażerskim.

Rys. 4 Udział przewoź-
ników pasażerskich 
według liczby pasaże-
rów w 2021 r.
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Odbudowa przewozów po 2020 r. 

PKP Intercity – przewoźnik realizujący przewozy dalekobieżne 
uzyskał wynik wyższy o ponad 9 mln pasażerów (+34%) 
w porównaniu z rokiem 2020, co daje poziom 73% liczby 
pasażerów z 2019 r. Druga spółka z grupy PKP – PKP SKM 
w Trójmieście wykazała przewozy na poziomie wyższym 
o 7,2 mln osób, co oznacza wzrost 28% rok do roku (76% liczby 
pasażerów z 2019 r.).

POLREGIO największy w Polsce przewoźnik (codziennie 
uruchamianych ponad 1 600 pociągów zatrzymujących się 
na ponad 1 900 stacjach w całym kraju) obsłużył o 6,9 mln 
pasażerowi więcej (+12%) w porównaniu z 2020 r. (poziom 
70% pasażerów z 2019 r.).

Wśród przewoźników samorządowych największy procentowy 
wzrost liczby przewiezionych pasażerów względem 2020 r. 
wykazała Łódzka Kolej Aglomeracyjna – o 30%. ŁKA przewiozła 
6,04 mln osób – o 1,4 mln pasażerów więcej. W całym 2021 r. 
ŁKA zrealizowała przewozy na poziomie 101% z 2019 r. 

Pozostali przewoźnicy samorządowi w porównaniu z 2020 r. 
odnotowali wzrost liczby pasażerów odpowiednio: Koleje 
Wielkopolskie o 1,7mln (+22%), Koleje Dolnośląskie o 1,8 mln 
(+20%), Koleje Śląskie o 1,9 mln (+14% ), Koleje Małopolskie 
o 0,54 mln(+14%), Koleje Mazowieckie o 5,3 mln (+13%). 
Wartości te to odpowiednio: 76%, 78%, 73%, 69% oraz 76% prze-
wozów zrealizowanych przez tych przewoźników w 2019 r. 

Z usług Warszawskiej Kolei Dojazdowej w 2021 r. sko-
rzystało o 0,24 mln pasażerów więcej (+5,1%) niż przed 
rokiem, co daje poziom 55,2% pasażerów z 2019 r. SKM 
Warszawa – druga spółka świadcząca usługi transportu 
pasażerskiego w ramach aglomeracji warszawskiej w 2021 r. 
odnotowała nieznaczny spadek w liczbie przewiezionych 
pasażerów – 0,34 mln mniej (-2%) w porównaniu z 2020 r. 
(poziom 66% liczby pasażerów z 2019 r.).

Wzrosty liczby przewiezionych pasażerów w porównaniu 
z 2020 r. odnotowały również spółki z Grupy PKP CARGO, 
których udział w przewozach pasażerskich ogółem jest 
niewielki: PKP Cargo – przewiozło o ponad 8 tys. pasażerów 
więcej (+56%) i Parowozownia Wolsztyn wzrost o 1,7 tys. osób 
(+52%). Parowozownia Wolsztyn uzyskała również wynik o 8% 
wyższy w porównaniu z 2019 r.

Pozostali przewoźnicy krajowi: Arriva RP – przewiozła 
o 80,4 tys. (+5,3%) pasażerów więcej niż rok wcześniej 
i uzyskała wynik 69% przewozów z okresu sprzed pandemii; 
Cargo Master odpowiednio: 5,9 tys. (+21%) pasażerów więcej 
i +46% przewozów z 2019 r.

Realizujący w Polsce przewozy pasażerskie przewoź-
nicy zagraniczni wykazali odpowiednio: Leo Express 
Global o 6,8 tys. (-49%) pasażerów mniej niż rok wcze-
śniej (26% z 2019 r.); Usedomer Baderbahn GmbH 
o 2,8 tys. (-1%) pasażerów mniej w porównaniu z 2020 r. 
(54% pasażerów z 2019 r.)
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Praca przewozowa i eksploatacyjna

W 2021 r. przewoźnicy wykazali pracę przewozową na pozio-
mie 15,9 mld pasażerokilometrów. W porównaniu z 2020 r. 
oznacza to wzrost o 3,2 mld (+26%). Wynik z ubiegłego roku 
to poziom 72% pracy przewozowej z 2019 r.

Podobnie jak w latach poprzednich zdecydowana więk-
szość wykonanej w 2021 r. pracy przewozowej przypada 
na przewoźnika dalekobieżnego PKP Intercity (53,53%) 

Spółka w 2021 r. wykonała pracę przewozową na pozio-
mie 8,5 mld pasażerokilometrów – to wynik o 38% wyższy 
w porównaniu z 2020 r. i oznacza 73% pracy przewozowej 
z 2019 r. 

Drugą pod względem wielkości pracę przewozową (ponad 
3 mld pasażerokilometrów) wykazało POLREGIO, co daje prze-
woźnikowi 19,02% udziału w rynku. Przewoźnik ten w porów-
naniu z rokiem 2020 odnotował wzrost pracy przewozowej 
o ponad 9% i osiągnął poziom 68% pracy przewozowej z 2019 r.

Rys. 5 Praca prze-
wozowa w kolejo-
wych przewozach 
pasażerskich 
w latach 2012 – 2021 
w Polsce [mln 
pasażerokilometrów]

Rys. 6 Udział przewoź-
ników pasażerskich 
według pracy przewo-
zowej w 2021 r. 
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W 2021 r. praca eksploatacyjna w przewozach pasażerskich 
wyniosła ponad 178 mln pociągokilometrów. W porównaniu 
z rokiem 2020 jest to wynik o ponad 17,75 mln wyższy (+11%). 
Zestawiając te dane z 2019 r. jest to wartość o ponad 4% wyższa.

W 2021 r. średnia odległość podróży jednego pasażera 
wyniosła 64,8 km, co oznacza że była o 4,4 km dłuższa niż 
w 2020 r. (+7,3%). W porównaniu z przedpandemicznym 
2019 r. średnia długość trasy pokonanej przez jednego pasa-
żera jest o 0,9 km krótsza.

W przypadku największego pod względem pracy przewozo-
wej przewoźnika – PKP Intercity, średnia odległość podróży 
pasażera w ubiegłym roku wyniosła 238 km. W miesiącach 
wakacyjnych była znacznie wyższa i osiągnęła wartość odpo-
wiednio: w lipcu – 271 km i sierpniu 274 km. 

W przypadku POLREGIO – średnia odległość podróży jednego 
pasażera to 48,2 km. W miesiącach wakacyjnych odpowiednio: 
51,7 km i 50,02 km.

Rok 2021 zakończył się wzrostem we wszystkich parame-
trach dotyczących kolejowych przewozów pasażerskich 
w porównaniu z rokiem 2020. Jednak ubiegły rok w przy-
padku większości spółek nie przyniósł powrotu do liczby 
przewiezionych pasażerów na poziomie sprzed pandemii. 
Trudno przewidzieć, kiedy sytuacja w pełni się unormuje, 
bo zależy to w dużej mierze od uwarunkowań związanych 
z utrzymującą się pandemią Covid-19. Konieczne są rów-
nież dalsze inwestycje na kolei, aby dostosować tego typu 
usługi do rosnących potrzeb klientów. Wzrastają koszty 
energii i koszty pracy. Na tle tych czynników większość 
przewoźników kolejowych zdecydowała się na zmianę cen 
biletów na obsługiwanych trasach. Trudno przewidzieć 
jak wpłynie to na wyniki przewozów pasażerskich w naj-
bliższych miesiącach. Niewątpliwie przed przewoźnikami 
kolejne wyzwanie – przekonanie społeczeństwa, że prze-
jazd koleją nadal pozostaje tańszym rozwiązaniem niż alter-
natywny transport samochodowy czy lotniczy i jest niewąt-
pliwie transportem najbardziej przyjaznym dla środowiska.

Rys. 7 Praca eks-
ploatacyjna w kole-
jowych przewozach 
pasażerskich w latach 
2012 – 2021 [mln 
pociągokilometrów]

Rys. 8 Średnia odle-
głość przejazdu jednego 
pasażera w Polsce w 
latach 2012 - 2021 [km]
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Transport towarowy w sektorze kolejowym charakte-
ryzował się w 2021 r. pozytywnym trendem wzrosto-
wym, pomimo wyzwań związanych z pandemią Covid-19. 
W minionym roku przewiezionych zostało 243,6 mln ton 
ładunków, co oznaczało wzrost o 9,1% w porównaniu 
z 2020 r. i 3,1% z 2019 r.

W ostatnim dziesięcioleciu tylko w 2018 r. masa prze-
wiezionych ładunków była większa niż w minionym roku. 
Warto podkreślić, że taki wynik udało się osiągnąć w czasie 
kolejnych wyzwań, jakie przed całą gospodarką stawiała 
pandemia koronawirusa. 

Najmniejsze przewozy odnotowano w styczniu i lutym, 
w którym jako jedynym miesiącu w 2021 r. wynik przewo-
zowy był niższy o 0,05% w porównaniu z analogicznym 
okresem w 2020 r. Od marca przewozy towarowe zaczęły 
się umacniać, aby do końca roku utrzymać się na stabilnym 

poziomie. W drugiej połowie roku we wszystkich miesią-
cach masa przewożonych towarów przekraczała 20 mln ton. 
Niemal 2/3 przewoźników, którzy działali w 2020 r., odno-
towało wzrost przewozów o kilkadziesiąt, a nawet o kilkaset 
procent. W 1/3 spółek nastąpiły spadki, jednak były one 
minimalne. Trzech przewoźników odnotowało spadki o 100%, 
nie wykazując w 2021 r. żadnych przewozów.

W 2021 r. praca przewozowa wzrosła w stosunku 
do 2020 r. o 7,2%.  Przewoźnicy wykonali pracę na poziomie 
56 mld tonokilometrów. Podobnie jak w przypadku prze-
wiezionej masy, parametr ten był większy na koniec 2021 r. 
niż w dwóch poprzednich latach. W ostatniej dekadzie tylko 
w 2018 r. osiągnięta została większa wartość (59,6 mld tono-
kilometrów). W wynikach miesięcznych spadek odnotowano 
jedynie w lutym (-4,9%). Największe wzrosty miały miejsce 
w kwietniu (19,9%), maju (14,3%) i lipcu (10,4%).

Rys. 9 Masa ładunków 
w kolejowych prze-
wozach towarowych 
w latach 2012 – 2021

Rys. 10 Porównanie 
przewiezionej masy 
ładunków w latach 
2019 – 2021 w poszcze-
gólnych miesiącach 
[mln ton]  
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Praca eksploatacyjna na koniec 2021 r. zwiększyła się o 5,3% 
w porównaniu z danymi sprzed roku. Przez większość miesięcy 
odnotowywano wzrosty, a wyjątkami były grudzień, luty i listo-
pad ze spadkami o 3,8%, 2,7% i 1,6%. 

Spółka PKP Cargo utrzymała pozycję lidera pod względem masy 
przewiezionych towarów (36,7%) i pracy przewozowej (40,7%). 
Przewoźnik zakończył 2021 r. wynikiem 89,3 mln ton, co ozna-
czało wzrost przewozów o 9,2% względem 2020 r. Jednocześnie 
zwiększył nieznacznie swój udział w rynku (0,04 punktu procen-
towego). Na drugim miejscu w zestawieniu pozostało DB Cargo 
Polska z udziałem na poziomie 16,8%. W tym przypadku udział 
zmniejszył się o 0,1 punktu procentowego pomimo zwiększonej 
masy towarów przewiezionych przez tę spółkę. Trzeci pod-
miot w zestawieniu – Lotos Kolej – również odnotował wzrost 
masy przewożonych towarów i jednocześnie spadek udziału 
o 0,32 punktu procentowego. Łącznie trzech głównych przewoź-
ników posiadało udział na poziomie 58,8%. Liczba przedsiębiorstw, 
których udział w rynku był równy lub większy niż 0,5%, była taka 
sama i wyniosła 25 podmiotów, jednak nastąpiła zmiana pozycji 
na rynku niektórych przewoźników w stosunku do wyników 
sprzed roku. Swoją pozycję rynkową umocnili również inni 
mniejsi przewoźnicy.

PKP Cargo zwiększyło w stosunku do poprzedniego roku 
udział w pracy przewozowej o 0,1 punktu procentowego. 
Druga była spółka Lotos Kolej, której udział zmniejszył 
się o 0,36 punktu procentowego. Nastąpiła jednak zmiana 
na kolejnym miejscu. Miejsce DB Cargo z 2020 r. zajęła 
spółka PKP LHS, której udział wzrósł o 0,21 punktu pro-
centowego. Trzy wiodące spółki posiadały łączny udział 
na poziomie 55,9%. Zwiększyła się również liczba przedsię-
biorstw, których udział w pracy przewozowej w skali roku 
był większy niż 0,5%. W 2020 r. były to 23 spółki, a w 2021 r. 
ich liczba wzrosła do 25. 

Na przestrzeni 2021 r. zauważalne były zmiany w strukturze 
udziałów przewoźników towarowych w rynku. Firmy, które 
funkcjonują dopiero od kilku lat, systematycznie zwięk-
szają swoją rolę. O przyznanie licencji występują też nowe 
podmioty, widząc możliwości rozwoju tej gałęzi transportu. 
Zmiany te widać na kilku płaszczyznach – w transporcie 
intermodalnym, wewnątrzkrajowym, świadczeniu usługi 
tylko w określonym regionie lub wykorzystaniu transportu 
kolejowego na własne potrzeby, by uprościć łańcuch dostaw. 

Średnia odległość przewozu 1 tony ładunku wyniosła w 2021 r. 
niecałe 230 km i była mniejsza o ponad 4 km w stosunku 
do 2020 r. W związku z tym, że rynek przewozów towarowych 

Rys. 11 Praca 
przewozowa w kole-
jowych przewo-
zach towarowych 
w latach 2012 – 2021 
[mld tonokilometrów]

Rys. 12 Praca 
eksploatacyjna 
w kolejowych prze-
wozach towarowych 
w latach 2012 – 2021 
[mln pociągokilometrów]
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nie odczuł recesji, należy przyjąć, że wiąże się to z większą 
liczbą realizowanych przewozów krótkodystansowych.

Przewoźnicy potrafią dostosować się do realiów zmieniającego 
się rynku. Kolejne lata będą się wiązać z redukcją wydobycia 
paliw kopalnych, a co za tym idzie zmniejszeniem zapotrzebowa-
nia na ich transport. Już teraz widoczny jest wzrastający udział 
przewozów innych grup towarowych. Pandemia wpłynęła 
nieoczekiwanie m.in. na znaczny rozwój rynku e-commerce, 
co wiąże się z zapotrzebowaniem na dostawy towarów bezpo-
średnio do konsumenta. Wzrost zakupów wysyłkowych przez 
internet przekłada się na wzrost udziału w transporcie grupy 
wg klasyfikacji NST, w której to kluczową rolę odgrywa przewóz 
w komunikacji międzynarodowej. W transporcie wewnętrznym 
również zauważalny jest wzrost zapotrzebowania na dostawy 

bardzo zróżnicowanych towarów, co daje szersze możliwości 
dla przewoźników na rynku. Widoczne jest to szczególnie 
w transporcie intermodalnym, który z roku na rok zwiększa 
swoje udziały w rynku.

W najbliższych latach kolej powinna zyskiwać jako niskoemi-
syjny, ale też najbardziej ekonomiczny środek transportu. 
Kolej, ze względu na swoją wydajność i najniższą emisję gazów 
cieplarnianych spośród innych form transportu, wpisuje się 
w założenia Zielonego Ładu. Celem, jaki w Zielonym Ładzie 
stawia sobie Unia Europejska, jest redukcja emisji gazów cie-
plarnianych związanych z transportem o 90% do 2050 r. 

Rys. 13 Udział przewoź-
ników towarowych 
w rynku wg masy 
w 2021 r. powyżej 0,5%
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Rys. 14 Udział przewoź-
ników towarowych 
w rynku wg pracy 
przewozowej w 2021 r. 
powyżej 0,5% 

Rys. 15 Średnia 
odległość przewozu 
1 tony ładunku w latach 
2012 – 2021 
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Przewoźnicy osób

Arriva RP Arriva RP sp. z o.o. 

Koleje Dolnośląskie Koleje Dolnośląskie S.A.

Koleje Mazowieckie „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.

Koleje Małopolskie „Koleje Małopolskie” sp. z o.o.

Koleje Śląskie Koleje Śląskie sp. z o.o.

Koleje Wielkopolskie Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.

LEO Express LEO Express Global A.S.

Łódzka Kolej Aglomeracyjna (ŁKA) „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.o.

PKP Cargo PKP CARGO S.A. 

PKP Intercity „PKP INTERCITY” S.A.

PKP SKM w Trójmieście (PKP SKM) PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. 

POLREGIO POLREGIO S.A.

Szybka Kolej Miejska (SKM) Szybka Kolej Miejska sp. z o.o.

UBB Usedomer Bäderbahn GmbH

Warszawska Kolej Dojazdowa (WKD) Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. 

Przewoźnicy rzeczy

Alza Cargo Alza Cargo sp. z o.o.

Captrain Polska Captrain Polska sp. z o.o.

CD Cargo Poland CD Cargo Poland sp. z o.o.

Ciech Cargo CIECH Cargo sp. z o.o.

Colas Rail Polska Colas Rail Polska Sp. z o. o.

CTL Logistics CTL Logistics sp. z o.o.

DB Cargo Polska DB Cargo Polska S.A.

Ecco Rail ECCO Rail sp. z o.o.

Eurasian Railway Carrier Eurasian Railway Carrier sp. z o.o.

Eurotrans Eurotrans sp. z o.o.

Freightliner PL Freightliner PL sp. z. o .o.

HSL HSL Polska sp. z o.o.

Inter Cargo Inter Cargo sp. z o.o.

JSW Logistics JSW Logistics sp. z o.o.

KP Kotlarnia Kopalnia Piasku „Kotlarnia” S.A.



Przewoźnicy rzeczy

Lotos Kolej Lotos Kolej sp. z o.o. 

LTE Polska LTE Polska sp. z o.o.

METRANS Polonia METRANS Polonia sp. z o. o.

Olavion Olavion sp, z o.o.

Orlen Kol-Trans ORLEN KolTrans sp. z o.o.

PCC Intermodal PCC Intermodal S.A.

PKP Cargo PKP CARGO S.A.

PKP Cargo Service PKP Cargo Service sp. z o.o.

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

Pol-Miedź Trans Pol–Miedź Trans sp. z o.o.

PUK Kolprem Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych KOLPREM sp. z o.o.

Rail Polska Rail Polska sp. z o.o.

Railpolonia Railpolonia sp. z o.o.

T&C T&C sp. z o.o.

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
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