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Szanowni Państwo,

rok 2021 był dla całego rynku towarowego czasem odbudowy po trudnej sytuacji 
spowodowanej pandemią. Stan epidemii nadal obowiązuje, ale mamy już sprawdzone 
rozwiązania, jak sobie radzić w trudnych czasach z ograniczeniami i obostrzeniami. 
Rynek przewozów intermodalnych okazał się najmniej podatny na ograniczenia wyni-
kające z pandemii. Przewoźnicy potrafili dostosować się do zmieniających się realiów 
rynku. Przyspieszeniu uległ rozwój rynku e-commerce, co spowodowało, że impor-
terzy, spedytorzy oraz przewoźnicy kolejowi musieli dostosować się do rosnących 
potrzeb konsumentów. 

W 2021 r. w transporcie intermodalnym przewieziono 26,5 mln ton ładunków, co stanowiło 
wzrost o ok. 11,6% w stosunku do 2020 r. Praca przewozowa wykonana przy przewozie 
ładunków intermodalnych kształtowała się na poziomie 8,2 mld tono-km. W porównaniu 
z 2020 r. wzrosła o blisko 0,4 mld tono-km (ok. 4,4%). 

Transport intermodalny regularnie rośnie z roku na rok, ale wymaga wsparcia wszystkich 
interesariuszy rynku. Dla nadawców i odbiorców ładunków czynnikiem wpływającym 
na wybór danego środka transportu są trzy podstawowe zmienne: czas, koszt i dostęp 
do infrastruktury załadunkowej/wyładunkowej. Te trzy czynniki są kluczowe z punktu 
widzenia optymalizacji łańcucha dostaw. Rozwój transportu intermodalnego przyczynia 
się także do osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu. Kolej stanowi bowiem 
efektywny, wydajny, niskoemisyjny, energooszczędny i przyjazny środowisku środek 
transportu. W przyszłości należy dążyć do dalszego wspierania tej perspektywicznej 
i ekologicznej formy transportu.

Mam nadzieję, że przedstawione opracowanie, które zawiera najbardziej aktualne dane 
rynkowe, będzie dla Państwa interesującym dokumentem.

dr inż. Ignacy Góra
Prezes Urzędu Transportu 
Kolejowego

Z wyrazami szacunku
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Na polskim rynku transportowym obserwujemy systematyczny 
wzrost przewozów intermodalnych, co jest pozytywnym 
trendem, zwłaszcza w odniesieniu do celów Europejskiego 
Zielonego Ładu. Polityka klimatyczna UE zakłada zmniejszenie 
emisji gazów cieplarnianych oraz realizację celów postawio-
nych przed państwami członkowskimi, zgodnie z którymi 
Europa do 2050 r. ma stać się pierwszym kontynentem neu-
tralnym klimatycznie. Mając to na uwadze, konieczne jest 
ograniczenie udziału w rynku wysokoemisyjnych środków 
transportu, choćby poprzez dążenie do przenoszenia ładun-
ków z dróg na kolej. Przewozy intermodalne mają w tym 
obszarze duży potencjał. Transport w kontenerach cechuje 
się uniwersalnością, dzięki której stanowi istotny argument 
do wykorzystywania kolei na większą skalę. Konteneryzacja 
ładunków staje się coraz bardziej popularna ze względu 
na szerokie możliwości, jakie daje zastosowanie kontenera 

w przewozie z wykorzystaniem różnych gałęzi transportu. 
W kontenerach transportowane mogą być różne grupy ładun-
ków: od wysokoprzetworzonych do masowych.

W 2021 r. przewozy intermodalne cieszyły się dużym zain-
teresowaniem. We wszystkich polskich portach morskich 
zwiększył się obrót przeładowywanych TEU. 

W 2021 r. w transporcie intermodalnym przewieziono 
26,5 mln ton ładunków, podczas gdy w 2020 r. było 
to 23,8 mln ton. Oznacza to wzrost o 11,6%.

Praca przewozowa wykonana przy przewozie ładunków 
intermodalnych kształtowała się na poziomie 8,2 mld tono-km. 
W porównaniu z 2020 r. wzrosła o blisko 0,4 mld tono-km 
(ok. 4,4%).

Przewozy intermodalne w 2021 r. w Polsce 
Rok 2021 w przewozach intermodalnych, pomimo nadal 
trwającej pandemii, charakteryzował się wzrostem wszystkich 
parametrów w stosunku do 2020 r. Z danych zebranych 
przez Urząd Transportu Kolejowego wynika, że w porównaniu 
z rokiem poprzednim masa przewiezionych ładunków 
wzrosła o ponad 2,7 mln ton, a praca przewozowa o blisko 
0,4 mld tono-km. 

Rys. 1 Kolejowe przewozy intermodalne w Polsce w latach 2012 – 2021 (w mln ton)

Rys. 2 Kolejowe przewozy intermodalne w Polsce w latach 2012 – 2021 (w mld tono-km)
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W 2021 r. udział masy przewiezionej w ramach transportu 
intermodalnego w masie ładunków ogółem osiągnął 10,9%. 
Dla porównania w 2020 r. udział ten wyniósł 10,7%, pod-
czas gdy w 2019 r. kształtował się na poziomie 8,3%. Udział 
pracy przewozowej wykonanej w transporcie intermodalnym 
w 2021 r. wyniósł 14,6 % (w 2020 r. było to 15%, a w 2019 r. 
12,6%). Udział transportu intermodalnego spadł więc 
o 0,4 punktu procentowego, jednak należy mieć na uwadze, 
że w 2021 r. praca przewozowa w transporcie towarów 
wzrosła w stosunku do 2020 r. o 7,2% (przewoźnicy wyko-
nali pracę na poziomie 56 mld tonokilometrów). Dynamika 

wzrostu pracy przewozowej ogółem (+7,2%) była więc więk-
sza od dynamiki wzrostu pracy przewozowej w transporcie 
intermodalnym (+4,4%), co tłumaczy niewielki spadek udziału 
pracy przewozowej wykonanej w transporcie intermodalnym.

W 2021 r. przewoźnicy kolejowi przetransportowali rekor-
dową liczbę jednostek ładunkowych. Pierwszy raz w historii 
przewieziono ich prawie 1,8 mln sztuk. Rynek przewozów 
intermodalnych osiągnął poziom 1 778 tys. sztuk, z czego 
1 690 tys. sztuk stanowiły kontenery. W stosunku do 2020 r. 
liczba przetransportowanych jednostek wzrosła o ok. 6,9%. 

Rys. 3 Kolejowe przewozy intermodalne w Polsce w latach 2012 – 2021 (w tys. sztuk)

Rys. 4 Kolejowe przewozy intermodalne w Polsce w latach 2012 – 2021 (w tys. TEU)
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W 2021 r. przewieziono koleją 2 920 tys. TEU. W porównaniu 
z 2020 r. jest to wzrost o 9,3%.

W transporcie intermodalnym przewozi się głównie 
kontenery. Ich udział w ogólnej liczbie jednostek na koniec 
2021 r. stanowił 95%. Podobnie jak w latach poprzednich, 
najwięcej przewożono jednostek 20- i 40-stopowych, 
które stanowiły odpowiednio 33,9% i 56,7% ogólnej liczby 
jednostek. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że liczba 
przewiezionych kontenerów 40-stopowych po raz pierwszy 
w historii przekroczyła 1 008 tys. sztuk. Udział pozostałych 

kontenerów wyniósł odpowiednio: 25-stopowych – 0,1%, 
30-stopowych – 1,6%, 35-stopowych – 0,03% i 45-stopo-
wych – 2,7%. Naczepy i przyczepy samochodowe stanowiły 
2,6% wykorzystywanych jednostek, a wymienne nadwozia 
samochodowe 1,8%. Ponadto w 2021 r. niewielki odsetek 
(0,001%) stanowiły samochody ciężarowe i ciągniki siodłowe 
z naczepami. W Polsce liczba naczep i przyczep samocho-
dowych przewożonych koleją jest niewielka w porównaniu 
z liczbą transportowanych kontenerów. W 2021 r. przetrans-
portowano ich 46 560 szt., co stanowiło wzrost o ok. 15% 
w porównaniu z 2020 r., kiedy to przewieziono 40 535 szt. 
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W innych krajach, na przykład w Niemczech czy Szwajcarii, 
przewóz naczep pociągami jest bardziej popularny. 
W Niemczech, według danych Eurostat, naczepy stanowią 
około 19% ogółu przewiezionych jednostek. Liczba przewo-
żonych koleją naczep jest 25-krotnie wyższa niż w Polsce. 
W Szwajcarii udział naczep w ogólnej liczbie przewożonych 
jednostek kształtuje się na poziomie ok. 15%. Według danych 
Eurostat liczba przewożonych naczep w Szwajcarii jest ponad 

4-krotnie wyższa niż w Polsce. Ze względu na wyżynno-
-górzyste ukształtowanie kraj ten nakłada na transport 
drogowy liczne ograniczenia lub wręcz uniemożliwia przewóz 
ładunków na wybranych relacjach. Przepisy nakładają obo-
wiązek transportu naczep koleją na konkretnych odcinkach. 
W praktyce wygląda to tak, że wiele ciężarówek w przewo-
zach tranzytowych załadowanych jest na granicy i rozładowy-
wanych na kolejnej granicy. 

Rys. 5 Udział poszczególnych jednostek transportowych w 2021 r.
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W 2021 r. spółka PKP Cargo wykonała, podobnie jak w latach 
poprzednich, przewozy intermodalne na największą skalę 
pod względem masy i wykonanej pracy przewozowej. Udział 
tego przewoźnika w rynku wyniósł 30,7% wg masy i 37,4% 
wg pracy przewozowej.

Z roku na rok wśród spółek przewozowych wzrasta zainte-
resowanie działalnością w tym segmencie rynku. Podmioty 
te zauważają, że transport intermodalny systematycznie 
wzrasta i odgrywa coraz większą rolę w kolejowym rynku 
transportu towarów w Polsce. 

Rys. 6 Udział przewoźników w rynku przewozów intermodalnych wg masy w 2021 r.
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W 2021 r. łączny udział, stanowiący ponad połowę rynku 
pod względem przewiezionej masy ładunków (50,8%), 
odnotowały: PCC Intermodal, DB Cargo Polska, Ecco 
Rail, LTE Polska, Eurasian Railway Carrier, Metrans, 
Captrain Polska. 

Analizując wyniki spółek w wykonanej pracy przewozowej 
poza PKP Cargo, najwyższy udział w rynku dotyczył spółek: 
PCC Intermodal, DB Cargo Polska, Ecco Rail, LTE Polska oraz 
Captrain Polska. Łączny udział w rynku tych pięciu przewoźni-
ków wyniósł ok. 43%.

Rys. 7 Udział przewoźników w rynku przewozów intermodalnych wg pracy w 2021 r.
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W 2021 r. udało się poprawić rekordowy dotąd wynik portów 
z 2019 r., czyli okresu jeszcze przed pandemią COVID-19. 
Przetransportowano wtedy ok. 3,05 mln TEU. W 2021 r. 
osiągnięto natomiast poziom blisko 3,2 mln TEU. Największy 
wolumen TEU obsłużyły porty morskie w Gdańsku i Gdyni – 
odpowiednio ok. 2,1 mln TEU i 1 mln TEU. Udział pozostałych 
portów w przeładunku kontenerów jest znacznie niższy. Patrząc 
na udział poszczególnych gałęzi transportu w przewozie 
lądowym z portów, kolej nadal posiada znacznie niższy udział 
w stosunku do transportu drogowego. Na kolej w 2021 r. trafiło 
niespełna 30% jednostek intermodalnych. Patrząc na podział 
międzygałęziowy wg TEU, udział kolei wyniósł również poniżej 

30% – reszta ładunków trafiła na drogi. Istotne jest zwiększe-
nie liczby połączeń z terminali portowych do Czech i Słowacji. 
Połączenia intermodalne wschód-zachód funkcjonują efek-
tywnie, natomiast należy dążyć do zmniejszenia ograniczeń 
w funkcjonowaniu połączeń w kierunku północ-południe. Bez 
sprawnej sieci kolejowej nie jest możliwe wykorzystanie w pełni 
potencjału polskich terminali portowych. Istotne jest zapew-
nienie odpowiedniej przepustowości sieci oraz odpowiednich 
parametrów, jeśli chodzi o prędkość handlową z portów. 
Są to kluczowe czynniki jakości kolei, które mają znaczący 
wpływ na jej postrzeganie jako alternatywy względem trans-
portu drogowego.

Rys. 8 Przeładunki w polskich portach morskich w latach 2017 – 2021 (w tys. TEU)



10 Przewozy intermodalne 2021

Patrząc na ruch pociągów intermodalnych w 2021 r., reali-
zujących przewozy na sieci PKP PLK, to główne relacje 
z portu w Gdańsku obejmowały: Brzeg Dolny, Gądki, Kąty 

Wrocławskie, Kutno, Łódź, Poznań, Radomsko, Sławków 
oraz Warszawę. Wspomniane wyżej relacje stanowiły ponad 
70% wszystkich zrealizowanych w 2021 r. z portu w Gdańsku.

Rys. 9 Główne relacje intermodalne uruchamiane z Portu Gdańsk w 2021 r.
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Połączenia z portu w Gdyni realizowane były głównie do: 
Ciechanowa, Gądek, Kutna, Łodzi, Nowych Skalmierzyc, 
Poznania, Radomska, Rypina, Warszawy oraz Terespola 
Pomorskiego. Wymienione połączenia stanowiły 
ok. 61% wszystkich zrealizowanych z portu w Gdyni w 2021 r.

Transport intermodalny z roku na rok rośnie, ale wciąż 
niezbędne jest zapewnienie m.in. odpowiednich czasów 
przejazdu, zwłaszcza dla połączeń międzynarodowych, 
a także minimalizacja opóźnień pociągów towarowych, 

szczególnie na granicach. Kluczowa w tym jest współpraca 
zarządcy infrastruktury oraz przewoźników kolejowych 
w zakresie inwestycji niezbędnych dla zwiększenia przepu-
stowości infrastruktury i terminali przeładunkowych oraz 
ogólnie elastyczności kolejowego transportu towarowego. 
Jego niezawodność powinni wspierać zarządcy infrastruk-
tury poprzez zacieśnienie współpracy z przewoźnikami 
także w odniesieniu do alokacji zdolności przepusto-
wej i zarządzania operacyjnego dla międzynarodowych 
usług kolejowych.
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Rys. 10 Główne relacje intermodalne uruchamiane z Portu Gdynia w 2021 r. 
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Warto zauważyć, że 2021 r. został ogłoszony Europejskim 
Rokiem Kolei i upłynął pod hasłem ,,Wybierz kolej”. W tę ideę 
idealnie wpisuje się propagowanie korzyści, jakie niesie 
za sobą dalszy rozwój transportu kolejowego, a zwłaszcza 
przewozów intermodalnych – jako ekologicznej i bezpiecznej 
formy przewozu ładunku.

Szczegółowe wyniki dotyczące przewozów intermodalnych 
można znaleźć na portalu statystycznym Urzędu Transportu 
Kolejowego Dane Kolejowe, który jest dostępny pod adresem 
dane.utk.gov.pl. 

Serwis w zakładce Transport intermodalny w przejrzysty 
sposób prezentuje bieżące statystyki dotyczące rynku trans-
portu intermodalnego, jak również dane archiwalne.

http://dane.utk.gov.pl
https://dane.utk.gov.pl/sts/transport-intermodalny
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Przewoźnicy i zarządcy infrastruktury

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.

Cedrob Cedrob Cargo 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.

EP Cargo EP Cargo a.s.

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

Eurotrans Eurotrans sp. z o.o.

Freightliner Freightliner PL sp. z o.o.

Inter Cargo Inter Cargo sp. z o.o.

Lotos Kolej Lotos Kolej sp. z o.o.

LTE Polska LTE Polska sp. z o.o.

Metrans Metrans Polonia sp. z o.o.

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

PCC Intermodal PCC Intermodal sp. z o.o.

PKP CARGO PKP Cargo S.A.

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

Pol-Miedź Pol-Miedź Trans sp. z o.o.

Rail Cargo Carrier Poland Rail Cargo Carrier Poland sp. z o.o.

Rail Polska Rail Polska sp. z o.o.

Silva LS Silva LS sp. z o.o.

Europejski Zielony Ład zbiór inicjatyw politycznych Komisji Europejskiej, których nadrzędnym celem jest 
osiągnięcie neutralności dla klimatu w Europie

Eurostat Europejski Urząd Statystyczny

TEU Ekwiwalent jednostki 20 stopowej; 1 TEU oznacza 1 szt. kontenera o długości 20 stóp

Wykaz przewoźników i pojęć ujętych w opracowaniu 



Urząd Transportu Kolejowego
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
www.utk.gov.pl


