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Szanowni Państwo,

2021 był drugim rokiem z kolejnymi falami pandemii koronawirusa. Pomimo tego 
przewozy towarów odnotowały wzrost w stosunku do trudnego 2020 r. Warto zauwa-
żyć, że rok 2021 dał wielu przewoźnikom nowe możliwości w zakresie realizacji usług 
przewozowych z wykorzystaniem między innymi nowoczesnych rozwiązań technolo-
gicznych takich jak lokomotywy wielosystemowe i hybrydowe, technologia Modalohr, 
kolejowe kontenery chłodnicze, Zielona Energia czy śledzenie wagonów z technologią 
GPS, a nawet powstanie pierwszej polskiej lokomotywy wodorowej.

Transport kolejowy zapewniał w 2021 r. swobodny przepływ towarów w komunikacji 
międzynarodowej, zarówno w obszarze Unii Europejskiej, ale także z kierunku azjatyc-
kiego. Co ważne, przewoźnicy towarowi obsługiwali również porty morskie stanowiące 
ważny filar polskiej gospodarki. Natomiast przewozy surowców takich jak węgiel czy 
kruszywa umożliwiały funkcjonowanie bloków energetycznych oraz realizację prac inwe-
stycyjnych. W 2021 r., m.in. w przewozach ładunków związanych z energią, rozwojem 
infrastruktury czy sektorem przemysłu ciężkiego, widoczne były wzrosty w wolumenie 
przewozów. 

Przykładem grupy ładunków, która jest niedoceniana we frachcie kolejowym, są przesyłki 
listowe oraz paczki i przesyłki kurierskie. Kolej ma potencjał do ich przewozu i tym samym 
zmniejszenia  obciążenia dróg przez ciężarówki i samochody dostawcze, szczególnie 
w relacjach międzywojewódzkich. 

Analiza danych o przewozach grup towarów pozwala zauważyć, że  transport krajowy 
stanowi około 2/3 całości przewozów i dominuje w wybranych grupach, zwłaszcza tych 
związanych z przewozami masowymi. Nie zmienia to faktu, że Polska jest krajem z ogrom-
nym potencjałem w zakresie transportu międzynarodowego. 

Przedstawiam Państwu opracowanie zawierające najważniejsze parametry przewozu 
grup towarów oraz wstępne dane dotyczące komunikacji międzynarodowej. Obrazują 
one zmiany, jakie zaszły w przewozach poszczególnych rodzajów ładunków oraz to, jak 
istotny dla wielu przedsiębiorstw kolejowych jest swobodny transport towarów w ruchu 
międzynarodowym. To również przykład na to, że istotne jest utrzymanie realizacji 
inwestycji w sektorze infrastruktury, które w dużej mierze generują przewozy takich 
grup jak kruszywa czy materiały budowlane.

dr inż. Ignacy Góra
Prezes Urzędu Transportu 
Kolejowego

Z wyrazami szacunku
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5 Grupy towarów w 2021 r. 

1. Wstęp

Przewoźnicy kolejowi w 2021 r. przewieźli 243,6 mln ton 
ładunków, co oznacza wzrost  przetransportowanej masy 
o 9,1% w stosunku do 2020 r. Zrealizowana praca przewo-
zowa w 2021 r. wyniosła 56,0 mld ton-km, czyli o 7,3% więcej 
względem 2020 r. Dla wielu przewoźników miniony rok był 
czasem sprawdzenia nowych połączeń kolejowych czy rozwi-
jania współpracy zagranicznych1.

Klasyfikacja ładunków przyjęta w statystykach Urzędu 
Transportu Kolejowego jest zgodna z klasyfikacją NST 20072. 
Umożliwia ona prowadzenie jednolitej statystyki różnych 
gałęzi transportu oraz zapewnia spójność danych względem 
innych klasyfikacji, jak: NACE, CPA oraz NHM2. Dane w tym

1 Szczegółowe dane statystyczne dotyczące 2021 r. zostały opublikowane na portalu Dane Kolejowe UTK, dostępnym pod adresem https://dane.utk.gov.pl.
2 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1304/200 z dnia 7 listopada 2007 r. zmieniające dyrektywę Rady 95/64/WE, rozporządzenie Rady (WE) nr 1172/98, 
rozporządzenia (WE) nr 91/2003 i (WE) nr 1365/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w celu ustanowienia NST 2007 jako jedynej klasyfikacji w odniesieniu 
do towarów transportowanych pewnymi środkami transportu 

zakresie prezentowane przez UTK opierają się na deklaracjach 
przewoźników, którzy w sprawozdaniach przypisują przewo-
żone ładunki do danych grup.

Dane statystyczne, zebrane na podstawie klasyfikacji 
NST 2007, pozwalają na obserwowanie głównych kierunków 
zmian w transporcie towarów na przestrzeni lat. Informacje 
te pozwalają również na zbadanie różnic między transportem 
samochodowym a kolejowym w kontekście przewozu wybra-
nych grup ładunków, a ponadto na wskazanie różnic w prze-
wozach koleją pomiędzy wybranymi krajami. Klasyfikacja 
NST 2007 ułatwia ponadto identyfikację zmian zachodzących 
na polskim rynku na tle innych wybranych krajów europejskich.

Rys. 1 Masa ładunków (w mln ton) przewiezionych koleją w latach 2011 – 2021

Rys. 2 Praca przewozowa (w mld ton-km) w kolejowym transporcie towarów w latach 2011 – 2021
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Węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa oraz gaz ziemny w 2021 r. 
to główna grupa towarowa, której udział wg masy wyniósł 
36,95% zaś wg pracy przewozowej 23,8%. W stosunku do 2020 r. 
oznacza to odpowiednio spadek o 0,03 punktu procentowego 
wg masy i 0,4 punktu procentowego wg pracy przewozowej.

Drugą pod względem wielkości grupą ładunków pozostają 
rudy metali oraz produkty górnictwa – jej udział wyniósł 

25% wg masy oraz 26,2% wg pracy przewozowej w 2021 r. 
(spadek o blisko 1 punkt procentowy wg masy i 0,05 punktu 
procentowego wg pracy przewozowej. 

Masa dwóch największych grup to łącznie 61,9% masy 
transportowanej w 2021 r., zaś praca przewozowa tych 
dwóch grup stanowiła łącznie 50% całej wykonanej 
pracy przewozowej.

2. Wyniki przewozowe w wybranych grupach ładunków

Rys. 3 Udział procentowy wybranych grup ładunków w masie 
przewożonych ładunków w latach 2020 – 2021

Rys. 4 Udział procentowy wybranych grup ładunków 
w wykonanej pracy przewozowej w latach 2020 – 2021
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2.1. Węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa 
oraz gaz ziemny

Masa przewiezionych ładunków w tej grupie wyniosła 90 mln ton 
w 2021r., co oznacza wzrost względem 2020 r. o 7,5 mln ton 
(9,1%). Praca przewozowa wykonana w przewozach tej 
grupy ładunków wyniosła 13,3 mld tonokilometrów w 2021 r. 
tj. o 0,7 mld tonokilometrów (5,5%) więcej niż w 2020 r.

2021 to rok znacznego wzrostu zapotrzebowania na węgiel. 
Na międzynarodowych rynkach surowców widoczne było 
bardzo duże zainteresowanie pozyskaniem tego surowca 
w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem branży 

3 https://polskirynekwegla.pl/statystyka-publiczna – Sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym oraz ceny i kierunki zbytu węgla kamiennego – grudzień 2021

energetycznej. Jak podaje ARP w 2021 r. sprzedaż węgla 
w stosunku do 2020 r. wzrosła o 5,4 mln ton3. W dużej mierze 
wywóz tego surowca z kopalni i pomiędzy placami składo-
wymi realizowany był koleją. Duże zapotrzebowanie skutko-
wało m.in. utrudnieniami w dostępie do taboru oraz kłopo-
tami z przepustowością bocznic przykopalnianych. Przewozy 
22,8% masy węgla kamiennego odbywały się w komunikacji 
międzynarodowej. Jest to blisko 20,2 mln ton, co stanowi 
8,3% wszystkich przewozów towarów koleją. Węgiel trafiał 
koleją do Polski zarówno z Białorusi, Rosji czy Ukrainy, jak 

https://polskirynekwegla.pl/statystyka-publiczna
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również z wykorzystaniem drogi morskiej m.in. za pośrednic-
twem portów w Gdańsku czy Szczecinie. Co istotne, część 
węgla, który jest transportowany na terytorium Polski, służy 
jako surowiec do procesu koksowania, po czym wywożony 
jest przy użyciu transportu kolejowego m.in. do dużych 
zakładów hutniczych. 

Węgiel kamienny był dominującym surowcem przewożonym 
w ramach grupy towarów Węgiel kamienny, węgiel brunatny, 
ropa oraz gaz ziemny (98,6% w masy i 97,7% w pracy 
przewoz owej w ramach wszystkich przewozów w tej 
grupie, tj. 88,7 mln ton i 13 mld tonokilometrów). 

W okresie mniejszych możliwości wykorzystania energii 
z OZE czy elektrowni gazowych, węgiel pozostaje nadal 
ważnym surowcem energetycznym w naszym kraju. Udział 
największych przewoźników w przetargach dotyczących 
dostaw dla głównych przedsiębiorstw energetycznych 
potwierdza istotne znaczenie tego surowca w kraju.

Przewozy w tej grupie towarów realizowane były przez 42 prze-
woźników, przy czym tylko 12 z nich wykonało przewozy o masie 
przekraczającej ponad 1 milion ton ładunku. Ich przewozy stano-
wiły 92,3% wg masy przewiezionego węgla i blisko 88,8% pracy 
przewozowej wykonanej przy transporcie tego surowca.

2.2. Rudy metali oraz produkty górnictwa

2.3. Koks, brykiety, produkty rafinacji naftowej

2.4. Chemikalia, produkty chemiczne

Przewozy w grupie Rudy metali oraz produkty górnictwa 
w 2021 r. ustabilizowały się na poziomie średniej z ostat-
nich 10 lat. Dość dużą stabilnością wykazywały się 
przewozy kruszyw, na co wpływ miała między innymi kon-
tynuacja prac modernizacyjnych w ramach KPK realizowana 
na rzecz PKP PLK. Można założyć, że w najbliższych latach, 
jeśli wszystkie plany inwestycyjne zostaną zrealizowane, 
rola kruszyw w całości przewozów towarów koleją będzie 
zbliżona do tej obecnej. 

Masa przewiezionych ładunków dla tej grupy wyniosła 
60,9 mln ton w 2021 r., co oznacza wzrost o blisko 3 mln  ton 
względem 2020 r. Zrealizowana w zakresie tej grupy 

ładunków praca przewozowa wyniosła 14,7 mld tonokilo-
metrów w 2021 r., tj. o 0,96 mld tonokilometrów więcej niż 
w 2020 r. Udział tej grupy w całości przewozów wyniósł 
odpowiednio 25% i 26,2%  wg masy i pracy przewozowej. 

Na wyniki grupy wpływ w największym stopniu mają 
kruszywa (76,7% wg masy i 71% wg pracy przewozowej). 

Przewozy tej grupy były realizowane przez 55 przewoź-
ników, ale tu również tylko 12 przewoźników wykazało 
przewóz powyżej 1 miliona ton. Ich przewozy w tej grupie 
stanowiły 86,6% wg przewiezionej masy i 81,7% wg wyko-
nanej pracy przewozowej.

W przypadku produktów przetworzonych z surowców 
naturalnych, masa przewiezionych ładunków w grupie 
Koks, brykiety, produkty rafinacji naftowej wyniosła 
25,9 mln ton w 2021 r., co oznacza wzrost o 3,6 mln ton, 
tj. o 13,8% względem wyniku z 2020 r. Zrealizowana przez 
przewoźników praca przewozowa w 2021 r. wyniosła 
10,3 mld tonokilometrów, podczas gdy w 2020 r. było 
to 9,3 mld tonokilometrów. Udział tej grupy w całości 
przewozów to 12,1% wg masy i 18,5% wg wykonanej 
pracy przewozowej.

4 Źródło: https://popihn.pl/wp-content/uploads/2021/11/Konsumpcja-paliw-plynnych-po-3-kwartalach-2021-.pdf s. 2 (dostęp: 08.04.2022 r.)

W 2021 r. wzrosły przewozy zwłaszcza produktów rafinacji 
ropy naftowej. Wg danych za III kwartały 2021 r. zużycie paliw 
w Polsce wzrosło o ok. 7% rok do roku4. Produkty rafinacji ropy 
naftowej stanowiły 62,5% udziału masy towarów przewiezionych 
w tej grupie oraz 67,7% wg wykonanej pracy przewozowej.

Przewozy w grupie Koks, brykiety, produkty rafinacji naftowej 
były realizowane przez 33 przewoźników, z czego 6 z nich zre-
alizowało przewozy o masie większej niż 1 milion ton. Udział 
tych przewoźników wyniósł 87,8% wg przewiezionej masy 
i 89,1% wg wykonanej pracy przewozowej w tej grupie.

W przypadku przewozu produktów chemicznych, wielkość 
zrealizowanych przewozów jest wyjątkowo stabilna 
względem pozostałych grup ładunków, jednakże ostatnie 
lata to stopniowy wzrost przewozów w ramach tej grupy. 
W 2021 r. łącznie zostało przewiezionych koleją blisko 
11 mln ton (10,96 mln ton) towarów z tej grupy, co ozna-
cza wzrost o 0,4 mln ton (4%) w stosunku do 2020 r. Praca 
przewozowa wyniosła 3,3 mld tonokilometrów w 2021 r. 
(minimalny, 1-procentowy wzrost w stosunku do 2020 r.). 

Przewóz wielu towarów z tej grupy wymaga zastosowa-
nia specjalistycznych wagonów, odpornych na działanie 

przewożonych substancji (np. żrących kwasów). Kolej 
zapewnia transport chemikaliów i produktów chemicz-
nych dla wielu ważnych zakładów w kraju, jak też realizuje 
transport takich ładunków w ramach komunikacji między-
narodowej. Istotne jest, że kilku przewoźników w Polsce 
jest powiązanych kapitałowo z ważnymi grupami pro-
ducentów chemii. 29 przewoźników realizowało trans-
port tej grupy towarów, a 3 z nich odnotowało przewóz 
towarów z tej grupy powyżej 1 miliona ton. Udział tych 
trzech spółek w przewozach realizowanych w ramach tej 
grupy spółek stanowił 63,6% wg przewiezionej masy oraz 
69,7% wg wykonanej pracy przewozowej.

https://popihn.pl/wp-content/uploads/2021/11/Konsumpcja-paliw-plynnych-po-3-kwartalach-2021-.pdf


2.5. Metale, wyroby metalowe

2.6. Pozostałe grupy towarowe

Przewozy w tej grupie w wielu wypadkach dotyczą 
transportu stali walcowanej wykorzystywanej w dalszych 
procesach produkcyjnych. 

W przypadku przewozów grupy Metale, wyroby metalowe, 
wielkość masy przewiezionej koleją w 2021 r. wyniosła 
10,8 mln ton, czyli o 1,6 mln więcej niż w 2020 r. (17,8%).

Praca przewozowa osiągnęła 2,2 mld tonokilometrów, 
tj. o 0,2 mld tonokilometrów więcej (11,4%). 

Przewozy tej grupy były realizowane przez 29 przewoźni-
ków, ale tylko w przypadku 3 z nich wolumen przewiezionej 
masy przekroczył 1 milion ton. Udział tych przewoźników 
w tej grupie wyniósł 68,9% wg przewiezionej masy oraz 
58% wg wykonanej pracy przewozowej.

W przypadku pozostałych grup towarowych w 2021 r. 
widoczne było spowolnienie m.in. w przypadku grupy auto-
motive. Utrudnienia w zakresie transportu półprzewodników 
i innych części elektronicznych ważnych dla branży motory-
zacyjnej spowodowały przestoje na liniach produkcyjnych 
i mniejsze zapotrzebowanie na realizację usług przewozo-
wych. Widoczne to jest w zmniejszeniu wolumenu przewozów 
o 147 tysięcy ton (-9,5%) i o 37 mln tonokilometrów (-8,8%). 
Wzrost miał miejsce natomiast w grupie wyrobów z pozosta-
łych surowców niemetalicznych, która stanowi 1,5% rynku 
wg przewiezionej masy i 1,5% wg wykonanej pracy przewo-
zowej. W przypadku przewozów materiałów budowlanych 
widoczny dynamiczny wzrost dotyczył zwłaszcza pozostałych 
produktów budowlanych. 

Bardzo duży wzrost nastąpił w grupie Towary nieidentyfi-
kowalne. Wzrost ten wyniósł ponad 18,6% wg przewiezio-
nej masy i 14% wg wykonanej pracy przewozowej. Trzeba 

mieć również na uwadze, że w grupie Meble, pozostałe 
wyroby gotowe odnotowano spadek o blisko 0,7 mln ton 
i 0,3 mld tonokilometrów (72% wg przewiezionej masy 
i 94% wg wykonanej pracy przewozowej). Spadek ten wynika 
z przekwalifikowania znacznej ilości przewozów przypisanych 
do tej grupy właśnie do grupy Towarów nieidentyfikowalnych. 
W 2021 r. grupa Towarów nieidentyfikowalnych stanowiła 
9,3% wg przewiezionej masy i 12,8% wg wykonanej pracy 
przewozowej w ogóle zrealizowanych przewozów. 

Grupa Towary nieidentyfikowalne jest w największym stopniu 
związana z kategorią przewozów intermodalnych. W 2021 r. 
kolejny rekord odnotowały przewozy intermodalne, jednakże 
dynamika wzrostu kwartał do kwartału była jedną z najniż-
szych. Łącznie można mówić o ponad 26,5 mln ton i blisko 
8,2 mld tonokilometrów zrealizowanych w ramach tej kate-
gorii kolejowych przewozów. Udział tych przewozów wyniósł 
14,61% wg pracy przewozowej i 10,89% wg masy.

Rys. 5 Masa wybranych grup towarów  w latach 2011 – 2021
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Ostatni rok charakteryzowały istotne zmiany w zakresie 
przewozów. Pomimo ożywienia gospodarki w stosunku 
do 2020 r. pojawiły się inne trudności w obszarze trans-
portu ładunków. Wśród nich można mówić o wzroście cen 
transportu i paliw, trudnościach w zakresie realizacji pro-
dukcji, braku pozwoleń na realizację przewozów przez część 

państw, embarg którymi objęte były wybrane państwa, 
bardzo duże zmiany cen materiałów i surowców. Transport 
kolejowy jest uzależniony w dużej mierze od klientów 
związanych z globalnymi rynkami dostaw, jak również 
z inwestycjami strategicznymi oraz przemysłem ciężkim 
i sektorem energetycznym.

3. Dane dla wszystkich grup 

grupa masa praca przewozowa

Ogółem 9,1% 7,2%

Produkty rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybactwa i rybołówstwa -3,4% -18,4%

w tym zboża 14% -7,8%

Węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny 9,1% 5,5%

w tym węgiel kamienny 9,8% 6,8%

Rudy metali i pozostałe produkty górnictwa i kopalnictwa 5,2% 7%

w tym
w tym rudy żelaza 11,7% 9,4%

w tym kruszywo, piasek, żwir, gliny 2,1% 0,6%

Produkty spożywcze, napoje i wyroby tytoniowe -7,8% -7,9%

Wyroby włókiennicze i odzież, skóry -15,9% -66,8%

Drewno, wyroby z drewna i korka, słomy, papier i wyroby z papieru, wyroby 
poligraficzne oraz nagrania 10,1% 26,9%

Koks, brykiety, produkty rafinacji ropy naftowej, gazy wytwarzane 
metodami przemysłowymi 13,8% 10,8%

w tym produkty rafinacji ropy naftowej 11% 10,4%

Chemikalia, produkty chemiczne, włókna sztuczne, wyroby z gumy i tworzyw 
sztucznych, paliwo jądrowe 4% 1%

Surowce niemetaliczne 7,6% 6,5%

w tym
cement, wapno, gips 4% -2,3%

pozostałe materiały budowlane 46,3% 251,7%

Metale, wyroby metalowe gotowe (z wyłączeniem maszyn i urządzeń) 17,8% 11,4%

Maszyny, urządzenia, sprzęt elektryczny i elektroniczny 51,9% 35,9%

Sprzęt transportowy -9,5% -8,8%

Meble, pozostałe wyroby gotowe -72,4% -93,8%

Surowce wtórne, odpady komunalne 11% 16,8%

Przesyłki listowe oraz paczki i przesyłki kurierskie -100% -100%

Puste opakowania 3,8% 1,4%

Ładunki niebędące przedmiotem handlu – –

Towary mieszane, bez spożywczych 0,8% -32,1%

Towary nieidentyfikowalne 18,6% 14%

Pozostałe towary 129,6% 363,0%

Tab. 1 Dynamika zmian w poszczególnych grupach ładunków – 2021 / 2020
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grupa 
masa

ogółem (tys. ton) udział w rynku (%)

Ogółem 243 633,112 100%

Produkty rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybactwa i rybołówstwa 2 851,145 1,17%

w tym zboża 836,236 0,34%

Węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny 90 026,462 36,95%

w tym węgiel kamienny 88 730,561 36,42%

Rudy metali i pozostałe produkty górnictwa i kopalnictwa 60 837,709 24,97%

w tym
w tym rudy żelaza 7 413,298 3,04%

w tym kruszywo, piasek, żwir, gliny 46 659,312 19,15%

Produkty spożywcze, napoje i wyroby tytoniowe 1 500,916 0,62%

Wyroby włókiennicze i odzież, skóry i produkty skórzane 23,802 0,01%

Drewno, wyroby z drewna i korka, słomy, papier i wyroby z papieru, wyroby 
poligraficzne oraz nagrania 2 169,343 0,89%

Koks, brykiety, produkty rafinacji ropy naftowej 29 368,649 12,05%

w tym produkty rafinacji ropy naftowej 18 340,300 7,53%

Chemikalia, produkty chemiczne, włókna sztuczne, wyroby z gumy i tworzyw 
sztucznych, paliwo jądrowe 10 963,512 4,5%

Wyroby z pozostałych surowców niemetalicznych 3 536,348 1,45%

w tym
cement, wapno, gips 3 022,287 1,24%

pozostałe materiały budowlane 360,426 0,15%

Metale, wyroby metalowe gotowe (z wyłączeniem maszyn i urządzeń) 10 771,985 4,42%

Maszyny, urządzenia, sprzęt elektryczny i elektroniczny 520,116 0,21%

Sprzęt transportowy 1 392,462 0,57%

Meble, pozostałe wyroby gotowe 257,256 0,11%

Surowce wtórne, odpady komunalne 3 436,323 1,41%

Przesyłki listowe oraz paczki i przesyłki kurierskie 0 0%

Puste opakowania 1 383,186 0,57%

Ładunki przewożone w trakcie przeprowadzki, pozostałe ładunki niebędące 
przedmiotem handlu – –

Towary mieszane, bez spożywczych 563,461 0,23%

Towary nieidentyfikowalne 22 609,826 9,28%

Pozostałe towary 1 420,611 0,58%

Tab. 2 Masa ładunków przewożonych w 2021 r. oraz udział w rynku
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Jednym z parametrów opisujących rynek przewozów 
jest średnia odległość, na jaką w transporcie kolejowym 
przewożony jest ładunek. Najmniejsza wartość śred-
niej odległości występuje w grupie Wyroby włókiennicze 
i odzież, skóry i produkty skórzane – 47 km, zaś naj-
większa odległość to 442 km dla podgrupy rudy 
żelaza. Dane w zakresie średniej odległości zawarte 
są na rys. 6 poniższego opracowania.

Zbliżona odległość przewozu pustych opakowań związana jest 
z tożsamymi lub podobnymi trasami przewożonych pustych konte-
nerów w stosunku do relacji dla grupy Towary nieidentyfikowalne.

71 przewoźników realizowało przewozy krajowe, zaś prze-
wozy międzynarodowe w obszarze eksportu ładunków realizo-
wało 38 przewoźników, import 37 przewoźników, a tranzyt 
towarów koleją realizowany był przez 17 przewoźników.

grupa 

praca przewozowa

ogółem 
(tys. tonokilometrów)

udział w rynku (%)

Ogółem 55 986 763 100%

Produkty rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybactwa i rybołówstwa 891 317 1,59%

w tym zboża 287 650 0,51%

Węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny 13 328 398 23,81%

w tym węgiel kamienny 13 021 057 23,26%

Rudy metali i pozostałe produkty górnictwa i kopalnictwa 14 667 979 26,2%

w tym
w tym rudy żelaza 3 278 596 5,86%

w tym kruszywo, piasek, żwir, gliny 9 788 786 17,48%

Produkty spożywcze, napoje i wyroby tytoniowe 352 987 0,63%

Wyroby włókiennicze i odzież, skóry i produkty skórzane 1 128 0%

Drewno, wyroby z drewna i korka, słomy, papier i wyroby z papieru, wyroby 
poligraficzne oraz nagrania 669 573 1,2%

Koks, brykiety, produkty rafinacji ropy naftowej 10 339 248 18,47%

w tym produkty rafinacji ropy naftowej 7 003 719 12,51%

Chemikalia, produkty chemiczne, włókna sztuczne, wyroby z gumy i tworzyw 
sztucznych, paliwo jądrowe 3 348 742 5,98%

Wyroby z pozostałych surowców niemetalicznych 866 380 1,55%

w tym
cement, wapno, gips 752 610 1,34%

pozostałe materiały budowlane 89 075 0,16%

Metale, wyroby metalowe gotowe (z wyłączeniem maszyn i urządzeń) 2 211 862 3,95%

Maszyny, urządzenia, sprzęt elektryczny i elektroniczny 83 001 0,15%

Sprzęt transportowy 387 924 0,69%

Meble, pozostałe wyroby gotowe 22 364 0,04%

Surowce wtórne, odpady komunalne 846 396 1,51%

Przesyłki listowe oraz paczki i przesyłki kurierskie 0 0%

Puste opakowania 444 936 0,79%

Ładunki przewożone w trakcie przeprowadzki, pozostałe ładunki niebędące 
przedmiotem handlu – –

Towary mieszane, bez spożywczych 42 156 0,08%

Towary nieidentyfikowalne 7 166 576 12,8%

Pozostałe towary 315 795 0,56%

Tab. 3 Praca przewozowa ładunków przewożonych w 2021 r. oraz udział w rynku
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Rys. 6 Średnia odległość przewozu wybranych grup ładunków w 2021 r. 
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Przewozy międzynarodowe stanowią około 35% całości prze-
wiezionej masy i 44% wg całej wykonanej pracy przewozowej. 

Warto zauważyć, że w przewozach międzynarodowych ważną 
cześć stanowią te z portów morskich. Obecnie funkcjonu-
jące porty morskie w Polsce umożliwiają transport nie tylko 
ładunków skonteneryzowanych, ale również drobnicy, a także 
przewozów ponadgabarytowych. Wstępne dane  portowych 
terminali intermodalnych wskazują na uruchomienie w celach 
przewozów ładunków kontenerowych  z portów około 
11,5 tysiąca pociągów, co wg tych deklaracji zapewniło prze-
wóz koleją około 700 tysięcy TEU5. 

Udział komunikacji krajowej (bez eksportu, importu i tranzytu) 
jest najwyższy w przewozach takich grup:

80,6% – Rudy metali i pozostałe produkty górnictwa 
i kopalnictwa – stanowi komunikacja krajowa, przy czym

5 Źródło: sprawozdania IT-2021 od Terminali BCT, DCT, GCT, DB Port Szczecin

trzeba mieć na uwadze, że w podgrupie rudy żelaza komu-
nikacja krajowa stanowi tylko 7,1%;

77% – Węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny;

67,2% – Surowce wtórne, odpady komunalne;

66,8% – Wyroby z pozostałych surowców niemetalicznych;

60% – Koks, brykiety, produkty rafinacji ropy naftowej, gazy 
wytwarzane metodami przemysłowymi – jest przewożonych 
w ramach przewozów wewnątrz kraju. 

Tranzyt w większości grup stanowi stosunkowo niewielki 
udział. Jednakże, w przypadku takich grup jak Sprzęt transpor-
towy czy Towary nieidentyfikowalne, możemy mówić o naj-
większym udziale tranzytu wynoszącym odpowiednio 18,73% 
i 11,74% wg masy przewiezionych towarów w tej grupie.

3.1. Przewozy międzynarodowe

grupa wewnątrz kraju eksport import tranzyt

Produkty rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybactwa i rybołówstwa 40,33% 28,38% 31,05% 0,24%

w tym zboża 20,19% 61,15% 18,22% 0,43%

Węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny 76,99% 7,37% 13,76% 1,87%

w tym węgiel kamienny 77,24% 7,36% 13,56% 1,84%

Rudy metali i pozostałe produkty górnictwa i kopalnictwa 80,58% 2,75% 14,42% 2,26%

w tym
w tym rudy żelaza 7,08% 1,39% 78,43% 13,11%

w tym kruszywo, piasek, żwir, gliny 95,11% 1,55% 3,25% 0,08%

Produkty spożywcze, napoje i wyroby tytoniowe 27,39% 25,18% 47,23% 0,2%

Wyroby włókiennicze i odzież, skóry i produkty skórzane 0% 2,76% 90,86% 6,38%

Drewno, wyroby z drewna i korka (bez mebli), wyroby ze słomy, papier 
i wyroby z papieru, wyroby poligraficzne oraz nagrania dźwiękowe 15,33% 24,62% 55,24% 4,82%

Koks, brykiety, produkty rafinacji ropy naftowej, gazy wytwarzane 
metodami przemysłowymi 59,98% 23,78% 15,02% 1,22%

w tym produkty rafinacji ropy naftowej 80,42% 3,41% 15,8% 0,37%

Chemikalia, produkty chemiczne, włókna sztuczne, wyroby z gumy i tworzyw 
sztucznych, paliwo jądrowe 42,29% 28,6% 26,87% 2,24%

Wyroby z pozostałych surowców niemetalicznych 66,81% 7,93% 24,95% 0,32%

w tym
cement, wapno, gips 74,13% 4,14% 21,73% 0%

pozostałe materiały budowlane 20,09% 34,99% 44,39% 0,54%

Metale, wyroby metalowe gotowe (z wyłączeniem maszyn i urządzeń) 46,99% 11,67% 35,4% 5,94%

Maszyny, urządzenia, sprzęt elektryczny i elektroniczny 6% 43,51% 49,61% 0,88%

Sprzęt transportowy 5,85% 42,96% 32,47% 18,73%

Meble, pozostałe wyroby gotowe 0% 7,97% 92,01% 0,02%

Surowce wtórne, odpady komunalne 67,19% 11,85% 20,06% 0,91%

Przesyłki listowe oraz paczki i przesyłki kurierskie – – – –

Puste opakowania 31,97% 36,95% 20,15% 10,93%

Towary mieszane, bez spożywczych 0,78% 24,26% 65,95% 9,01%

Towary nieidentyfikowalne 16,66% 29,96% 41,64% 11,74%

Pozostałe towary 61,18% 21,69% 16,23% 0,9%

Tab. 4 Dane o udziale wybranej komunikacji w transporcie ładunków wg masy przewiezionych towarów w 2021 r. 
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grupa wewnątrz kraju eksport import tranzyt

Produkty rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybactwa i rybołówstwa 47,79% 28,05% 23,85% 0,31%

w tym zboża 28,58% 55,57% 15,27% 0,58%

Węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny 65,16% 5,32% 21,8% 7,72%

w tym węgiel kamienny 64,83% 5,31% 22,02% 7,84%

Rudy metali i pozostałe produkty górnictwa i kopalnictwa 69,15% 4,77% 21,8% 4,29%

w tym
w tym rudy żelaza 5,45% 1,89% 79,42% 13,25%

w tym kruszywo, piasek, żwir, gliny 94,01% 3,2% 2,63% 0,16%

Produkty spożywcze, napoje i wyroby tytoniowe 41,83% 31,51% 26,18% 0,48%

Wyroby włókiennicze i odzież, skóry i produkty skórzane 0% 0,93% 30,66% 68,41%

Drewno, wyroby z drewna i korka (bez mebli), wyroby ze słomy, papier 
i wyroby z papieru, wyroby poligraficzne oraz nagrania dźwiękowe 25,17% 23,76% 42,40% 8,67%

Koks, brykiety, produkty rafinacji ropy naftowej, gazy wytwarzane 
metodami przemysłowymi 62,64% 26,47% 8,93% 1,95%

w tym produkty rafinacji ropy naftowej 85,85% 3,26% 10,28% 0,61%

Chemikalia, produkty chemiczne, włókna sztuczne, wyroby z gumy i tworzyw 
sztucznych, paliwo jądrowe 45,17% 30,63% 20,12% 4,08%

Wyroby z pozostałych surowców niemetalicznych 84,16% 11,76% 3,32% 0,75%

w tym
cement, wapno, gips 92,79% 4,84% 2,37% 0%

pozostałe materiały budowlane 26,61% 68,05% 4,16% 1,18%

Metale, wyroby metalowe gotowe (z wyłączeniem maszyn i urządzeń) 27,85% 13,91% 41,94% 16,3%

Maszyny, urządzenia, sprzęt elektryczny i elektroniczny 4,64% 61,7% 30,76% 2,9%

Sprzęt transportowy 6,47% 27,8% 27,17% 38,56%

Meble, pozostałe wyroby gotowe 0% 1,47% 98,36% 0,17%

Surowce wtórne, odpady komunalne 67,02% 10,73% 20,36% 1,89%

Przesyłki listowe oraz paczki i przesyłki kurierskie – – – –

Puste opakowania 31,65% 32,85% 14,73% 20,77%

Towary mieszane, bez spożywczych – – – –

Towary nieidentyfikowalne 0,36% 10,08% 16,99% 72,57%

Pozostałe towary 18,83% 26,56% 30,83% 23,78%

Tab. 5 Dane o udziale wybranej komunikacji w transporcie ładunków wg pracy przewozowej przewiezionych towarów w 2021 r.
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Rys. 7 Udział procentowy wybranej komunikacji w przewozach w grupach towarów w 2021 r. wg pracy przewozowej (dane wstępne) 
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przewoźnik

węgiel kamienny, 
brunatny, ropa 
naftowa i gaz 

ziemny

rudy metali 
i pozostałe 

produkty górnictwa 
i kopalnictwa

koks, brykiety, 
produkty rafinacji 

ropy naftowej

chemikalia, 
produkty 

chemiczne, włókna 
sztuczne, wyroby 
z gumy i tworzyw 

sztucznych, paliwo 
jądrowe

metale, wyroby 
metalowe gotowe 

(z wyłączeniem 
maszyn oraz 
wyposażenia)

Alusta

Alza Cargo

Barter

Bartex

B.R.S.

Budimex Kolejnictwo

Captrain Polska

Cargo PTT

Cargo Master

CD Cargo Poladnd

Cemet

CL Łosośna

Ciech Cargo

Colas Rail Polska

CTL LOGISTICS

CTL Północ 

DB Cargo Polska

DB Cargo Spedkol

Depol

Ecco Rail

EP Cargo 

Eurotrans 

FDM-REW

Freightliner PL

Grupa Azoty „Koltar”

GT-Rail

HSL Polska

IGL

Inter Cargo

IRT

Tab. 6 Główne grupy towarowe przewożone przez przewoźników towarowych w 2021 r.

Poniżej prezentowano zestawienie wybranych grup ładunków 
przewożonych przez przewoźników w 2021 r.
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przewoźnik

węgiel kamienny, 
brunatny, ropa 
naftowa i gaz 

ziemny

rudy metali 
i pozostałe 

produkty górnictwa 
i kopalnictwa

koks, brykiety, 
produkty rafinacji 

ropy naftowej

chemikalia, 
produkty 

chemiczne, włókna 
sztuczne, wyroby 
z gumy i tworzyw 

sztucznych, paliwo 
jądrowe

metale, wyroby 
metalowe gotowe 

(z wyłączeniem 
maszyn oraz 
wyposażenia)

JSW Logistics

Karpiel
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Przewozy w 2021 r. potwierdziły, że kolej ma potencjał 
w transporcie towarów, zaś odnotowane wyniki przewozowe 
były znacznie wyższe niż w latach 2012 – 2017, ale także 
2019 – 2020. W 2021 r. poziom przewozów towarów był 
niższy w stosunku do 2018 r. głównie ze względu na spadki 
przewozów w dwóch największych grupach towarów: 
Węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa oraz gaz ziemny 
(spadek tej grupy wyniósł 7 mln ton w stosunku do 2018 r.) 
oraz Rudy metali i pozostałe produkty górnictwa i kopalnictwa 
(o 9,8 mln ton mniej niż w 2018 r.). Wychodzenie gospodarek 
z pandemii w 2021 r. przeniosło się na większe zapotrzebowa-
nie energii, co w dużej mierze zostało zrealizowane w oparciu 
o produkcję z konwencjonalnych źródeł.  

Trzeba mieć na uwadze, że zmiana w zakresie branży ener-
getycznej i ograniczenia przemysłu ciężkiego wywierają duży 
wpływ na przewozy towarów. Jedną z grup, której wynik jest 
lepszy niż w 2020 r., ale w stosunku do wcześniejszych lat 
widoczne jest znaczne zmniejszenie, są przewozy rud żelaza. 
Istotne jest, że wymagania emisji spalin, ale też globalne 
problemy związane z produkcją stali, zmiana procesów 
technologicznych mogą powodować ograniczenia transportu 
surowców z tej grupy. Pod względem wyników przewozu 
kruszyw, rok 2018 był rekordowy, natomiast rok 2021 
to trzecia największa wartość przewozów tej grupy towarów 
w ciągu ostatnich 10 lat. Kolejne duże inwestycje infrastruk-
turalne, ujęte w rządowych dokumentach strategicznych, 
mogą wpłynąć na utrzymanie dużego znaczenia tej grupy 
w przewozach kolejowych.

Ostatnie lata to wzrost znaczenia przewoźników, którzy reali-
zują przewozy na potrzeby własnych zakładów, kontraktów 
na rzecz branży infrastrukturalnej czy centrów intermodal-
nych. Trzeba mieć na uwadze, że za ponad 92% przewiezionej 
masy odpowiadają głównie przewoźnicy związani ze spółkami 
z sektora państwowego (zarówno Polski, jak również Czech, 
Niemiec, czy Francji), operatorami logistycznymi, czy dużymi 
grupami przewoźników. W tej grupie są także przewoźnicy

6  https://www.gemius.pl/wszystkie-artykuly-aktualnosci/raport-e-commerce-w-polsce-2021.html

należący  do właścicieli realizujących nie tylko działalność 
samego przewoźnika, ale funkcjonujących np. w sektorze 
wydobywczym czy hutniczym. 

W zakresie ładunków intermodalnych, komunikacja między-
narodowa odgrywa kluczową rolę, dlatego tak ważne jest 
zagwarantowanie właściwego funkcjonowania kolei w obsza-
rze transportu ładunków z portów morskich, ale również 
z lądowych przejść granicznych. Obecnie sytuacja geopoli-
tyczna oraz bardzo duże wahania cen przewozów w każdej 
z gałęzi transportu stwarza wiele wyzwań w zakresie dalszego 
planowania rozwoju, np. korytarzy transportowych z kierun-
ków azjatyckich. 

Wśród towarów, które w stosunkowo niskim stopniu transpor-
towane są koleją, należy wymienić produkty branży związanej 
z sektorem rolnictwa. W stosunku do transportu drogowego 
kolej realizuje przewozy tylko około 3% masy grupy Produkty 
rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa; ryby i pozostałe produkty 
rybołówstwa i rybactwa. W tej grupie dominuje użycie trans-
portu drogowego. Podobna sytuacja dotyczy grupy Produkty 
spożywcze, napoje i tytoń, gdzie wielkość przewozów koleją 
to około 1% transportu drogowego. W przypadku tych grup 
ładunków kolej powinna odgrywać większą rolę, tym bardziej, 
że jest obecnie w stanie zapewnić produktom szybkozby-
walnym odpowiednie warunki transportu, w tym warunki 
chłodnicze, co było do tej pory przewagą samochodów. 
W szczególności potencjał rynkowy kolei istnieje w przewo-
zach międzynarodowych tego typu dóbr.

Do innych produktów, które mają potencjał do transportu 
koleją należy zaliczyć przesyłki listowe i paczki oraz ładunki 
z sektora e-commerce. Obecnie sektor e-commerce odno-
towuje ogromny wzrost na całym świecie. Mając na uwadze, 
że około 77% polskich internautów robi zakupy online6, ich 
logistyka, mająca na celu sprawne dostarczenie przesyłki 
do adresata, powinna uwzględniać kolej jako naturalny środek 
transportu wybierany na najdłuższym odcinku przejazdu. 

4. Podsumowanie



sekcja opis

01 Produkty rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa; ryby i pozostałe produkty rybołówstwa i rybactwa

02 Węgiel kamienny i brunatny; ropa naftowa i gaz ziemny

03 Rudy metali i inne produkty górnictwa i kopalnictwa; torf; uran i tor

04 Produkty spożywcze, napoje i tytoń

05 Wyroby włókiennicze i odzieżowe; skóra i produkty skórzane

06 Drewno i wyroby z drewna oraz z korka (z wyłączeniem mebli); artykuły ze słomy i z materiałów do wyplatania; 
masa włóknista, papier i wyroby z papieru; druki i zapisane nośniki informacji

07 Koks, brykiety, produkty rafinacji ropy naftowej

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

09 Inne niemetaliczne wyroby mineralne

10 Metale podstawowe; wyroby metalowe gotowe, z wyłączeniem maszyn i wyposażenia

11
Maszyny i sprzęt gdzie indziej niesklasyfikowane; urządzenia biurowe i komputery; maszyny i urządzenia gdzie 
indziej niesklasyfikowane; sprzęt i urządzenia radiowe, telewizyjne i komunikacyjne; narzędzia medyczne, 
precyzyjne i optyczne; zegarki i zegary

12 Sprzęt transportowy

13 Meble; inne wyroby, gdzie indziej niesklasyfikowane

14 Surowce wtórne; odpady miejskie i inne odpady

15 Listy, paczki

16 Wyposażenie i materiały wykorzystywane w transporcie towarów

17 Towary przewożone w ramach przeprowadzek mieszkaniowych i biurowych; bagaż transportowany oddzielnie 
od pasażera; pojazdy silnikowe przewożone do naprawy; inne towary nierynkowe gdzie indziej niesklasyfikowane

18 Towary pogrupowane: zbiór różnych rodzajów towarów transportowanych razem

19 Towary, których nie można zdefiniować: towary, których z jakichkolwiek powodów nie można zdefiniować, 
a przez to przypisać do grup 01–16

20 Inne towary gdzie indziej niesklasyfikowane

Tab. 7 Klasyfikacja NST 2007
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przedsiębiorcy kolejowi, spółki

Alusta Alusta Sp. z o.o. 

Alza Cargo Alza Cargo Sp. z o.o.

Barter Barter S.A.

Bartex Bartex Sp. z o.o.

Bartex Plus Bartex Plus Sp.  z o.o.

BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp. z o.o.

B.R.S. B.R.S. Sp. z o.o.

Budimex Kolejnictwo Budimex Kolejnictwo S.A.

Captrain Polska Captrain Polska Sp. z o.o.

Cargo Master Cargo Master Sp. z o.o.

Cargo PTT CARGO Przewozy Towarowe, Transport Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 

CEMET CEMET S.A.

Ciech Cargo CIECH Cargo Sp. z o.o.

CD Cargo Poland CD Cargo Poland Sp. z o.o.

CL Łosośna Centrum Logistyczne w Łosośnej Sp. z o.o.

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

CTL Logistics CTL Logistics Sp. z o.o.

DB Cargo Polska DB Cargo Polska S. A.

DB Cargo Spedkol DB Cargo Spedkol Sp. z o.o.

DB Port Szczecin DB Port Szczecin Sp. z o.o.

DCT DCT Gdańsk S.A.

Depol Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi „Depol” Sp. z o.o.

Ecco Rail ECCO Rail Sp. z o.o.

EP Cargo EP Cargo a.s.

Eurasian Railway Eurasian Railway Carrier Sp. z o.o.

Euroterminal Sławków „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o.

Eurotrans EUROTRANS Sp. z o.o.

FDM-REW FDM-REW  Damian Żur

Freightliner PL Freightliner PL Sp. z o .o.

Grupa Azoty „Koltar”/Koltar Grupa Azoty „Koltar” Sp. z o.o.

GCT Gdynia Container Terminal Sp. z o.o.

GT Rail GT Rail Sp. z o.o.

HSL Polska HSL Polska Sp. z o.o.

IGL IGL sp. z o.o. Sp. k.

5. Spis skrótów
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przedsiębiorcy kolejowi, spółki

Inter Cargo Inter Cargo Sp. z o.o.

IRT IRT Sp.  z o.o.

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

Karpiel „Karpiel” Sp. z o.o.

Kolej Bałtycka „Kolej Bałtycka” S.A. 

KP Kotlarnia Kopalnia Piasku ,,Kotlarnia” S.A.

LTC Logistics&Transport Company Sp. z o.o.

Lotos Kolej „Lotos Kolej” Sp. z o.o.

LTE Polska LTE Polska Sp. z o.o. 

LW Bogdanka Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

Majkoltrans „MAJKOLTRANS” Sp. z o.o.

Metrans Polonia Metrans (Polonia) Sp. z o.o.

Moris MORIS Sp. z o.o.

Olavion Olavion Sp. z o.o.

Omniloko OMNILOKO Sp. z o.o.

Orion Rail Logistics Orion Rail Logistics Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Orlen Koltrans ORLEN KolTrans Sp. z o.o.

PCC Intermodal PCC Intermodal S.A.

PKP Cargo PKP CARGO S.A.

PKP Cargo International PKP Cargo International a.s.

PKP Cargo Service PKP CARGO SERVICE Sp. z o.o.

PKP Energetyka PKP Energetyka S.A.

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

PKP PLK PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

PNUIK Kraków Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o.

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

PPMT Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o.

PUK 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.

Rail Polska Rail Polska Sp. z o.o.

Rail STM Rail STM Sp. z o.o. (dawniej Cityline Sp. z o.o.)

Silva LS Silva LS Sp. z o. o.

SKPL Cargo SKPL Cargo Sp. z o.o.

STK STK S.A.

Swietelsky Rail Polska Swietelsky Rail Polska Sp. z o.o.



przedsiębiorcy kolejowi, spółki

Tabor Rail Tabor Rail Sp. z o.o.

T&C T&C Sp. o.o.

Tekol Tekol Sp. z o.o.

TKP Silesia TKP Silesia Sp. k.

Torpol Torpol S.A.

Trakcja PRKiI Trakcja PRKiI S.A.

Transchem Transchem Sp. z o.o.

ZIK Sandomierz Zakład Inżynierii Kolejowej Sp. z o.o.

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

ZUE ZUE S.A.

Żwirownia - Agnieszka Dolata Agnieszka Dolata prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Żwirownia DOLATA” 
„Beton DOLATA” Agnieszka Dolata

instytucje i organizacje, dokumenty

ARP Agencja Rozwoju Przemysłu S. A.

KPK Krajowy Program Kolejowy

Prezes UTK Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

UTK Urząd Transportu Kolejowego
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