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Wprowadzenie 

Wydział Analiz w Departamencie Regulacji Rynku Kolejowego gromadzi, przetwarza i analizuje dane 

przekazywane przez podmioty rynku. Niniejszy syntetyczny raport dotyczący rynku kolejowego w 2013 r. 

powstał na bazie wstępnych danych otrzymanych w sprawozdaniach miesięcznych i kwartalnych. Skupia się 

na najważniejszych parametrach charakteryzujących rynek przewozów pasażerskich oraz towarowych. Transport 

intermodalny został wyróżniony ze względu na duże zainteresowanie tym segmentem przewozów towarowych. 

Z uwagi na fakt, że obszerny raport dotyczący 2013 r. („Ocena funkcjonowania rynku transportu kolejowego”), 

będący kompleksowym opracowaniem i podsumowaniem minionego roku, opublikowany zostanie w drugiej 

połowie 2014 r., Urząd Transportu Kolejowego przedstawia niniejszy dokument jako wstępną syntetyczną 

informację o rynku z zastrzeżeniem, że przedstawiane dane mogą ulec zmianie z uwagi na potencjalne korekty 

na etapie weryfikacji. 

 

Przewozy pasażerskie  

Rynek przewozów pasażerskich w 2013 r. zanotował spadek zarówno w liczbie przewiezionych pasażerów jak  

i w wykonanej pracy przewozowej. Z usług przewoźników skorzystało 270,4 mln pasażerów, co stanowiło 

spadek w porównaniu z 2012 r. o blisko 1,3%. Większy spadek nastąpił w przypadku pracy przewozowej, która 

wyniosła 16,8 mld pasażerokilometrów, o 5,95% mniej niż w roku poprzednim. Warto przypomnieć, że rok 

2012 był szczególny dla przewozów pasażerskich, ze względu na to, że Polska była współorganizatorem 

Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej (EURO 2012). Kolej odegrała wówczas znaczącą rolę jako środek transportu 

wybierany przez kibiców, zwłaszcza w obrębie aglomeracji. Warto w tym miejscu wspomnieć 

m.in. o uruchomionym w czerwcu 2012 r. połączeniu z Lotniska im. Fryderyka Chopina do centrum Warszawy. 

Turniej EURO 2012 był impulsem do zwiększenia inwestycji na kolei przy jednoczesnym zwiększeniu 

nakładów na budowę infrastruktury drogowej. Z perspektywy czasu widać, że inwestycje drogowe finansowane 

ze środków krajowych oraz UE nabrały przyspieszenia, natomiast kolejowe przeciągnęły się w czasie. Trwające 

obecnie modernizacje linii kolejowych jeszcze z perspektywy 2007-2013 powodują obniżenie prędkości 

handlowych i ograniczają przepustowość sieci, utrudniając stworzenie dogodnego dla pasażera rozkładu jazdy. 

Szczegółowe dane pokazują, że zmniejszyła się liczba pasażerów na długich dystansach, co jest jednocześnie 

przyczyną i skutkiem zawieszenia części pociągów interREGIO oraz najmniej rentownych TLK. 

 

Tab. 1. Liczba pasażerów (tys. osób) w poszczególnych miesiącach, w latach 2011-2013. 

 2013 2012 2011 
zmiana % 

2013/2012 

zmiana % 

2012/2011 

styczeń 22 319,52 23 236,53 21 950,35 -3,95% 5,86% 

luty 21 467,49 21 791,98 20 736,89 -1,49% 5,09% 

marzec 22 017,28 23 206,50 22 400,72 -5,12% 3,60% 

kwiecień 23 385,81 22 381,11 21 499,82 4,49% 4,10% 

maj 23 119,78 24 127,48 23 366,23 -4,18% 3,26% 
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czerwiec 21 875,25 22 920,83 21 213,33 -4,56% 8,05% 

lipiec 22 624,18 21 974,64 20 751,57 2,96% 5,89% 

sierpień 21 795,64 21 933,29 21 932,76 -0,63% 0,002% 

wrzesień 22 919,31 22 926,75 21 999,12 -0,03% 4,22% 

październik 24 806,96 25 180,41 24 154,81 -1,48% 4,25% 

listopad 23 296,34 23 637,65 23 279,33 -1,44% 1,54% 

grudzień 20 770,46 20 586,91 21 236,69 0,89% -3,06% 

Źródło: opracowanie własne UTK. 

Analizując wyniki przewozowe w poszczególnych miesiącach 2013 r. łatwo zauważyć, że najwięcej pasażerów 

(blisko 25 mln) zostało przewiezionych w październiku. Miesiąc ten charakteryzuje się dynamicznym wzrostem 

przewozów wynikających głównie z zakończenia okresu urlopowego i rozpoczęcia roku akademickiego na 

uczelniach. Inne miesiące z wysokimi wynikami przewozowymi to kwiecień i maj, kiedy oprócz codziennych 

dojazdów do pracy i szkoły miały miejsce powroty ze Świąt Wielkanocnych i wyjazdy rekreacyjne na długi 

majowy weekend. Najmniej osób przewieziono w grudniu, bo niecałe 21 mln. Niewątpliwie okres świąteczny to 

czas ograniczonych dojazdów aglomeracyjnych, mniej jest także podróży służbowych. 

W 2013 r. niezmiennie dominującą pozycję pod względem liczby pasażerów posiadała spółka Przewozy 

Regionalne, która przewiozła prawie 31,4% z ogólnej liczby pasażerów. Jednak jej udział w rynku w stosunku 

do lat poprzednich maleje, co jest konsekwencją przejmowania przewozów przez tworzonych przez 

poszczególne województwa samodzielnych operatorów, tj. Koleje Dolnośląskie, Śląskie i Wielkopolskie. Należy 

jednak zaznaczyć, że te przejęcia nie równają się całemu spadkowi pasażerów spółki Przewozy Regionalne, 

a więc bilans jest ujemny. Drugie miejsce pod względem udziału w liczbie przewiezionych pasażerów zajmują 

Koleje Mazowieckie, które podobnie jak SKM Warszawa i Warszawska Kolej Dojazdowa obsługują coraz 

większą liczbę pasażerów w aglomeracji warszawskiej. PKP Intercity jako przewoźnik dalekobieżny traci 

najwięcej na przedłużających się modernizacjach infrastruktury, które przyczyniają się do ogólnego spadku 

liczby pasażerów, rekompensowanego tylko w części przez wzrost przewozów w niektórych aglomeracjach. 

Rys. 1. Udział przewoźników w liczbie pasażerów przewiezionych koleją w 2013 r. 

 

Źródło: opracowanie własne UTK. 
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Tab. 2. Praca przewozowa (mln pas-km) w poszczególnych miesiącach, w latach 2011-2013. 

  2013 2012 2011 
zmiana %  

2013/2012 

zmiana % 

2012/2011 

styczeń 1 295,79 1 430,51 1 370,80 -9,42% 4,36% 

luty 1 278,19 1 339,36 1 324,00 -4,57% 1,16% 

marzec 1 321,75 1 400,85 1 391,88 -5,65% 0,64% 

kwiecień 1 391,16  1 466,55 1 445,88 -5,14% 1,43% 

maj 1 439,71 1 532,01 1 548,12 -6,02% -1,04% 

czerwiec 1 402,70 1 541,09 1 623,54 -8,98% -5,08% 

lipiec 1 682,69 1 780,07 1 797,23 -5,47% -0,95% 

sierpień 1 670,64 1 693,37 1 821,34 -1,34% -7,03% 

wrzesień 1 364,43 1 462,06 1 462,93 -6,68% -0,06% 

październik 1 398,97 1 517,66 1 549,99 -7,82% -2,09% 

listopad 1 325,19 1 391,53 1 443,19 -4,77% -3,58% 

grudzień 1 226,09 1 305,25 1 390,11 -6,06% -6,10% 

Źródło: opracowanie własne UTK. 

 

W 2013 r. największa praca przewozowa została wykonana w lipcu i sierpniu. Dominującym czynnikiem 

wpływającym na ten wynik jest zwiększenie dalekobieżnych przewozów turystycznych w tym okresie – średnia 

odległość przewozów na przestrzeni lipca-sierpnia kształtowała się na poziomie 75,5 km, podczas gdy w całym 

2013 r. wyniosła 62,1 km. W porównaniu z 2012 r. praca przewozowa w każdym miesiącu była mniejsza, 

osiągając na przestrzeni całego roku duży, prawie 6% spadek. Oznacza to kontynuację występującego również 

w latach ubiegłych trendu, charakteryzującego się dużym spadkiem przewozów na długich dystansach, przy 

jednoczesnym wzroście regularnych przewozów w niektórych aglomeracjach. Dominujący, ale malejący udział 

w pracy przewozowej w 2013 r. posiadały spółki PKP Intercity oraz Przewozy Regionalne. 

 

Rys. 2. Udział przewoźników wg wykonanej pracy przewozowej w 2013 r. 

 
Źródło: opracowanie własne UTK 
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Największa praca eksploatacyjna w 2013 r. została wykonana w styczniu. Wynika to z uruchamiania pociągów 

sezonowych i wydłużania istniejących relacji do miejscowości atrakcyjnych turystycznie, położonych w górach 

(Zakopane, Wisła, Szklarska Poręba). Kolejne okresy, w których można zaobserwować wzrost pracy 

eksploatacyjnej (w porównaniu do innych miesięcy) to lipiec i sierpień, przy czym tutaj należy podkreślić 

znaczny spadek względem analogicznego okresu w 2012 r. Wynika to po części z tego, że po czerwcowej 

korekcie rozkładu jazdy zrezygnowano z części pociągów sezonowych oraz zawieszono kursowanie w okresie 

wakacji niektórych pociągów całorocznych. 

 

Tab. 3. Praca eksploatacyjna (tys. poc-km) w poszczególnych miesiącach, w latach 2011-2013. 

  2013 2012 2011 
zmiana %  

2013/2012 

zmiana %  

2012/2011 

styczeń 12 096 12 306 12 431 -1,71% -1,01% 

luty 10 857 11 577 11 499 -6,22% 0,68% 

marzec 11 663 12 151 12 344 -4,02% -1,56% 

kwiecień 11 385 11 474 11 691 -0,78% -1,85% 

maj 11 534 11 897 11 952 -3,05% -0,46% 

czerwiec 11 037 11 963 12 063 -7,74% -0,83% 

lipiec 12 033 12 610 12 503 -4,58% 0,85% 

sierpień 11 860 12 568 12 362 -5,63% 1,67% 

wrzesień 10 964 11 604 11 934 -5,51% -2,77% 

październik 11 387 11 929 11 634 -4,54% 2,54% 

listopad 10 792 11 501 11 699 -6,16% -1,69% 

grudzień 11 426 12 489 12 211 -8,51% 2,28% 

Źródło: opracowanie własne UTK. 

 

Największy spadek pracy eksploatacyjnej względem 2012 r. wystąpił w grudniu i wyniósł 8,51%. Zauważyć 

można, że wraz z wejściem nowego rozkładu jazdy uruchomiono znacznie mniej połączeń sezonowych, w tym 

głównie dalekobieżnych. Spadek pracy eksploatacyjnej można zaobserwować na przestrzeni całego 2013 r., 

najniższy nastąpił jedynie w kwietniu. 

 

Przewozy towarowe 

Przewozy towarowe odnotowały w 2013 r., w przeciwieństwie do pasażerskich, polepszony w stosunku do 

poprzedniego roku wynik. Przetransportowano 233 mln ton ładunków, co stanowiło nieznaczny wzrost 

(o 0,83%) w stosunku do 2012 r. i zrealizowano pracę przewozową wynoszącą ponad 50 mld tonokilometrów 

(wzrost o 3,68%). Mniej więcej w połowie roku został zahamowany trend spadkowy obserwowany od początku 

2012 r. Dobre wyniki w okresie letnim, a przede wszystkim znaczny wzrost przewiezionej masy w ujęciu 

grudzień do grudnia roku poprzedniego pozwoliły zamknąć rok z wynikiem wskazującym na wzrost. Biorąc pod 

uwagę korelację sytuacji gospodarczej i przewozów towarowych, można powiedzieć, że symptomy ożywienia 
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gospodarczego w drugiej połowie roku sprzyjały zwiększeniu przewozów. Z drugiej strony, osiągnięte w 2013 r. 

wyniki wg masy są za wyjątkiem października niższe niż w 2011 r., ogólny wynik niższy niż w 2010 r., dlatego 

rok 2014 przyniesie więcej odpowiedzi co do trendu na rynku przewozów towarowych. 

 
Tab. 4. Przewieziona masa towarów (w tys. ton) w poszczególnych miesiącach, w latach 2011-2013. 

  2013 2012 2011 
zmiana %  

2013/2012 

zmiana % 

2012/2011 

styczeń 17 144,15 18 280,33 19 141,68 -6,22% -4,50% 

luty 16 512,31 16 735,76 18 646,60 -1,34% -10,25% 

marzec 18 913,62 19 927,73 21 658,17 -5,09% -7,99% 

kwiecień 18 575,65 18 563,04 20 151,88 0,07% -7,88% 

maj 19 057,64 19 635,20 21 538,79 -2,94% -8,84% 

czerwiec 19 032,69 18 471,47 21 500,27 3,04% -14,09% 

lipiec   20 380,31 19 096,98 21 293,94 6,72% -10,32% 

sierpień  20 351,12 19 907,22 21 541,15 2,23% -7,59% 

wrzesień  20 503,46 20 252,37 21 372,55 1,24% -5,24% 

październik 22 465,63 21 687,46 21 233,37 3,59% 2,14% 

listopad 20 671,29 20 864,49 20 835,64 -0,93% 0,14% 

grudzień 19 607,23 17 877,34 20 434,23 9,68% -12,51% 

Źródło: opracowanie własne UTK. 

 

Największy udział, pod względem przewiezionej masy w 2013 r. osiągnęła spółka PKP Cargo, która przewiozła 

48,6% towarów. Jej udział, w stosunku do lat poprzednich systematycznie maleje, co jest konsekwencją coraz 

większej konkurencji na rynku. Kolejne miejsca pod względem udziałów w przewiezionej masie zajmują Grupa 

DB Schenker 19,2%, Grupa CTL 6,77%, PKP LHS 4,32% i Lotos Kolej 4,04%. Poza Grupą CTL, udział 

przewoźników z pierwszej piątki zmalał na rzecz mniejszych przedsiębiorstw kolejowych. 

 

Rys. 3. Udział przewoźników towarowych wg przewiezionej masy w 2013 r. 

 
Źródło: opracowanie własne UTK. 
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Tab. 5. Praca przewozowa (mln tono-km) w poszczególnych miesiącach, w latach 2011-2013. 

  2013 2012 2011 
zmiana %  

2013/2012 

zmiana %  

2012/2011 

styczeń 3 348,96 3 675,06 4 033,05 -8,87% -8,88% 

luty 3 348,67 3 343,31 3 914,34 0,16% -14,59% 

marzec 4 035,71 4 206,70 4 606,21 -4,06% -8,67% 

kwiecień 3 999,99 4 033,36 4 489,20 -0,83% -10,15% 

maj 4 265,83 4 272,32 4 820,10 -0,15% -11,36% 

czerwiec 4 370,86 4 061,26 4 722,62 7,62% -14,00% 

lipiec 4 620,07 4 023,67 4 672,79 14,82% -13,89% 

sierpień 4 579,14 4 290,39 4 808,48 6,73% -10,77% 

wrzesień 4 688,89 4 429,86 4 623,61 5,85% -4,19% 

październik 4 961,79 4 690,88 4 597,99 5,78% 2,02% 

listopad 4 512,00 4 342,60 4 468,88 3,90% -2,83% 

grudzień 4 138,60 3 694,19 4 217,18 12,03% -12,40% 

Źródło: opracowanie własne UTK 

 

Najmniejsza praca przewozowa w 2013 r. została zrealizowana w miesiącach zimowych: styczniu i lutym, 

natomiast największa w październiku. Różnica pomiędzy skrajnymi wartościami wyniosła 1 mld 613 mln 

tonokilometrów. Największy spadek pracy przewozowej w stosunku do 2012 r. nastąpił w styczniu (prawie 

8,87%), a największy wzrost odnotowano w lipcu i grudniu, odpowiednio 14,82% i 12,03%. Ogólny wzrost 

pracy przewozowej na poziomie 3,68% oznacza wzrost długości uruchamianych przez przewoźników tras. 

 

Rys. 4. Udział przewoźników towarowych wg wykonanej pracy przewozowej w 2013 r. 

 
Źródło: opracowanie własne UTK. 
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Największy udział w pracy przewozowej w 2013 r. posiadała spółka PKP Cargo (58,85%). Kolejne miejsca 

zajęły: Lotos Kolej, Grupa CTL i PKP LHS. Wysoka pozycja spółek Lotos Kolej oraz PKP LHS wynika 

z transportu towarów na duże odległości. 

 

Tab. 6. Praca eksploatacyjna (tys. poc-km) w poszczególnych miesiącach, w latach 2011-2013. 

  2013 2012 2011 
zmiana %  

2013/2012 

zmiana %  

2012/2011 

styczeń 5 173 5 557 5 995 -6,92% -7,30% 

luty 5 018 5 269 5 879 -4,78% -10,37% 

marzec 5 859 6 466 6 793 -9,39% -4,81% 

kwiecień 5 864 6 307 6 685 -7,02% -5,66% 

maj 6 202 6 519 7 202 -4,86% -9,48% 

czerwiec 6 418 6 197 6 979 3,56% -11,20% 

lipiec 6 709 6 169 6 936 8,76% -11,06% 

sierpień 6 702 6 298 6 749 6,41% -6,68% 

wrzesień 6 605 6 613 6 819 -0,12% -3,03% 

październik 7 071 6 968 6 902 1,48% 0,95% 

listopad 6 585 6 498 6 397 1,35% 1,58% 

grudzień 6 037 5 538 6 167 9,01% -10,21% 

Źródło: opracowanie własne UTK. 

 

Największa praca eksploatacyjna w 2013 r. została wykonana w październiku, a najmniejsza w lutym. 

Dominowały przewozy węgla, realizowane na duże odległości, z miejsc wydobycia (Śląsk, Lubelskie Zagłębie 

Węglowe) do najważniejszych aglomeracji miejskich. Znaczącą rolę odgrywały także przewozy  

w komunikacji międzynarodowej do państw sąsiadujących, a nawet do i z krajów Dalekiego Wschodu. 

Zauważyć można spadek wartości wykonanej pracy eksploatacyjnej w stosunku do 2012 r., w pierwszej części 

roku i wzrost w drugiej. 

 

Przewozy intermodalne 

W 2013 r. przewozy intermodalne z wykorzystaniem transportu kolejowego realizowało 10 licencjonowanych 

przewoźników. Pomimo pojawienia się na rynku dwóch nowych podmiotów w 2013 r. (Ecco Rail i ITL Polska)  

i zauważenia przez przewoźników, że coraz większą rolę w przewozach towarowych odgrywać będą przewozy 

intermodalne, liczba spółek realizujących ten typ transportu pozostaje nadal niewysoka. 

 

Tab. 7. Wykaz i liczba przewoźników realizujących kolejowe przewozy intermodalne w latach 2003-2013. 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Liczba 

spółek 
2 2 3 4 6 6 7 5 7 9 10 

Najdłużej 

na rynku 

PKP 
Cargo 

PKP 
Cargo 

PKP 
Cargo 

PKP 
Cargo 

PKP 
Cargo 

PKP 
Cargo 

PKP 
Cargo 

PKP 
Cargo 

PKP 
Cargo 

PKP 
Cargo 

PKP 
Cargo 

 PKP 

LHS 

PKP 

LHS 

PKP 

LHS 

PKP 

LHS 

PKP 

LHS 
PKP LHS 

PKP 

LHS 

PKP 

LHS 

PKP 

LHS 

PKP 

LHS 
PKP LHS 
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DB 

Schenker 

DB 

Schenker 

DB 

Schenker 

DB 

Schenker 

DB 

Schenker 

DB 

Schenker 

DB 

Schenker 

DB 

Schenker 

DB 

Schenker 

 
   

DB 

Kolchem 

DB 

Kolchem 

DB 

Kolchem 

DB 

Kolchem 
    

 
    

CTL 

Rail 
CTL Rail     CTL Rail 

 
    

CTL 

Logistics 
 

CTL 

Logistics 
 

CTL 

Logistics 

CTL 

Logistics 

CTL 

Logistics 

 
     

CTL 

Express 

CTL 

Express 

CTL 

Express 

CTL 

Express 

CTL 

Express 
 

 
      

Lotos 

Kolej 

Lotos 

Kolej 

Lotos 

Kolej 

Lotos 

Kolej 

Lotos 

Kolej 

 
        

STK 

Wrocław 

STK 

Wrocław 

STK 

Wrocław 

 
         

Rail 
Polska 

Rail 
Polska 

 
          

ITL 

Polska 

Najkrócej 

na rynku 
          Ecco Rail 

Źródło: opracowanie własne UTK. 

 

W 2013 r. udział przewozów intermodalnych w ogólnym wolumenie przewozów koleją pod względem masy 

wyniósł 3,7%, czyli o 0,22 punktu procentowego więcej niż w roku poprzednim. Jeśli chodzi o udział 

przewozów intermodalnych pod względem pracy przewozowej, to wyniósł on w 2013 r. 6,03%, czyli nieco 

mniej niż w roku 2012 (6,21%). 

 

Tab. 8. Masa towarów (tys. ton) w przewozach intermodalnych w latach 2011-2013, w ujęciu kwartalnym. 

 I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał 

2013 2059,1 2095,4 2172,1 2306,6 

2012 1895,6 2048,5 1986,4 2125,3 

2011 1198,3 1363,7 1578,7 1765,5 

zmiana 2013/2012 8,63% 2,29% 9,35% 8,53% 

Źródło: opracowanie własne UTK. 

 

Rys. 5. Liczba jednostek i liczba TEU przewieziona koleją w latach 2010-2013, w ujęciu kwartalnym. 

 

Źródło: opracowanie własne UTK. 
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Poza drobnymi korektami w trzecim kwartale 2012 r. i w pierwszym kwartale 2013 r. transport intermodalny 

notował w ostatnim czasie systematyczny wzrost zarówno przewiezionej masy, jak i liczby jednostek oraz TEU. 

Warto jednak zauważyć spowolnienie tempa wzrostu od drugiego kwartału 2012 r. Obserwowany wzrost 

oznacza, że transport kolejowy ma swój udział w rynku transportu kontenerów, którego rozwój jest trendem 

światowym i wynika z coraz większej standaryzacji przesyłek. Położenie Polski sprzyja dodatkowo lokowaniu 

na jej terytorium terminali intermodalnych. 

 

Rys. 6. Udział przewoźników w przewozach intermodalnych wg masy w 2013 r. 

 

 

Źródło: opracowanie własne UTK. 

 

Największym przewoźnikiem w Polsce pod względem wielkości masy w przewozach intermodalnych jest 

PKP Cargo. Należy zauważyć, że udział spółki w tego typu przewozach wynoszący 56,34% jest wyższy od jej 

udziału w ogólnym wolumenie przewozów towarowych wynoszącym 48,63%. Jednak udział PKP Cargo, 

podobnie jak Lotosu spadł, podczas gdy znaczący wzrost zanotował DB Schenker, a nieco mniejszy CTL. 

Analizując wykonaną pracę przewozową w transporcie intermodalnym z wykorzystaniem kolei na przestrzeni lat 

2011-2013 należy zauważyć, że najwyższe wyniki są osiągane jest w zawsze w IV kwartale. 

 

Tab. 9. Praca przewozowa (tys. tono-km) w przewozach intermodalnych, w latach 2011-2013. 

 I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał 

2013 737 598,9 760 020,3 741 836,6 827 530,7 

2012 713 801,8 806 250,4 734 903,7 789 913,2 

2011 513 367,5 581 270,3 651 751,5 700 713,0 

zmiana 2013/2012 3,33% -5,73% 0,94% 4,76% 

Źródło: opracowanie własne UTK. 

 

Największy udział w rynku pod względem wykonanej pracy przewozowej posiada spółka PKP Cargo. 

Na drugim miejscu jest spółka Lotos Kolej, realizująca przewozy na dłuższych trasach. 
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Rys. 7. Udział przewoźników w przewozach intermodalnych wg pracy przewozowej w 2013 r. 

 

 
Źródło: opracowanie własne UTK. 

 

Analizując przewozy intermodalne pod względem liczby przewiezionych jednostek oraz TEU na przestrzeni 

ostatnich dziesięciu lat, można zaobserwować systematyczny wzrost, przerwany światowym załamaniem 

gospodarczym w 2009 r. Jednak już w 2011 r. rynek odbudował swoją pozycję i osiągnął wyniki wyższe niż te 

z 2008 r. W 2013 r. przewoźnicy kolejowi przetransportowali rekordową liczbę jednostek ładunkowych, łącznie 

prawie 689,3 tys. sztuk, co w przeliczeniu stanowiło ok. 1,123 mln TEU. 

 

Rys. 8. Liczba jednostek i TEU w przewozach intermodalnych, w latach 2003-2013. 

 

Źródło: opracowanie własne UTK. 

 

 


