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ANALIZA PRZEWOZU TOWARÓW TRANSPORTEM KOLEJOWYM W POLSCE 

 
Celem artykułu jest analiza przewozu towarów transportem kolejowym w Polsce z w okresie 2010 – 2016. Przedstawiono sytuację na 

rynku kolejowym, uwzględniając krajowe i międzynarodowe uwarunkowania prawne, infrastrukturę kolejową oraz przewoźników odpowiada-
jących za organizację transportów. Zaprezentowano ogólną charakterystykę krajowego rynku transportu ładunków, uwzględniając statystyki 
publikowane przez Główny Urząd Statystyczny oraz dane pochodzące ze stron Urzędu Transportu Kolejowego.  

 

WSTĘP  

Jednym z kluczowych elementów systemu bezpieczeństwa 
państwa, jest system transportowy, obejmujący sieć drogową  
i kolejową, rozwiniętą sieć śródlądowych dróg wodnych, portów 
morskich oraz lotnisk, a także podsystem transportu publicznego.   

Transport współcześnie odgrywa ogromną rolę. Jako jeden 
z podstawowych obszarów gospodarki narodowej, umożliwia trans-
portowanie ludzi, wymianę dóbr oraz przesyłanie towarów zarówno 
na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. Odpowiada za 
konkurencyjność przemysłu i sektora usług, a jego rozwój jest nie-
zbędny do prawidłowego funkcjonowania państwa. 

Szybki rozwój innych gałęzi transportu sprawił, iż na przestrze-
ni ostatnich lat transport kolejowy musiał stale zmagać się z pro-
blemem konkurencyjności. Rozwój i modernizacja sieci drogowej, 
stanowi poważne zagrożenie, a zarazem wyzwanie dla dzisiejszych 
polskich kolei, które aby nadążyć za zachodzącymi zmianami, 
muszą przeznaczać coraz większe środki na restrukturyzację istnie-
jącej infrastruktury. 

Każdego roku, w Polsce, z wykorzystaniem infrastruktury kole-
jowej, przewożone jest około 225 - 230 mln ton towarów. Wielkość 
przewożonych ładunków, wyrażona w tonokilometrach, lokuje polski 
transport kolejowy na drugim miejscu wśród 28 krajów Unii Europej-
skiej, zaraz za Niemcami. W głównej mierze transportowane są 
mineralne paliwa, rudy metali, produkty górnictwa i kopalnictwa oraz  
produkty rafinacji ropy naftowej. W 2015 roku, 67% przetransporto-
wanych towarów stanowiły surowce: węgiel kamienny i brunatny 
oraz inne wyroby górnicze. Najczęściej transportowaną kopaliną jest 
węgiel kamienny, którego udział w całkowitej przewiezionej masie 
wynosił ponad 40%. 

Szczególną klasę przewożonych ładunków stanowią towary 
niebezpieczne. Za pośrednictwem transportu kolejowego, w Polsce, 
rocznie, przewożone jest blisko 23 mln ton, co stanowi ok 10 – 12 % 
wszystkich transportowanych towarów niebezpiecznych w państwie. 
Stanowią one wyjątkowo niebezpieczną grupę ładunków, będących 
dużym zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi, a także środowiska 
naturalnego. 

Transport kolejowy stanowi drugą gałąź przewozową i w staty-
stykach przegrywa tylko z transportem samochodowym. Jego roz-
wój wzmacnia międzynarodowe powiązania infrastrukturalne, uła-
twia i przyśpiesza wymianę handlową, a także podnosi pozycję 
państwa na arenie międzynarodowej.  

Biorąc pod uwagę znaczenie transportu kolejowego w realizacji 
krajowych i międzynarodowych przewozów towarów niniejszy arty-
kuł poświęcono analizie sytuacji na rynku kolejowym w Polsce. 

1. TRANSPORT KOLEJOWY W POLSCE 

1.1. Uwarunkowania prawne transportu kolejowego 

Proces tworzenia dokumentów warunkujących zasady użytko-
wania infrastruktury kolejowej, zarządzania, utrzymywania i moder-
nizacji trwał wiele lat i zaowocował powstaniem licznej grupy przepi-
sów prawa, które w celu sprostania wyzwaniom i zagrożeniom, 
ciągle poddawane są aktualizacji.  

Wśród wszystkich dokumentów regulujących tematykę trans-
portu kolejowego, można wyróżnić zarówno krajowe, jak i między-
narodowe uregulowania prawne. Prawo krajowe tworzą ustawy, 
rozporządzenia, uchwały, natomiast w skład międzynarodowych 
aktów prawnych wchodzą konwencje i umowy międzynarodowe, 
ponadto rozporządzenia i dyrektywy UE [6]. 

Naczelną krajową ustawą, odnoszącą się stricte do  transportu 
kolejowego, jest ustawa z dnia 23 marca 2003 roku o transporcie 
kolejowym (Dz. U. 2003, nr 86, poz. 789).  Dokument ten reguluje 
materię z zakresu [17]: 

– tworzenia, utrzymywania, zarządzania i eksploatowania in-
frastruktury kolejowej, 

– trybu organizowania ruchu kolejowego wraz z realizacją 
przewozów osobowych i towarowych, 

– zasad wykorzystywania pojazdów szynowych na kolei, 
– sposobów prowadzonych inwestycji na infrastrukturze kole-

jowej wraz z nabywaniem nieruchomości, 
– systemu ochrony praw osób korzystających z tej gałęzi 

transportu. 
Poza ustawą o transporcie kolejowym, w skład krajowych ak-

tów prawnych, regulujących problematykę przewozu towarów trans-
portem kolejowym wchodzą: 

– Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym trans-
porcie zbiorowym (Dz. U. 2011, nr 5, poz. 13), 

– Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów 
niebezpiecznych (Dz. U. 2011, nr 227, poz. 1367), 

– Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym 
(Dz. U. 2005, nr 12 poz. 61 ze zm.), 

– Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 roku o finansowaniu infra-
struktury transportu lądowego (Dz. U 2005, nr 267, poz. 
2251), 

– Ustawa z dnia 8 września 2000r. o komercjalizacji, restruk-
turyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego 
„Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. 2000, nr 84 poz. 948 
ze zm.). 
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Jeśli chodzi o dokumenty międzynarodowe, tworzące prawo 
transportu kolejowego, to kluczowym europejskim aktem prawnym 
warunkującym wymagania w obszarze bezpieczeństwa ruchu kole-
jowego jest konwencja o międzynarodowym przewozie kolejowym 
(COTIF) z 1980 roku. Porozumienie weszło w życie w 1985 r. powo-
łując Międzyrządową Organizację Międzynarodowych Przewozów 
Kolejami OTIF (Intergovernmental Organisation for International 
Carriage by Rai) [16]. 

Drugim kluczowym aktem prawnym, regulującym przewóz to-
warów transportem kolejowym w Polsce jest umowa o międzynaro-
dowej kolejowej komunikacji towarowej (SMGS), opracowana przez 
Komitet Współpracy Kolei (OSŻD). Niniejsza umowa ustala zasady 
bezpośredniej komunikacji kolejowej przewozu przesyłek towaro-
wych pomiędzy kolejami państw Europy i Azji [4]. 

1.2. Infrastruktura transportu kolejowego 

Funkcjonowanie transportu kolejowego, w znacznym stopniu 
uzależnione jest od jego infrastruktury. Zgodnie z art. 4 ustawy  
o transporcie kolejowym, poprzez infrastrukturę kolejową rozumie-
my linie kolejowe, a także inne obiekty budowlane oraz urządzenia 
wraz z zagospodarowanymi terenami, znajdujące się na gruntach 
kolejowych, użytkowane w celu zarządzania i obsługi przewozu 
osób i mienia [17].  

Infrastruktura kolejowa jest bardzo szerokim pojęciem, obejmu-
jącym nie tylko podłoże kolejowe, przejazdy i pociągi, ale także 
wszelkiego rodzaju urządzenia. Można ją podzielić na: 

– infrastrukturę liniową, 
– infrastrukturę punktową. 

Bazując na dyrektywie 91/440/EWG w skład infrastruktury kole-
jowej dodatkowo wchodzą urządzenia sygnalizacyjne, świetlne, 
zabezpieczające i zapewniające łączność oraz cała architektura 
budowlana, włącznie z tunelami, mostami, wiaduktami czy nawet 
przejściami podziemnymi [18].  

Infrastruktura liniowa składa się z dróg szynowych, zwanych to-
rami kolejowymi, po których poruszają się pociągi. Jej zadaniem jest 
przewiezienie pasażerów lub ładunków z punktu początkowego do 
docelowego [9]. 

Infrastruktura punktowa wykorzystywana jest do przeprowa-
dzania procesu wysiadania i wsiadania pasażerów, ładunku i wyła-
dunku towarów. Tworzą ją stacje towarowe i pasażerskie, dworce 
kolejowe, terminale służące do przeładunku, magazyny, rampy oraz 
place składowe [9].  

Jeśli chodzi o infrastrukturę liniową w Polsce, to na przestrzeni 
ostatnich lat, zauważalnym zjawiskiem jest redukcja istniejących linii 
kolejowych. Proces likwidacji infrastruktury kolejowej związany jest  
z brakiem wystarczających funduszy na modernizację linii kolejo-
wych, które nie są w stanie sprostać standardom europejskim. 
Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Prezesa Urzędu Trans-
portu Kolejowego, w 2015 roku, na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej eksploatowano łącznie 19231 km linii kolejowych. Dane 
statystyczne przedstawiające użytkowanie torów kolejowych  
w latach 2010-2015 zostały zestawione w tabeli 1. 

 
Tab. 1. Długość linii kolejowych w Polsce [11]  

  
LATA 

Eksploatowane linie 
kolejowe: 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
w kilometrach 

 
20228 

 
20228 

 
20094 

 
19328 

 
19240 

 
19231 

w przeliczeniu na 
100 km2 powierzchni 

 
6,5 

 
6,5 

 
6,4 

 
6,2 

 
6,2 

 
6,2 

 

Ogólne położenie linii kolejowych w Polsce z uwzględnieniem 
punktów przeładunkowych zaprezentowano na rysunku 1.  

 

 
Rys. 1.  Linie kolejowe w Polsce [5]. 

 
Porównując długość linii kolejowych w Polsce do pozostałych 

państw Unii Europejskiej (z wyłączeniem Malty i Cypru, które nie 
posiadają czynnych linii kolejowych), należy podkreślić, że Rzeczy-
pospolita posiada jedną z najdłuższych sieci w Europie. Większą 
siecią kolejową niż Polska dysponują tylko Niemcy i Francja. Z kolei 
najkrótszą długością linii kolejowych w Europie charakteryzują się: 
Luksemburg, Słowenia i Estonia, czyli państwa o stosunkowo nie-
dużej powierzchni [3]. 

Długość linii kolejowych w poszczególnych krajach europej-
skich została przedstawiona w tabeli 2. 

 
Tab. 2. Długość linii kolejowych w państwa Unii Europejskiej [3]  

LP. PAŃSTWO POWIERZCHNIA 
W TYS. KM2 

DŁUGOŚĆ LINII  
KOLEJOWYCH  

1. Niemcy 357,3 38703 
2. Francja 551,5 29784 
3. Polska 312,7 19995 
4. Włochy 301,3 16752 
5. Wielka Brytania 244,1 16202 
6. Hiszpania 506,0 15189 
7. Szwecja 450,0 10957 
8. Rumunia 238,4 10768 
9. Czechy 78,9 9560 
10. Węgry 93,0 7352 
11. Finlandia 338,1 5944 
12. Austria 83,9 5651 
13. Bułgaria 110,9 4032 
14. Słowacja 49,0 3624 
15. Belgia 30,5 3595 
16. Holandia 41,5 3061 
17. Chorwacja 56,6 2722 
18. Dania 43,1 2636 
19. Grecja 132,0 2265 
20. Portugalia 92,2 2427 
21. Łotwa 64,6 2161 
22. Irlandia 70,3 1931 
23. Litwa 65,3 1768 
24. Estonia 45,2 1166 
25. Słowenia 20,3 1228 
26. Luksemburg 2,6 275 
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Zupełnie inaczej wygląda sytuacja jeśli przeliczymy długość linii 
kolejowych na powierzchnię 100 km2. Uśredniona wartość eksploa-
towanych linii kolejowych dla obszaru całej Polski wynosi 
6,2km/100km2, przy czym średnia gęstość dla państw Unii Europej-
skiej, wynosi ok 5,36 km/100km2. Największą gęstością linii kolejo-
wych dysponują Czechy, Belgia i Niemcy, natomiast najmniejszą: 
Estonia, Finlandia i Grecja. Polska, klasyfikuje się na 8 pozycji. 
Gęstość sieci kolejowych w przeliczeniu na 100 km2 , w poszcze-
gólnych państwach europejskich prezentuje rysunek 2. 
 

 
Rys. 2.  Gęstość sieci kolejowej na 100km2 w państwach Unii Euro-
pejskiej [12] 
 

1.3. Sytuacja na rynku kolejowym: przewoźnicy towarowi. 

W 2016 roku licencjonowane przewozy towarowe realizowało 
aż 69 przedsiębiorców. Wiodącym przewoźnikiem transportu towa-
rowego w Polsce, przy uwzględnieniu wykonanej pracy przewozo-
wej, jak i przewiezionej masy, była grupa PKP Cargo, istniejąca na 
rynku kolejowym od 2001 roku. Wśród europejskich firm transpor-
towych, zajmuje ona drugie miejsce i realizuje przewozy na terenie 
ośmiu innych państw Unii Europejskiej: Niemiec, Czech, Słowacji, 
Austrii, Belgii, Holandii, Węgier i Litwy. W 2016 roku udział prze-
woźnika pod względem przewiezionej masy ładunków wynosił blisko 
44%, natomiast według wykonanej pracy przewozowej aż 51,3 % 
[7]. 

Biorąc pod uwagę masę przewiezionych towarów oraz wielkość 
wykonanej pracy przewozowej do największych firm transportu 
towarowego na rynku kolejowym, w 2016 roku, zaliczono [5] : 

 PKP Cargo, 
 DB Cargo Polska, 
 Lotos Kolej, 
 PKP LHS, 
 CTL Logistics, 
 PUK Kolprem, 
 Freightliner PL, 
 Pol Miedź Trans, 
 Orlen Kol-Trans, 
 Rail Polska. 
W 2015 roku przewozy towarowe na arenie międzynarodowej 

realizowało spośród wszystkich 69 firm dwudziestu pięciu licencjo-
nowanych przewoźników. Łącznie przetransportowano blisko 67 
mln ton ładunków oraz wykonano pracę przewozową wynoszącą 
21,8 mld tonokilometrów. 

Analogicznie, jak w przypadku przewozów krajowych, w komu-
nikacji międzynarodowej przodują spółki grupy Polskich Kolei Pań-
stwowych: PKP Cargo, DB Schenker, Lotos Kolej oraz CTL. Głów-
nymi partnerami Polski w stosunkach handlowych są: Niemcy, 
Ukraina, Czechy, Rosja oraz Chiny [12]. 

Udział krajowych przewoźników towarowych wg przewiezionej 
masy w 2016 roku przedstawiono na rysunku 3. 

2. PRZEWÓZ TOWARÓW TRANSPORTEM KOLEJOWYM 

2.1. Ogólna charakterystyka krajowego rynku transportu 
towarów 

Transport jest jednym z najważniejszych sektorów gospodarki 
narodowej, stanowiącym istotny element systemu bezpieczeństwa 
narodowego. Na system transportowy składa się sześć podstawo-
wych rodzajów transportu: transport samochodowy, kolejowy, lotni-
czy, rurociągowy, żegluga morska oraz śródlądowa. Wielkość 
transportu mierzona jest za pomocą dwóch podstawowych wskaźni-
ków: masy przewiezionych towarów (w tonach) oraz pracy przewo-
zowej (wyrażonej w tonokilometrach) [14]. 

W roku 2015 przychody ze sprzedaży usług we wszystkich 
przedsiębiorstwach zajmujących się transportem wynosiły 99,9 mln 
zł, zaś zatrudnionych w nich było blisko 500 tys. osób. Położenie 

Rys. 3.  Udział przewoźników towarowych wg przewiezionej masy w 2016 roku [8] 
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geograficzne Polski, w środkowej części Europy predestynuje 
Rzeczpospolitą do ogrywania roli państwa tranzytowego między 
krajami Europy Zachodniej oraz Wschodniej, co dodatkowo podkre-
śla rolę sektora transportowego [14]. 

Analizując dane dotyczące kształtowania się wielkości przewo-
zów towarów transportem w Polsce w latach 2010 – 2015 należy 
podkreślić, że dla badanego okresu zauważalna jest dość zróżnico-
wana tendencja przewozu ładunków (spadkowa i wzrostowa). Od 
2013 roku zauważalnym zjawiskiem jest spadek ogólnej liczby 
przewiezionych towarów. Spadkowi temu towarzyszył spadek masy 
ładunków przewożonych transportem samochodowym oraz kolejo-
wym, natomiast wzrost masy towarów transportowanych transpor-
tem rurociągowym morskim oraz  żeglugą śródlądową [10]. 

Zgodnie z danymi podanymi przez Główny Urząd Staty-
styczny, dominująca pozycję zarówno w transporcie towarowym, jak 
i pasażerskim zajmują przewozy samochodowe. Biorąc pod uwagę 
masę przewiezionych towarów transport kolejowy klasyfikuje się na 
drugiej pozycji. W 2015 roku, po polskich liniach kolejowych prze-
wieziono łącznie 224,3 mln ton towarów, podczas gdy za pośrednic-
twem samochodów aż 1 505,7 mln ton (tabela 3). W porównaniu do 
roku poprzedniego masa towarów przetransportowanych z wyko-
rzystaniem infrastruktury kolejowej spadła o 3,6 mln ton, co daje ok 
1,6 %. Spadek zauważono też w ogólnej liczbie przewiezionych 
ładunków. W porównaniu do roku 2014, w 2015, z wykorzystaniem 
wszystkich rodzajów transportu  przewieziono o około 40 mln ton 
towarów mniej.  

 
Tab. 3. Liczba przewiezionych towarów w latach 2010 - 2015 [15]  

RODZAJ  
TRANSPORTU 

 
ROK 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
W MLN TON TOWARÓW 

Transport  
samochodowy 

 
1491,3 

 
1596,2 

 
1493,4 

 
1553,1 

 
1547,9 

 
1505,7 

Transport kolejowy 234,6 249,4 230,9 232,6 227,9 224,3 
Transport  

rurociągowy 
 

56,2 
 

54,5 
 

53 
 

50,7 
 

49,8 
 

54,9 
Transport morski 8,4 7,7 7,4 7,0 6,8 7,0 

Żegluga śródlądowa 5,1 5,1 4,6 5,0 7,6 11,9 
Transport lotniczy 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

OGÓŁEM 1795,64 1912,94 1789,34 1848,44 1840,14 1803,84 

 
W 2015 roku największy spadek zanotowano w transporcie samo-
chodowym, aż o 2,7%. Z kolei największy wzrost odnotowano  
w żegludze śródlądowej, którą przewieziono towary o łącznej masie 
o połowę większej niż w roku poprzednim. Jeśli chodzi o transport 
rurociągowy, odnotował on wzrost o 6,1 % i osiągnął najwyższy 
współczynnik od 2010 roku. Transport morski wzrósł tylko o 0,2 %, 
natomiast transport lotniczy pozostaje wciąż na tym samym pozio-
mie. Słabsze wyniki osiągnął transport kolejowy, którym kolejny rok 
przewieziono mniej towarów, biorąc pod uwagę ogólną masę ładun-
ków. 

2.2. Przewóz towarów transportem kolejowym 

Transport kolejowy od kilkunastu lat stanowi drugą gałąź prze-
wozową systemu transportowego w Polsce. Do głównych zalet 
transportu kolejowego zaliczamy [13]:  

– zdolność do jednorazowego przewozu dużych ładunków 
masowych,  

– stosunkowo niskie koszty transportu przy dostawach na 
średnie i długie odległości, 

– wysoka niezawodność przewozów (niskie ryzyko wystą-
pienia wypadków),  

– relatywnie rozbudowana sieć połączeń kolejowych dosto-
sowaną do położenia głównych rynków zbytu,  

– specjalistyczny tabor przystosowany do przewozu,  
– możliwość dowozu do przewoźników innych gałęzi trans-

portu,  
– relatywnie niski wpływ na ekosystem, związany z niską 

emisją substancji szkodliwych dla środowiska. 
Z kolei wśród wad transportu kolejowego wyróżniamy [1]: 
– wysoki koszt budowy infrastruktury kolejowej, 
– nierównomierne rozlokowanie sieci kolejowych w po-

szczególnych regionach Polski,   
– zły stan infrastruktury kolejowej, 
– częste kradzieże.  

Pomimo wielu zalet, udział transportu kolejowego w ciągu 
ostatnich 10 lat ciągłe się zmniejsza. W 2016 roku przetransporto-
wano 222,3 mln ton towarów. Dla porównania w roku 2006 z wyko-
rzystaniem infrastruktury kolejowej przewieziono aż 290 mln ton 
ładunków. W ciągu wskazanych 10 lat przewóz towarów koleją 
spadł o blisko 70 mln ton, czyli ok 7,7 %. W 2015 roku przewozy 
kolejowe stanowiły tylko około 15 % wielkości przewozów transportu 
samochodowego, gdzie w roku 2006 współczynnik ten wynosił aż 
26 %. 

Jeśli chodzi o wykonaną pracę przewozową przez przewoźni-
ków towarowych to w ostatnich latach zauważono niewielki jej 
wzrost. Związane jest to z wyższą średnią odległością, na jaką 
realizowano przewozy towarowe (tabela 4). 
 

Tab. 4. Przewóz towarów  transportem kolejowym   
w 2016 roku [8]  

  
LATA 

 
 

2016 2015 2014 
 

Zmiana % 
2016/2015 

 
Zmiana % 
2015/2014 

 
Masa towarów  

w mln ton 

 
222,25 224,78 228,87 - 1,12% 

 
- 1,79% 

Masa przewozowa 
w mln tono -km 

 
50 614,14 

 
50 605,53 

 
50 097,63 

 
0,02% 

 
1,01% 

 
W przewozach kolejowych w Polsce wciąż dominują masy to-

warowe. W 2015 roku transport węgla kamiennego, rud metali oraz 
wyrobów górnictwa i kopalnictwa stanowił blisko 67% ogólnej masy 
przewiezionych towarów oraz 57 % wykonanej pracy przewozowej. 
Największy udział w przewozach posiadał węgiel kamienny – ok, 
40,4 %, którego przetransportowano ok. 90,8 mln ton. Znaczący 
wzrost, w 2015 roku, odnotowano wśród przewozów produkcji ropy 
naftowej, a także przy transporcie drewna, surowców wtórnych oraz 
towarów z grupy cement, gips, wapno [12]. Przewóz poszczegól-
nych grup ładunków przedstawiono w tabeli 5. 

 
Tab. 5. Przewóz ładunków transportem kolejowym w 2015 roku [12]  

 
GRUPY ŁADUNKÓW 

 
MASA  

W MLN TON 

 
TONOKILOMETRY 

W MLN 
Produkty rolnictwa, łowiec-
twa, leśnictwa, rybactwa  
i rybołówstwa 

 
3 904 

 
1 416,2 

Węgiel kamienny i brunat-
ny, ropa naftowa i gaz 
ziemny 

 
91 613 

 
15 530,2 

Rudy metali i pozostałe 
produkty górnictwa  
i kopalnictwa 

 
61 876 

 
13 595,9 

Produkty spożywcze,   
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napoje i wyroby tytoniowe 1 939 541,3 
 

OGÓŁEM 
 

224 320 
 

50 602,9 

 
Istotną grupę transportowanych ładunków z wykorzystaniem in-

frastruktury kolejowej stanowią również towary niebezpieczne.  
W 2015 roku proces przewozowy towarów niebezpiecznych reali-
zowało aż dwudziestu sześciu przewoźników kolejowych. Prze-
transportowano łącznie 23 mln ton towarów, co stanowiło dokładnie 
10,2 % masy  wszystkich przewożonych ładunków na rynku kolejo-
wym. Największą grupę transportowanych towarów stanowiły mate-
riały ciekłe zapalne, czyli ropa i produkty ropopochodne, gazy oraz 
materiały żrące [11].  

 

 
Rys.4.  Przewóz towarów niebezpiecznych transportem kolejowym 
w 2015 roku [12] 
 

PODSUMOWANIE 

Transport kolejowy, po transporcie samochodowym jest jednym 
z najważniejszych rodzajów transportu w Polsce. Stanowi istotny 
element systemu bezpieczeństwa narodowego i odpowiada za 
właściwe funkcjonowanie państwa. Wykorzystywany zarówno do 
przewozów pasażerskich, jak i towarowych stanowi istotny element 
gospodarki narodowej. Jego rozwój wzmacnia międzynarodowe 
powiązania infrastrukturalne, ułatwia i przyśpiesza wymianę han-
dlową, a także podnosi pozycję państwa na arenie międzynarodo-
wej.  

Jeśli chodzi o wielkość przewożonych towarów z wykorzysta-
niem infrastruktury kolejowej, to w  Polsce nadal przoduje transport 
ładunków masowych, chociaż ich udział z roku na rok spada.  
W większości transportowane są: węgiel kamienny, rudy metali oraz 
wyroby górnictwa i kopalnictwa. Dużą grupę transportowanych 
ładunków stanowią towary niebezpieczne, których roczny przewóz 
osiąga wysokość 23 mln ton. 

W ostatnich latach zauważalnym zjawiskiem jest spadek wiel-
kości realizowanych przewozów kolejowych. W 2016 roku, w po-
równaniu do roku poprzedniego, masa przewożonych ładunków 
spadła z 224,8 mln ton do 222,3 mln ton.  Sytuacja ta jest trudna  
i niepokojąca i wymaga podjęcia przedsięwzięć, które odmienią 
trend spadkowy. Wymagane są działania związane z modernizacją  
i restrukturyzacją kolejnictwa oraz prace zmierzające do podniesie-
nia średnich prędkości handlowych. 
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Analyze of carriages cargo of railway transport in Poland 

The aim of the article is to analyze the carriages cargo using  
railway transport in Poland in 2010 – 2016. The paper presents 
basic information about rail transport such as national and interna-
tional rules of law, rail’s infrastructure and main companies respon-
sible for the organization of transport. The article presents the gen-
eral characterization of the national transport market of goods. 
Paper discussed the impact of railway transport on the national 
economy. An author used the statistics published by the Central 
Statistical Office (GUS). The Article is finished by a brief summary of 
content described in it. 
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