
 

 

Transport towarowy w Polsce w 2014 roku 
Polski transport ładunków ogółem, pomimo sprzyjającej koniunktury (dynamika 

PKB za 2014 rok, według danych GUS wyniosła 3,3%) odnotował spadek pod 

względem przewiezionych ładunków w stosunku do roku 2013. Jeżeli 

przeanalizowalibyśmy dane dotyczące przewozu ładunków oraz wysokości PKB  

w Polsce w okresie 2011-2014, to moglibyśmy zaobserwować zależność odwrotną, 

przy wzroście PKB zauważalny jest jednocześnie spadek przewozu ładunków 

(współczynnik korelacji obu danych wyniósł -0,84 co oznacza silną korelację 

ujemną). Jednym z czynników takiego stanu rzeczy mogło być wprowadzone 

embargo przez Federację Rosyjską na towary z Polski (eksport polskich warzyw i 

owoców do Rosji w 2014r. zmniejszył się o 40% w stosunku do roku 

poprzedniego1). 

Przewozy ładunków w Polsce w latach 2011-2014r. (mln ton) 

 
Źródło: GUS 

W roku 2014 wszystkimi środkami transportu przewieziono łącznie 1,840 mld ton 

ładunku. Jest to spadek w stosunku do roku 2013 o 8 mln ton. W analizowanym 

okresie 2011-2014 możemy zauważyć ogólny spadek przewiezionego ładunku 

(wykres powyżej). W roku 2014 przewóz ten zmniejszył się o 3,8% w stosunku do 

wartości z roku 2011.  

                                                           
1 Źródło: http://www.forbes.pl/eksport-polskich-owocow-i-warzyw-do-rosji-spadl-o-40-proc-,artykuly,191446,1,1.html 

PKB Polski w latach 2011-2014  

(mld zł)* 

Źródło: GUS; *ceny bieżące 

PKB Polski w 2014r. według danych GUS 

wyniosło 1719,1 mld zł (w cenach 

bieżących) i wzrosło z 1656,3 mld zł w roku 

2013. W ostatnich analizowanych latach 

możemy zaobserwować utrzymujący się 

trend rosnący. 

Przeciętne zatrudnienie w sektorze 

transportowym (tys. osób)* 

Źródło: GUS; *na podstawie stosunku pracy, bez 

zatrudnionych poza granicami kraju i bez uczniów. 

Wielkość przeciętnego zatrudnienia w 

sektorze transportowym w 2014r. 

wyniosła 504,3 tys. osób i wzrosła o 1,2% 

w stosunku do roku 2013.  
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Przewozy ładunków wg rodzaju transportu w Polsce w latach 

2011-2014 (mln ton) 

 
Źródło: GUS 

Ogólna wartość przewozu ładunków w roku 2014 spadła w stosunku do roku 2013. 

Spadek odnotowano w każdym rodzaju transportu ładunków za wyjątkiem żeglugi 

śródlądowej, której wartość przewiezionych ładunków wzrosła w 2014r. o 51%  

w stosunku do roku poprzedniego.  

Wzrost przewozu ładunków za pomocą żeglugi śródlądowej możliwy jest przy 

odpowiedniej infrastrukturze. W roku 2014 Polska dysponowała w sumie 3387 km 

śródlądowych dróg wodnych z czego: 2174 km rzek uregulowanych (żeglownych), 

620 km skanalizowanych odcinków rzek, 334 km kanałów oraz 259 km jezior 

żeglownych. 

Największy udział w przewozie ładunków żeglugą śródlądową w 2014r. stanowiły 

przewozy krajowe (63,3%). Eksport ładunków żeglugą śródlądową stanowił 24,9% 

wszystkich przewozów ładunków tym rodzajem transportu, natomiast import 

ładunków wyniósł zaledwie 1,1%. Pozostałe 10,7% stanowiły przewozy ładunków 

pomiędzy portami zagranicznymi. 

Pomimo spadku wielkości przewiezionych ładunków w 2014r. za pomocą 

transportu drogowego pozostaje on dominującym rodzajem transportu (84% 

całkowitych przewozów ładunków). 

Najwyższy spadek pod względem przewiezionych ładunków w 2014r. w stosunku 

do 2013r. odnotowały żegluga morska (-3%) oraz transport kolejowy (-2%). 

Najwyższy udział wśród przewoźników kolejowych według przewiezionej masy 

towarów w 2014r. miało PKP Cargo (47,9%). Drugim największym przewoźnikiem 

był DB Schenker Rail Polska z udziałem na poziomie 18,6%, pozostali przewoźnicy 

zanotowali udział w przewozach ładunków według ich masy poniżej 5% każdy. 

Udział przewoźników kolejowy  

wg przewiezionej masy towarów  

I-XII 2014 r. 

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego 

 

Struktura przewozów ładunków 

żeglugą śródlądową wg kierunków  

w 2014r. 

Źródło: GUS 

Eksploatowane śródlądowe drogi 

wodne w 2014r. (km) 

Operator 2014 

Rzeki żeglowne uregulowane 2 174 

Skanalizowane odcinki rzek 620 

Kanały 334 

Jeziora żeglowne 259 

RAZEM 3 387 

Źródło: GUS 

2011 2012 2013 2014

Żegluga morska 7,74 7,48 6,97 6,78

Żegluga śródlądowa 5,09 4,58 5,04 7,63

Transport drogowy 1 596,21 1 548,11 1 553,05 1 547,88

Transport lotniczy 0,05 0,04 0,04 0,04

Transport kolejowy 248,61 230,88 232,60 227,82

Transport rurociągowy 54,49 52,99 50,66 49,81

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

Transport rurociągowy Transport kolejowy Transport lotniczy

Transport drogowy Żegluga śródlądowa Żegluga morska

47,9%

18,6%

4,7%

4,7%

24,2%

PKP Cargo DB Schenker Rail Polska

PKP LHS Lotos Kolej

Pozostali

63,3%

1,1%

10,7%

24,9%

Przewozy krajowe

Import

Eksport

Przewozy między portami zagranicznymi

7,63 mln ton ładunku 

przewieziono żeglugą 

śródlądową 


