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Plan prezentacji

1) Transport drogowy
2) Transport kolejowy
3) Transport intermodalny
4) Transport lotniczy
5) Żegluga śródlądowa
6) Transport morski
7) Transport rurociągowy

stat.gov.pl
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Specjalizacja w zakresie 
statystyki transportu

• Urząd Statystyczny w Szczecinie 

· Ośrodek Statystyki Transportu i Łączności

· Ośrodek Statystyki Morskiej

stat.gov.pl
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Transport drogowy

Sprawozdanie TD-E

zakres podmiotowy - właściciele i użytkownicy samochodów 
ciężarowych i ciągników samochodowych siodłowych

· metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie
· badanie tygodniowe

stat.gov.pl
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Transport drogowy

stat.gov.pl

+3,8%      +14,3%                               +11,5%     +15,3%                               +7,4%      +0,9%

2015        2016         2017                                       2015        2016        2017                             2015        2016        2017
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Transport kolejowy

Sprawozdanie TK-1, TK-2, TK-2a

zakres podmiotowy  - podmioty posiadające licencje na 
wykonywanie przewozów kolejowych i udostępnianie pojazdów 
trakcyjnych

· metoda obserwacji pełnej
· TK-1 miesięczne, TK-2 kwartalne, TK-2a roczne

stat.gov.pl
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Transport kolejowy

stat.gov.pl

-0,8%      +5,1%                                 +0,1%     +5,7%                                  +0,9%      +0,6%

2015        2016         2017                                       2015        2016        2017                             2015        2016        2017
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Transport intermodalny

Sprawozdania TTI, TDI

zakres podmiotowy  
· TTI - podmioty gospodarki narodowej będące właścicielami lub 

zarządcami terminali intermodalnych, dokonujące załadunku lub 
rozładunku jednostek intermodalnych

· TDI - podmioty gospodarki narodowej będące przewoźnikami lub 
spedytorami, którzy zajmują się przewozami jednostek 
intermodalnych transportem drogowym

· metoda obserwacji pełnej
· sprawozdanie roczne

stat.gov.pl
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Terminale intermodalne w Polsce w 2017r.

stat.gov.pl
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Transport intermodalny

stat.gov.pl
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STRUKTURA ŁADUNKÓW OBSŁUŻONYCH W TERMINALACH INTERMODALNYCH 
WEDŁUG GRUP ŁADUNKÓW W 2017 R. (na podstawie liczby ton)

Produkty spożywcze, napoje i wyroby tytoniowe

Wyroby włókiennicze i odzież,  skóry i produkty
skórzane

Drewno, wyroby z drewna i korka (bez mebli),
wyroby ze słomy, papier i wyroby  z papieru,
wyroby poligraficzne  oraz nagrania dźwiękowe
Chemikalia, produkty  chemiczne, włókna
sztuczne, wyroby z gumy i tworzyw sztucznych,
paliwo jądrowe
Maszyny, urządzenia, sprzęt elektryczny i
elektroniczny

Meble, pozostałe wyroby gotowe

Puste kontenery i opakowania

Towary mieszane, bez spożywczych

Pozostałe

Nieznane
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Transport lotniczy

Sprawozdania LOT-1, PL-1

zakres podmiotowy
· LOT-1 podmioty posiadające koncesje na transport lotniczy 

rozkładowy i nierozkładowy
· PL-1 podmioty zarządzające lotniskami

· metoda obserwacji pełnej
· sprawozdania roczne

stat.gov.pl
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Transport lotniczy

stat.gov.pl

+10,0%      +27,2%                                 +22,2%     +34,7%                                  +11,1%      +5,9%

2015        2016         2017                                            2015        2016        2017                        2015        2016        2017
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Żegluga śródlądowa

Sprawozdanie T-11/k

zakres podmiotowy - podmioty gospodarki narodowej bez względu 
na liczbę pracujących, prowadzące działalność w zakresie przewozu 
ładunku żeglugi śródlądowej

· metoda obserwacji pełnej
· sprawozdanie kwartalne

stat.gov.pl
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Żegluga śródlądowa

stat.gov.pl

-22,1%      -10,7%                                   +1,2%     +1,2%                                     -26,9%    +13,3%

2015        2016         2017                                            2015        2016        2017                        2015        2016        2017
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Transport morski

Sprawozdanie Zestaw danych o transporcie morskim, T-08, T-10

zakres podmiotowy  
· Zestaw danych o transporcie morskim – kapitanaty lub bosmanaty 

portów morskich
· T-08 – armatorzy oraz operatorzy morskich lub przybrzeżnych 

statków transportowych
· T-10 – podmioty gospodarki narodowej dysponujące portową bazą 

przeładunkowo-składową lub dokonujące załadunku lub 
rozładunku statków w portach morskich, urzędy morskie, zarządy 
portów morskich

· metoda obserwacji pełnej
· Zestaw danych….. Miesięczne, T-08 roczne, T-10 roczne

stat.gov.pl
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Transport morski

stat.gov.pl

2015        2016         2017                                            2015        2016        2017                        2015        2016        2017

+4,1%        +13,9%                                             -35,3%      +13,6%                                        -37,8%      -0,2% 
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Transport morski

stat.gov.pl
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Transport rurociągowy

Sprawozdanie PERN-1

zakres podmiotowy - podmioty dokonujące transportu ropy i 
produktów naftowych rurociągiem przesyłowym

· metoda obserwacji pełnej
· sprawozdanie roczne

stat.gov.pl
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Transport rurociągowy

stat.gov.pl

-1,3%      -3,2%                    +16,5%     -1,4%                    -7,8%    -2,3%

2015        2016         2017                       2015        2016        2017                      2015        2016       2017
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Zakres przedmiotowy poszczególnych rodzajów 
transportów

stat.gov.pl

Transport 
drogowy

Transport 
kolejowy

Transport 
intermodalny

Transport 
lotniczy

Transport 
śródlądowy

Transport 
morski

Transport 
rurociągowy
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P P P P

P P P P P
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P P P (d) P P

P P

P P P P P P P

P P P P P P

P P

P P P P

krajowy P P P P P P

import P P P P P P

eksport P P P P P P

tranzyt P P P P

poza granicami kraju P P P

droga lądowa P P P

droga morska P P P

P
(a) według polskiej klasyfikacji towarów w transporcie (PKTT – NST2007)
(b) typ ładunku (masowe ciekłe, masowe stałe, skonteneryzowane, powiązane, na paletach, itp.)
(c) forma organizacyjna transportu (zarobkowy/gospodarczy)
(d) tylko jednostki intermodalne (kontenery, naczepy, przyczepy, nadwozia wymienne)

Wyszczególnienie

dane o pojazdach
miejsce załadunku oraz wyładunku
odległość przewozu
rodzaj ładunku (a)

strefy odległości

kierunek 
transportu

pochodzenie 
ładunku
forma organizacyjna transportu (c)

typ ładunku (b)

przewozy ładunków niebezpiecznych
waga ładunku brutto/netto
praca przewozowa
zdolność przeładunkowa
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Przewozy w tonach

stat.gov.pl
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Praca przewozowa w tonokilometrach

stat.gov.pl

79,9 78,1 75,3

12,8 13,6
14,6

0,1
0,1 0,1

5,0 6,0 6,3

2,2 2,2 3,7

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2017 2016 2015

Drogowy Kolejowy Śródlądowy Rurociągowy Morski



23

Struktura przewozów w tonach w 2017 roku

stat.gov.pl

Drogow
y

Lotniczy
0,003%

Kolejowy
13,000%
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1 

INFORMACJE SYGNALNE 

28.09.2018 r. Transport intermodalny w Polsce w 2017 r. 
 

Transport intermodalny pozwala tworzyć nowoczesne 
łańcuchy transportowe łączące dwa lub więcej rodzajów 
transportu w jeden system. Oparty jest on na węzłach 
stanowiących punkty styku różnych gałęzi transportu 
uczestniczących w przemieszczaniu towarów bez zmiany 
jednostki ładunkowej. Im większa liczba węzłów (termi-
nali lądowych i lądowo-morskich), tym łatwiejszy jest 
dostęp do sieci połączeń. 

 

Terminal intermodalny jest miejscem pozwalającym na szybkie i bezpieczne dokonanie  
przeładunku jednostek ładunkowych pomiędzy środkami transportowymi dwóch różnych  
rodzajów transportu. Na terenie Polski w 2017 r. zlokalizowanych było 30 aktywnych termi-
nali, z tego: 
– 6 obsługiwało przesyłki morze-kolej, morze-droga (terminale morskie),  
– 24 obsługiwało przesyłki kolej-droga (terminale lądowe). 

 

Mapa 1. Rozmieszczenie terminali intermodalnych 

 

 

Infrastruktura terminali morskich  

Długość nabrzeży przeładunkowych w terminalach morskich w 2017 r. wyniosła łącznie 7,1 km, 
w tym 75,5% stanowiły nabrzeża do obsługi jednostek ładunkowych w systemie lo-lo.  
Powierzchnia parkingowo-manewrowa zajmowała 7,9 ha, a łączna powierzchnia składowa 
terminali – 170,0 ha, w tym dla jednostek skonteneryzowanych – 156,5 ha. Pojemność placów 
składowych wyniosła 95,7 tys. TEU.  

W 2017 r. aktywnych było  
30 terminali, tj. o 5 mniej  
niż przed rokiem 

26,1%
Wzrost przeładunków
w terminalach intermodalnych

Pojemność placów składo-
wych wyniosła w terminalach 
morskich 95,7 tys. TEU,  
a w lądowych – 75,9 tys. TEU 
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INFORMACJE SYGNALNE 

26.04.2019 r. Gospodarka morska w Polsce w 2018 r. 
 

Według stanu na koniec 2018 r. morska i przybrzeżna 
flota transportowa liczyła więcej statków niż przed 
rokiem. W porównaniu z 2017 r. odnotowano wzrost 
ładunków przetransportowanych morską flotą przez 
polskich przewoźników, natomiast spadek przewozów 
pasażerów w komunikacji międzynarodowej. W skali 
roku w portach morskich wzrosły obroty ładunkowe 
oraz zwiększyła się liczba statków zawijających, przy 

jednoczesnym wzroście ruchu pasażerów. Zmniejszyła się liczba jednostek polskiej floty 
rybackiej. Mniejsze były połowy ryb i bezkręgowców morskich.  
 

Żegluga morska i przybrzeżna 

Na koniec 2018 r. morską flotę transportową stanowiło 97 statków (o 3 więcej niż w 2017 r.)  
będących własnością lub współwłasnością polskich armatorów i operatorów. Łączna nośność 
(DWT) statków morskiej floty wyniosła 2602,1 tys. ton, natomiast pojemność brutto (GT) – 1852,8 tys. 
(wobec odpowiednio 2422,1 tys. ton i 1741,0 tys. w 2017 r.). 

 

Wykres 1. Morska flota transportowa w 2018 r.  
Stan w dniu 31 XII 

 

 

 

a Z wyłączeniem promów. 

 

Na koniec 2018 r. statki pod polską banderą stanowiły 19,6% ogólnej liczby jednostek mor-
skiej floty transportowej. Łączna nośność (DWT) statków pod polską banderą (19 statków) 
wyniosła 23,7 tys. ton (0,9% ogółu nośności statków morskiej floty), a pojemność brutto  
(GT) – 18,0 tys. (1,0% ogółu pojemności brutto). 

 

 

W stosunku do 2017 r.  
odnotowano wzrost nośności 
(DWT) statków o 7,4% oraz  
pojemności brutto (GT) – o 6,4% 

 1117,8% 
Wzrost obrotów ładunkowych 
w stosunku do 2017 r. 
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Dziękuję za uwagę


