
Transport
1. Dane dotyczące ogólnej długości linii kolejowych eksplo-

atowanych w dniu 31 grudnia ustalono jako sumę długości linii 
kolejowych normalnotorowych, wąskotorowych i szerokotoro-
wych (dane o długości tych linii ujęto w długości linii normalnoto-
rowych) czynnych w tym dniu.

Linia kolejowa jest to element sieci kolejowej pomiędzy dwie-
ma stacjami węzłowymi (lub krańcowymi).

2. Drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej 
dzielą się według przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o dro-
gach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zmianami) 
na następujące kategorie: drogi krajowe, wojewódzkie, powiato-
we i gminne. Drogi publiczne ze względu na rodzaj nawierzchni 
dzielą się na drogi o nawierzchni twardej oraz drogi o nawierzchni 
gruntowej. Do dróg o nawierzchni twardej zalicza się drogi o na-
wierzchni twardej ulepszonej (z kostki kamiennej, klinkieru, beto-
nu, z płyt kamienno-betonowych, bitumu) oraz drogi o nawierzch-
ni nieulepszonej (o nawierzchni tłuczniowej i brukowej).

3. Informacje o pojazdach samochodowych i ciągnikach zare-
jestrowanych od 2009 r. prezentowane są według centralnej ewiden-
cji pojazdów prowadzonej przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. 

4. Linia autobusowa jest stałym połączeniem drogowym dwóch 
krańcowych miejscowości oraz wybranych miejscowości pośred-
nich przy użyciu jednego lub kilku autobusów regularnie kursują-
cych między tymi miejscowościami według ogłoszonego rozkładu.

Długość linii autobusowej jest to długość trasy w km pomię-
dzy dwiema krańcowymi miejscowościami niezależnie od ilości 
kursów autobusów odbywających się na tej linii.

5. Transport samochodowy zarobkowy, zarówno w zakre-
sie przewozu ładunków, jak i pasażerów, obejmuje usługi świad-
czone odpłatnie przez podmioty, w których transport samocho-
dowy stanowi podstawową działalność gospodarczą; ponadto 
w zakresie przewozu pasażerów obejmuje również usługi wy-
konywane odpłatnie przez podmioty prowadzące podstawową 
działalność gospodarczą inną niż transport samochodowy.

6. Informacje o komunikacji miejskiej naziemnej dotyczą 
komunikacji autobusowej (łącznie z autobusami pospiesznymi) 
– łącznie z obsługą ruchu podmiejskiego i międzymiastowego po-
zostającego w gestii zakładów komunikacji miejskiej oraz zakła-
dów prywatnych obsługujących niektóre miasta lub określone linie. 

Dane nie obejmują działalności przedsiębiorstw Państwowej 
Komunikacji Autobusowej. 

Przez linię komunikacyjną rozumie się trasę łączącą krańco-
we punkty przebiegu wozów oznaczonych tym samym numerem 
lub znakiem literowym. Jako długość linii komunikacyjnych przy-
jęto sumę długości wszystkich stałych dziennych linii autobuso-
wych, po których kursują wozy oznaczone odrębnymi numerami 
lub znakami literowymi.

7. Dane o wypadkach drogowych obejmują zdarzenia mają-
ce związek z ruchem pojazdów na drogach publicznych, w wyni-
ku których nastąpiła śmierć lub uszkodzenie ciała osób.

Transport 
1. Data concerning the total length of railway lines operated 

on 31 December was established as the sum of the length of 
standard gauge, narrow gauge and wide gauge railway lines 
(data concerning the length of these lines is given in terms of 
standard gauge lines) operating on that day. 

The railway line is an element of the rail network between two 
junction stations (or terminal stations).

2. On account of functions in a road network public roads are 
divided, according to the Law on Public Roads dated 21 March 
1985 (Journal of Laws 2021 item 1376, as amended), into follo-
wing categories: national, regional, district and communal roads.
The public roads are split by the surface type into hard-surfaced 
roads and unsurfaced roads. The hard-surfaced roads include 
improved hard surface roads (cobble stone, clinker, concrete, 
stone and concrete slabs, bitumen) and roads with unimproved 
surface (with macadam and cobbled surface).

3. Information on registered vehicles and tractors since 
2009 has been presented according to central vehicle register 
maintained by the Chancelerry of the Prime Minister.

4. A bus line is a permanent road link between two terminal lo-
cations as well as between selected intermediate locations which 
involves using one or several buses travelling between these 
locations on a regular basis according to a defined schedule.

The length of a bus line is the length of the route in km 
between the two terminal locations regardless of the number of 
trips made by buses on that line.

5. Commercial road transport with respect to transport of go-
ods as well as transport of passengers includes services for remu-
neration carried out by entities, for which road transport services 
are the basic economic activity; moreover, in regard to transport of 
passengers includes also services for remuneration carried out by 
entities with basic economic other than road transport.

6. Information regarding urban ground transport concerns 
bus (including express buses), – including the handling subur-
ban and intercity service under the responsibility of public and 
private urban transport enterprises and companies serving some 
cities and specific lines.

Data do not include the activity of the Państwowa Komunika-
cja Samochodowa.

Transport line is understood as a route connecting the extre-
me points of the route of vehicles marked with the same number 
or letter. The length of the transport lines is the sum of the length 
of all of the scheduled daytime bus lines over which vehicles 
marked with separate numbers or letters travel.

7. Data regarding road traffic accidents cover events con-
nected with the movement of vehicles on public roads as a result 
of which death or injury occurred.




