
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 2022 r. poz. 1693, 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. Przez linię komunikacyjną rozumie się trasę łączącą krań-
cowe punkty przebiegu wozów oznaczonych tym samym nume-
rem lub znakiem literowym.

Jako długość linii komunikacyjnych przyjęto sumę długości 
wszystkich stałych dziennych linii autobusowych, po których kursu-
ją wozy oznaczone odrębnymi numerami lub znakami literowymi.

5. Transport samochodowy zarobkowy obejmuje usługi 
świadczone odpłatnie zarówno przez podmioty, w których trans-
port samochodowy stanowi podstawową działalność (przedsię-
biorstwa transportu samochodowego zaliczane według PKD 
2007 do sekcji „Transport i gospodarka magazynowa”, z wyłą-
czeniem działu „Działalność pocztowa i kurierska”), jak i podmio-
ty, których podstawowa działalność jest inna niż transport samo-
chodowy (np. działalność przemysłowa, handlowa).

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. 

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.

Za śmiertelną ofiarę wypadku drogowego uznano osobę 
zmarłą (w wyniku doznanych obrażeń) na miejscu wypadku lub 
w ciągu 30 dni.

Za ranną ofiarę wypadku drogowego uznano osobę, która 
doznała obrażeń ciała i otrzymała pomoc lekarską

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 large gauge railway lines 
(data concerning the length of these lines are 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 Act of 21 March 1985 on Public Roads 
(Journal of Laws 2022 item 1693, as amended), into following 
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 road motor vehicles and tractors registe-
red since 2009 has been presented according to central vehicle 
register maintained by the Chancellery of the Prime Minister.

4. Transport line is a route connecting the extreme 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 mar-
ked with separate numbers or letters travel.

5. Road transport for hire or reward includes services for re-
muneration carried out both by entities for which road transport is 
the basic economic activity (road transport enterprises included in 
accordance with NACE Rev. 2 in the ”Transportation and storage” 
section, excluding ”Postal and courier activities” division), as well 
as entities with basic economic activity other than road transport 
(e.g. industrial, trade activity).

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.

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.

Road accident fatality is a person who died (as a result of injuries 
incurred) at the scene of the accident or within the course of 30 days.

Road accident injury is a person who incurred injuries and 
received medical attention.




