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O DB Cargo Polska

DB Cargo Polska S.A. powstała w 2009 roku 
w wyniku przejęcia i połączenia małych oraz 
średnich firm, głównie z sektora usług przewozu 
węgla. Wykorzystując swoje położenie geograficzne 
oraz zaplecze w postaci jednej z największych sieci 
logistycznych w Europie, DB Cargo Polska tworzy 
rdzeń dla przewozów w Europie Środkowo-Wschodniej 
i wzmacnia rolę Polski jako bramy na Wschód.



Usługi oferowane przez Grupę:

Przewozy towarowe

Transport intermodalny

Utrzymanie taboru

Usługi bocznicowe 

Usługi terminalowe i spedycyjne

Utrzymanie infrastruktury

Przeładunek w portach

Produkcja piasków kwarcowych

Doradztwo techniczne

Działalność Grupy w Polsce
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Przewieziona masa 

Praca przewozowa

Liczba pracowników

Lokomotywy

Źródło: http://pl.dbcargo.com/rail-polska-pl/company/about_dbsr_polska/facts_figures.html; 
dane za 2016 r.

DB Cargo Polska była w 2016 roku drugim przewoźnikiem 
towarowym w kraju według przewiezionej masy towarów 
z udziałem 18% i piątym według wykonanej pracy 
przewozowej z udziałem 5,2%.  

Źródło: UTK

DB Cargo Polska – kluczowe liczby

57,0 mln ton

2,8 mld tkm

3,1 tys. osób

243
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Grupę DB Cargo Polska tworzą cztery spółki 
                          o zróżnicowanym profilu działalności i świadczonym wachlarzu usług.

Spółki Grupy w Polsce

DB Cargo Polska S.A.
siedziba: Zabrze

DB Port Szczecin jest częścią największego 
kompleksu przeładunkowego w zachodnim 
rejonie Bałtyku, z wolnym obszarem 
celnym. To ważny węzeł tranzytowy 
na międzynarodowych trasach 
transportowych, łączący szlaki kolejowe 
z morskimi. Ponad 63 tys. m2 powierzchni 
magazynowej i 200 tys. m2 placów 
składowych oraz nowoczesne wyposażenie 
pozwalają na przeładunek i składowanie 
kontenerów, drobnicy, ponadgabarytów 
i ładunków niebezpiecznych.

DB Port Szczecin Sp. z o.o.
siedziba: Szczecin

Główny profil działalności Spółki obejmuje 
spedycję, przeładunki towarów, przewóz 
artykułów chemicznych w cysternach 
kolejowych, dzierżawę cystern oraz obsługę 
bocznic.

DB Cargo Spedkol Sp. z o.o.
siedziba: Kędzierzyn-Koźle

Podstawowy zakres działalności Spółki to 
kompleksowa i efektywna realizacja zadań 
inwestycyjnych, modernizacji i remontów 
infrastruktury kolejowej. Spółka udostępnia 
przewoźnikom kolejowym zarządzane przez 
siebie linie i bocznice kolejowe.

Infra SILESIA S.A.
siedziba: Rybnik

Spółka jest dostawcą 
kompleksowych rozwiązań 
logistycznych. Do szerokiego 
wachlarza usług należą m.in. 
przewozy paliw, produktów 
chemicznych (w tym 
niebezpiecznych), wyrobów 
stalowych, materiałów 
budowlanych oraz przewozy dla 
branży automotive i intermodalnej, 
realizowane w ramach składów 
całopociągowych i pojedynczych 
wagonów. Przewozy organizowane 
są zarówno we własnych 
wagonach, jak i w wagonach 
klientów. We współpracy 
z partnerami z Grupy DB Cargo, 
spółka oferuje transporty na 
terenie całej Europy, jak również 
organizuje przewozy do i z Chin 
i krajów WNP. Firma realizuje 
również przewozy ładunków 
ponadgabarytowych wymagających 
zindywidualizowanych rozwiązań. 
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Budowanie 
lepszych relacji 
z interesariuszami 
oraz merytoryczny 
dialog w oparciu 
o zbiór 
konkretnych, 
realnych 
i wiarygodnych 
argumentów.

Korzyści dla firmy związane z badaniem:

Dlaczego Grupa DB Cargo Polska zdecydowała się na analizę wpływu?

Budowanie 
zrozumienia 
całościowej roli 
Grupy w otoczeniu 
społeczno-
ekonomicznym na 
poziomie krajowym 
oraz lokalnym.

Lepsze poznanie 
swoich kluczowych 
– pozytywnych 
i negatywnych – 
obszarów 
oddziaływania, 
co pozwala na 
podejmowanie 
bardziej trafnych 
decyzji biznesowych 
oraz optymalizację 
dotychczas 
podejmowanych 
aktywności.

Przedstawienie 
konkretnych, 
mierzalnych 
wartości, co 
pozwala lepiej 
zrozumieć skalę 
wpływu.

Wzbogacenie 
przekazów 
w komunikacji 
zewnętrznej 
i wewnętrznej.
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Wymiar ekonomiczny

Działalność DB Cargo Polska generuje 
wielowymiarowe efekty w gospodarce 
polskiej. Nakłady poniesione przez Grupę 
na zakup materiałów i usług od polskich 
dostawców stwarzają dodatkowy impuls 
w polskiej gospodarce, który przekłada się 
m.in. na zwiększenie produkcji, popytu 
i konkurencyjności krajowej gospodarki.
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Obieg generowany w gospodarce polskiej przez DB Cargo Polska
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WARTOŚĆ DODANA  
wygenerowana w Polsce dzięki  
działalności Grupy w 2016 roku

MIEJSCA PRACY  
stworzone i utrzymane w Polsce dzięki  
działalności Grupy w 2016 roku

DOCHODY GOSPODARSTW 
DOMOWYCH wygenerowane w Polsce  
dzięki działalności Grupy w 2016 roku

WARTOŚĆ ZAKUPÓW  
Grupy od polskich dostawców  
w 2016 roku

WARTOŚĆ PODATKÓW  
zapłaconych przez Grupę  
w Polsce w 2016 roku

Wybrane wyniki DB Cargo Polska

873,9 mln zł

10 609

292 mln zł

576 mln zł

34,2 mln zł
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Wartość dodana jest również główną składową PKB:

PKB = suma wartości dodanej ze wszystkich gałęzi + podatki od produktów – dotacje do produktów

Co to jest wartość dodana?

Wartość dodana jest bardzo istotną kategorią ekonomiczną. Mierzy wkład 
danej firmy w proces produkcji dóbr i usług. 

W ujęciu rachunkowym wartość dodana oznacza tę część produkcji 
globalnej przedsiębiorstwa, która pozostaje po odjęciu zużycia pośredniego, 
czyli wartości wyrobów i usług wykorzystanych jako nakłady w procesie 
produkcyjnym. 

Im większy udział wartości dodanej w produkcie finalnym firmy, tym większy 
jej twórczy wkład w proces produkcyjny i większy udział w wytwarzaniu PKB.

Wartość dodana 

11
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Wartość dodana wygenerowana w Polsce w 2016 roku 
                        dzięki działalności Grupy DB Cargo Polska, w podziale na efekty

* www.funduszeeuropejskie.gov.pl

EFEKT
POŚREDNI

405,1 
mln zł

288,2 
mln zł

873,9 
mln zł

EFEKT 
INDUKOWANY

EFEKT
CAŁKOWITY

180,6 
mln zł

EFEKT
BEZPOŚREDNI

Taka kwota pozwoliłaby na pokrycie  
63% środków przeznaczonych  

na realizację działania
 „Ponadregionalna infrastruktura  

kolejowa” realizowanego 
w ramach Programu Polska 

Wschodnia 2020.*



Wartość dodana* wygenerowana w poszczególnych branżach w 2016 roku 
                                                          dzięki działalności DB Cargo Polska (mln zł)

Każda złotówka 
wartości dodanej, 
wytwarzanej przez 
DB Cargo Polska 
przyczynia się do 
generowania łącznie 

4,84 zł 
w  gospodarce polskiej. 

Źródło: Opracowanie własne Deloitte
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DB Cargo Polska jest ważnym pracodawcą w skali kraju, jak również w skali regionalnej. 
Pozytywny wpływ Grupy na lokalne rynki pracy jest szczególnie silnie odczuwalny w mniejszych gminach 
i miejscowościach, gdzie możliwości znalezienia stabilnego zatrudnienia są wciąż niewystarczające.

Miejsca pracy stworzone i utrzymane w Polsce w 2016 roku  
                                                       dzięki działalności DB Cargo Polska

Zatrudnienie

3 167 
EFEKT

BEZPOŚREDNI

EFEKT
POŚREDNI

4 054
3 388 

EFEKT 
INDUKOWANY

10 609 

EFEKT
CAŁKOWITYbezpośrednie zatrudnienie

w DB Cargo Polska
w 2016 roku

liczba miejsc pracy 
utrzymanych w gospodarce 
polskiej w ujęciu pośrednim 

w 2016 roku

łączna liczba miejsc pracy 
utrzymanych w gospodarce 
polskiej dzięki działalności 

DB Cargo Polska 
w 2016 roku

To liczba miejsc pracy, 
która pozwoliłaby w 90% 
zlikwidować bezrobocie 

w Białymstoku.



Miejsca pracy stworzone i utrzymane w poszczególnych branżach
                                                      w 2016 roku dzięki działalności DB Cargo Polska

Wpływ Grupy nie ogranicza się 
do bezpośredniego tworzenia 
i utrzymywania miejsc pracy, ale 
również do wspierania rynku pracy 
w sposób pośredni i indukowany  
– poprzez stymulowanie gospodarki 
zakupami od polskich dostawców 
i wydatkami konsumpcyjnymi. 

Każde miejsce pracy utrzymane przez DB Cargo 
Polska przyczynia się do utrzymania łącznie 

3,35
  

miejsc pracy w Polsce.

Transport 
i magazynowanie

Usługi  
profesjonalne  
i biznesowe

Rolnictwo

Handel

Pozostałe  
usługi

Usługi finansowe,  
ubezpieczeniowe  

i dot. nieruchomości

Przemysł  
elektromaszynowy

Przemysł  
chemiczny

Pozostałe branże

Źródło: Opracowanie własne Deloitte * Wartość dodana mierzona w cenach bazowych
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* Źródło: www.mpips.gov.pl

Każda złotówka dochodów 
gospodarstw domowych, 
generowanych przez 
DB Cargo Polska przyczynia 
się do generowania łącznie 

2,10 zł
 

dochodów polskich 
gospodarstw domowych.

Dochody gospodarstw domowych wygenerowane w Polsce  
                       w 2016 roku dzięki działalności DB Cargo Polska

Dochody gospodarstw domowych

139,3 
mln zł

EFEKT
BEZPOŚREDNI

EFEKT
POŚREDNI

93,8 
mln zł

58,9
mln zł

EFEKT 
INDUKOWANY

292
mln zł

EFEKT
CAŁKOWITY

Ta kwota wystarczyłaby na 
jednorazowe pokrycie  548 tys.

świadczeń Programu Rodzina 500+ 
tj. 500 zł na miesiąc na drugie 

dziecko.*

DB Cargo Polska poprzez bezpośrednie zatrudnienie swoich pracowników oraz dzięki 
tworzeniu pośrednich efektów w gospodarce wśród swoich dostawców i poddostawców, 
którzy zatrudniają pracowników i wypłacają im wynagrodzenia, pozytywnie oddziałuje 
na tworzenie dochodów we wszystkich gałęziach gospodarki Polski.
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* Na podstawie: www.finanse.mf.gov.pl

** Na podstawie dostępnych danych przyjęto średni 
koszt budowy 1km ścieżki rowerowej w wysokości 
300 tys. zł.

Podatki

Pozytywny wpływ, jaki DB Cargo Polska wywiera na gospodarkę polską 
znajduje również odzwierciedlenie w wielkości płaconych podatków. Stanowią 
one bezpośrednie wsparcie w finansowaniu działalności państwa oraz 
umożliwiają realizację zadań budżetowych, takich jak przykładowo rozwój 
infrastruktury, edukacja, ochrona zdrowia. Podatki płacone przez 
DB Cargo Polska zasilają budżet państwa, jak i budżety jednostek 
samorządowych, w których Grupa prowadzi działalność. Wspierają tym samym 
realizację zadań zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym.

W 2015 roku największe znaczenie dla budżetu        
                                          kraju* miały takie podatki jak:

Ta kwota wystarczyłaby na 
budowę ścieżki rowerowej 
o długości 114 km**, czyli  
odcinka mogącego połączyć  
Lublin z Sandomierzem.

34,2 mln zł 
łączna wartość podatków 
zapłaconych przez 
DB Cargo Polska w 2016 roku

123 121 mln zł

62 808 mln zł

45 040 mln zł

25 813 mln zł

1 337 mln zł

VAT    

Akcyza     

PIT     

CIT    

Podatek od gier
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Źródło: Opracowanie własne Deloitte

Gminy, w których DB Cargo Polska odprowadza 
największe podatki lokalne*

* Zestawienie przedstawia wybrane gminy, w których Grupa odprowadza 
największe podatki lokalne. Suma podatków lokalnych nie jest równoważna 
łącznej kwocie podatków odprowadzanych przez Grupę.

Podatki

Wymiar lokalny

DB Cargo Polska wywiera istotny wpływ 
regionalny, zasilając środki budżetowe 
samorządów, na terenie których prowadzi 
swoją działalność. 

O skali tego wpływu świadczy chociażby 
fakt, że podatki zapłacone w 2016 roku 
przez Grupę w Rybniku (5,4 mln zł) 
wyniosły praktycznie tyle, ile planowane 
dochody miasta z udziałów w podatku 
CIT w 2017 roku. Z kolei podatki zapłacone 
w 2016 r. w Zabrzu (2,5 mln zł) to więcej 
niż połowa kwoty, jaką miasto planuje 
przeznaczyć w 2017 roku na ochronę 
zdrowia. 

5,4 mln zł

Rybnik

2,5 mln zł

Jaworzno

2,3 mln zł

Zabrze1,1 mln zł

Ruda Śląska

1 mln zł

Szczecin
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Wymiar społeczny

DB Cargo Polska, troszcząc się o otoczenie, w którym funkcjonuje, podejmuje 
szereg działań i inicjatyw kierowanych do społeczności lokalnych oraz swoich 
pracowników. Wśród nich wymienić można działania w zakresie bezpieczeństwa 
ruchu kolejowego, szkolenia, regularne badania satysfakcji pracowników, 
przeciwdziałanie rotacji pracowników oraz wolontariat pracowniczy. 
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Poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce jest obszarem wymagającym nieustannej poprawy. 

DB Cargo Polska dokłada wielu starań, aby przyczyniać się do zwiększania poziomu bezpieczeństwa 
ruchu kolejowego. W ostatnich dwóch latach nastąpił spadek miernika wypadków kolejowych podczas 
realizacji przewozów towarowych. 

Bezpieczeństwo ruchu kolejowego

Miernik wypadków z winy DB Cargo Polska

lic
zb
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w
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ad
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 /
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ln
 p
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 k

m

Źródło: Opracowanie własne Deloitte

2014 2015 2016

2,53 2,06 1,98

Oznacza to, 
że w 2014 roku

wskaźnik uzyskany przez
DB Cargo Polska był 

o 20%  niższy  
od średniej krajowej (3,19). 

W roku 2015 był już  

niższy o  30%
(2,92). 



Kampania „Bezpieczny 
przejazd – szlaban na 

ryzyko” jest prowadzona 
przez PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A.

Jej celem jest kształtowanie 
zachowań i podnoszenie 

świadomości ryzyka 
wynikającego z braku 

ostrożności i lekceważenia 
zasad bezpieczeństwa. 

Docelowo działania te mają 
wpłynąć na ograniczenie 

liczby wypadków na torach. 

DB Cargo Polska w 2016 roku była partnerem kampanii społecznej 
„Bezpieczny przejazd – szlaban na ryzyko” i współorganizatorem 

konkursu dla młodzieży gimnazjalnej.
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Poprawa standardów w zakresie bezpieczeństwa pracy wynika nie 
tylko z głównych założeń strategicznych Spółek Grupy, ale wpisuje 
się w codzienne zadania każdego pracownika. Wychodząc z takiego 
założenia, a także bazując na obserwacjach i analizie danych, 
Grupa DB Cargo Polska opracowała strategię BHP, której głównym 
założeniem jest poprawa bezpieczeństwa pracy mierzona 
wskaźnikiem bezpieczeństwa i jego dalsza redukacja. 

Liczba wypadków przy pracy w DB Cargo Polska

Bezpieczeństwo pracy

2012 2013 2014 2015 2016

97

75
68

44 44

22

Efekty działań Grupy na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa przynoszą 
wymierne rezultaty – liczba 
wypadków przy pracy w latach 
2012-2016 została zredukowana 

o 55%.
Dla porównania ten sam wskaźnik  
dla wszystkich krajowych 
przedsiębiorstw w latach  
2012-2016 spadł tylko o 3,4%.
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Retencja pracowników

Wskaźnik rotacji
          w DB Cargo Polska

Utrzymanie pracowników jest dużym wyzwaniem w branży kolejowej, 
w której brakuje w Polsce wykwalifikowanych specjalistów. Od trzech lat 
Grupa DB Cargo Polska odnotowuje spadek wskaźnika rotacji pracowników, 
co przekłada się na konkretne oszczędności.

2016

2015

2014

9%

13,2%

16,7%

DB Cargo Polska w aktywny sposób przeciwdziała rotacji 
pracowników. W tym celu podejmuje szereg działań:

 projekt „Zatrzymanie i rekrutacja pracowników kolejowych”

Projekt jest skierowany do ok. 1400 pracowników kolejowych. Zakłada on 
m.in. zmianę zasad wyliczania dodatku kilometrowego (podniesienie stawki 
za km) oraz szkolenia kadry kierowniczej z działań jakie należy podejmować, 
by zatrzymać pracownika w firmie

 działania prorozwojowe 

• Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne
• Dofinansowanie studiów i nauki języków obcych
• Wyznaczanie ścieżki kariery w obszarach kolejowych

 pakiet benefitów

 regularne badanie satysfakcji pracowników oraz opracowywanie planów 
działań zmierzających do jej poprawy

 przejrzyste zasady wynagradzania pracowników

 wspieranie procesów rekrutacji wewnętrznej

 monitoring przyczyn rotacji i uwzględnianie ich w planach działania 
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SZKOLENIA WEWNĘTRZNE

wyniosły łączne wydatki 
na szkolenia zewnętrzne 
pracowników DB Cargo Polska 
w latach 2014-2016

wyniósł zwrot z inwestycji 
w szkolenia zewnętrzne 
osiągnięty przez DB Cargo Polska 
w latach 2014-2016

Szkolenia pracowników

Szkolenia te dotyczyły m.in. następujących obszarów:
• komunikacja interpersonalna 
• zarządzanie czasem 
• zarządzanie projektami według standardów DB
• finanse dla nie-finansistów
• kreatywność 
• zarządzanie zmianą
• asertywność
• proces oceny pracowniczej 
• sesja kreatywnego rozwiązywania problemów 
• rozwój kompetencji menadżerskich
• lean games – podstawy filozofii Lean Manufacturing 
• efektywne prezentacje – Pyramidal Thinking 
• leadership program GROW 
• influencing without authority

7,3
mln zł

625
tys. zł

SZKOLENIA ZEWNĘTRZNE

W 2016 roku 
Grupa wydała  

2,4 mln zł 
na szkolenia dla 
pracowników. 

Szkolenia zewnętrzne obejmowały:
• studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie oraz studia 

podyplomowe (dofinansowanie przez pracodawcę)
• szkolenia językowe
• szkolenia z obsługi programów informatycznych
• kursy zawodowe
• szkolenia specjalistyczne i uprawnienia do wykonywania 

zawodów kolejowych
• udział w specjalistycznych kongresach,  

seminariach, konferencjach  
i warsztatach 
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Grupa umożliwia pracownikom udział w Studiach Podyplomowych 
„Railway Manager” w Szkole Głównej Handlowej. Celem studiów jest 
uzupełnienie wiedzy z zakresu zarządzania, zapoznanie uczestników 
z rozwiązaniami stosowanymi w Grupie DB Cargo Polska oraz 
z uwarunkowaniami dotyczącymi organizacji i techniki transportu 
kolejowego. Absolwenci studiów są przygotowywani do uczestniczenia 
w realizacji projektów strategicznych i pełnienia funkcji związanych 
z prowadzeniem działań zmierzających do realizacji strategicznych 
celów biznesowych Spółki.  

W 2016 roku  
pracownicy Grupy 

spędzili na szkoleniach 
WEWNĘTRZNYCH  

6250 godzin,  

czyli 781 dni  
roboczych. 
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Wolontariat pracowniczy

Wolontariat pracowniczy DB Cargo Polska to 
jeden z programów budujących przyjazne 
środowisko pracy oraz inicjatywa wspierająca 
otoczenie, w którym funkcjonują pracownicy 
Grupy, ich rodziny i znajomi. Zainteresowanie 
wolontariatem pracowniczym w Grupie  
DB Cargo Polska systematycznie rośnie. 

Wolontariat w DB Cargo Polska jest rozwijany przede wszystkim 
w oparciu o coroczny konkurs inicjatyw wolontariackich  
Dobry Pomysł. Konkurs jest otwarty dla każdego pracownika 
Grupy DB Cargo Polska. Zainteresowani pracownicy zgłaszają 
swoje pomysły na wsparcie organizacji pozarządowych, spośród 
których wybierane są te, które otrzymają dofinansowanie Grupy. 
Priorytetowymi obszarami zaangażowania dla DB Cargo Polska są:

 wspieranie rozwoju dzieci,
 ekologia,
 promowanie zdrowego trybu życia.

Ważne, aby proponowana inicjatywa zaangażowała jak 
największą liczbę pracowników Grupy. W 2016 roku 

liczba wolontariuszy 
DB Cargo Polska 

sięgnęła 

100 osób. 
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Aspekt ochrony środowiska i efektywnego 
wykorzystania zasobów jest na stałe 
wpisany w codzienną działalność 
operacyjną DB Cargo Polska, od rozwiązań 
proekologicznych w miejscu pracy począwszy, 
po politykę zakupową i gospodarowanie 
odpadami. Wszystkie procesy są okresowo 
monitorowane pod kątem ich wpływu na 
środowisko naturalne oraz oceny ryzyk, jakie 
niosą dla otoczenia.

Wymiar środowiskowy
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Zużycie paliwa i emisje

DB Cargo Polska dokłada wielu starań, aby minimalizować 
wpływ swojej działalności na środowisko. Praca przewozowa 
Grupy w większości jest wykonywana przez tabor elektryczny, 
który jest bardziej przyjazny środowisku. 

Struktura pracy przewozowej (z uwzględnieniem bocznic)               
                      DB Cargo Polska w 2016 roku 

Źródło: Opracowanie własne Deloitte

Udział 
pracy przewozowej 
wykonanej taborem 

elektrycznym w całkowitej 
pracy przewozowej wykonanej 

przez Grupę wzrósł w 2016 roku 

o 10 punktów  
procentowych

w porównaniu z 2014  
rokiem. 

77%
23%

tabor elektryczny

tabor spalinowy
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Źródło: E. Król. „Emisja zanieczyszczeń pojazdów  
                                           z napędem elektrycznym”, 2016

Dlaczego lokomotywy 
elektryczne są bardziej eko?

Pojazdy elektryczne nie generują emisji 
w miejscu użytkowania w przeciwieństwie 
do pojazdów spalinowych, które przyczynia-
ją się do powstawania niskiej emisji. Ogólna 
emisja CO2 oraz zanieczyszczeń pojazdu 
elektrycznego ogranicza się do emisji 
źródła energii elektrycznej. Całkowita 
emisja pojazdów elektrycznych zależy więc 
od miksu energetycznego kraju. Zwiększanie 
udziału czystej energii elektrycznej pocho-
dzącej z odnawialnych źródeł będzie wzmac-
niało walory pojazdów elektrycznych jako 
ekologicznych rozwiązań dla transportu.
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Zmiany 
klimatyczne 

niosą ze sobą skutki 
środowiskowe, społeczne 

i ekonomiczne. Skutki te (już 
występujące lub przewidywane) 

jak np. zmiany w poziomie 
mórz i oceanów, częstsze 

występowanie ekstremalnych 
zjawisk pogodowych, zmiany 

uwarunkowań produkcji 
rolnej generują koszty 

ekonomiczno-
społeczne. 



Źródło: www.ziemianarozdrozu.pl

* Kalkulacje z wykorzystaniem przelicznika: 2,66 kg CO2 / 1 litr paliwa
Źródło: Ricardo-AEA, Update of the Handbook on External Costs of Transport, 2014

800 tys.
LITRÓW

W 2016 roku Grupa, przy takiej 
samej pracy przewozowej, 
ograniczyła zużycie paliwa  
przez tabor i bocznice  

o 800 tys. litrów, czyli o 8% 
w porównaniu z 2015 rokiem.  

Dzięki temu emisje w miejscu 
użytkowania zmniejszyły się 

o 2,13 tys. ton CO2. 

W efekcie koszty zmian 
klimatycznych wynikające ze 
zużycia paliwa przez Grupę 

spadły o około 830 tys. zł 
w 2016 roku.

2,13 tys. 
TON

830 tys. 
ZŁ

Przeciętna ciężarówka 
musiałaby przejechać ponad 

2 mln km, by spalić taką 
ilość paliwa.  

Taka ilość CO2 byłaby 
pochłaniana przez rok przez 

426 tys. dużych drzew!

Jednym z najpoważniejszych współczesnych wyzwań środowiskowych są zmiany klimatu. 
Do przyczyn globalnego ocieplenia zalicza się m.in. spalanie paliw kopalnych, wpływające na zwiększenie 
stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze. 

Dlatego tak ważny jest rozwój niskoemisyjnych rozwiązań dla transportu i ograniczanie zużycia paliw.
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Zużycie paliwa i emisje



32

DB Cargo Polska jest jednym z największych podmiotów na polskim rynku kolejowych 
przewozów intermodalnych. 

Grupa przewiozła w 2016 roku transportem intermodalnym 2,4 tys. ton ładunków, 
wykonując przy tym pracę przewozową równą 879 mln tkm. Warto podkreślić, 
że wszystkie przewozy intermodalne Grupy są wykonywane przez lokomotywy elektryczne.

Gdyby ta sama praca 
przewozowa została 

wykonana przez 
transport drogowy, 

spowodowałaby emisję 
122,9 tys. ton CO2.

Transport intermodalny

To tyle, ile 
rocznie emituje 

miasto, w którym 
mieszka 16,8 tys. 

mieszkańców.

122,9 tys. 
ton CO2
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W 2016 roku Grupa 
przewiozła transportem 

intermodalnym  

2,4 tys. ton ładunków, 
wykonując przy tym pracę 

przewozową równą 

879mln tkm. 
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Termomodernizacja budynku

W 2016 roku budynek hali produkcyjnej DB Cargo Polska w Rybniku został poddany  
termomodernizacji. Polegała ona na wprowadzeniu zmian, które ograniczą straty ciepła 
oraz zapewnią bardziej ekonomiczne i energooszczędne ogrzewanie wnętrz.  
Termomodernizacji, po uzgodnieniu z audytorem energetycznym, poddano elementy 
takie jak: ściany, podłogi, stropodachy, a także okna i drzwi. Działanie to przyniosło 
znaczne korzyści – zarówno środowiskowe, jak i ekonomiczne.  

Roczne zmniejszenie 
zapotrzebowania na energię

O tyle poprawił się wskaźnik rocznego 
zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku 
[kWh/m2/rok].

Oznacza to roczne oszczędności emisji CO2 
w wysokości 30 kg na każdy m2 ogrzewanej części 
budynku. Odnosząc to do powierzchni netto budynku 
redukcja emisji CO2 wyniosła ponad 850 ton/rok.Dzięki 

termomodernizacji, 
w przypadku niektórych 
przegród budowlanych, 

współczynnik 
przenikania ciepła 
poprawił się nawet 

4-krotnie.

Taka ilość dwutlenku węgla odpowiada 
rocznej emisji CO2 281 gospodarstw domowych. 

 40%
23,2%



Modernizacja oświetlenia

Na szczególną uwagę zasługuje modernizacja oświetlenia 
przeprowadzona w hali w Rybniku oraz w budynku administracyjnym 
w Zabrzu. Obejmowała ona wymianę opraw oświetleniowych na 
energooszczędne diody LED, które ze względu na dłuższą żywotność, 
wyższą wydajność i odporność, a także brak toksycznych materiałów 
w swoim składzie, posiadają bardziej przyjazny środowisku charakter. 

855
Tyle opraw oświetleniowych 

poddano modernizacji łącznie 
w hali w Rybniku oraz w budynku 

administracyjnym w Zabrzu. 
Na ich miejscu pojawiło się 

815 energooszczędnych 
opraw LED.

Dzięki 
modernizacji łączna 
moc zainstalowana 

zmniejszyła się o ponad 

86 tys. W, co stanowi 

redukcję o 52%.

Roczne 
koszty energii uległy 
obniżeniu o ponad 
POŁOWĘ.

Dzięki podjętym
działaniom DB Cargo Polska  

uniknęła emisji 297 ton 
CO2 w skali roku.

Taka emisja odpowiada 
zużyciu 115 tys. litrów 

paliwa lub rocznej emisji CO2 
z 28 gospodarstw 

domowych.
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Założenia raportu oraz metodologia badania

Niniejsza broszura stanowi podsumowanie 
kompleksowego badania wpływu w obszarze 
gospodarczym, społecznym i środowiskowym 
przeprowadzonego przez Deloitte Advisory Sp. z o.o. 
w okresie styczeń – kwiecień 2017 roku dla 
DB Cargo Polska. Badanie obejmowało kilkadziesiąt 
wskaźników wpływu z 3 kluczowych obszarów.

 
ZAŁOŻENIA BADANIA

Oszacowanie wskaźników wpływu wyłącznie dla działalności 
Spółek Grupy DB Cargo w Polsce za rok 2016 w obszarze 
ekonomicznym i wybranych lat ubiegłych w obszarze 
społecznym oraz środowiskowym. Kalkulacje oparto na 
danych przekazanych przez DB Cargo Polska S.A. i inne 
spółki Grupy DB Cargo Polska oraz danych zewnętrznych.

METODOLOGIA

Efekty ekonomiczne zostały obliczone przy wykorzystaniu 
modelu kalkulacyjnego przygotowanego na bazie tablic 
przepływów międzygałęziowych. 

Łączne efekty ekonomiczne wykazane w broszurze stanowią 
sumę ekonomicznych efektów bezpośrednich, pośrednich 
(generowanych w łańcuchu dostaw) oraz indukowanych 
(generowanych przez wynagrodzenia pracowników). 

Zaprezentowane porównania bazują na ogólnie dostępnych 
danych statystycznych.
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