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Szanowni Państwo,
Polacy przekonują się znów do kolei. Świadczą o tym dane zbierane przez Urząd Transportu
Kolejowego. W ubiegłym roku statystycznie każdy mieszkaniec naszego kraju ponad 8 razy
podróżował pociągiem. To wynik lepszy od lat ubiegłych, ale nadal poniżej średniej europejskiej
wynoszącej 20 przejazdów rocznie. Francuz wsiada do pociągu prawie 21 razy w roku, Niemiec 35,
a Szwajcar 69 razy do roku korzysta z usług kolei. Porównanie z innymi krajami pokazuje, jaki
potencjał ma kolej.
Jeśli przyjrzeć się poszczególnym województwom w Polsce, to zauważymy znaczne dysproporcje
w wykorzystaniu kolei. Tylko województwo pomorskie jest powyżej europejskiej średniej z prawie
25 przejazdami rocznie. Ale są również regiony, gdzie wykorzystanie jest dziesięć razy niższe
od Pomorza i nie przekracza dwóch podróży w trakcie roku.
Opracowanie przygotowane przez UTK pozwala porównać działania różnych samorządów i rolę,
jaką widzą dla siebie w rozwoju kolei. Analiza sytuacji w poszczególnych regionach może być
podstawą do podejmowania dalszych decyzji strategicznych dotyczących kierunku rozwijania
transportu publicznego.
Nie ma wątpliwości, że kolej jako środek transportu, którego rola jest podkreślana w polityce
transportowej Unii Europejskiej, powinna stanowić ważny punkt w planach transportowych
jednostek samorządu terytorialnego. W tym przypadku bardzo ważna jest współpraca władz
z przewoźnikami, a także wsłuchanie się w głos mieszkańców.
Mam nadzieję, że opracowanie będzie podstawą do planowania rozwoju połączeń w regionach,
by transport kolejowy odgrywał ważniejszą rolę w przewozach osób. Decyzje podejmowane przez
władze lokalne odpowiedzialne za połączenia kolejowe, powinny zapewniać realizację usług
w sposób gwarantujący stabilne połączenia kolejowe i duże zainteresowanie ze strony
podróżujących.

Z wyrazami szacunku
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Radosław Pacewicz
Wiceprezes
Urzędu Transportu Kolejowego

Szanowni Państwo,
kolej jest w stanie przedstawić konkurencyjną ofertę względem innych środków transportu
zbiorowego, staje się także alternatywą dla podróży prywatnymi samochodami. Za popularyzacją
kolei stoją bezpośrednio organizatorzy transportu publicznego w poszczególnych województwach.
Dlatego w tegorocznej analizie nie oparliśmy się wyłącznie na danych statystycznych. Zebraliśmy
informacje od organizatorów transportu, by pokazać całe spektrum działań promujących kolej,
podejmowanych przez marszałków województw oraz Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie.
Otrzymane odpowiedzi świadczą o wysokim poziomie świadomości funkcjonowania kolei w sieci
transportowej. Organizatorzy transportu publicznego planują i podejmują szereg działań,
poczynając od badania opinii pasażerów w zakresie poprawy oferty, poprzez tworzenie cyklicznych
rozkładów jazdy i zwiększania częstotliwości kursowania pociągów oraz zakup i modernizację
taboru aż do działań podejmowanych we współpracy z innymi województwami. Przykładów tych
pozytywnych inicjatyw jest więcej. Zebrane w jednym dokumencie tworzą zbiór pomysłów
na promowanie kolei, przyczyniając się do dalszego wzrostu jej wykorzystania przez pasażerów.
Organizatorzy w przedstawionych odpowiedziach zwracają uwagę na problemy we współpracy
z zarządcą infrastruktury. Prowadzone na szeroką skalę modernizacje powodują utrudnienia
w ruchu, ale w dalszej perspektywie mają zapewnić poprawę jakości połączeń i czasów przejazdu
oraz podwyższenie prędkości. Warto zauważyć, że interesy zarządcy infrastruktury i organizatorów
transportu publicznego są wspólne. Dlatego z uwagi na dobro pasażerów oraz skuteczność
wdrożonej oferty, jakość współpracy powinna stać na najwyższym poziomie. W szczególności
zalecana jest lepsza i szybsza wymiana informacji w zakresie planowanych prac inwestycyjnych,
pozwalająca na skuteczne zaplanowanie działań organizatora, które nie odbiją się negatywnie
na postrzeganiu kolei przez pasażerów.

Z wyrazami szacunku
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1. Wstęp
Celem opracowania jest analiza wykorzystania kolei w przewozach pasażerskich w poszczególnych
województwach, zaprezentowanie podstawowej charakterystyki funkcjonowania kolei w wybranych
regionach z uwzględnieniem roli przewozów dalekobieżnych i regionalnych, a także przedstawienie
udziału poszczególnych przewoźników w rynku. Analiza odnosi się również kwestii wykorzystania
kolei w Polsce na tle Europy. Przedstawienie polityki transportowej w zakresie kolei ma na celu
porównanie wizji tego transportu w regionach z punktu widzenia operatorów, ale także
przedstawienie dobrych praktyk, których zastosowanie jest możliwe w każdym z województw.

2. Wskaźnik wykorzystania kolei w województwach
Do badania stopnia wykorzystania kolei zastosowano wskaźnik liczby podróży przypadających
statystycznie na jednego mieszkańca danego obszaru, tzw. wskaźnik wykorzystania 1. Wskaźnik ten
stanowi iloraz liczby podróży pociągami pasażerskimi (podawanych w statystykach jako liczba
pasażerów) oraz liczby mieszkańców danego obszaru. W 2018 r. wskaźnik dla Polski kształtował się
na poziomie 8,1 podróży na rok. Statystyczny obywatel, niezależnie od wieku, średnio osiem razy
jechał pociągiem. W porównaniu do 2017 r. wskaźnik wzrósł o 0,2 (z 7,9).
Rys. 1. Wartość wskaźnika wykorzystania kolei w Polsce w 2018 r.

310,3
mln pasażerów

38,4
mln
mieszkańców

8,1

Na podstawie danych o liczbie podróżujących oraz liczbie mieszkańców województw, wskaźnik może
zostać policzony dla poszczególnych regionów. Pozwala to na porównanie ich potencjału w ostatnich
latach, czy określenie dalszych kierunków rozwoju.
Najwyższy poziom wskaźnika wykorzystania kolei odnotowano w województwach:
•
•
•
•

pomorskim (24,8),
mazowieckim (18,2),
dolnośląskim (9,4),
wielkopolskim (8,4).

W tych czterech regionach wskaźnik przewyższał średnią dla Polski.
Najniższy poziom wskaźnika odnotowywany jest od lat w województwach: podlaskim, lubelskim
i podkarpackim – w granicach dwóch przejazdów koleją na jednego mieszkańca. Na ten stan składa się
wiele czynników, takich jak jakość infrastruktury czy dostępność połączeń kolejowych. Regiony
te charakteryzują się również mniejszą gęstością zaludnienia.

1

Dane na podstawie sprawozdań „PP” przekazywanych przez przewoźników pasażerskich w ramach realizacji obowiązku
sprawozdawczego dla Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.
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Rys. 2. Wskaźnik wykorzystania kolei w Polsce w 2018 r.

Rys. 3. Wskaźnik wykorzystania i dynamika zmian 2018/2017
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Liczba pasażerów kolei w 2018 r. wzrosła do 310,3 mln z 303,6 w 2017 r. Przekłada się to także
na wzrosty wskaźnika wykorzystania kolei w poszczególnych województwach. Największą dynamikę
wzrostu (16,5%) odnotowano w województwie podkarpackim (z 1,7 do 2 przejazdów na jednego
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mieszkańca). Spadek wskaźnika wykorzystania odnotowano w województwach lubelskim,
mazowieckim i małopolskim oraz w minimalnym stopniu w województwie warmińsko-mazurskim.
Rys. 4. Wskaźnik wykorzystania a gęstość linii kolejowych
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Średnia gęstość sieci kolejowej dla Polski wynosi 6,2 km/100 km2. Porównanie gęstości linii kolejowych
oraz poziomu wykorzystania kolei przez podróżnych w danym województwie wskazuje, że nie zawsze
istnieje korelacja pomiędzy tymi parametrami. Większa gęstość linii kolejowych nie przekłada się
wprost na wysoki poziom wykorzystania kolei. Dwa województwa – pomorskie i mazowieckie –
charakteryzują się o wiele wyższym niż pozostałe wskaźnikiem wykorzystania kolei
(na poziomie 24,8 i 18,2) przy gęstości sieci kolejowej odpowiednio: 6,6 i 4,8 km/100 km2. Efektywność
wykorzystania kolei w tych województwach wynika m.in. z dobrze rozwiniętej sieci wewnątrz i wokół
obu aglomeracji. Linie kolejowe są modernizowane, a dodatkowo oba regiony posiadają niezależne
fragmenty infrastruktury liniowej, tj. Pomorską Kolej Metropolitalną oraz Warszawską Kolej
Dojazdową.
Największa gęstość linii kolejowych (aż 15,8 km linii na 100 km2) występuje w województwie śląskim.
Jednak poziom wykorzystania kolei w tym regionie to niecałe 5 przejazdów na jednego mieszkańca,
czyli o trzy przejazdy mniej niż średnia ogólnopolska. Z drugiej strony, województwa z najniższymi
wskaźnikami gęstości miały też najniższy wskaźnik wykorzystania. Są to województwa: podlaskie
i lubelskie, w których odnotowano tylko 2 przejazdy na przeciętnego mieszkańca w ciągu roku, przy
gęstości linii 3,6 km na 100 km2.
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3. Dynamika wskaźnika wykorzystania w poszczególnych województwach
w latach 2015-2018
Rys. 5. Wskaźnik wykorzystania w poszczególnych województwach w latach 2015 - 2018

Analiza zmian wskaźnika wykorzystania kolei wskazuje, że zainteresowanie tym środkiem transportu
wzrosło w większości województw. Jednak, pomimo że pasażerowie chętniej podróżują pociągami,
to w dalszym ciągu występuje problem ograniczonego dostępu do kolei oraz kłopoty z nie zawsze
zadowalającym funkcjonowaniem połączeń. Kolej dostępna jest w każdym mieście wojewódzkim
w Polsce. Jednak do wielu miejscowości, których znaczenie dla regionu jest znaczne, nie ma możliwości
dojazdu pociągiem lub dostęp do kolei jest ograniczony. Tak jest m.in. w przypadku Piekar Śląskich,
Siemianowic Śląskich, Bełchatowa, Bielawy, Lubina, Łomży, Mielca czy Sandomierza 2.
W dalszej części przedstawiono krótką charakterystykę funkcjonowania kolei w województwach oraz
informacje o polityce transportowej danego regionu. Do marszałków województw zostały rozesłane

2

Zgodnie z dokumentem „Raport o stanie polskich miast, Transport i mobilność miejska”, Instytut Rozwoju Miast i Regionów
Warszawa 2019 r.
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ankiety. Na podstawie zebranych odpowiedzi przedstawiono dane dotyczące sposobu, w jaki władze
samorządowe wpływają na kolej w swoim regionie.
Rys. 6. Liczba pasażerów w województwach w latach 2015 i 2018 oraz dynamika zmian
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Charakter przewozów w poszczególnych województwach różni się. Składa się na to wiele czynników,
takich jak rozkład jazdy i siatka połączeń, rodzaj trakcji, parametry techniczne linii, charakter
realizowanych przewozów (aglomeracyjny lub realizujący obsługę pasażerów w całym regionie),
specyfika oraz jakość wykorzystywanego taboru czy dostępność i rozmieszczenie stacji pasażerskich.
Istotne jest również zaludnienie województwa. Parametry te mają też wpływ na to, jaki jest udział
przewoźnika dalekobieżnego w liczbie odprawionych pasażerów w danym województwie.
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Województwo pomorskie ma najwyższy w kraju wskaźnik wykorzystania kolei. Statystyczny
mieszkaniec odbył w 2018 r. 24,8 podróży pociągiem w ciągu roku. W 2018 r. w województwie
pomorskim odprawiono ponad 57,5 mln pasażerów, o ponad 14,4% podróżnych więcej niż w 2015 r.
(wzrost o 7,2 mln). Poziom wskaźnika wykorzystania od 2015 r. wzrósł o 13,3%.

Rys. 7. Udział przewozów dalekobieżnych oraz o charakterze regionalnym i aglomeracyjnym
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Przewozy regionalne i aglomeracyjne stanowiły 93% podróży (53,3 mln pasażerów). 79% przewozów
zrealizowało PKP SKM, zaś 21% Przewozy Regionalne. W 2018 r. widoczny był wzrost udziału
Przewozów Regionalnych w stosunku do poprzednich lat, co wiązało się m.in. z przekazaniem części
relacji przez PKP SKM (np. z Trójmiasta do Słupska) oraz przejęcie pod koniec roku obsługi części
połączeń Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.
Wg systemu e-SEPE blisko 69% pociągów pasażerskich PKP SKM kursowało między Gdańskiem
Śródmieściem a Wejherowem, Gdynią Chylonią a Gdańskiem Śródmieściem oraz Gdynią Cisową
Postojową a Gdańskiem Śródmieściem. Najczęściej wykorzystywanym przez PKP SKM taborem były
elektryczne zespoły trakcyjne EN57, w tym wersje po modernizacji (42% pociągów), EN71 (23%) oraz
spalinowe zespoły trakcyjne SA136 (20%).
Wśród pociągów Przewozów Regionalnych należy wskazać relacje obsługujące mieszkańców Tczewa,
Słupska, Władysławowa, Malborka, Lęborka czy Helu. Widoczny jest podział na dłuższe trasy
Przewozów Regionalnych oraz komunikację między głównymi ośrodkami Trójmiasta prowadzoną
przez PKP SKM w Trójmieście.
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Polityka transportowa województwa pomorskiego w zakresie
wykorzystania kolei
Długofalowa polityka promocji kolei
• zagadnienia transportu zbiorowego w województwie pomorskim zostały określone przez
organizatora przewozów w dokumencie „Regionalny Program Strategiczny w zakresie transportu
Mobilne Pomorze”. W dokumencie omówiono główne kierunki rozwoju transportu kolejowego
na Pomorzu.
Działania podejmowane w celu promocji i wzmocnienia roli kolei w województwie
• obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, w tym Dzień bez samochodu –
w tym czasie Przewozy Regionalne oraz PKP SKM umożliwiały mieszkańcom podróżowanie
wszystkimi pociągami regionalnymi bez opłaty, na podstawie ważnego dowodu rejestracyjnego
pojazdu. Województwo uruchomiło też pociągi okazjonalne np. Transcassubia (Międzynarodowy
Dzień Kaszubów);
• zakup w 2018 r. łącznie 10 sztuk nowoczesnych pojazdów Impuls produkcji NEWAG S.A. oraz
modernizacja jednostek EN57;
• planowanie rozwoju i organizowanie transportu zbiorowego nie tylko w obrębie województwa
pomorskiego, ale również w ramach współpracy z sąsiednimi regionami, np. uruchamianie
pociągów do woj. kujawsko-pomorskiego czy warmińsko-mazurskiego;
• planowanie budowy węzłów integracyjnych w obszarze metropolitalnym wraz z trasami
dojazdowymi i Systemu Roweru Metropolitalnego (działania w ramach ZIT - Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych);
• stworzenie cyklicznego rozkładu jazdy na liniach komunikacyjnych Gdańsk - Kartuzy oraz Gdańsk
– Gdańsk Port Lotniczy – Gdynia od marca 2018 r.;
• zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów na linii Gdańsk – Gdynia - Wejherowo.
Od poniedziałku do piątku w godzinach szczytu pociągi kursują nie rzadziej niż co 10 minut
w godzinach 6:00 - 20:00. Wg władz województwa pociągi te charakteryzują się dużą
punktualnością;
• konsultowanie aspektów
funkcjonowania transportu publicznego w Aglomeracji
Trójmiejskiej w zespołach roboczych pod przewodnictwem Metropolitalnego Związku
Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej.
Współpraca z zarządcą infrastruktury
• współpraca nie zawsze przebiega prawidłowo, co ma wpływ na planowanie rozkładów jazdy
w przypadku zmiany terminów otwarcia odcinków linii kolejowych;
• problemem dla organizatora jest wyższy priorytet dla pociągów spółki PKP Intercity, nawet
w godzinach szczytu przewozowego w wąskich gardłach sieci kolejowej.
Monitorowanie lokalnego rynku w zakresie potrzeb pasażerów poprzez
• przeprowadzenie badań jakości usług przewozowych i preferencji pasażerów;
• określanie potrzeb pasażerów na podstawie danych z systemów wspomagających (systemu
zliczania pasażerów czy danych ze sprzedaży biletów).
Analiza i weryfikacja liczby pasażerów
• analiza liczby pasażerów przez władze województwa odbywa się na podstawie danych
sprzedażowych otrzymanych od operatorów. Część pojazdów jest wyposażona w systemy
zliczające. Dodatkowo pracownicy organizatora przeprowadzają wyrywkowe badania
bezpośrednie (metodą obserwacji). Prowadzone działania oprócz funkcji weryfikującej mają na celu
dostosowanie oferty do potrzeb mieszkańców.
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OJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

2018/2017

długość
normalnotorowych linii
eksploatowanych w
2018 r.

gęstość linii
na 100 km2
w 2018 r.

-4,5%

1715 km

4,8 km

liczba pasażerów
odprawionych (wszyscy
przewoźnicy) w 2018 r.

liczba przejazdów na
mieszkańca w 2018 r.
(wskaźnik wykorzystania)

zmiana wskaźnika
wykorzystania w latach

98,0 mln

18,2

W województwie mazowieckim wykorzystanie kolei kształtowało się na poziomie 18,2 przejazdów
na mieszkańca. Mazowsze wyróżnia się także największą liczbą pasażerów – 98 mln w 2018 r. W roku
tym odnotowano spadek liczby pasażerów związany z modernizacjami ważnych odcinków linii
kolejowych, jak m.in. linii 447 z Grodziska Mazowieckiego, czy tzw. linii obwodowej, łączącej stacje
Warszawa Zachodnia z Warszawą Gdańską (linia nr 20). W stosunku do 2015 r. liczba pasażerów była
niższa o 4,4 % (4,5 mln pasażerów), a wskaźnik wykorzystania spadł o 5,3%.
Rys. 8. Udział przewozów dalekobieżnych oraz o charakterze regionalnym i aglomeracyjnym
wg liczby pasażerów w województwie mazowieckim 3
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Charakterystyczna dla województwa mazowieckiego jest rola Warszawy, w której kolej jest
elementem komunikacji miejskiej. Pomimo dużego znaczenia województwa mazowieckiego w siatce
połączeń PKP Intercity, udział przewozów dalekobieżnych jest jednym z niższych w kraju.
W województwie mazowieckim działa SKM będąca jednostką organizacyjną miasta. Jest to jedyny
przypadek w kraju. Innym elementem charakterystycznym dla województwa mazowieckiego jest
działalność WKD, która jest jednocześnie przewoźnikiem i zarządcą infrastruktury. Udziały w spółce
należą do Samorządu Województwa Mazowieckiego (blisko 98%), a pozostałe 2% do 6 gmin. W
przewozach regionalnych udziały poszczególnych przedsiębiorstw wynoszą: 68% Kolei
Mazowieckich, 22% SKM oraz 10% WKD.
Wg systemu e-SEPE dla Kolei Mazowieckich najczęściej uruchamianą trasą było połączenie Warszawa
Wileńska – Tłuszcz oraz Warszawa Wileńska – Wołomin. Bardzo ważną rolę odgrywało także
tzw. połączenie lotniskowe – Warszawa Lotnisko Chopina – Modlin (blisko 13 tys. pociągów w 2018 r.).
W przypadku dłuższych tras kluczową rolę odgrywały te, mające swój początek i koniec w Siedlcach.
Pomimo dużych zakupów taborowych Kolei Mazowieckich większość relacji obsługiwanych jest przez
elektryczne zespoły trakcyjne EN57 (około 70% wszystkich pociągów). W przypadku SKM najwięcej
tras wykonano na odcinku Warszawa Lotnisko Chopina – Sulejówek Miłosna – Warszawa Lotnisko
Chopina, a najczęściej wykorzystywanym pojazdem był 27WE - ELF (60% kursów).

3

Przewozy dalekobieżne realizowali przewoźnicy PKP Intercity, Przewozy Regionalne, Arriva RP oraz Łódzka Kolej Aglomeracyjna, natomiast
przewozy regionalne i aglomeracyjne realizowali przewoźnicy: Koleje Mazowieckie, Szybka Kolej Miejska w Warszawie oraz Warszawska Kolej
Dojazdowa
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Polityka transportowa województwa mazowieckiego w zakresie
wykorzystania kolei
Długofalowa polityka promocji kolei
• samorząd województwa mazowieckiego realizuje cel poprawy dostępności i spójności terytorialnej
regionu oraz kształtowania ładu przestrzennego zgodnie z polityką określoną w dokumentach
strategicznych dla funkcjonowania województwa.
Działania podejmowane w celu promocji i wzmocnienia roli kolei w województwie
• wśród zrealizowanych projektów w ostatnich latach można wymienić takie jak zakup infokiosków
oraz wyposażenie autobusów szynowych Kolei Mazowieckich w odbiorniki GPS w celu
umożliwienia śledzenia pociągów w aplikacji „tropKM”;
• w 2019 r. władze samorządu przystąpiły do realizacji projektu promowania mobilności wśród
młodzieży i młodych dorosłych na obszarach wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskich
i krajowych sieci transportu pasażerskiego, współfinansowanego w ramach Programu Interreg
Central Europe 2014–2020. Zadaniem partnerów projektu będzie współpraca z młodzieżą
z obszarów wiejskich przy wdrażaniu nowatorskich usług opartych na preferencjach i potrzebach
transportowych młodych ludzi. Ważnym elementem projektu będą warsztaty i spotkania, których
hasłem przewodnim będzie ożywienie potencjału transportowego. Wszystko po to, aby poprawić
wizerunek i zwiększyć atrakcyjność zbiorowego transportu publicznego;
• województwo mazowieckie czynnie bierze udział we wszelkich analizach i projektach
legislacyjnych (na szczeblu unijnym, rządowym i regionalnym) mających na celu poprawę
funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, w tym w szczególności transportu
kolejowego.
Współpraca z zarządcą infrastruktury
• prace modernizacyjne, połączone zwłaszcza z całkowitym zamknięciem odcinków linii kolejowych
(aktualnie prowadzone są prace na linii nr 7 i 8, a wcześniej na linii nr 447) wymuszają zmianę
organizacji przewozów. Utrudnienia te związane są m.in. z koniecznością wprowadzenia zastępczej
komunikacji autobusowej;
• organizator przewozów podkreśla, że taka sytuacja znacząco wpływa na jakość podróży.
Opóźnienia w prowadzonych pracach modernizacyjnych powodują wydłużanie okresów zamknięć
i są uciążliwe dla podróżnych. Wymagane jest też wprowadzanie dodatkowych korekt w i tak już
mało czytelnym rozkładzie jazdy.
Monitorowanie lokalnego rynku w zakresie potrzeb pasażerów
• w 2018 r. przewoźnicy Koleje Mazowieckie, WKD oraz władze samorządowe przeprowadzali
badania marketingowe jakościowe i ilościowe. Ich celem było poznanie opinii i oczekiwań
podróżnych dotyczących oferty przewozowej, oceny poziomu satysfakcji oraz lojalności
pasażerów. Badania przeprowadzano metodami PAPI (przy użyciu ankiet papierowych) i CAWI
(przy pomocy ankiet internetowych);
• oceniane były podstawowe parametry oferty: punktualność i częstotliwość kursowania pociągów;
zestawienie i stan techniczny taboru; bezpieczeństwo w podróży, czystość i temperatura
w pociągach; poziom obsługi klienta przez drużyny konduktorskie i w kasach. Przedmiotem badań
była również ocena dostępności informacji o ofertach taryfowych, rozkładzie jazdy pociągów,
a także ocena stacji kolejowych na których zatrzymują się pociągi;
• wyniki ankiet przeprowadzanych przez Organizatora zamieszczane są na stronie internetowej
www.mazovia.pl w zakładce Transport.
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Analiza i weryfikacja liczby pasażerów
• liczba podróżnych przewiezionych przez operatorów w danym roku nie jest weryfikowana przez
organizatora, głównie z powodu braku narzędzi do przeprowadzenia takiej weryfikacji.

Polityka transportowa Miasta Stołecznego Warszawa w zakresie
wykorzystania kolei
Długofalowa polityka promocji kolei
• miasto Stołeczne Warszawa określiło w Planie Zrównoważonego Rozwoju Transportu Zbiorowego
dalszy rozwój Szybkiej Kolei Miejskiej. SKM jest równorzędnym składnikiem warszawskiej
komunikacji miejskiej.
Działania podejmowane w celu promocji i wzmocnienia roli kolei w województwie
• m. st. Warszawa oraz Zarząd Transportu Miejskiego prowadzą działania, które obejmują całość
gałęzi transportu publicznego, nie zaś wyłącznie kolej. Podkreślana jest rola „Wspólnego Biletu
ZTM-KM-WKD", który wpływa na wykorzystanie kolei w Warszawie.
Współpraca z zarządcą infrastruktury
• zdaniem organizatora transportu prace inwestycyjne w Warszawskim Węźle Kolejowym
powodują wiele utrudnień dla funkcjonowania kolei w Warszawie. Władze miasta podejmują
działania w zakresie rozwoju kolei aglomeracyjnych, ale także codziennego funkcjonowania kolei.
Dzięki tej współpracy wg Miasta Stołecznego udało się wielokrotnie zmienić terminy planowanych
zamknięć i utrudnień na takie, które w mniejszym stopniu wpłyną negatywnie na dostępność
publicznego transportu.
Monitorowanie lokalnego rynku w zakresie potrzeb pasażerów
• zarząd Transportu Miejskiego przeprowadza badanie popytu na wybranych stacjach kolejowych
w obszarze obowiązywania „Wspólnego Biletu". Dodatkowo analizowane są wnioski i skargi, jakie
wpływają do Zarządu Transportu Miejskiego. Pozwala to na zauważenie najważniejszych potrzeb
pasażerów, czego dowodem było m.in. uruchomienie wcześniejszych rannych połączeń
z Pruszkowa czy zmiana obiegów pociągów na zapewniające największą pojemność przestrzeni
pasażerskiej.
Analiza i weryfikacja liczby pasażerów
• zarząd Transportu Miejskiego przeprowadza raz w roku badanie popytu w obszarze
Warszawskiego Węzła Kolejowego. Zarząd Transportu Miejskiego oczekuje na otrzymanie
dostępu do danych z systemów liczenia pasażerów zainstalowanych w pociągach SKM. Umowy
z innymi przewoźnikami kolejowymi nie zawierają zapisów, które pozwalałyby na uzyskanie
równorzędnych informacji.
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OJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

2018/2017

długość
normalnotorowych linii
eksploatowanych
w 2018 r.

gęstość linii
na 100 km2
w 2018 r.

9,4%

1763 km

8,8 km

liczba pasażerów
odprawionych (wszyscy
przewoźnicy) w 2018 r.

liczba przejazdów na
mieszkańca w 2018 r.
(wskaźnik wykorzystania)

zmiana wskaźnika
wykorzystania w latach

27,2 mln

9,4

Województwo dolnośląskie charakteryzowało się stosunkowo wysokim poziomem wykorzystania
kolei przez statystycznego mieszkańca - na poziomie 9,4 przejazdów na rok. Łącznie w regionie,
w 2018 r. przewieziono 27,2 mln pasażerów. Przewozy w aglomeracji wrocławskiej mają znaczny
udział w liczbie pasażerów przewiezionych w całym województwie.

Rys. 9. Udział przewozów dalekobieżnych oraz o charakterze regionalnym i aglomeracyjnym
wg liczby pasażerów w województwie dolnośląskim 4
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Przewozy w województwie dolnośląskim są prowadzone przez dwóch przewoźników – Przewozy
Regionalne oraz Koleje Dolnośląskie. Największa liczba pociągów, jaką w 2018 r. uruchomiły Koleje
Dolnośląskie, obsługiwała trasę Wrocław Główny – Trzebnica (ponad 10 tys. pociągów), następnie
Legnica – Wrocław (blisko 5,8 tys. pociągów) oraz Wrocław Wojnów – Jelcz Laskowice. Pojazdami,
które najczęściej obsługiwały połączenia Kolei Dolnośląskich, były składy 45WE (pięcioczłonowy
Impuls – 21 tysięcy pociągów), SA135 (17,8 tys. pociągów) i SA 134 (17,6 tys. pociągów). Spalinowe
pojazdy wykorzystywane były na krótszych dystansach na niezelektryfikowanych odcinkach linii
kolejowych.
Przewozy Regionalne zapewniały połączenia do sąsiednich województw – opolskiego i lubuskiego.
Przewoźnik zrealizował najwięcej połączeń na trasie z Wrocławia do Kędzierzyna-Koźla oraz
do Zielonej Góry. Do istotnych relacji należały również połączenia do Wołowa, Lublińca, Opola,
czy Głogowa.

4

Przewozy dalekobieżne realizował przewoźnik PKP Intercity, natomiast przewozy regionalne i aglomeracyjne realizowali przewoźnicy Koleje
Dolnośląskie oraz Przewozy Regionalne
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Polityka transportowa województwa dolnośląskiego w zakresie
wykorzystania kolei
Długofalowa polityka promocji kolei
• podstawowy zakres działań w zakresie transportu kolejowego w przypadku województwa
dolnośląskiego został zdefiniowany w „Planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu
zbiorowego dla Województwa Dolnośląskiego”.
Działania podejmowane w celu promocji i wzmocnienia roli kolei w województwie
• samorząd województwa dolnośląskiego informuje m.in. o nowych połączeniach, zmianie oferty, czy
prowadzonych inwestycjach infrastrukturalnych z wykorzystaniem środków masowego przekazu;
• strategia marketingowa czy promocja oferty przewozowej prowadzone są bezpośrednio przez
przewoźników. Samorząd bierze udział w analizie działań promocyjno-marketingowych, gdyż ich
wdrożenie wymaga uzgodnienia z organizatorem;
• na liniach udostępnianych po wykonaniu prac rewitalizacyjnych lub modernizacyjnych, na których
dotychczas ruch pociągów pasażerskich był zawieszony, wprowadzana jest nowa, atrakcyjna oferta
przewozowa;
• wśród działań zakończonych sukcesem władze wymieniają m.in. wznowienie od 2019 r. połączeń
na odcinku Grabowno Wielkie – Krotoszyn (połączenia na trasie Jelcz-Laskowice – Wrocław Gł. –
Oleśnica – Milicz – Krotoszyn) oraz Legnica – Lubin (połączenia Wrocław – Legnica – Lubin).
Po zakończeniu prac rewitalizacyjnych przez PKP PLK na odcinku Lubin – Rudna Gwizdanów
planowane jest
wznowienie połączeń kolejowych pomiędzy Lubinem a Głogowem
w grudniu 2019 r. (w zależności od terminu udostępnienia linii dla ruchu pociągów pasażerskich);
• samorząd przejmuje nieczynną infrastrukturę kolejowej, dokonuje jej rewitalizacji i przywraca
połączenia. Jako pierwsze zrealizowane zostały projekty dotyczące linii kolejowych z Wrocławia
do Trzebnicy i ze Szklarskiej Poręby Górnej do granicy państwa w Jakuszycach. Połączenia
uruchamiane na tych liniach cieszą się dużym zainteresowaniem. Przywracanie do eksploatacji
nieczynnych lokalnych linii kolejowych jest kontynuowane – na początku 2019 r. Zarząd
Województwa Dolnośląskiego złożył wnioski o przekazanie ok. 300 km linii kolejowych, na których
obecnie nie jest prowadzony ruch pociągów pasażerskich.
Współpraca z zarządcą infrastruktury
• w zakresie współpracy z zarządcą infrastruktury samorząd województwa dolnośląskiego podkreśla
znaczenie współuczestnictwa w opracowywaniu dokumentacji studialnej dla inwestycji
planowanych przez PKP PLK;
• pomimo ciągłej współpracy z zarządcą infrastruktury władze województwa wskazują na trudności
związane z realizacją oferty przewozowej. Intensyfikacja prowadzonych prac remontowych
utrudnia realizowanie oferty przewozowej. Dodatkowo wzrastająca liczba połączeń wymusza na
zarządcy taki podział prac, aby ich wpływ był w jak najmniejszym stopniu dotkliwy dla pasażerów.
Monitorowanie lokalnego rynku w zakresie potrzeb pasażerów
• władze samorządowe corocznie przeprowadzają konsultacje społeczne rozkładu jazdy pociągów.
Analiza i weryfikacja liczby pasażerów
• organizator wskazuje, że bezpośrednia weryfikacja liczby przewiezionych pasażerów jest
procesem kosztownym i pracochłonnym z uwagi na konieczność zaangażowania znacznej liczby
pracowników do liczenia podróżnych podczas przejazdu wszystkich pociągów;
• weryfikacja realizowana jest na podstawie danych z różnych źródeł, w tym m.in. w oparciu
o przeprowadzane dwa razy do roku liczenie podróżnych przez przewoźników, dane z systemu
sprzedaży biletów oraz wykazywane przez przewoźników przychody ze sprzedaży biletów.
Marszałek Województwa Dolnośląskiego powołał w 2019 r. zespół złożony z przedstawicieli
organizatora oraz przewoźników. Jego celem jest wypracowanie spójnych rozwiązań w zakresie
promocyjnym, a także unifikacja badań liczby pasażerów.
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OJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

liczba pasażerów
odprawionych (wszyscy
przewoźnicy) w 2018 r.

liczba przejazdów na
mieszkańca w 2018 r.
(wskaźnik
wykorzystania)

zmiana wskaźnika
wykorzystania w latach
2018/2017

długość
normalnotorowych linii
eksploatowanych
w 2018 r.

gęstość linii
na 100 km2
w 2018 r.

29,5 mln

8,4

8,4%

1871 km

6,3 km

Wskaźnik wykorzystania kolei przez statystycznego mieszkańca w województwie wielkopolskim
kształtował się na poziomie 8,4 przejazdów na rok i był minimalnie wyższy od średniej ogólnopolskiej.
Łącznie w 2018 r. w województwie wielkopolskim przewieziono 29,5 mln pasażerów, co oznacza
wzrost o 11% (2,8 mln pasażerów) w stosunku do 2017 r. Od 2015 r. wskaźnik wykorzystania w tym
województwie wzrósł o 10% z wartości 7,7 do 8,4.

Rys. 10. Udział przewozów dalekobieżnych oraz o charakterze regionalnym i aglomeracyjnym
wg liczby pasażerów w województwie wielkopolskim 5
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Największą rolę w województwie wielkopolskim odgrywał przewoźnik Przewozy Regionalne, który
zrealizował 57% przewozów regionalnych. Warto jednak zauważyć, że jeszcze w 2016 r. udział tego
przewoźnika stanowił ok. 2/3 rynku w Wielkopolsce.
Dla Kolei Wielkopolskich najważniejszymi relacjami w 2018 r. były połączenia pomiędzy Poznaniem
Głównym a Wrześnią (12,2 tys. pociągów) oraz Poznań Główny – Wągrowiec (10,8 tys. pociągów),
Poznań – Konin (ponad 9 tys. pociągów), Poznań Główny – Gniezno (blisko 9 tys. pociągów), Poznań
Główny – Zbąszynek (blisko 8,5 tys. pociągów). Warto zauważyć, że Zbąszynek jest jedyną stacją
obsługiwaną przez Koleje Wielkopolskie w województwie lubuskim. Koleje Wielkopolskie korzystały
głównie z pojazdów EN76 (Pesa Elf– blisko 49 tys. pociągów obsługujących trasy z/do Wrześni, Konina,
Gniezna), SA132 (Pesa 218M – ponad 20 tys. pociągów, dla których najważniejszymi relacjami były
Poznań - Wągrowiec – 8,4 tys. pociągów oraz Poznań - Wolsztyn – blisko 4,3 tys. pociągów).

5
Przewozy dalekobieżne realizował przewoźnik PKP Intercity, natomiast przewozy regionalne i aglomeracyjne realizowali przewoźnicy Koleje
Wielkopolskie, Przewozy Regionalne oraz Parowozownia Wolsztyn
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Polityka transportowa władz województwa wielkopolskiego
w zakresie wykorzystania kolei
Długofalowa polityka promocji kolei
• województwo wielkopolskie nie posiada osobnej długofalowej polityki promocji kolei jako środka
transportu, a promocja przewozów opiera się na założeniach podstawowych dokumentów
strategicznych dla funkcjonowania województwa.
Działania podejmowane w celu promocji i wzmocnienia roli kolei w województwie
• dostosowywanie godzin kursowania pociągów do potrzeb pasażerów;
• zwiększenie częstotliwości pociągów w godzinach szczytu w ramach Poznańskiej Kolei
Metropolitalnej współfinansowanej przez jednostki samorządu terytorialnego;
• wprowadzenie oferty biletu Bus-Tramwaj-Kolej, który obowiązuje w pociągach regionalnych
w promieniu ok. 50 km od Poznania, a także w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd
Transportu Miejskiego w Poznaniu. Podobną ofertę zastosowano wprowadzając bilet gnieźnieński
i bilet wągrowiecki;
• zwiększanie liczby kanałów dystrybucji biletów;
• realizacja działań w zakresie centrów przesiadkowych;
• modernizacja linii kolejowych w celu poprawy parametrów infrastruktury kolejowej wpływających
na skrócenie czasów przejazdu, np. modernizacja linii kolejowej Poznań – Piła.
Współpraca z zarządcą infrastruktury
• współpraca z zarządcą odbywa się podczas opracowania rocznego rozkładu jazdy.
województwo wielkopolskie korzysta też z prawa składania wniosków jako aplikant. Jednak
nagłe i nie ujęte we wcześniejszym harmonogramie zamknięcia torowe wprowadzane
w trakcie obowiązywania Rocznego Rozkładu Jazdy powodują brak możliwości realizacji
ustalonego rozkładu jazdy. W ocenie organizatora, uwagi jego oraz operatorów
nie są realizowane przez zarządcę. Władze samorządowe twierdzą, że współpraca z zarządcą
infrastruktury w tym zakresie jest trudna, a częste przedłużanie terminów oraz zmiany
odcinków zamknięć powodują niejasność rozkładu jazdy i dezorientują pasażerów.
Monitorowanie lokalnego rynku w zakresie potrzeb pasażerów
• organizator publicznego transportu zbiorowego przeprowadził konsultac je społeczne rozkładu
jazdy. Wszystkie uwagi i wnioski zostały przeanalizowane pod kątem wpływu na zapewnienie
dojazdów do/z miejsc pracy i nauki, częstotliwości kursowania pociągów na danej trasie, wpływu
na rozkład jazdy innych pociągów regionalnych, uzgodnień z organizatorami przewozów na liniach
stycznych oraz możliwości taborowych i finansowych organizatora.
Analiza i weryfikacja liczby pasażerów
• zarząd województwa analizuje dane o liczbie pasażerów przygotowane w oparciu o finalne raporty
za poszczególne okresy sprawozdawcze, badając i porównując trendy na poszczególnych liniach
komunikacyjnych oraz porównując je z wcześniej przygotowanymi prognozami. Stopniowo
wprowadzany jest system elektronicznego zliczania pasażerów;
• prowadzone były badania potoków pasażerskich w celu analizy zapotrzebowania na przewozy
kolejowe.
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OJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

liczba pasażerów
odprawionych (wszyscy
przewoźnicy) w 2018 r.

liczba przejazdów na
mieszkańca w 2018 r.
(wskaźnik
wykorzystania)

zmiana wskaźnika
wykorzystania w latach
2018/2017

długość
normalnotorowych linii
eksploatowanych
w 2018 r.

gęstość linii
na 100 km2
w 2018 r.

14,2

5,7

10,5 %

1081 km

5,9 km

Województwo łódzkie plasuje się na 5. pozycji pod kątem wskaźnika wykorzystania kolei. Wynosi
on 5,7 przejazdu na mieszkańca i kształtuje się poniżej średniej dla Polski. Wskaźnik w przypadku tego
regionu wzrósł o 60% w stosunku do 2015 r. Liczba pasażerów zwiększyła się w tym czasie o ponad
5,2 mln osób.
Łącznie w 2018 r. w województwie łódzkim odprawiono 14,2 mln pasażerów. Mieszkańcy korzystający
z największych stacji kolejowych w regionie (Skierniewic i Łodzi Kaliskiej), jeżdżą regularnie pociągami
dalekobieżnymi, głównie w ramach codziennych dojazdów do i z pracy w Warszawie. Stąd w tym
województwie występuje również stosunkowo wysoki udział przewozów dalekobieżnych.

Rys. 11. Udział przewozów dalekobieżnych oraz o charakterze regionalnym i aglomeracyjnym
wg liczby pasażerów w województwie łódzkim 6
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W 2018 r. w ŁKA najczęstszymi relacjami były Łódź Widzew – Zgierz (ponad 7,5 tys. pociągów) oraz
Łowicz Główny – Łódź Widzew (ponad 5,5 tys. pociągów). Trzecią relacją były pociągi z Łodzi do Kutna
(5 tys. pociągów). Ponad 1,5 tys. pociągów uruchomiono pomiędzy Łodzią a Warszawą z najkrótszym
czasem przejazdu wynoszącym ok. 1 h 20 min. Średnia prędkość handlowa dla tej relacji wyniosła
89 km/h. Wszystkie połączenia ŁKA obsługują nowoczesne pociągi Flirt oraz Impuls 2 36WEd,
posiadające m.in. biletomaty.

6
Przewozy dalekobieżne realizował przewoźnik PKP Intercity, natomiast przewozy regionalne i aglomeracyjne realizowali przewoźnicy Łódzka
Kolej Aglomeracyjna, Koleje Mazowieckie, Koleje Wielkopolskie, Przewozy Regionalne
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Polityka transportowa województwa łódzkiego w zakresie
wykorzystania kolei
Długofalowa polityka promocji kolei
• jako element rozwoju transportu kolejowego województwo łódzkie wskazuje m.in. „długofalową
politykę informacyjną, mającą na celu wykorzystania kolei jako środka publicznego transportu
zbiorowego”.
Działania podejmowane w celu promocji i wzmocnienia roli kolei w województwie
• m.in. programy tematyczne, propagowanie kolei wśród najmłodszych, a także ukazanie kolei jako
części
turystyki regionalnej
(„Kolejowe
Niedziele",
„Kolej
na
Szkoły",
„Pociąg
do historii Łódzkiego”);
• wprowadzane są specjalne oferty we współpracy z przewoźnikami na wybrane okazje czy święta;
• operatorzy działający w ramach województwa honorują wzajemnie bilety na trasach
realizowanych w województwie łódzkim. Wprowadzenie na terenie Łodzi honorowania biletów
w pojazdach komunikacji miejskiej umożliwia kontynuowanie podróży autobusem bądź tramwajem
na podstawie biletu kolejowego;
• województwo łódzkie wraz z 10 miastami: z Koluszkami, Kutnem, Łaskiem, Łowiczem, Łodzią,
Pabianicami, Sieradzem, Skierniewicami, Zduńską Wolą i Zgierzem realizuje projekt „Integracja
różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych
w Województwie Łódzkim”. Marketingowa nazwa projektu to „Rowerowe Łódzkie”. Celem jest
popularyzacja kolei podczas planowania wycieczek rowerowych. Projekt jest współfinansowany
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020;
• w ramach projektu „Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej – Etap II” oraz „Budowa Łódzkiej Kolei
Aglomeracyjnej – Etap III” zakupiono 14 nowych trzyczłonowych elektrycznych zespołów
trakcyjnych. Dodatkowo planowana jest modernizacja 10 dwuczłonowych elektrycznych zespołów
trakcyjnych serii Flirt-3 polegająca na rozbudowie o jeden środkowy człon;
• ważnym elementem rozwoju kolei są, wg władz województwa, oferty taryfowe: Wspólny Bilet
Aglomeracyjny (WBA) skierowany do osób korzystających z przejazdów komunikacją miejską
w Łodzi, Pabianicach, Zgierzu, Łasku, Zduńskiej Woli, Sieradzu, Strykowie, Głownie i Łowiczu oraz
pociągami Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i Przewozów Regionalnych.
Współpraca z zarządcą infrastruktury
• województwo łódzkie podkreśla silną współpracę z zarządcą infrastruktury PKP PLK. Jest
to widoczne m.in. we współfinansowaniu ważnych projektów infrastrukturalnych
realizowanych wykorzystaniem Regionalnych Programów Operacyjnych. Wśród nich można
wymienić m.in. projekty: „Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową
i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego - z mijanką w rejonie
przystanku Łódź Marysin”, „Dokończenie budowy wiaduktu wschodniego na stacji Łódź Kaliska”,
„Rewitalizacja i modernizacja linii kolejowych na terenie województwa łódzkiego” m.in. linia nr 25
na odcinku Łódź - Opoczno - etap I.
Monitorowanie lokalnego rynku w zakresie potrzeb pasażerów
• województwo łódzkie monitoruje zainteresowanie na wybranych relacjach i możliwości danych
fragmentów linii pod względem przepustowości. Pasażerowie mają możliwość uczestniczenia
w konsultacjach rozkładu jazdy pociągów zgłaszając swoje propozycje do rozkładów jazdy
pociągów na danej relacji;
• działania te pozwoliły na podjęcie decyzji o zwiększeniu pracy eksploatacyjnej wykonywanej
na obszarze województwa łódzkiego przez operatorów (w 2018 r. w stosunku do 2017 r. o około
6% i w 2019 r. w stosunku do 2018 r. o około 6%),
• województwo łódzkie cyklicznie monitoruje wielkość potoków pasażerskich i w miarę możliwości
finansowych budżetu województwa oraz przepustowości infrastruktury kolejowej, wprowadza
zmiany rozkładu jazdy pociągów.
Analiza i weryfikacja liczby pasażerów
• w celu jak najlepszej odpowiedzi na potrzeby mieszkańców regionu, województwo łódzkie co roku
przeprowadza konsultacje rozkładu jazdy pociągów. Zapewniają one możliwość zgłoszenia
wszystkim zainteresowanym swoich propozycji do rozkładu jazdy pociągów danego roku.
Propozycje składane są w wyznaczonym terminie drogą elektroniczną na specjalny adres e-mail.
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OJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

liczba pasażerów
odprawionych
(wszyscy przewoźnicy)
w 2018 r.

liczba przejazdów na
mieszkańca w 2018 r.
(wskaźnik wykorzystania)

zmiana wskaźnika
wykorzystania w latach

9,5 mln

5,6

3,8 %

2018/2017

długość
gęstość linii
normalnotorowych
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linii eksploatowanych
w 2018 r.
w 2018 r.

1173 km

5,1 km

Województwo zachodniopomorskie charakteryzuje się wskaźnikiem wykorzystania na poziomie
5,6 podróży na jednego mieszkańca. Łącznie w 2018 r. w województwie zachodniopomorskim
przewieziono 9,5 mln pasażerów. Region ten jest jedynym województwem z zachodniej części Polski,
gdzie gęstość linii kolejowych jest poniżej średniej dla całego kraju. Ruch pasażerski opiera się o trzech
przewoźników: Przewozy Regionalne, PKP Intercity oraz UBB Gmbh. Ostatni przewoźnik realizuje
tylko jedno połączenie z jednostkami samorządowymi na terenie Niemiec. Długość sieci UBB Gmbh
na terenie Polski wynosi 1,47 km.

Rys. 12. Udział przewozów dalekobieżnych oraz o charakterze regionalnym i aglomeracyjnym
wg liczby pasażerów w województwie zachodniopomorskim 7
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Województwo zachodniopomorskie charakteryzuje się jednym z wyższych wskaźników udziału
przewozów dalekobieżnych w ramach województwa. W stosunku do 2016 r. udział ten wzrósł
o 3 punkty procentowe, a w liczbach bezwzględnych o ponad 600 tys. pasażerów. Pociągi regionalne
są głównie obsługiwane przez elektryczne zespoły trakcyjne Impuls, EN57 i ich modernizacje oraz
spalinowe zespoły trakcyjne SA102, SA136. W 2018 r. samorząd województwa zakupił dodatkowo
nowe pociągi Impuls.

7

Przewozy dalekobieżne realizował przewoźnik PKP Intercity, natomiast przewozy regionalne i aglomeracyjne realizował przewoźnik Przewozy
Regionalne
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Polityka transportowa województwa zachodniopomorskiego w zakresie
wykorzystania kolei
Długofalowa polityka promocji kolei
• podobnie jak w innych województwach polityka transportowa w zakresie kolei odbywa się
głównie w zakresie założeń Planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego. Według
władz województwa w przypadku kilku linii komunikacyjnych jest ona realizowana w szerszym
zakresie niż w planie transportowym.
Działania podejmowane w celu promocji i wzmocnienia roli kolei w województwie
• realizacja programu modernizacji taboru kolejowego oraz wsparcie rewitalizacji i modernizacji
infrastruktury kolejowej z wykorzystaniem środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach
Regionalnych Programów Operacyjnych;
• przewozy
organizowane przez
województwo zachodniopomorskie realizowane
są z wykorzystaniem 75 nowoczesnych pojazdów kolejowych będących w dyspozycji
organizatora. Tabor ten udostępniany jest operatorowi przewozów na podstawie umowy
dzierżawy. W latach 2008-2018 zakupiono 54 elektryczne i spalinowe pojazdy trakcyjne.
Zmodernizowano również 17 EZT serii EN57 do standardu EN57AL. Kwota tych inwestycji
to ponad miliard złotych. Zdaniem województwa „zapewnia ono jednolity, wysoki standard
oraz dostępność kolejowych przewozów pasażerskich na wszystkich liniach regionu”;
• województwo zachodniopomorskie zakupiło i udostępniło operatorowi przewozów
regionalnych – spółce Przewozy Regionalne symulator elektrycznego zespołu trakcyjnego
służący do nauki i szkolenia maszynistów.
Współpraca z zarządcą infrastruktury
• jako ograniczenie rozwoju kolei wskazany jest stan infrastruktury kolejowej. W latach 2009–2019
województwo zachodniopomorskie dofinansowało PKP PLK ze środków RPO 2007-2013 oraz
2014-2020 w łącznej wysokości ponad 320 mln zł. Przeprowadzono modernizacje linii kolejowych
nr 402 i 403, zaś obecnie realizowana jest modernizacja linii 210;
• jako jedno z największych zagrożeń rozwoju kolei wskazana została współpraca z zarządcą. Jednym
ze zgłaszanych problemów jest sposób, w jaki zarządca infrastruktury reaguje na plany i wnioski
zgłaszane przez organizatora transportu. Samorząd w przesłanej informacji stwierdza, że odnosi
wrażenie, że zarządca traktuje organizatora przewozów z pozycji monopolisty. Przepływ informacji
na temat zakresu planowanych i realizowanych inwestycji jest znikomy. Jako przykład podano,
że samorząd nie posiada żadnych oficjalnych informacji na temat zakresu modernizacji linii
kolejowej nr 351 Poznań – Szczecin, mimo że inwestycja ta jest już realizowana, a jej
przygotowywanie trwało kilka lat. Władze województwa twierdzą, że nie wiedzą, które stacje na tej
linii zostaną zlikwidowane, a które przebudowane. Organizator transportu nie posiada również
informacji o tym, na których stacjach możliwe będzie wyprzedzanie pociągów regionalnych
i towarowych przez szybsze pociągi dalekobieżne, ile będzie dostępnych krawędzi peronowych,
gdzie możliwe będzie zawracanie biegu pociągów, czy linia będzie wyposażona w system ETCS, itd.;
• władze wskazują m.in. na brak reakcji ze strony zarządcy na zgłaszane postulaty np. w zakresie linii
403. Współpraca w zakresie tej linii budzi wg władz wiele zastrzeżeń. Dodatkowo wskazane
są problemy w kształtowaniu oferty w związku z kursującymi na linii 403 pociągami spółki
PKP Intercity. Podobna sytuacja jest opisana przez władze województwa dla linii Koszalin –
Kołobrzeg – linia 402.
Monitorowanie lokalnego rynku w zakresie potrzeb pasażerów
• potrzeby transportowe mieszkańców identyfikowane są na podstawie badań potoków podróżnych
w kursujących pociągach, a także w oparciu o pisemne wnioski przesyłane do Urzędu
Marszałkowskiego przez zainteresowane podmioty, jednostki samorządu terytorialnego
i podmioty gospodarcze.
Analiza i weryfikacja liczby pasażerów
• liczba pasażerów, napełnienie pociągów oraz potoki podróżnych, jakie przedstawia operator,
są weryfikowane na postawie danych z liczników w pojazdach oraz wyniku badań
przeprowadzanych przez pracowników organizatora.
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OJEWÓDZTWO OPOLSKIE

liczba pasażerów
odprawionych (wszyscy
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5,5

4,8%
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8,3 km

Województwo opolskie charakteryzuje wskaźnikiem wykorzystania w wysokości 5,5 przejazdów
na statystycznego mieszkańca. Między 2015 r. a 2018 r. poziom wykorzystania wzrósł minimalnie.
Łączna długość eksploatowanych linii kolejowych w województwie opolskim w 2018 r. to 782 km.
Liczba pasażerów wszystkich spółek wykonujących przewozy w tym regionie wyniosła 5,5 mln,
podczas gdy w 2015 r. było to 5,3 mln pasażerów.
Wskaźnik wykorzystania dla województwa opolskiego przy stosunkowo gęstej sieci kolejowej
wskazuje, że potencjał kolei w tym regionie nie jest wykorzystywany. Jednym z powodów jest niska
jakość infrastruktury kolejowej i wynikające stąd wydłużone czasy przejazdu.

Rys. 13. Udział przewozów dalekobieżnych oraz o charakterze regionalnym i aglomeracyjnym
wg liczby pasażerów w województwie opolskim 8.
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Głównym przewoźnikiem w województwie opolskim są Przewozy Regionalne. W odróżnieniu
od Trójmiasta, Warszawy czy Krakowa samo miasto wojewódzkie nie jest generatorem ruchu
pasażerskiego w komunikacji miejskiej. Utrudnienia w związku z licznymi pracami torowymi
powodowały konieczność organizowania komunikacji zastępczej m.in. na odcinkach Opole Główne –
Szydłów, czy Opole Główne – Kluczbork. Na terenie województwa opolskiego pociągi PKP Intercity
obsługiwały podróżnych na 10 stacjach. Mała liczba zatrzymać pociągów dalekobieżnych częściowo
ogranicza możliwość zwiększenia roli tego rodzaju przewozów.

8
Przewozy dalekobieżne realizował przewoźnik PKP Intercity, natomiast przewozy regionalne i aglomeracyjne realizowali przewoźnicy Koleje
Dolnośląskie oraz Przewozy Regionalne
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Polityka transportowa województwa opolskiego
w zakresie wykorzystania kolei
Długofalowa polityka promocji kolei
• podstawowy kierunek działań w zakresie transportu w województwie opolskim opiera się
na kierunkach nakreślonych w Planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu
zbiorowego oraz Planie transportowym.
Działania podejmowane w celu promocji i wzmocnienia roli kolei w województwie
• operator promuje przewozy kolejowe poprzez wprowadzanie ofert promocyjnych
na poszczególnych odcinkach linii kolejowych. Bilet miejski pozwala na podróżowanie w obrębie
miasta Opola za 2,00 PLN. Wprowadzono również honorowanie biletów komunikacji miejskiej
w pociągach oraz ofertę „Połącznie w dobrej cenie”;
• w latach 2006-2018 zakupiono 22 pojazdy (11 szt. spalinowych i 11 szt. elektrycznych),
co pozwoliło na przywrócenie połączeń kolejowych na liniach nr 293/301 (Opole – Kluczbork),
287 (Nysa – Brzeg) nr 297 (Nowy Świętów - Głuchołazy Miasto) oraz nr 137/276 (na odcinku NysaKłodzko Główne);
• wznowienie w 2018 r. połączeń weekendowych w relacji Nysa – Kłodzko Główne, zwiększenie
częstotliwości połączeń na najbardziej obleganej linii relacji nr 132/136 Wrocław – KędzierzynKoźle;
• we współpracy z sąsiednim województwem dolnośląskim uzgodniono obsługę połączeń
szczytowych pojazdami o większej pojemności (ED72 po modernizacji);
• kierunki działań władz mają na celu wzmocnienie roli kolei. Skupiają się na utrzymaniu stabilnej
oferty przewozowej i zwiększeniu konkurencyjności kolei, zaznaczając wszystkie korzyści
społeczne tego środka transportu.
Współpraca z zarządcą infrastruktury
• współpraca z zarządcą infrastruktury w zakresie planowania oferty transportu zbiorowego opiera
się na uzgodnieniach podczas konferencji rozkładowych w oparciu o informacje dotyczące prac
związanych z bieżącym utrzymaniem, modernizacją czy rewitalizacją linii kolejowych;
• aktualnie realizowane są jednocześnie prace na kilku liniach kolejowych, w tym na linii z największą
frekwencją (nr 136 Opole – Kędzierzyn Koźle oraz 287 Opole – Nysa). Uzgodnienia i współpraca
pomiędzy organizatorem i zarządcą infrastruktury oraz operatorem mają w takim wypadku na celu
zminimalizowanie utrudnień dla podróżnych. Niejednokrotnie jest to bardzo trudne
do zrealizowania.
Monitorowanie lokalnego rynku w zakresie potrzeb pasażerów
• zapotrzebowanie na przewozy kolejowe ustalane jest miedzy innymi na podstawie
przeprowadzanych ankiet wśród pasażerów;
• zgodnie z obowiązującą umową o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych
przewozów pasażerskich operator trzy razy w roku prowadzi badania preferencji podróżnych
(popytowe i jakości świadczonych usług). W badaniach tych uczestniczą przedstawiciele
organizatora;
• wyniki badań w postaci raportów przekazywane są do organizatora.
Analiza i weryfikacja liczby pasażerów
• 13 pojazdów, w tym 11 szt. stanowiących własność województwa opolskiego posiada system
liczenia pasażerów oraz monitoring, co pozwala na bieżąco weryfikować zapełnienia pociągów oraz
liczbę pasażerów w poszczególnych dniach tygodnia;
• wyniki badań, jak również dane z systemu liczenia podróżnych są brane pod uwagę m.in. przy
określaniu i ewentualnym modyfikowaniu norm jakościowych związanym ze świadczeniem usług
oraz planowaniu kolejnego rozkładu jazdy pociągów.
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OJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

liczba pasażerów
odprawionych (wszyscy
przewoźnicy) w 2018 r.

liczba przejazdów na
mieszkańca w 2018 r.
(wskaźnik
wykorzystania)

zmiana wskaźnika
wykorzystania w latach
2018/2017

długość
normalnotorowych linii
eksploatowanych
w 2018 r.

gęstość linii
na 100 km2
w 2018 r.

22,3 mln

4,9

9,8 %

1966 km

15,8 km

Statystyczny mieszkaniec województwa śląskiego korzysta z usług przewoźników kolejowych średnio
4,9 razy w roku. Łącznie z usług wszystkich przewoźników kolejowych w województwie śląskim
w 2018 r. skorzystało 22,3 mln pasażerów. Województwo charakteryzuje się największą gęstością linii
kolejowych w Polsce, ale nie na wszystkich odcinkach realizowany jest ruch pasażerski. Z tego powodu
potencjalni pasażerowie nie zawsze wybierają kolej jako środek transportu. W 2018 r. w porównaniu
do 2015 r. w województwie śląskim przewieziono 11,6% więcej pasażerów (wzrost o 2,3 mln
pasażerów).

Rys. 14. Udział przewozów dalekobieżnych oraz o charakterze regionalnym i aglomeracyjnym
wg liczby pasażerów w województwie śląskim. 9
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W 2018 r. Koleje Śląskie miały 88% udziału w przewozach pasażerskich wśród przewoźników
regionalnych i aglomeracyjnych w województwie. Przewozy Regionalne wykonywały dłuższe relacje,
często łączące region z innymi województwami m.in. w ramach połączeń z: świętokrzyskim,
małopolskim, łódzkim, czy opolskim. Od 2019 r. dostępność połączeń stykowych wzrosła w związku
ze zmianą umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

9

Przewozy dalekobieżne realizowali przewoźnicy PKP Intercity oraz Leo Express Global, natomiast przewozy regionalne i aglomeracyjne
realizowali przewoźnicy Przewozy Regionalne, Koleje Śląskie oraz Koleje Małopolskie
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Polityka transportowa władz województwa śląskiego w zakresie
wykorzystania kolei
Długofalowa polityka promocji kolei
• polityka transportowa województwa śląskiego opiera się na dokumentach „Plan Transportowy
Województwa Śląskiego” z 2015 r. oraz przyjętej w 2014 r. „Strategii Rozwoju Systemu Transportu
Województwa Śląskiego”.
Działania podejmowane w celu promocji i wzmocnienia roli kolei w województwie
• organizator stopniowo poszerza ofertę przewozową w transporcie kolejowym. Praca
eksploatacyjna wzrosła z poziomu 7,5 mln poc-km w 2014 r. do poziomu 9,4 mln poc-km w 2019 r.
Organizator poinformował o zwiększeniu liczby pociągów na odcinku Rybnik – Wodzisław
(z 12 do 26 par na dobę) w celu stworzenia kolei miejskiej oraz zwiększenia liczby pociągów
na odcinku Częstochowa – Lubliniec (z 6 do 8,5 pary) w związku z likwidacją PKS w Lublińcu;
• w ramach finansowania usług transportu kolejowego w województwie śląskim władze
województwa współpracują z władzami niższego szczebla oraz pozyskują dotacje celowe z innych
jednostek samorządu terytorialnego (Miasto Rybnik, Miasto Wodzisław Śląski, GórnośląskoZagłębiowska Metropolia);
• marszałek województwa podpisał dziesięcioletnią umowę ze spółką Koleje Śląskie na realizację
przewozów kolejowych na terenie województwa. Podpisanie wieloletniej umowy zapewnia
możliwość rozwoju oraz stabilność w realizacji przewozów.
Współpraca z zarządcą infrastruktury
• samorząd województwa podkreśla, że oprócz wprowadzania rozkładu jazdy oraz uzyskania
informacji o inwestycjach infrastrukturalnych w ramach współpracy z zarządcą infrastruktury
z sukcesem wprowadzono zmiany do koncepcji przebudowy stacji Katowice w ramach zadania
„Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze Śląska, etap I: linia E65
na odcinku Będzin - Katowice - Tychy - Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice” planowanego
do realizacji w perspektywie UE na lata 2021-2027.
Monitorowanie lokalnego rynku w zakresie potrzeb pasażerów
• samorząd województwa śląskiego w 2017 r. zlecił zewnętrznemu podmiotowi wykonanie badania
frekwencji w pociągach organizowanych przez województwo;
• przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego biorą czynny udział w badaniach frekwencji
przeprowadzanych przez operatorów, kontrolując poprawność przeprowadzanych badań;
• szczegółowej analizie poddawane są uwagi oraz wnioski pasażerów i jednostek samorządu
terytorialnego, a następnie w zależności od ich zasadności, posiadanego przez operatorów taboru
kolejowego oraz możliwości finansowych organizatora, są one realizowane w ramach bieżących
zadań przewozowych.
Analiza i weryfikacja liczby pasażerów
• część pojazdów kolejowych znajdujących się w dyspozycji operatora Koleje Śląskie wyposażono
w urządzenia do pomiaru liczby podróżnych;
• w ramach umów publicznego transportu zbiorowego, operatorzy realizujący pracę przewozową
na rzecz organizatora zobowiązani są do sprawdzania frekwencji w pociągach przynajmniej dwa
razy w roku.
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OJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

liczba pasażerów
odprawionych (wszyscy
przewoźnicy) w 2018 r.

liczba przejazdów na
mieszkańca w 2018 r.
(wskaźnik
wykorzystania)

zmiana wskaźnika
wykorzystania w latach
2018/2017

długość
normalnotorowych
linii eksploatowanych
w 2018 r.

gęstość linii
na 100 km2
w 2018 r.

16,4 mln

4,8

-1,3 %

1020 km

6,7 km

Wśród wszystkich województw małopolskie zajmuje 9. pozycję wg wskaźnika wykorzystania. Wynosił
on 4,8 przejazdu na statystycznego mieszkańca i spadł o 1,3% w stosunku do 2017 r. Na gorszy wynik
województwa małopolskiego w 2018 r. miały wpływ utrudnienia w funkcjonowaniu kolei, szczególnie
zamknięcie części odcinków. Spowodowało to liczne zmiany rozkładu jazdy, skrócenie tras
czy konieczność organizacji autobusowej komunikacji zastępczej. Utrudnienia były dotkliwe zarówno
w ruchu regionalnym, jak dalekobieżnym. Z usług wszystkich przewoźników kolejowych w tym
województwie skorzystało w 2018 r. 16,4 mln pasażerów, o blisko 5,9 mln więcej niż w 2015 r.
(wzrost o 56%).

Rys. 15. Udział przewozów dalekobieżnych oraz o charakterze regionalnym i aglomeracyjnym
wg liczby pasażerów w województwie małopolskim 10
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Ograniczenie ruchu pociągów dotyczyło m.in. odcinków na trasach do Balic, Wieliczki i Tarnowa.
Widoczny był też spadek punktualności przewoźników wykonujących te usługi. Od 2018 r. praca
eksploatacyjna podzielona została w bardziej równomiernie pomiędzy Kolejami Małopolskimi
i Przewozami Regionalnymi.
Najważniejszymi relacjami dla Kolei Małopolskich były trasy Kraków Lotnisko – Wieliczka Rynek
Kopalnia (blisko 11,4 tys. pociągów) oraz Kraków Główny – Tarnów (blisko 8,7 tysiąca pociągów).
Przewoźnik ten korzystał głównie z pojazdów EN77 i EN64 (Pesa Acatus oraz Acatus Plus) oraz EN78
i EN79 (Newag Impuls). Wiek taboru wykorzystywanego przez przewoźnika nie przekracza 10 lat,
a wszystkie składy dysponowały m.in. klimatyzacją.

10
Przewozy dalekobieżne realizowali przewoźnicy PKP Intercity oraz Leo Express Global, natomiast przewozy regionalne i aglomeracyjne
realizowali przewoźnicy Przewozy Regionalne, Koleje Śląskie oraz Koleje Małopolskie
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Polityka transportowa władz województwa małopolskiego w zakresie
wykorzystania kolei
Długofalowa polityka promocji kolei
• polityka transportowa województwa małopolskiego w zakresie transportu kolejowego opiera się
na „Planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w województwie
małopolskim”, który został przyjęty 27 października 2014 r.
Działania podejmowane w celu promocji i wzmocnienia roli kolei w województwie
• samorząd województwa małopolskiego podjął działania w zakresie zakupu nowoczesnych
elektrycznych zespołów trakcyjnych na potrzeby realizacji przewozów kolejowych w regionie,
uruchomienia nowych połączeń oraz kreowania węzłów przesiadkowych w pobliżu stacji
i przystanków osobowych;
• uruchomiono system Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA) na terenie aglomeracji krakowskiej
na trzech liniach: Kraków Lotnisko – Kraków Główny – Wieliczka Rynek Kopalnia, Kraków Główny
– Sędziszów, Kraków Główny – Tarnów. Planowana jest dalsza rozbudowa systemu SKA;
• uruchomiono Podhalańską Kolej Regionalną na trasie Zakopane – Nowy Targ. Wybrane kursy
zostały wydłużone do Chabówki oraz Rabki Zdrój w związku z informacjami z jednostek samorządu
terytorialnego o zapotrzebowaniu na przewozy kolejowe na tym obszarze;
• zwiększono liczbę połączeń na odcinku Nowy Sącz – Stary Sącz – Rytro, w związku z zamknięciem
Mostu Heleńskiego w Nowym Sączu. Dodatkowo województwo małopolskie dofinansowało
połączenie kolejowe na trasie Nowy Sącz – Nowy Sącz Miasto – Nowy Sącz Chełmiec;
• wprowadzono Małopolską Kartę Aglomeracyjną (MKA) stanowiącą komplementarny element
systemu SKA umożliwiający korzystanie z różnych środków transportu oraz z parkingów na terenie
województwa małopolskiego.
Współpraca z zarządcą infrastruktury
• województwo małopolskie przygotowując dla operatorów projekt oferty przewozowej na nowy
roczny rozkład jazdy pociągów bierze pod uwagę ograniczenia zaplanowane w harmonogramie
zamknięć zarządcy infrastruktury;
• przedstawiciele województwa biorą udział w konferencjach pod tytułem „Konflikty tras w rocznym
rozkładzie jazdy pociągów”, aby docelowy rozkład jazdy pociągów był zbieżny z proponowanymi
godzinami wiodącymi;
• województwo współpracuje również na etapie opracowywania dokumentów studialnych dla
budowy nowych linii kolejowych oraz modernizacji istniejących odcinków linii w województwie
małopolskim. Przekazywane przez zarządcę infrastruktury dokumenty są analizowane pod kątem
możliwości rozszerzenia oferty.
Monitorowanie lokalnego rynku w zakresie potrzeb pasażerów
• województwo utworzyło adres poczty elektronicznej przeznaczony do przyjmowania wniosków
pasażerów oraz nałożyło na operatorów obowiązek przekazywania organizatorowi wszelkich
otrzymanych skarg i wniosków dotyczących organizacji publicznego transportu zbiorowego;
• organizator na bieżąco monitoruje realizację przewozów kolejowych w regionie, wprowadza
korekty do rozkładu jazdy pociągów. W 2018 r. rozpoczęto prace nad projektem Kompleksowych
Badań Ruchu, których celem będzie uzyskanie informacji o potrzebach mieszkańców.
Zweryfikowane w ramach tego projektu zachowania transportowe oraz zebrane informacje
niezbędne do procesu modelowania podróży pozwolą na opracowanie prognoz ruchu i staną się
podstawą do kształtowania polityki transportowej województwa.
Analiza i weryfikacja liczby pasażerów
• weryfikacja liczby pasażerów odbywa się na podstawie systemu zliczania pasażerów, w który
wyposażony jest tabor organizatora oraz przeprowadzanych badaniach liczby pasażerów.
Uzyskane w ten sposób wartości porównywane są z informacjami zawartymi w umowach
z operatorami.
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OJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

liczba pasażerów
odprawionych (wszyscy
przewoźnicy) w 2018 r.

liczba przejazdów na
mieszkańca w 2018 r.
(wskaźnik
wykorzystania)

zmiana wskaźnika
wykorzystania w latach
2018/2017

długość
normalnotorowych linii
eksploatowanych
w 2018 r.

gęstość linii
na 100 km2
w 2018 r.

8,2 mln

4

1,9%

1200 km

6,7 km

W województwie kujawsko-pomorskim wykorzystanie kolei przez statystycznego mieszkańca
kształtowało się na poziomie 4 przejazdów. Wartość ta jest o ponad połowę niższa od średniej
krajowej, zaś gęstość sieci jest na zbliżonym poziomie do województwa małopolskiego. Na przestrzeni
lat 2015–2018 wskaźnik wykorzystania wzrósł o 6,7 %. Liczba pasażerów w województwie kujawskopomorskim w 2018 r. wyniosła 8,2 mln.

Rys. 16. Udział przewozów dalekobieżnych oraz o charakterze regionalnym i aglomeracyjnym
wg liczby pasażerów w województwie kujawsko-pomorskim
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Regionalne przewozy w województwie kujawsko-pomorskim realizują dwa podmioty świadczące
usługi publicznego transportu kolejowego – Przewozy Regionalne oraz - na trasach o trakcji spalinowej
- Arriva RP. Udział Arrivy RP w przewozach regionalnych i aglomeracyjnych wynosił ok. 30%.
Najwięcej pociągów tego przewoźnika w 2018 r. wykonywało przejazdy pomiędzy Toruniem a
Grudziądzem (6,4 tys. pociągów), Bydgoszczą Główną a Tucholą (4,7 tys. pociągów), a także
Laskowicami Pomorskimi a Grudziądzem (4,5 tys. pociągów). Tabor, jaki obsługiwał te relacje, to
pojazdy spalinowe SA 106 oraz MR/MRD. Tabor ten liczy już ponad 30 lat, a zgodnie z umową PSO od
2020 r. przewoźnik będzie mógł używać tylko 2 egzemplarze pojazdów MR/MRD. W 2018 r. te dwa
typy pełniły rolę środka transportu dla około 70% tras uruchamianych przez tego przewoźnika.
Pozostałe relacje w województwie obsługiwały Przewozy Regionalne, zapewniając m.in. połączenie
dwóch najważniejszych miast województwa (Torunia i Bydgoszczy) do sąsiadujących województw.
Przewoźnik zaczął w ostatnim roku wykorzystywać nowy tabor – Elf2 produkcji Pesa Bydgoszcz.
W regionie kolej obsługuje część miast powiatowych, takich jak Nakło nad Notecią, Aleksandrów
Kujawski, Mogilno, Wąbrzeźno, co przy właściwej organizacji transportu autobusowego może mieć
pozytywny wpływ na rozwój ogólnie rozumianego transportu publicznego.

34

Polityka transportowa władz województwa kujawsko-pomorskiego
w zakresie wykorzystania kolei
Długofalowa polityka promocji kolei
• województwo kujawsko-pomorskie nie posiada odrębnych dokumentów określających politykę
regionu w zakresie transportu kolejowego. Nadrzędna rola transportu kolejowego w zakresie
spójności komunikacyjnej regionu opisana została w dokumentach „Strategia rozwoju
województwa komunikacyjnego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+” oraz „Kujawskopomorski plan spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020”;
• aktem prawnym określającym działania województwa jako organizatora publicznego transportu
zbiorowego jest „Plan Zrównoważonego Rozwoju Transportu Publicznego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego”. Jednym z zadań zawartych w dokumencie jest wzmacnianie roli
transportu kolejowego.
Działania podejmowane w celu promocji i wzmocnienia roli kolei w województwie
• samorząd województwa kujawsko-pomorskiego podejmuje działania w zakresie wzrostu liczby
połączeń na wybranych odcinkach linii kolejowych, zgodnie z ww. dokumentami. Wspierana jest
promocja ofert handlowych operatorów;
• województwo zwraca uwagę na podnoszenie standardów bezpieczeństwa i komfort podróży
poprzez unowocześnienie taboru (zakup taboru przez organizatora oraz operatorów w ramach
obowiązujących umów);
• celem samorządu jest wprowadzenie jednolitej, taniej i prostej taryfy przewozowej w celu
zmniejszania barier finansowych dla mniej zamożnych osób. Prowadzone są również działania
w zakresie redukcji barier infrastrukturalnych dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej
(m.in. projekty z grupy BiT-City).
Współpraca z zarządcą infrastruktury
• województwo kujawsko-pomorskie podejmuje rozmowy w zakresie inwestycji finansowanych
z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego;
• w zakresie spraw dotyczących prac inwestycyjnych prowadzonych na sieci kolejowej, współpraca
opiera się głównie na kooperacji z operatorami, z którymi wspólnie ustalany jest rozkład jazdy.
Województwo zwraca uwagę na problem związany z przepływem informacji. O planowanych
zamknięciach odcinków linii kolejowych, o utracie skomunikowań lub o wydłużeniu czasu jazdy
dowiaduje się wyłącznie od operatorów, w związku z czym projektowanie rozkładu jazdy
odpowiadającego potrzebom mieszkańców jest poważnie utrudnione.
Monitorowanie lokalnego rynku w zakresie potrzeb pasażerów
• monitorowanie rynku odbywa się poprzez rozpatrywanie skarg, wniosków oraz petycji składanych
przez mieszkańców, władze lokalne oraz organizacje społeczne. W ich wyniku w czerwcu 2018 r.
uruchomiono cztery pary nowych połączeń kolejowych w relacjach Toruń – Włocławek, Bydgoszcz
– Laskowice Pomorskie, Bydgoszcz – Nakło nad Notecią oraz Bydgoszcz – Toruń. Ponadto w tym
samym okresie wydłużono połączenie z Nakła nad Notecią do stacji Wyrzysk Osiek;
• w grudniu 2018 r. uruchomiono nowe połączenie Nakło nad Notecią – Bydgoszcz. Wprowadzono
również korekty godzin odjazdów poszczególnych pociągów.
Analiza i weryfikacja liczby pasażerów
• w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Departamencie
Infrastruktury i Transportu funkcjonuje Biuro Kontroli Transportu. Jednym z jego zadań jest
przeprowadzanie badań oraz monitorowanie potoków pasażerskich w pociągach uruchamianych
na zlecenie województwa.
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OJEWÓDZTWO LUBUSKIE

liczba pasażerów
odprawionych (wszyscy
przewoźnicy) w 2018 r.

liczba przejazdów na
mieszkańca w 2018 r.
(wskaźnik
wykorzystania)

zmiana wskaźnika
wykorzystania w latach
2018/2017

długość
normalnotorowych
linii eksploatowanych
w 2018 r.

gęstość linii
na 100 km2
w 2018 r.

3,4 mln

3,4

2,1%

912 km

6,5 km

Wskaźnik wykorzystania dla województwa lubuskiego w 2018 r. wyniósł 3,4 przejazdu. Jest to wzrost
w stosunku do 2015 r. o 10,9%, kiedy wynosił on 3 przejazdy na rok. W 2018 r. pociągami wszystkich
przewoźników operujących w regionie podróżowało 3,4 mln pasażerów. Liczba ta wzrosła
w porównaniu do 2015 r. o 300 tys. Wzrost liczby pasażerów wynika głównie z działań PKP Intercity,
które w ostatnich latach uruchomiło m.in. nowe połączenia do Zielonej Góry, a w części relacji
zapewniono krótszy czas przejazdu.

Rys. 17. Udział przewozów dalekobieżnych oraz o charakterze regionalnym i aglomeracyjnym
wg liczby pasażerów w województwie lubuskie 11
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Głównym przewoźnikiem odpowiedzialnym za ruch regionalny w tym województwie są Przewozy
Regionalne. Działają również Koleje Dolnośląskie jeżdżące na linii Forst (Lausitz) – Żary – Żagań Legnica - Wrocław Gł. W ostatnich latach na polepszenie jakości taboru wpłynęły zakupy nowych
pojazdów.

11
Przewozy dalekobieżne realizował przewoźnik PKP Intercity, natomiast przewozy regionalne i aglomeracyjne realizował przewoźnik Przewozy
Regionalne
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Polityka transportowa władz województwa lubuskiego w zakresie
wykorzystania kolei
Długofalowa polityka promocji kolei
• województwo lubuskie nie posiada dokumentu zawierającego długofalową politykę promocji
transportu kolejowego. Organizacja publicznego transportu zbiorowego odbywa się na podstawie
„Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej
w wojewódzkich przewozach pasażerskich” przyjętego przez Sejmik Województwa Lubuskiego.
Działania podejmowane w celu promocji i wzmocnienia roli kolei w województwie
• Województwo lubuskie sukcesywnie rozbudowuje sieć połączeń kolejowych. W latach 2016-2018
roczna praca eksploatacyjna wykonana przez operatorów wzrosła z 2,89 mln poc-km w 2016 r.
do 3,05 mln poc-km w 2018 r. Równocześnie wzrosło dofinansowanie z 45 mln zł w 2016 r.
do 45,6 mln zł w 2018 r.;
• w rozkładzie jazdy 2018/2019 operatorzy wykonają pracę eksploatacyjną na poziomie 3,25 mln
poc-km.;
• organizator zakupił 19 pojazdów szynowych (16 z napędem spalinowym oraz 3 elektryczne zespoły
trakcyjne). Z budżetu województwa finansowane są również przeglądy okresowe poziomu P4 oraz
P5 wraz z modernizacją. W 2019 r. park taborowy województwa zostanie poszerzony o dwa
spalinowe zespoły trakcyjne posiadające dopuszczenie do eksploatacji na terenie Niemiec;
• od 2018 r. samorząd województwa subsydiuje uruchamianie pociągów turystycznych
do atrakcyjnych miejsc zlokalizowanych na terenie województwa
Współpraca z zarządcą infrastruktury
• województwo zwraca szczególną uwagę na rozbieżność informacji o terminach zamknięć torowych
otrzymywanych od różnych komórek organizacyjnych zarządcy infrastruktury odpowiedzialnych
za inwestycje oraz zarządzanie ruchem kolejowym. Problemy, które wystąpiły na tym etapie, mają
wpływ na planowanie oferty publicznego transportu zbiorowego.
Monitorowanie lokalnego rynku w zakresie potrzeb pasażerów
• monitorowanie rynku odbywa się regularnie poprzez wprowadzanie korekt do rozkładu jazdy
pociągów, jeżeli są one uzasadnione spostrzeżonymi zmianami w liczbie pasażerów.
Przeprowadzane są również ankiety dotyczące potrzeb przewozowych mieszkańców
województwa.
Analiza i weryfikacja liczby pasażerów
• województwo lubuskie weryfikuje liczbę pasażerów za pomocą liczników w pojazdach zakupionych
przez organizatora oraz w ramach kontroli realizacji umowy o świadczenie usług publicznych
przeprowadzanych przez pracowników samorządu województwa. W przypadku wystąpienia
uchybień naliczane są kary umowne.
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WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
liczba pasażerów
odprawionych (wszyscy
przewoźnicy) w 2018 r.

liczba przejazdów na
mieszkańca w 2018 r.
(wskaźnik
wykorzystania)

zmiana wskaźnika
wykorzystania w latach

4,83 mln

3,4

2018/2017

długość normalnotorowych
linii eksploatowanych
w 2018 r.

gęstość linii
na 100 km2
w 2018 r.

-0,4%

1055 km

4,4 km

W 2018 r. statystyczny mieszkaniec województwa warmińsko-mazurskiego wykonał 3,4 podróży
pociągiem. Łączna liczba pasażerów w województwie wyniosła 4,83 mln, co oznacza wzrost
w stosunku do 2015 r. o ponad 300 tys. pasażerów (o 7%).

Rys. 18. Udział przewozów dalekobieżnych oraz o charakterze regionalnym i aglomeracyjnym
wg liczby pasażerów w województwie warmińsko-mazurskim 12
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W województwie warmińsko-mazurskim przewozy w ruchu regionalnym opierały się głównie
na relacjach obsługiwanych przez Przewozy Regionalne. W niewielkim stopniu w ramach
województwa funkcjonowały połączenia stykowe Kolei Mazowieckich do Działdowa, a w okresie
wakacyjnym do stacji Iława Główna. Pozostałe stacje były obsługiwane przez Przewozy Regionalne.
Na 17 stacjach zatrzymywały się również pociągi PKP Intercity. Pomimo małego znaczenia dla liczby
pasażerów działanie połączeń stykowych jest ważnym elementem funkcjonowania regionu
m.in. pod względem ekonomicznym, gdyż cześć mieszkańców województwa przemieszcza się w celach
zawodowych do innych województw, w szczególności do mazowieckiego i pomorskiego.

12
Przewozy dalekobieżne realizował przewoźnik PKP Intercity, natomiast przewozy regionalne i aglomeracyjne realizował przewoźnik Przewozy
Regionalne
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Polityka transportowa władz województwa warmińsko-mazurskiego
w zakresie wykorzystania kolei
Długofalowa polityka promocji kolei
• województwo opracowało „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego”, zgodnie z którym realizowane są przewozy
pasażerskie w ramach usług publicznych, z uwzględnieniem oczekiwań organizatora wobec
operatora w zakresie konkurencyjności oferty względem transportu drogowego.
Działania podejmowane w celu promocji i wzmocnienia roli kolei w województwie
• marszałek województwa warmińsko-mazurskiego odmawia wydania zezwoleń na wykonywanie
przewozów regularnych przez przewoźników drogowych, jeżeli wydanie zezwolenia może wpłynąć
negatywnie na rentowność usług kolejowych.
Współpraca z zarządcą infrastruktury
• samorząd województwa warmińsko-mazurskiego deklaruje współpracę z zarządcą infrastruktury
kolejowej w zakresie obowiązujących przepisów Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
i Ustawy o transporcie kolejowym.
Monitorowanie lokalnego rynku w zakresie potrzeb pasażerów
• samorząd, weryfikując sytuację na rynku kolejowym, podejmuje decyzje w zakresie zwiększenia
pojemności pojazdów, częstotliwości kursowania oraz zmiany rozkładu jazdy. Analiza
przeprowadzana jest przez organ właściwy do spraw zezwoleń z uwzględnieniem istniejącej sieci
połączeń (w tym dostosowanie jej do potrzeb społecznych), wywiązywania się przewoźników
z realizacji przewozów oraz stosowanych taryf, zmian w natężeniu podróżnych oraz miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego;
• na podstawie umowy „o wykonywanie wojewódzkich i międzywojewódzkich kolejowych
przewozów pasażerskich w ramach świadczenia usług publicznych na obszarze województwa
warmińsko-mazurskiego i województwach sąsiednich w latach 2016-2020” operator zobowiązany
został do prowadzenia badań potoków podróżnych, z informacją o wykorzystaniu ulg, w celu
zwiększenia efektywności wykonywanych przewozów.
Analiza i weryfikacja liczby pasażerów
• organizator przeprowadza własne kontrole w zakresie badania liczby pasażerów i wykorzystuje ich
wyniki do ewentualnych zmian w zakresie umowy, stosownie do możliwości finansowych
operatora.
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OJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

liczba pasażerów
odprawionych (wszyscy
przewoźnicy) w 2018 r.

liczba przejazdów na
mieszkańca w 2018 r.
(wskaźnik
wykorzystania)

zmiana wskaźnika
wykorzystania w latach
2018/2017

długość
normalnotorowych linii
eksploatowanych
w 2018 r.

gęstość linii
na 100 km2
w 2018 r.

3, 1 mln

2,5

12,1%

601 km

5,1 km

Statystyczny mieszkaniec województwa świętokrzyskiego w 2018 r. podróżował koleją 2,5 razy.
Łączna liczba pasażerów korzystających z usług wszystkich przewoźników wyniosła w 2018 r.
o 3,1 mln osób, co oznacza wzrost o ponad 30% w stosunku do 2015 r. Na zwiększenie liczby
pasażerów wpływ miało nawiązanie współpracy miedzy przewoźnikami regionalnymi oraz realizacja
przewozów z województwa małopolskiego w ramach połączeń stykowych do Sędziszowa. Dodatkowo
wprowadzono oferty, takie jak bilet świętokrzyski. Na terenie województwa funkcjonuje również
przewoźnik Koleje Mazowieckie, obsługujący relacje do Skarżyska Kamiennej m.in. z Radomia
(ok 7,5 tys. pociągów) oraz z Warszawy (ok. 1 tys. pociągów). Pozostałe pociągi pomiędzy
województwami mazowieckim i świętokrzyskim w oparciu o pociągi Kolei Mazowieckich realizowane
były w ramach innych obiegów (ok. 350 pociągów).

Rys. 19. Udział przewozów dalekobieżnych oraz o charakterze regionalnym i aglomeracyjnym
wg liczby pasażerów w województwie świętokrzyskim 13
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Stosunkowo mały udział przewozów dalekobieżnych związany jest z niewielką ofertą przewozową,
jaką zapewnia przewoźnik PKP Intercity. W województwie świętokrzyskim realizowane były
połączenia dalekobieżne do/z 12 stacji. Taki stan rzeczy wynika głównie z niskiej jakości infrastruktury
kolejowej oraz specyficznego przebiegu linii kolejowych i rozmieszczenia stacji pasażerskich, które
w niewielkim stopniu jest dostosowane do potrzeb podróżnych w tym regionie.

13
Przewozy dalekobieżne realizował przewoźnik PKP Intercity, natomiast przewozy regionalne i aglomeracyjne realizował przewoźnik Przewozy
Regionalne oraz Koleje Małopolskie
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Polityka transportowa władz województwa świętokrzyskiego w zakresie
wykorzystania kolei
Długofalowa polityka promocji kolei
• województwo świętokrzyskie nie posiada dokumentu opisującego długofalową politykę promocji
wykorzystania kolei, jednakże prowadzi działania w oparciu o „Plan Zrównoważonego Rozwoju
Transportu Zbiorowego Województwa Świętokrzyskiego”, w którym za podstawę usług
przewozowych użyteczności publicznej przyjęto transport kolejowy, uzupełniony o połączenia
autobusowe łączące Kielce ze stolicami powiatów zlokalizowanych na terenie województwa.
Działania podejmowane w celu promocji i wzmocnienia roli kolei w województwie
• od 2007 r. organizator we współpracy z operatorem wprowadzał ofertę taryfową „Bilet
Świętokrzyski”, rozszerzając w 2013 r. jej działanie na obszar całego województwa
świętokrzyskiego;
• samorząd województwa inwestuje w tabor kolejowy, podnosząc komfort oraz bezpieczeństwo
podróży. Do dyspozycji operatora oddano 15 pojazdów szynowych zawierających szereg
udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami lub o ograniczonej sprawności ruchowej;
• działania w zakresie bieżącej realizacji usług w transporcie kolejowym oraz promocja oferty
przewozowej prowadzona jest za pośrednictwem różnych kanałów informacyjnych: strony
internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, informacji prasowych
w mediach, organizowanie konferencji prasowych, dystrybucja materiałów promocyjnych;
• w okresie wakacyjnym organizator we współpracy z operatorem uruchamia wakacyjne połączenia
do Sandomierza oraz Buska-Zdroju. W promocję przewozów kolejowych zaangażowane są lokalne
samorządy;
• oferta przewozowa kolei zapewnia przede wszystkim potrzeby osób dojeżdżających do pracy i szkół.
Rozkład jazdy powstaje w taki sposób, by zapewnić mieszkańcom ciągłość połączeń, głównie
w godzinach szczytu porannego oraz popołudniowego;
• w 2018 r. w zakresie działań mających na celu dostosowanie połączeń kolejowych do potrzeb
pasażerów uruchomiono dodatkową parę pociągów w relacji Włoszczowa – Kielce – Włoszczowa;
• uwzględniając aspekt finansowy przeprowadzono analizę siatki połączeń na linii nr 61 i podjęto
decyzję o uruchomieniu (od 1 września 2018 r.) dodatkowego połączenia, które pozwoliło
na stworzenie porannego cyklu pociągów kursujących w relacji Częstochowa/Włoszczowa – Kielce
zapewniający dojazd do szkół i pracy.
Współpraca z zarządcą infrastruktury
• w ramach możliwości technicznych uwzględniających trwające prace modernizacyjne na liniach
kolejowych, organizator dąży do stworzenia cyklicznego rozkładu jazdy pociągów;
• przy planowaniu rozkładów jazdy pociągów uwzględniane są wszelkie prace modernizacyjne
prowadzone przez zarządcę infrastruktury na liniach kolejowych. Samorząd dokłada starań,
aby zmiany te były jak najmniej odczuwalne dla pasażerów;
• władze województwa podjęły działania w celu uruchomienia w przyszłości połączeń na linii
kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna - Końskie – Opoczno. W tym celu nawiązano
współpracę z województwem łódzkim oraz zarządcą infrastruktury w celu rewitalizacji
i elektryfikacji linii.
Monitorowanie lokalnego rynku w zakresie potrzeb pasażerów
• rozkład jazdy pociągów tworzony jest na bazie rozkładów jazdy z roku poprzedniego. Na etapie
konstrukcji uwzględniane są również wnioski od pasażerów, warunki techniczne przejazdu oraz
możliwości wjazdu do województw sąsiadujących;
• samorząd dostrzega spadek liczby wniosków dotyczących kursowania pociągów. Biorąc pod uwagę
również aspekt wzrostu liczby pasażerów, dotychczas podejmowane działania województwo
uznaje za dobrą praktykę.
Analiza i weryfikacja liczby pasażerów
• narzędziem służącym do podejmowania decyzji w zakresie godzin kursowania pociągów jest
system zliczania pasażerów zamontowany w pojazdach będących własnością samorządu
województwa, a także wyniki badań potoków podróżnych przeprowadzanych przez operatorów.
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WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
liczba pasażerów
odprawionych (wszyscy
przewoźnicy) w 2018 r.

liczba przejazdów na
mieszkańca w 2018 r.
(wskaźnik
wykorzystania)

zmiana wskaźnika
wykorzystania w latach
2018/2017

długość
normalnotorowych
linii eksploatowanych
w 2018 r.

gęstość linii
na 100 km2
w 2018 r.

4,3 mln

2,0

16,5%

863 km

4,8 km

Województwo podkarpackie posiadało wskaźnik wykorzystania w wysokości 2,0 przejazdu rocznie
na statystycznego mieszkańca. Na Podkarpaciu eksploatowanych jest 863 km linii kolejowych.
W 2018 r. przewieziono 4,3 mln pasażerów, co oznacza wzrost o ponad 37% w stosunku do 2015 r.
(o blisko 1,2 mln pasażerów).

Rys. 20. Udział przewozów dalekobieżnych oraz o charakterze regionalnym i aglomeracyjnym
wg liczby pasażerów w województwie podkarpackim 14
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Najważniejszym przewoźnikiem w regionie były Przewozy Regionalne. Przewoźnik oprócz rocznej
obsługi większości relacji w województwie uruchamiał także połączenia sezonowe, jak
np. do Łupkowa. Na terenie województwa przewozy realizowały również Koleje Małopolskie.
Obsługiwały pasażerów ze stacji Jasło, Przysieki, Jasło Niegłowice, Skołyszyn, Siepietnica.
Na wzrost wskaźnika wykorzystania bardzo duży wpływ ma rosnąca rola przewozów dalekobieżnych.
W dużej mierze jest to związane z sukcesem połączeń międzynarodowych na Ukrainę,
co spowodowało, że w 2018 r. PKP Intercity znacząco zwiększyło swój udział w liczbie pasażerów
w tym województwie.
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Przewozy dalekobieżne realizował przewoźnik PKP Intercity, natomiast przewozy regionalne i aglomeracyjne realizowali przewoźnicy
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Polityka transportowa władz województwa podkarpackiego w zakresie
wykorzystania kolei
Długofalowa polityka promocji kolei
• organizator uważa, że jednym z działań w zakresie rozwoju kolei jest propagowanie tego środka
transportu za pośrednictwem środków masowego przekazu. Informacje o turystycznych
połączeniach dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego.
Działania podejmowane w celu promocji i wzmocnienia roli kolei w województwie
• umowa o świadczenie usług publicznych z operatorem zakłada coroczną realizację pracy
eksploatacyjnej w wymiarze nie mniejszym niż 2,5 mln poc-km. Zakończenie prac torowych na linii
kolejowej nr 106 umożliwiło uruchomienie nowych połączeń. Prognozowana w 2019 r. praca
eksploatacyjna to blisko 3,1 mln poc-km;
• w 2018 r. podpisano umowę na dofinansowanie projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei
Aglomeracyjnej”, którego celem jest usprawnienie komunikacji publicznej w regionie. Projekt
realizowany jest przez województwo podkarpackie, 16 gmin z terenu Podkarpacia oraz PKP PLK;
• województwo podkarpackie jest twórcą „Wojewódzkiego Funduszu Kolejowego”, w którym
uczestniczą samorządy lokalne. Projekt służy poprawie dostępności pasażerów do infrastruktury
kolejowej poprzez budowę parkingów, dróg dojazdowych czy stojaków rowerowych przy stacjach
oraz przystankach osobowych.
Współpraca z zarządcą infrastruktury
• organizator współpracuje z zarządcą infrastruktury kolejowej w ramach procesu optymalizacji
rozkładu jazdy pociągów, w którym udział biorą również przedstawiciele operatora, reprezentanci
związków zawodowych zarządcy infrastruktury i operatora oraz przedstawiciele lokalnych
samorządów.
Monitorowanie lokalnego rynku w zakresie potrzeb pasażerów
• organizator za pośrednictwem interaktywnego formularza dostępnego na stronie internetowej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego prowadzi konsultacje społeczne
w zakresie konstrukcji rocznego rozkładu jazdy pociągów.
Analiza i weryfikacja liczby pasażerów
• operator został zobowiązany umową do przeprowadzania badań popytowych, kontrolowanych
odcinkowo przez przedstawicieli organizatora. Badania są przeprowadzane przynajmniej dwa razy
w roku.
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WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
liczba pasażerów
odprawionych
(wszyscy
przewoźnicy) w 2018
r.

liczba przejazdów na
mieszkańca w 2018 r.
(wskaźnik wykorzystania)

zmiana wskaźnika
wykorzystania w latach

1,7 mln

1,9

9,4%

2018/2017

długość
normalnotorowych
linii
eksploatowanych w
2018 r.

gęstość linii
na 100 km2
w 2018 r.

717 km

3,6 km

Województwo podlaskie charakteryzowało się jednym z najniższych w kraju wskaźników
wykorzystania na poziomie 1,9 przejazdów rocznie na statystycznego mieszkańca województwa.
Wskaźnik ten wzrósł w latach 2015-2018 o blisko 55% i od kilku lat wzrasta. Wpływ na to może mieć
m.in. polepszenie oferty przewozowej pomiędzy Warszawą a Białymstokiem i obsługa tego połączenia
nowymi elektrycznymi zespołami trakcyjnymi serii ED161. W 2017 r. odnotowano 43% wzrost liczby
pasażerów tylko na tej relacji 15.
W 2018 r. liczba pasażerów przewiezionych przez wszystkich przewoźników w województwie
podlaskim wyniosła 1,7 mln pasażerów. Znaczący jest udział PKP Intercity, zwłaszcza dla stacji
w Białymstoku.

Rys. 21. Udział przewozów dalekobieżnych oraz o charakterze regionalnym i aglomeracyjnym
wg liczby pasażerów w województwie podlaskim 16.
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W porównaniu do innych województw odsetek pasażerów regionalnych i aglomeracyjnych jest niski
i wynosi 52%. Głównym realizatorem przewozów o charakterze regionalnym były Przewozy
Regionalne. Koleje Mazowieckie w bardzo niewielkim stopniu (ok. 3%) realizują przewozy w ramach
tego województwa. Jest to m.in. związane z uruchamianiem połączeń między Warszawą i Czeremchą
oraz Siedlcami i Czeremchą. W 2018 r. stacjami w województwie podlaskim, z których mogli korzystać
pasażerowie Kolei Mazowieckich, były Czeremcha, Siemiatycze, Nurzec, Nowy Nurzec, Sycze oraz
Borowiki. Przewozy dalekobieżne realizowane przez PKP Intercity zapewniają połączenia
do/z 13 stacji w województwie. Dla jednej z nich – Czyżewa – jest to jedyny przewoźnik zapewniający
połączenie kolejowe.

15

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/152132
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Polityka transportowa władz województwa podlaskiego w zakresie
wykorzystania kolei
Długofalowa polityka promocji kolei
• dokumentami strategicznymi określającymi rozwój kolei jest „Strategia Rozwoju Województwa
Podlaskiego”, „Regionalny plan transportowy województwa podlaskiego na lata 2014-2020” oraz
„Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa
podlaskiego”.
Działania podejmowane w celu promocji i wzmocnienia roli kolei w województwie
• samorząd województwa podlaskiego jako organizator publicznego transportu zbiorowego z każdym
rokiem zamawia większą pracę eksploatacyjną i uruchamia pociągi na odcinkach, na których
przewozy zostały w przeszłości zawieszone.
Współpraca z zarządcą infrastruktury
• obowiązek ścisłej współpracy z zarządcą infrastruktury został przekazany operatorowi.
Organizator współpracuje z zarządcą poprzez operatora, za wyjątkiem szczególnych przypadków.
Projektując ofertę przewozową uwzględnia plany zarządcy infrastruktury w zakresie utrzymania,
rewitalizacji oraz modernizacji infrastruktury.
Monitorowanie lokalnego rynku w zakresie potrzeb pasażerów
• marszałek województwa podlaskiego przed rozpoczęciem prac nad projektem nowego rozkładu
jazdy przeprowadza konsultacje społeczne. W określonym terminie każda osoba może zgłosić
swoje sugestie oraz pomysły w ramach specjalnej ankiety. Zebrane dane są analizowane
i przekazywane wykonującym pasażerskie przewozy kolejowe.
Analiza i weryfikacja liczby pasażerów
• operator w ramach zawartych umów został zobowiązany do bieżącego monitorowania potoków
pasażerskich. Dane są przekazywane organizatorowi w postaci miesięcznych zestawień.
Organizator ma również możliwość bezpośredniej kontroli potoków pasażerskich w pojazdach
wyposażonych w system liczenia pasażerów.
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OJEWÓDZTWO LUBELSKIE
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Wskaźnik wykorzystania w województwie lubelskim wynosił 1,9, czyli znacznie poniżej średniej dla
Polski. Dodatkowo należy zauważyć, że poziom tego wskaźnika spadł na przestrzeni lat 2017-2018
o 14,1%. Liczba pasażerów korzystających z usług wszystkich spółek kolejowych w województwie
wynosiła 4,9 mln. W stosunku do 2015 r. liczba pasażerów z tego województwa spadła o blisko 27%
(1,5 mln pasażerów), zaś wartość wskaźnika wykorzystania jest niższa o blisko 0,7 przejazdu.
Łączna długość eksploatowanych linii kolejowych wyniosła w 2018 r. 899 km. Linie kolejowe
w województwie lubelskim charakteryzują się bardzo niskimi parametrami, a wiele z nich jest w trakcie
modernizacji, co znacząco utrudnia realizację usług transportu kolejowego.

Rys. 22. Udział przewozów dalekobieżnych oraz o charakterze regionalnym i aglomeracyjnym
wg liczby pasażerów w województwie lubelskim 17
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W województwie lubelskim usługi transportu regionalnego pasażerów świadczy dwóch
przewoźników: Przewozy Regionalne i Koleje Mazowieckie. Koleje Mazowieckie obsługiwały pociągi
na trasie z Dęblina (do Radomia i Warszawy) oraz na trasie Łuków - Siedlce. Oferta Kolei Mazowieckich
stanowiła dopełnienie propozycji Przewozów Regionalnych. Realizacja przewozów dalekobieżnych
w województwie napotyka wiele trudności, a przewoźnik jest zmuszony na wielu odcinkach
uruchamiać zastępczą komunikację autobusową. Dodatkowo linia kolejowa z Warszawy do Lublina
jest obecnie modernizowana.
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Polityka transportowa władz województwa lubelskiego w zakresie
wykorzystania kolei
Długofalowa polityka promocji kolei
• polityka województwa w zakresie transportu kolejowego prowadzona jest na podstawie „Planu
zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w województwie lubelskim”.
W dokumencie przedstawiono podstawowy zakres działań organizatora do 2028 r. oraz
podstawowe założenia do rozkładu jazdy. Województwo lubelskie nie sporządzało odrębnego
opracowania odnoszącego się do promocji transportu kolejowego.
Działania podejmowane w celu promocji i wzmocnienia roli kolei w województwie
• w sytuacji rosnących kosztów organizacji przewozów kolejowych działania organizatora
koncentrują się na zachowaniu dotychczasowego zakresu pracy eksploatacyjnej. Prowadzone
są również działania zmierzające do poprawy jakości świadczonych usług poprzez zakup minimum
8 nowoczesnych pojazdów szynowych;
• na wniosek samorządów lokalnych zlokalizowanych w sąsiedztwie linii kolejowej nr 81 (i przy ich
udziale finansowym) zorganizowano sezonowe, weekendowe przewozy na odcinku Chełm Włodawa w okresie letnim od 23 czerwca do 30 września 2018 r.;
• w związku z organizowaną imprezą masową pod nazwą „Świdnik Air Festival" w dniach
9 - 10 czerwca 2018 r. zorganizowano dodatkowe kursy pociągów na liniach kolejowych nr 7 i 581
(odcinek: Lublin - Lublin Airport).
Współpraca z zarządcą infrastruktury
• współpraca z zarządcą infrastruktury kolejowej przy planowaniu oferty przewozowej odbywa się
za pośrednictwem operatora. Przedstawiciel organizatora uczestniczy jednak w konferencjach
organizowanych w ramach opracowania rocznego rozkładu jazdy pociągów. W sytuacjach
szczególnych konfliktów tras pociągów organizowane są także dodatkowe spotkania robocze
z pracownikami Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym;
• z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego samorząd województwa stara się wyodrębniać
środki na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego, których beneficjentem jest zarządca infrastruktury. W obecnej perspektywie dotyczy
to projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 30 na odcinku Lubartów – Parczew”, z podniesieniem
prędkości pociągów pasażerskich do 120 km/h;
• województwo lubelskie stara się pozyskiwać z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pulę
środków na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego w zakresie modernizacji linii kolejowych, których beneficjentem jest zarządca
infrastruktury. W obecnej perspektywie dotyczy to projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 30
na odcinku Lubartów – Parczew", z podniesieniem prędkości pociągów pasażerskich do 120 km/h.
Monitorowanie lokalnego rynku w zakresie potrzeb pasażerów
• operator w każdym roku prowadzi badania ankietowe dla pasażerów, których wyniki
przekazywane są do organizatora. Ponadto organizator na bieżąco analizuje uwagi pasażerów
wpływające zarówno do operatora, jak i bezpośrednio do organizatora.
Analiza i weryfikacja liczby pasażerów
• organizator monitoruje rynek za pomocą analiz frekwencji pasażerów prowadzonych przez
operatora. Badania dzielą się na kompleksowe (dotyczące wielkości potoków pasażerskich oraz
struktury taryfowej) oraz bieżące (z częstotliwością wynikającą z aktualnych potrzeb).
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4. Polska na tle krajów Europejskich w zakresie wykorzystania kolei 18
Średni wskaźnik liczby podróży w Polsce w znaczącym stopniu różni się od średniej europejskiej.
Podczas gdy długość linii kolejowych jest jedną z najwyższych w Europie, przeciętny mieszkaniec Polski
korzystał w 2018 r. z kolei 8 razy przy średniej europejskiej, która wyniosła 20 podróży. Ważną rolę
w europejskich wynikach pasażerskich odgrywają też przewozy realizowane kolejami dużych
prędkości.
Rys. 23. Wskaźnik wykorzystania kolei pasażerskich w Polsce na tle krajów europejskich.
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Krajem europejskim o najwyższym wskaźniku wykorzystania jest Szwajcaria, gdzie na jednego
mieszkańca przypada 69 podróży w ciągu roku. Dane wskazują, że kolej jest szczególnie
wykorzystywana w krajach, w których uruchamianych jest duża liczba pociągów pasażerskich. Tak jest
m.in. w przypadku Szwajcarii, Danii czy Wielkiej Brytanii. Średnia liczba uruchomionych pociągów
na 1 km linii kolejowej wyniosła 44 pociągi (wg danych dostępnych za 2017 r.).
Rys. 24. Średnia liczba pociągów pasażerskich dziennie na jeden kilometr linii kolejowej w 2017 r.
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Dane uzyskane od członków IRG –Rail za lata 2017-2018
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5. Podsumowanie
Poszczególne województwa różnią się między sobą pod względem parametrów sieci kolejowej,
sposobu jej wykorzystania, gęstości linii kolejowych, rozmieszczenia stacji, ośrodków miejskich,
a także pod względem charakterystyki jej mieszkańców – liczebności, preferencji co do podróży oraz
wykorzystania kolei jako środka transportu. Uwzględniając te różnice samorządy poszczególnych
województw powinny posiadać i realizować politykę promowania kolei w danym regionie. Nie zawsze
jest to łatwe zadanie, lecz przykłady zebrane w niniejszym opracowaniu pokazują, że istnieją działania
i dobre praktyki, które można powielać i wykorzystywać w innych regionach. Do województw, które
wyróżniają się atrakcyjnymi działaniami na rzecz promocji i wzmocnienia kolei w województwie,
można zaliczyć m.in. pomorskie, dolnośląskie, wielkopolskie czy łódzkie.
Wśród dobrych praktyk realizowanych w województwach można wskazać:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

planowanie i organizowanie transportu zbiorowego nie tylko w obrębie jednego
województwa, ale także we współpracy z innymi samorządami;
budowanie węzłów przesiadkowych, uwzględniających środki komunikacji zbiorowej
(np. autobus, tramwaj) oraz indywidualnej (samochód, rower);
dążenie do tworzenia cyklicznego rozkładu jazdy;
zwiększanie częstotliwości kursowania pociągów;
organizowanie cyklicznych wydarzeń promocyjnych, np. obchodów Europejskiego Tygodnia
Zrównoważonego Transportu, dni bez samochodu itp.;
wznawianie połączeń na likwidowanych odcinkach, rewitalizacja nieczynnej infrastruktury
kolejowej;
prowadzenie otwartej, szerokiej polityki informacyjnej – informowanie o nowych ofertach
przewozowych i połączeniach, wykorzystanie wielu kanałów informacji – w tym internetu
i aplikacji mobilnych - w celu dotarcia do jak najszerszej grupy potencjalnych pasażerów;
wprowadzanie zintegrowanej oferty biletowej pozwalającej na przesiadanie się z i na kolej
z innych środków transportu z wykorzystaniem jednego biletu;
zwiększanie liczby kanałów dystrybucji biletów;
propagowanie kolei w turystyce np. poprzez ofertę programów tematycznych, ukazywanie
kolei jako części turystyki regionalnej poprzez promowanie atrakcyjnych miejsc, do których
można dotrzeć koleją, wprowadzanie specjalnej oferty dla rodzin, grup w święta,
weekendy itp.;
inwestycje w wygodny i nowoczesny tabor (zakup nowego bądź modernizacja już
posiadanego).

Propozycje te mogą przynieść pozytywny skutek, jeżeli są skoordynowane i dobrze przemyślane. Plan
albo strategia, uwzględniająca konkretne działania organizatora czy operatora na rzecz promowania
i wzmacniania kolei, mogą być jednym z ważnych instrumentów w rozwoju transportu szynowego.
Często samorządy województw nie były w stanie sprecyzować konkretnych działań, ograniczając się
jedynie do deklaracji „dążenia do zwiększenia udziału kolei” w swoim regionie.
Jednak nawet najlepszy plan albo strategia promowania kolei w województwie nie dojdzie do skutku,
jeżeli brak jest właściwej współpracy pomiędzy organizatorem, operatorem (przewoźnikiem)
i zarządcą infrastruktury, który realizuje modernizacje. Niestety, z analizy odpowiedzi samorządów
na pytanie o jakość współpracy z zarządcą infrastruktury wynika, że często brak jest porozumienia
i zrozumienia między nimi. Samorządy województw wskazują przede wszystkim na brak przepływu
informacji ze strony zarządcy co do realizowanych prac modernizacyjnych, ich harmonogramu
i ograniczeń ruchowych. Zarządy województw nie otrzymują na czas informacji niezbędnych
do wprowadzania zmian i korekt w rozkładach jazdy, uruchamiania komunikacji zastępczej albo
wymuszających zawieszania połączeń. Realizowane w ten sposób usługi publicznego transportu
zbiorowego nie spełniają oczekiwań pasażerów, którzy narażeni są na częste zmiany albo ograniczenia
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w podróży. Powoduje to, że wybierają alternatywne środki transportu, w tym samochód, który
w obliczu niepewności co do transportu koleją gwarantuje dotarcie do celu podróży.
Zarządca infrastruktury powinien zapewnić właściwą komunikację i przepływ informacji
z samorządami. Krytyczne uwagi pod adresem zarządcy infrastruktury powinny przełożyć się
na poprawę funkcjonowania we wskazanych obszarach. Stworzenie polityki informacyjnej oraz
odpowiednie planowanie prac przełoży się na wyższy poziom satysfakcji beneficjentów transportu
kolejowego, czyli pasażerów.
Jeżeli chodzi o badanie opinii i preferencji korzystających z transportu kolejowego – większość
województw dobrze realizuje to zadanie. Badanie opinii pasażerów w każdy możliwy sposób –
w kwestionariuszach dostępnych online, przez ankieterów, telefonicznie czy poprzez ankiety
dostępne w pociągach może zapewnić poznanie zdania na temat kolei. Analiza preferencji ogółu
pasażerów i wyciąganie z nich wspólnych wniosków to jedno z podstawowych działań w zakresie
promocji publicznego transportu zbiorowego.
Oprócz wiedzy na temat oczekiwań korzystających z transportu kolejowego i ich oceny
funkcjonującego systemu, samorządy województw powinny być również wyposażone w mechanizmy
weryfikacji liczby podróżnych deklarowanej przez operatorów. Gwarantowałoby to lepszą odpowiedź
na zmieniające się potrzeby mieszkańców. Umożliwiło również badanie efektywności wprowadzanych
przez przewoźników zmian w siatce połączeń. Badanie rzeczywistej liczby podróżnych, oprócz
znaczenia kontrolnego, odgrywa znaczącą rolę w realizacji całej polityki transportowej, ale co ważne,
także może mieć wpływ na inne dziedziny polityki regionów.
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6. Spis skrótów i pojęć
Przedsiębiorcy kolejowi, spółki
1.

Arriva RP

-

ARRIVA RP sp. z o.o.

2.

DSDiK

-

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu

3.

Koleje Dolnośląskie

-

Koleje Dolnośląskie S.A.

4.

Koleje Małopolskie

-

„Koleje Małopolskie” sp. z o.o.

5.

Koleje Mazowieckie

-

„Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.

6.

Koleje Śląskie

-

Koleje Śląskie sp. z o.o.

7.

Koleje Wielkopolskie

-

Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.

8.

ŁKA lub Łódzka Kolej
Aglomeracyjna

-

„Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.o.

9.

PKM

-

Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.

10.

PKP Intercity lub PKP IC

-

„PKP INTERCITY” S.A.

11.

PKP PLK

-

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

12.

PKP S.A.

-

Polskie Koleje Państwowe S.A.

-

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście
sp. z o.o.

-

„Przewozy Regionalne” sp. z o.o.

13.
14.

PKP SKM lub
SKM w Trójmieście
Przewozy Regionalne lub
POLREGIO

15.

SKM Warszawa lub SKM

-

Szybka Kolej Miejska sp. z o.o.

16.

SKPL Cargo

-

SKPL Cargo sp. z o.o.

17.

UBB

-

Usedomer Bäderbahn GmbH

18.

UBB Polska

-

UBB Polska sp. z o.o.

19.

WKD

-

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.

Instytucje i organizacje
20.

Eurostat

-

Europejski Urząd Statystyczny

21.

GUS

-

Główny Urząd Statystyczny

22.

IRG-Rail

-

Independent Regulators’ Group – Rail (Grupa
Niezależnych Regulatorów Rynku Kolejowego)

23.

UTK

-

Urząd Transportu Kolejowego

24.

Prezes UTK

-

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
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25.

ustawa o publicznym
transporcie zbiorowym

26.

ustawa o transporcie
kolejowym

27.

rozporządzenie (WE)
nr 1370/2007;

28.

e-SEPE

29.

ETCS

30.

poc-km

31.

operator–

32.

organizator

52

Regulacje prawne
Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym
transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2136 ze zm.)
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 710 ze zm.)
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia
23 października 2007 r. dotyczące usług
publicznych w zakresie kolejowego i drogowego
transportu pasażerskiego oraz uchylające
rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG)
nr 1107/70
Pozostałe pojęcia
Elektroniczny System Ewidencji Pracy
Eksploatacyjnej
European Train Control System (Europejski
System Sterowania Pociągiem)
pociągokilometr
samorządowy zakład budżetowy oraz
przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia
działalności gospodarczej w zakresie przewozu
osób, który zawarł z organizatorem publicznego
trans-portu zbiorowego umowę o świadczenie
usług w zakresie publicznego transportu
zbiorowego, na linii komunikacyjnej określonej
w umowie
właściwa jednostka samorządu terytorialnego
albo minister właściwy do spraw transportu,
zapewniający funkcjonowanie publicznego
transportu zbiorowego na danym obszarze;
organizator publicznego transportu zbiorowego
jest „właściwym organem”, o którym mowa
w przepisach rozporządzenia
(WE) nr 1370/2007;
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