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dr inż. Ignacy Góra 

Prezes  
Urzędu Transportu Kolejowego 

 

 

Szanowni Państwo, 

tegoroczne wakacje można uznać za rekordowe od 10 lat. W lipcu i sierpniu koleją podróżowało 
ponad 61 mln osób – to niemal 5 mln więcej niż w przedpandemicznym 2019 r. Pasażerów do kolei 
przekonała z jednej strony dobra oferta pod względem siatki połączeń i możliwości podróżowania 
taniej w większych grupach, z drugiej strony nie bez znaczenia był rosnący koszt transportu 
indywidualnego związany z cenami paliw. W te wakacje w przypadku czteroosobowej rodziny 
podróż koleją była bardziej opłacalna niż np. samochodem. 

Duże zainteresowanie koleją w okresie wakacji cieszy, ale niestety wraz z większą liczbą 
uruchamianych pociągów spadła ich punktualność. Dodatkowo duża frekwencja w pociągach, przy 
ustalonym dużo wcześniej rozkładzie jazdy, okazała się znacznym wyzwaniem dla niektórych 
przewoźników. Lista przyczyn wpływających na punktualność, które są niezależne od przewoźnika, 
jest długa. Jednak nie ulega wątpliwości, że opóźnienia pociągów, zwłaszcza jeśli są kilkugodzinne, 
wpływają negatywnie na wizerunek kolei, a tym samym zmniejszają jej atrakcyjność. Mając 
na uwadze specyfikę infrastruktury kolejowej, opóźnień pociągów nie da się całkowicie 
wyeliminować, ale z tegorocznych wakacji zarówno przewoźnicy, jak i zarządcy infrastruktury 
powinni wyciągnąć stosowne wnioski i do kolejnego sezonu urlopowego przygotować się 
z odpowiednim wyprzedzeniem.  

Czynniki, które determinowały tak dużą liczbę pasażerów w tym roku, najprawdopodobniej będą 
aktualne i za rok. Zatem sytuacja z minionego sezonu urlopowego powinna mieć wpływ na kształt 
przyszłorocznego rozkładu jazdy, a także na odpowiednią liczbę taboru dostosowanego do długich, 
letnich podróży. Ważnym obszarem do poprawy na kolei pozostaje również odpowiednia informacja 
dla pasażera o zaistniałych utrudnieniach, a także zapewnienie komunikacji zastępczej w przypadku 
znacznych opóźnień. 

Tegoroczne wakacje pokazały, że odbudowa przewozów po czasie pandemii jest możliwa. Kolej 
potrafi być dobrą alternatywą dla samochodu – może być tańsza, wygodniejsza, a z pewnością jest 
bardziej przyjazna środowisku. Ten trend trzeba utrzymać – tak by pociąg był pierwszym wyborem, 
zarówno w podróżach codziennych, jak w czasie wakacji, ferii czy wyjazdów weekendowych. 

Zapraszam do zapoznania się z raportem podsumowującym wakacje 2022 r. na kolei.  

 

Z wyrazami szacunku 
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1. Dane eksploatacyjne dotyczące przewozów pasażerskich 
w wakacje 2022 r. 

Miesiące wakacyjne zazwyczaj charakteryzują się zwiększonym zainteresowaniem ofertą kolei. 

W okresie tegorocznych wakacji, wg danych za pełne miesiące lipiec i sierpień 2022 r. z usług kolei 

skorzystała rekordowa liczba pasażerów – ponad 61 mln. Pozostałe dane dotyczące przewozów 

pasażerskich w tych miesiącach to również znaczne wzrosty wobec analogicznych okresów w latach 

wcześniejszych.  

1.1. Liczba pasażerów 

Najwięcej osób podróżowało w sierpniu – 30,7 mln, choć w lipcu było ich jedynie o 0,2 mln mniej. 

Wartości z lipca i sierpnia oznaczają, że tylko w tych dwóch miesiącach koleją podróżowało prawie 28% 

wszystkich pasażerów przewiezionych od początku roku (w okresie styczeń–sierpień). Liczba 

pasażerów, którzy skorzystali z usług kolei w tegoroczne wakacje, była większa o 12,7 mln osób 

(+26,3%) w zestawieniu z analogicznym okresem w 2021 r. To również rekordowe wyniki tych 

miesięcy na przestrzeni 10 lat. 

Rys. 1. Liczba pasażerów w miesiącach lipiec–sierpień w latach 2019-2022 (w mln osób) 
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Rys. 2.  Łączna liczba pasażerów w miesiącach lipiec–sierpień w latach 2012–2022 (w mln osób) 

 

1.2. Praca przewozowa 
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wcześniej. Dodatkowo praca przewozowa, jaką zrealizowali przewoźnicy w miesiącach letnich, 
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Rys. 4. Praca przewozowa w okresie lipiec–sierpień w latach 2012–2022 
(w mld pasażerokilometrów) 
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Rys. 6. Praca eksploatacyjna w okresie lipiec–sierpień łącznie w latach 2012–2022 
(w mln pociągokilometrów) 

 

1.4.  Średnia odległość przejazdu pasażera 
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Rys. 7. Średnia odległość przejazdu pasażera w okresie lipiec–sierpień w latach 2012–2022 (w km) 
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2. Udziały poszczególnych przewoźników w wakacje 2022 r.  

2.1. Liczba pasażerów u poszczególnych przewoźników 

W lipcu i sierpniu tego roku wszyscy przewoźnicy pasażerscy odnotowali wzrost liczby pasażerów 

w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. U niektórych zainteresowanie usługami 

było rekordowe w czasie całej historii funkcjonowania. Największy wzrost liczby pasażerów – 

o 3,7 mln wobec roku wcześniej - odnotował przewoźnik dalekobieżny PKP Intercity. Wyższy o prawie 

3 mln pasażerów wynik wykazało POLREGIO. W przypadku Kolei Mazowieckich było 

to o 1,6 mln osób więcej niż w lipcu i sierpniu 2021 r.  

Rys. 8. Liczba  pasażerów w okresie lipiec–sierpień 2022 r. w zestawieniu z okresem lipiec–sierpień 
2021 r. (w mln osób) 
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Rys. 9. Dynamika zmiany liczby pasażerów lipiec–sierpień 2022 r. w zestawieniu z okresem lipiec–
sierpień 2021 r. 
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Rys. 10. Udział przewoźników według liczby pasażerów w okresie lipiec–sierpień 2022 r. 
w zestawieniu z okresem lipiec–sierpień 2021 r. 
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Rys. 11. Udziały przewoźników według liczby pasażerów: miesiące lipiec–sierpień 2022 r. 
w zestawieniu z pozostałymi miesiącami 2022 r. (styczeń–czerwiec) 
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do 15,2%, Koleje Mazowieckie spadek o 0,4 punktu procentowego z 6,4% do 6%, natomiast PKP SKM 

o 0,4 punktu procentowego z 3,4% do niecałych 3%. 

Rys. 12. Udział przewoźników według pracy przewozowej lipiec–sierpień 2022 r. i lipiec–sierpień 
2021 r. 
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Rys. 13. Udział pracy przewozowej poszczególnych przewoźników w lipcu i sierpniu 2022 r. 
w zestawieniu z pracą przewozową wykonaną łącznie w pozostałych miesiącach roku 
(styczeń–czerwiec 2022 r.)  
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3. Punktualność pociągów w okresie wakacyjnym 
W miesiącach letnich wskaźnik punktualności pociągów jest zazwyczaj najniższy w skali roku. Z danych 

PKP PLK wynika, że w lipcu i sierpniu tego roku przewoźnicy kolejowi uruchomili łącznie ponad 

300 tys. pociągów pasażerskich (149 tys. w lipcu i 151,1 tys. w sierpniu). Z ogółu uruchomionych 

podczas wakacji pociągów ponad 44,2 tys. (14,7%) dotarło do stacji docelowej z opóźnieniem 

wynoszącym od 6 min 1 . Tym samym wskaźnik punktualności, obliczony jako iloraz sumy liczby 

wszystkich pociągów punktualnych i opóźnionych do 5 min 59 s oraz liczby wszystkich pociągów 

uruchomionych w lipcu i sierpniu 2022 r., osiągnął wartość 85,3% (w wakacje 2021 r. wskaźnik ten 

wyniósł 87,9%). W tegoroczne wakacje pociągi opóźnione od 60 min stanowiły 1,1% z wszystkich 

uruchomionych połączeń (w wakacje w 2021 r. wartość ta wyniosła 0,7%). 

Rys. 14.  Udział pociągów punktualnych i opóźnionych w wybranych przedziałach czasowych 
na stacji końcowej w lipcu i sierpniu 2021 i 2022 r.  

 

Każdego dnia wakacji na tory wyjeżdżało średnio 4,8 tys. pociągów. Najwięcej pociągów uruchomiono 

19 sierpnia 2022 r. (piątek) – prawie 5,3 tys. Z ogółu uruchomionych w tym dniu połączeń opóźnienie 

od 6 minuty odnotowało 917 pociągów (17,3%), co daje wskaźnik punktualności w tym dniu 

na poziomie 82,7%. Dniem wakacji z najwyższą punktualnością okazał się 30 sierpnia 2022 r. (wtorek) 

– na 5,3 tys. uruchomionych pociągów z opóźnieniem do celu przyjechało 426 (8,1%), wskaźnik 

punktualności w tym dniu wyniósł 91,9%. Najniższy wskaźnik punktualności odnotowano 1 lipca 2022 

r. (piątek) – na ponad 5,2 tys. uruchomionych pociągów prawie 1,4 tys. (tj. 25,9%) nie dojechało do stacji 

docelowej na czas. Punktualność w tym dniu wyniosła więc niespełna 74,1%. 

  

                                                                            

1 Zgodnie z przyjętą metodą pociągi opóźnione do 5 min 59 s uznawane są za punktualne. 
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Rys. 15.  Zestawienie pociągów opóźnionych od 6 min wobec ogółu uruchomionych pociągów w 
okresie lipiec–sierpień 2022 r.   

  

1 lipca 2022 r., kiedy odnotowano największą liczbę opóźnionych pociągów, na 6,2 tys. zgłoszeń 

opóźnień2 największy udział stanowiły czynniki związane z niekorzystnymi warunkami pogodowymi: 

12,9% (796 przypadków) dotyczyło kodu 83-8 – Wyładowania atmosferyczne i 7,0% (431 przypadków) 

kodu 83-2 – Wysokie temperatury. Tego dnia odnotowano trudne warunki pogodowe – z jednej strony 

wysokie temperatury rzędu 35-38 stopni Celsjusza, a z drugiej strony przez kraj przechodziły silne 

i gwałtowne burze oraz nawałnice, połączone z intensywnymi opadami deszczu, gradu i wichurami. 

1 lipca 2022 r. 6,7% (417 przypadków) wszystkich przyczyn opóźnień było związanych z wysoką 

frekwencją w pociągach, kod 50-4 – Lokowanie podróżnych (zbyt duża liczba pasażerów). Duży wpływ 

na opóźnienia w tym dniu miały również czynniki związane z taborem (kod 64-2 – Naprawa 

lub wymiana na skutek awarii). Powód ten wskazano w 6,1% zgłoszeń (375 przypadków). 

 

  

                                                                            

2 Według  klasyfikacji rodzajowej opóźnień wynikającej z Systemu Konstrukcji Rozkładu Jazdy zarządcy infrastruktury PKP 
Polskie linie Kolejowe S.A 
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Rys. 16. Udział poszczególnych przyczyn opóźnień według kodów na dzień 1 lipca 2022 r. 
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4. Oferta przewoźników kolejowych w wakacje 2022 r. 

4.1. POLREGIO 

Pociągami największego przewoźnika pod względem liczby pasażerów w okresie tegorocznych 

wakacji podróżowało 15,4 mln osób (7,5 mln w lipcu i 7,9 mln w sierpniu). W porównaniu z okresem 

wakacyjnym rok wcześniej to łącznie o 2,9 mln pasażerów więcej (+23,4%). Praca przewozowa 

wykonana przez POLREGIO w analizowanym okresie wyniosła 0,8 mld pasażerokilometrów 

(po 0,4 mld w lipcu i w sierpniu), co oznacza wzrost o 0,2 mld pasażerokilometrów, tj. 25,3% rok do 

roku. Praca eksploatacyjna wyniosła 9,4 mln pociągokilometrów (4,6 mln w lipcu i 4,7 mln w sierpniu), 

jej wzrost wyniósł 0,2 mln (+2,6%) w porównaniu z okresem lipiec–sierpień 2021 r. Średnia odległość, 

jaką pasażer POLREGIO przejechał w wakacje 2022 r., to 51,6 km – o 0,8 km (+1,5%) więcej 

niż w 2021 r.  

Według danych PKP PLK w wakacje 2022 r. na tory wyjechało o 1,2 tys. pociągów POLREGIO mniej  

(-1,2%) w zestawieniu z sezonem wakacyjnym 2021 r. W okresie lipiec–sierpień 2022 r. przewoźnik 

ten uruchomił 105,6 tys. pociągów: 52,2 tys. w lipcu i 53,4 tys. sierpniu. Z ogółu uruchomionych przez 

ten podmiot pociągów w wakacje prawie 15,3 tys. (14,5%) odnotowało opóźnienie od 6 min, uzyskując 

tym samym  punktualność w wakacje na poziomie 85,5% (w 2021 r. wartość ta wyniosła 88,2 %). 

Rys. 17.  Udział pociągów punktualnych i opóźnionych w wybranych przedziałach czasowych 
na stacji końcowej w okresie lipiec–sierpień 2022 r. przewoźnika POLREGIO 

 

Pociągi POLREGIO zapewniały m.in. komunikację na Półwysep Helski. Wyższa niż w innych okresach 

roku była liczba połączeń z Gdyni – łącznie przewoźnik uruchamiał w tym kierunku nawet do 18 

pociągów dziennie, pierwszy wyruszał już o 5:20 rano, ostatni o 22:01. Ponadto z Gdyni Głównej do 

Władysławowa kursowały 3 pociągi dziennie, natomiast z Władysławowa na Hel – 2 pociągi dziennie. 

Od 25 czerwca do 31 sierpnia 2022 r. codziennie o 7:25 (z wyjątkiem 17 sierpnia 2022 r.) kursował 

także pociąg relacji Gdynia Główna – Łeba. 

W okresie wakacji POLREGIO zapewniało również komunikację z wybrzeżem mieszkańcom Poznania. 

W soboty i niedziele z Poznania Głównego o 6:05 kursował pociąg do Świnoujścia. Dojazd do stacji 

docelowej zajmował średnio 4h 40min. Z Poznania do Kołobrzegu POLREGIO uruchamiało 

5 pociągów – codziennie kursowały pociągi REGIO: Muszelka (o 5:46), Kotwica (o 12:30), Trygław 

(o 16:59), GWDA (o 14:40), a najszybciej można było przebyć tę 265-kilometrową trasę weekendowym 

połączeniem Riwiera – średnio w 3h 48min. Przewoźnik zapewniał również weekendowe połączenia 
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z Zielonej Góry do Świnoujścia – czas dojazdu do stacji docelowej pociągiem Karsibór w tej relacji 

zajmował średnio 4h 36min. W soboty i niedziele z Kamienia Pomorskiego do Szczecina wyruszał 

pociąg Kamyk. W okresie wakacji przewoźnik uruchomił 21 połączeń na tej trasie. W weekendy 

możliwa była również podróż pociągami POLREGIO z Zamościa do Rzeszowa i Lublina do Jarosławia. 

Na każdej z tych tras w okresie od 25 czerwca do 28 sierpnia przewoźnik uruchomił po 21 połączeń. 

Po 7 pociągów w dni robocze i po 11 pociągów w soboty i niedziele uruchomiono na trasie Koszalin – 

Mielno Koszalińskie – łącznie w okresie od 25 czerwca do 31 sierpnia trasę ta obsłużyło 559 pociągów. 

Ze Szczecina Głównego do Świnoujścia codziennie kursował m.in. pociąg REGIO Błękitny.  

W regionie Lubelszczyzny POLREGIO uruchamiało 2 pociągi w dni robocze i jeden w soboty i niedziele 

z Lublina Głównego do stacji kolejowej w miejscowości turystycznej Bełżec. W weekendy 

funkcjonowało połączenie Jarosław – Lublin Główny oraz Rzeszów Główny – Zamość Wschód – 

po 21 połączeń uruchomionych w tych relacjach w wakacje. W soboty i niedziele kursowały 

po 2 pociągi dziennie (o 07:47 i 15:25) z Chełma do Włodawy. 

Na Podkarpaciu w soboty i niedziele przewoźnik realizował połączenia pomiędzy Sanokiem 

a Ustrzykami Dolnymi (po 2 połączenia o 6:18 i 19:31) oraz Sanokiem a miejscowością Medzilaborce 

na Słowacji (o 15:45). Do tej miejscowości leżącej we wschodniej Słowacji przewoźnik organizował 

również przejazdy z Rzeszowa z uwzględnieniem zastępczej komunikacji na odcinku Rzeszów – Jasło. 

W województwie małopolskim POLREGIO zapewniało komunikację do parku rozrywki 

zlokalizowanego w miejscowości Zator. Codziennie o godz. 8:18 ze stacji Kraków Główny wyruszał 

pociąg Energylandia w 48-kilometrową trasę do Zatora. Od 1 do 31 sierpnia połączenie to zostało 

uzupełnione o dodatkowe składy o godz. 09:31 – Energylandia Bis. 

Od 25 czerwca do 31 sierpnia przewoźnik uruchomił 326 połączeń (ok. 5 pociągów dziennie) na trasie 

Olsztyn Główny – Giżycko i 205 połączeń (ok. 3 pociągi dziennie) na trasie Olsztyn Główny – Korsze w 

województwie warmińsko-mazurskim. 

W województwie lubuskim w weekendy i dni świąteczne kursowało specjalne połączenie wakacyjne 

na trasie Zielona Góra – Toporów oraz Toporów – Zbąszynek. 

Na Podlasiu POLREGIO w okresie od 29 lipca do 28 sierpnia uruchomiło 25 pociągów (Poleski 
i Radunin) z Białegostoku do Walił przez teren Puszczy Knyszyńskiej. Dodatkowo dla podróżnych 

planujących udział w Dożynkach Gminnych w Waliłach w Gminie Gródek, 20 sierpnia przewoźnik 

uruchomił dodatkowy skład Biesiada wyruszający z Białegostoku o godzinie 17:50.  

W okresie tegorocznych wakacji pociągi POLREGIO obsługiwały również inne wydarzenia regionalne. 

Przykładowo 30 lipca spółka uruchomiła dodatkowe połączenia dla uczestników XXII edycji 

Międzynarodowego Festiwalu „Siabrouskaja Biasieda”, natomiast w okresie 3-6 sierpnia uruchamiała 

codziennie 16 par dodatkowych pociągów dowozowych na festiwal Pol'and'Rock Festival 2022, 

a w ostatnią noc festiwalową i dzień po zakończeniu koncertów, 18 par dodatkowych pociągów 

odwozowych.  

Pasażerowie POLREGIO mieli możliwość skorzystania z tańszych biletów m.in. w ramach ofert: 

- „Bilet turystyczny" – bilet w cenie 55,00 zł uprawniający do wielokrotnych przejazdów 

od godziny 18:00 w piątek do godziny 6:00 w poniedziałek pociągami REGIO oraz pociągami 

osobowymi Arrivy RP, Kolei Śląskich, Kolei Wielkopolskich, Kolei Małopolskich, jak również 

Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej (w wersji mini bilet turystyczny w cenie 45,00 zł)3; 

-  „TY i raz, dwa, trzy” – oferta zintegrowana z innymi przewoźnikami (Koleje Wielkopolskie, 

Koleje Dolnośląskie, Koleje Małopolskie i Arriva), w ramach której koszt biletu dla pierwszej 

                                                                            

3 https://polregio.pl/pl/oferty-i-promocje/oferty-krajowe/bilet-turystyczny/ 

https://polregio.pl/pl/oferty-i-promocje/oferty-krajowe/bilet-turystyczny/
https://polregio.pl/pl/oferty-i-promocje/oferty-krajowe/bilet-turystyczny/
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osoby liczony był wg taryfy normalnej lub z ulgą ustawową, natomiast dla pozostałych osób 

podróżujących tym samym pociągiem i do tej samej stacji przeznaczenia ze zniżką o ok. 30% 

od taryfy normalnej; 

- „Bilet dobrych relacji” – oferta tańszych biletów jednorazowych (do 40%) na wybranych 

relacjach 4. Przykładowo w ramach tej oferty koszt biletu z Białegostoku do Walił wynosił 

5,30 zł, z uwzględnieniem dodatkowej ulgi ustawowej w przypadku studentów – 2,60 zł. 

 Zestawienie wybranych połączeń zrealizowanych przez POLREGIO (według Systemu 
Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej SEPE5) 

Nazwa handlowa 
pociągu 

Relacja Okres Częstotliwość Pociągi 
uruchomione  

Długość 
trasy w 

km 

Średnia 
prędkość 
pociągów  

Średni czas 
realizacji 

trasy 

Udział 
opóźnionych 
pociągów od 

6 min 

Mediana 
opóźnień 

w min  

  Gdynia Główna –  
Łeba 

25.06-
31.08 

1 pociąg dziennie  o 
07:25  (bez 17.08) 

67 91,1 42,4 2h 12 min 20,9% 17,5 

  Gdynia Główna – 
Hel 

25.06-
31.08 

18 pociągów 
dziennie (pierwszy o 
5:20 ostatni o 22:01) 

1088 76,2 43,8 1h 48h 35,3% 12 

  Gdynia Główna – 
Władysławowo 

25.06-
31.08 

3 pociągi dziennie 
(13:50; 17:50;  
23:33) 

207 41,3 50,4 48min 37,2% 13 

  Władysławowo 
– Hel 

25.06-
31.08 

2 pociągi dziennie 
(14:22; 18:49) 

135 35,0 42,3 50min 22,2% 11,5 

  Poznań Główny 
– Świnoujście 

25.06-
28.08 

weekendowe i 
świąteczne o 06:05 

21 295,5 62,8 4h 42min 28,6% 10 

MUSZELKA Poznań Główny 
– Kołobrzeg 

25.06-
31.08 

1 pociąg dziennie 
05:46; (bez 26 lipca) 

67 265,6 58,6 4h 30min 19,4% 14 

KOTWICA Poznań Główny 
– Kołobrzeg 

25.06-
31.08 

1 pociąg dziennie 
12:30 

68 265,0 58,1 4h 30min 41,2% 11,5 

RIWIERA Poznań Główny 
– Kołobrzeg 

25.06-
28.08 

weekendowe i 
świąteczne o  6:54 

21 265,6 70,2 3h 48min 33,3% 13 

TRYGŁAW Poznań Główny 
– Kołobrzeg 

25.06-
31.08 

1 pociąg dziennie o 
16:59 

68 265,6 59,6 4h 36min 29,4% 33 

GWDA Poznań Główny 
– Kołobrzeg 

25.06-
31.08 

1 pociąg dziennie o 
14:40  (bez 27.06) 

67 265,6 57,2 4h 42 min 35,8% 11 

KARSIBÓR Zielona Góra 
Główna – 
Świnoujście 

25.06-
28.08 

weekendowe i 
świąteczne o 05:18: 

21 316,5 69,2 4h 36min 52,4% 16 

KAMYK Kamień 
Pomorski –
Szczecin Główny 

25.06-
28.08 

weekendowe i 
świąteczne o 18:44 

21 82,0 71,1 1h 12min 9,5% 17,5 

  Zamość Wschód 
– Rzeszów 
Główny 

25.06-
28.08 

Weekendowe i 
świąteczne  o  16:14 

21 233,0 48,3 4h 48min 38,1% 19 

  Lublin Główny – 
Jarosław 

25.06-
28.08 

weekendowe o 
07:43 

21 277,1 51,4 5h 24min 19,0% 12 

  Koszalin – 
Mielno 
Koszalińskie 

25.06-
31.08 

7 pociągów dziennie 
w dni powszednie 11 
w weekendy  
(pierwszy o  09:14 
ostatni o 20:32) 

559 13,4 52,9 18min 13,2% 11 

BŁĘKITNY Szczecin Główny 
– Świnoujście 

25.06-
31.08 

1 pociąg dziennie  
(08:59 lub 09:15) 

 

68 111,6 77,4 1h 24min 4,4% 8 

                                                                            

4 https://polregio.pl/media/18719/warunki-taryfowe-oferty-bilet-dobrych-relacji-od-12122021.pdf. 

5 Dane nie uwzględniają wagonów bezpośrednich 

https://polregio.pl/media/18719/warunki-taryfowe-oferty-bilet-dobrych-relacji-od-12122021.pdf
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  Lublin Główny – 
Bełżec 

25.06-
31.08 

po 1 pociąg  w 
soboty i niedziele  i 
po 2 pociągi w dni 
powszednie (07:43 
lub 09:46) 

115 176,8 55,8 3h12 min  15,7% 11 

  Sanok – Ustrzyki 
Dolne 

25.06-
28.08 

weekendowe po 2 
pociągi (o 06:18:00 i 
19:31) 

40 41,7 38,4 1h 6min 15,0% 12 

  Sanok – 
Medzilaborce 

25.06-
28.08 

weekendowe o 
15:54 bez 23. 07 

19 70,5 40,7 1h 42 min 10,5% 22,0 

  Jarosław – 
Lublin Główny 

25.06-
28.08 

weekendowe i 
świąteczne o 15:45 

21 277,1 49,6 5h 42 min 52,4% 19 

  Rzeszów Główny 
– Zamość 
Wschód 

25.06-
28.08 

weekendowe  i 
świąteczne o 07:31 

21 233,0 42,5 5,h 30 min  28,6% 12,5 

ENERGYLANDIA Kraków Główny 
– Zator 

25.06-
31.08 

1 pociąg dziennie o 
08:18 

68 47,8 52,5 54min 23,5% 14,0 

ENERGYLANDIA BIS Kraków Główny 
– Zator 

01.08-
31.08 

1 pociąg dziennie o 
09:31 

31 47,8 50,8 57min 38,7% 16 

  Olsztyn Główny 
– Giżycko 

25.06-
31.08 

do 5 pociągów 
dziennie (08:59; 
11:10; 
13:27;16:33;21:30) 

326 118,5 61,1 1h 54min 35,3% 14 

  Olsztyn Główny 
– Korsze 

25.06-
31.08 

do 3 pociągów 
dziennie 
(07:43;15:22;21:03) 

205 67,5 66,3 1h 8,8% 11,5 

  Chełm – 
Włodawa 

25.06-
28.08 

weekendowe po 2 
pociągi dziennie 
(07:47;15:25) 

40 44,8 34,9 1h 18min 5,0% 25 

/RADUNIN/POLESKI Białystok – 
Waliły 

29.07 
28.08 

sobota niedziela po 
2 pociągi dziennie o 
9:00 i 15:30 i piątki o 
15;30 

25 36,7 43,1 54min 0 0 

  Zielona Góra 
Główna – 
Toporów 

25.06-
27.08 

weekendowe (bez 
31.08)o 08:02 

20 102,9 77,2 1h 18min 25,0% 12 

ŁĄGÓW Toporów – 
Zbąszynek 

  weekendowe (bez 
14.08)o 10:51 

20 41,9 85,9 29min 10,0% 64 

 

4.2.  PKP Intercity  

W lipcu i sierpniu 2022 r. z usług PKP Intercity skorzystało ponad 13 mln pasażerów. Sierpień 2022 r. 

stał się miesiącem z największą frekwencją w historii spółki. Zestawiając te dane z analogicznym 

okresem rok wcześniej przewoźnik obsłużył o 3,8 mln pasażerów więcej (+40,5%). Pod względem 

liczby pasażerów w lipcu i sierpniu przewoźnik uzyskał 21,3% udziału w rynku. Praca przewozowa 

wykonana przez spółkę w miesiącach letnich wyniosła 3,4 mld pasażerokilometrów i w porównaniu 

z analogicznym okresem 2021 r. wzrosła o 0,9 mld (+35,4%). Pod względem pracy przewozowej 

PKP Intercity uzyskało 65,5% udział w rynku (w lipcu i sierpniu 2021 r. było to 63,8%). Przewoźnik 

wykazał wartość pracy eksploatacyjnej na poziomie 12,1 mln pociągokilometrów (6,0 mln w lipcu 

i 6,1 mln w sierpniu), co w zestawieniu z letnimi miesiącami w 2021 r. oznacza nieznaczny wzrost 

(+0,1%). Średnia odległość, jaką pasażer PKP Intercity pokonał w tegoroczne wakacje, to 262,9 km – 

o prawie 10 km mniej (-3,6%) niż rok wcześniej. 

W lipcu i sierpniu PKP Intercity uruchomiło na sieci PKP PLK 26,4 tys. pociągów: po  13,2 tys. w lipcu 

i w sierpniu. To oznacza, że na tory wyjechało o 0,9 tys. pociągów więcej (+3,6%) tego przewoźnika 

niż rok wcześniej. W zestawieniu z wakacjami w 2019 r., tj. okresem przed wybuchem pandemii, wynik 

ten jest wyższy o ponad 1,1 tys. pociągów (+3,9%).  
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Rys. 18. Liczba uruchomionych pociągów PKP Intercity w miesiącach lipiec i sierpień w latach 2019-
2022  

 

Z ogółu uruchomionych w lipcu i sierpniu pociągów opóźnienie odnotowało niemal 11,4 tys. (43,1%), 

tym samym poziom punktualności tego przewoźnika w wakacje osiągnął wartość 56,9%. 

W zestawieniu z rokiem wcześniej to wynik niższy o 7,6 punktu procentowego (w wakacje 2021 r. 

wskaźnik ten kształtował się na poziomie 64,5%). Z ogółu pociągów uruchomionych przez tego 

przewoźnika w okresie lipiec–sierpień 2022 r. opóźnienie od 60 min odnotowało 7,5% z nich.  

Rys. 19. Udział pociągów punktualnych i opóźnionych w wybranych przedziałach czasowych 
na stacji końcowej w okresie lipiec–sierpień 2022r. przewoźnika PKP Intercity  
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Analizując przyczyny niskiego poziomu punktualności tego przewoźnika warto zwrócić uwagę 

na rekordową liczbę pasażerów, którzy skorzystali z usług PKP Intercity w tegoroczne wakacje. 

Zestawiając te dane z liczbą uruchomionych pociągów można zauważyć, że w porównaniu 

z analogicznymi miesiącami lat wcześniejszych odnotowano znaczny wzrost średniej liczby 

podróżnych przypadających na jeden pociąg – o ponad 35% w zestawieniu z 2021 r. i o ponad 25% 

wobec tych samych miesięcy w 2019 r. Tak znaczny poziom zapełnienia pociągów może powodować 

utrudnioną wymianę pasażerską, w tym dłuższy czas postoju pociągu na stacjach pośrednich, 

co finalnie przekłada się na sumaryczny czas przejazdu.  

Rys. 20. Liczba pasażerów przypadająca na jeden uruchomiony pociąg PKP Intercity w miesiącach 
lipiec i sierpień w latach 2019-2022 

 

W czasie  wakacji PKP Intercity zapewniało pociągi ułatwiające dojazd nad morze, w góry i na Mazury 

z różnych regionów Polski. Więcej pociągów niż w pozostałych okresach roku jeździło 

m.in. do Kołobrzegu. Mieszkańcy stolicy mieli do dyspozycji m.in. kursujący codziennie pociąg 

EIC Posejdon. Od 25 czerwca do 31 sierpnia przewoźnik uruchomił w tej relacji 68 pociągów. Pociąg 

do Kołobrzegu wyjeżdzający z Warszawy Centralnej o 6:31 pokonywał trasę o długości 568 km 

średnio w 6h 24min. Zostało również uruchomione dodatkowe połączenie z Krakowa przez Łódź 

do Kołobrzegu (IC Bursztyn). Od 25 czerwca do 30 sierpnia  przewoźnik uruchomił 67 pociągów w tej 

relacji. Dodatkowe składy do Kołobrzegu funkcjonowały również w weekendy. W piątki i soboty 

kursowało 20 dodatkowych połączeń z Krakowa m.in. przez Katowice i Poznań. Średni czas, w jakim 

IC Krakowianka pokonywał tę trasę o długości 673,5 km, to 8h 48min. W sezonie letnim 

dziesięciokrotnie (w każdą sobotę) uruchomiony został pociąg EIC Fregata z Katowic do Kołobrzegu– 

trasę można było pokonać średnio w 9h 42min. Dodatkową możliwość dojazdu ze Śląska 

do nadmorskich kurortów zapewniał również pociąg TLK Pirat relacji Bohumin – Kołobrzeg – w okresie 

wakacyjnym łącznie zostało uruchomionych 67 połączeń na tej trasie. Natomiast w wakacyjne piątki 

nocny pociąg IC Słupia pokonywał 710-km trasę z Łodzi  do Kołobrzegu przez Warszawę.  

PKP Intercity na okres wakacji uruchomiło również sezonowe połączenia ekspresowe na Hel. 

Z Warszawy codzienny dojazd zapewniały kursujący rano EIC Jantar.  Codziennie kursował pociąg 

IC Artus relacji Przemyśl – Gdynia (przez m.in. Rzeszów, Kraków, Katowice, Wrocław, Poznań, 

Bydgoszcz). Pokonanie tej ponad 1000-km trasy zajmowało średnio 13h 24min. Wakacyjna 

komunikacja Lublina z Helem została zapewniona za pośrednictwem codziennego porannego pociągu 

TLK Mierzeja. Codziennie od 25 czerwca do 30 sierpnia w nocy kursował TLK Korsarz w relacji Kraków 

Główny – Hel, natomiast o  17:52 wyruszał TLK Wydmy w relacji Bohumin – Hel. 
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PKP Intercity więcej pociągów uruchomiło również do Ustki. Oprócz stałych pociągów IC Przemyślanin 
na trasie Wrocław – Ustka oraz IC Szyndzielnia w relacji Bielsko-Biała Główna – Ustka, codziennie 

kursował dodatkowy skład IC Gwarek na trasie Katowice – Ustka, natomiast w wybrane piątki, soboty 

i niedziele na trasie Wrocław Główny – Ustka skład TLK Jamno. Dojazd do Ustki umożliwił również 

kursujący w soboty rano na trasie  Łódź Fabryczna – Ustka i niedziele rano na trasie Warszawa 

Wschodnia – Ustka pociąg IC Lazur. 

Dla mieszkańców Warszawy, a także województw łódzkiego, wielkopolskiego i lubuskiego połączenie 

ze Szczecinem zapewniał kursujący w dni robocze IC Gałczyński relacji Warszawa Wschodnia – 

Szczecin Główny. Wyruszający o 4:49 pociąg pokonywał 606,5 km trasę średnio w 7h 24min.  

PKP Intercity w sezonie letnim przywróciło również połączenia na remontowanej trasie z Krakowa 

do Zakopanego. Z Warszawy do Zakopanego codziennie rano uruchamiano skład EIC Tatry 

i IC Karłowicz (łącznie po 68 połączeń uruchomionych na tych dwóch relacjach). Komunikacja 

pomiędzy Gdynią a Zakopanem została zapewniona przez: kursujący przez Częstochowę nocny pociąg 

TLK Karpaty (67 uruchomionych połączeń), przez Włoszczowę Północ skład TLK Małopolska 

(68 połączeń), kursujący w okresie wakacji skład IC Witkacy relacji Gdynia Główna – Zakopane przez 

Bydgoszcz, Toruń, Łódź (66 połączeń na trasie). Mieszkaniec Gdyni w najkrótszym czasie mógł dostać 

się do Zakopanego wyruszającym codziennie o 5:42 ze stacji Gdynia Główna pociągiem 

TLK Małopolska – średnio w 11h 12min. Między Bydgoszczą Główną a Zakopanem codziennie 

kursował pociąg IC Halny, natomiast komunikację pomiędzy Szczecinem a Zakopanem zapewniał 

IC Podhalanin kursujący między innymi przez Poznań i Ostrów Wielkopolski. 

Do Kotliny Kłodzkiej codziennie o 7:31 kursował pociąg TLK Kormoran relacji Olsztyn Główny – 

Polanica-Zdrój. W Karkonosze mieszkańcy stolicy mogli dotrzeć kursującymi codziennie do końca 

lipca pociągami: o 7:34 TLK Orzeszkowa i o 21:12 TLK Karkonosze. Od 31 lipca 2022 r. ze względu 

na utrudnienia na sieci pociąg ten kursował w relacji Warszawa Wschodnia – Jelenia Góra, dojazd 

do Szklarskiej Poręby zapewniały autobusy komunikacji zastępczej. Dodatkowo w okresie 

od 25 czerwca do 31 lipca 2022 r. PKP Intercity uruchomiło rano w soboty i niedziele 12 pociągów 

IC Śnieżka na trasie Warszawa Wschodnia – Szklarska Poręba Górna z grupą wagonów bezpośrednich 

do Kudowy-Zdrój. Z zestawionych połączeń ta relacja zapewniała mieszkańcom stolicy najszybszy 

dojazd do Szklarskiej Poręby (średnio w 7h 48min).  

Do Krynicy-Zdroju bezpośredni dojazd z Trójmiasta, Warszawy i Krakowa zapewniały uruchamiane 

codziennie przez przewoźnika grupy wagonów w pociągach TLK Karpaty i TLK Małopolska. Dodatkowo 

w soboty i niedziele oraz święta  w pociągu IC Malinowski z Warszawy do Przemyśla kursowała grupa 
wagonów do Krynicy-Zdroju. Łączna liczba pociągów, które w okresie wakacji PKP Intercity uruchomiło 

na trasie Kraków – Krynica-Zdrój wyniosła  148. 

Dojazd w Bieszczady PKP Intercity zapewniało kursującym codziennie w dni robocze na trasie Kraków 

Główny – Zagórz TLK Wetlina. Dodatkowo w soboty rano przewoźnik uruchomił 10 połączeń TLK 

Bieszczady relacji Kraków Główny – Łupków. 

Do Giżycka codziennie kursował IC Mamry z Wrocławia Głównego przez m.in. Poznań, Toruń i Olsztyn, 

a także połączenie IC Niegocin z Gdyni Głównej. Natomiast składy pociągu IC Rybak relacji Szczecin 

Główny – Białystok oraz TLK Biebrza relacji Warszawa – Gdynia Główna zapewniały dojazd 

do Szczytna, Rucianego-Nidy i Pisza. 

Wśród ofert promocyjnych skierowanych do podróżnych największą popularnością cieszyła się 

wprowadzona od 1 lipca oferta „Taniej z Bliskimi” (dostępna w pociągach kategorii TLK oraz IC). 

W ramach oferty dla wszystkich osób podróżujących w grupie od 2 do 6 osób tym samym pociągiem, 

w tej samej relacji, klasie wagonu i w tym samym dniu ceny biletów normalnych według oferty były 

niższe o 30% od cen bazowych biletów jednorazowych. Dodatkowo wynikający z oferty rabat 30% był 
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stosowany także w odniesieniu do cen biletów z ulgami ustawowymi [1]. Jak poinformował przewoźnik 

PKP Intercity, w lipcu i sierpniu zostało sprzedanych 702 tys. biletów w ramach tej promocji – z ulgi 

skorzystało 1,8 mln pasażerów[2]. 

 Zestawienie wybranych połączeń zrealizowanych przez PKP Intercity (według Systemu 
Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej SEPE6) 

Nazwa handlowa 
pociągu 

Relacja Okres Częstotliwość 
Pociągi 
urucho
mione 

Długość 
trasy w 

km 

Średnia 
prędkość 
pociągów 

Średni czas 
realizacji trasy 

Udział 
opóźnionych 

pociągów 
pow. 6 min 

Mediana 
opóźnień 

w min 

POSEJDON 
Warszawa 
Centralna – 
Kołobrzeg 

25.06-31.08 
codziennie o 

06:31 
68 568,0 88,8 6h 24min 35,3% 18,5 

BURSZTYN 
Kraków 
Główny – 
Kołobrzeg 

25.06-30.08 
codziennie o 

20:06 
67 782,2 71,2 11h 55,2% 22,5 

KRAKOWIANKA 
Kraków 
Główny – 
Kołobrzeg 

25.06-27.08 
w piątki i 
soboty o 

22:09 
20 673,5 76,9 8h 48min 50,0% 22,5 

FREGATA 
Katowice – 
Kołobrzeg 

25.06-27.08 
w soboty o 

05:30 
10 865,7 89,7 9h 42min 70,0% 20 

PIRAT 
Bohumin – 
Kołobrzeg 

25.06-30.08 
codziennie o 

21:47 
67 681,4 63,9 10h 42min 55,2% 23,0 

SŁUPIA 
Łódź 
Fabryczna – 
Kołobrzeg 

1.07-26.08 
w piątki o 

20:18 
9 709,9 72,8 9h 42min 0,0% 0 

JANTAR 
Warszawa 
Centralna – 
Hel 

22.08-31.08 
codziennie o 

07:30 
10 424,4 75,1 5h 42 min 10,0% 60 

JANTAR 
Warszawa 
Zachodnia – 
Hel 

25.06. -21.08 
codziennie o 

07:11 
58 427,5 69,9 6h 6min 32,8% 16 

WYBRZEŻE 

Warszawa 
Centralna – 
Gdynia 
Główna 

25.06-31.08 
codziennie o 

16:25 
68 348,2 87,1 4h 61,8% 16,5 

ARTUS 

Przemyśl 
Główny – 
Gdynia 
Główna 

25.06-31.08 
codziennie o 

05:46 
68 1008,2 75,3 13h 24min 97,1% 52 

ROZEWIE 

Kraków 
Główny – 
Gdynia 
Główna 

25.06-31.08 
codziennie o 

20:22 
68 753,1 71,9 10h 36min 64,7% 31,5 

LEDNICA 

Wrocław 
Główny – 
Gdynia 
Główna 

25.06-28.08 

soboty, 
niedziele i 

poniedziałki o 
04:20 

31 497,2 80,7 6h 12 min 54,8% 19 

MIERZEJA 
Lublin 
Główny – Hel 

25.06-31.08 
codziennie o 

08:22 
68 601,4 65,4 9h 12min 32,4% 12 

WYDMY 
Bohumin – 
Hel 

25.06-30.08 
codziennie o 

17:52 
67 801,5 64,0 12h 30min 59,7% 42 

KORSARZ 
Kraków 
Główny – Hel 

25.06-30.08 
codziennie o  

20:32: 
67 783,0 70,2 11h 12min 46,3% 33 

DELFIN 
Warszawa 
Zachodnia – 
Łeba 

25.06-29.07 
codziennie o 

07:19 
34 442,4 67,5 6h 36min 44,1% 15 

                                                                            

[1] https://www.intercity.pl/pl/dokumenty/Oferty%20promocyjne/Regulamin-oferty-Taniej-z-Bliskimi-01-07-2022.pdf. 
[2]https://www.intercity.pl/pl/site/o-nas/dzial-prasowy/aktualnosci/wakacje-z-pkp-intercity-%E2%80%93-srednio-ponad-
200-tysiecy-podroznych-kazdego-dnia.html. 

6 Dane nie uwzględniają wagonów bezpośrednich 
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GWAREK 
Katowice – 
Ustka 

25.06-31.08 
codziennie o 

05:09 (bez 
26.07) 

67 680,9 71,2 9h 36min 100,0% 52 

LAZUR 
Łódź 
Fabryczna – 
Ustka 

25.06-27.08 
w soboty o 

04:29 
10 606,8 70,9 8h 36min 70,0% 27 

PRZEMYŚLANIN 
Wrocław 
Główny – 
Ustka 

25.06-31.08 

codziennie o 
03:25 (bez 

28.06; 6.08; 
17.08) 

65 502,7 75,8 6h 42min 72,3% 39 

SZYNDZIELNIA 
Bielsko-Biała 
Główna – 
Ustka 

25.06-31.08 
codziennie o  

08:21 
68 730,5 70,9 10h 24min 77,9% 38 

LAZUR 
Warszawa 
Wschodnia – 
Ustka  

3.07-28.08 
niedziela o 

06:28 
10 471,3 74,6 6h 18min 60,0% 9,5 

JAMNO 
Wrocław 
Główny – 
Ustka 

25.06-27.08 

wybrane 
piątki, soboty 
i niedziele o 

23:45 

22 502,7 79,1 6h 24min 9,1% 32 

GAŁCZYŃSKI 

Warszawa 
Wschodnia – 
Szczecin 
Główny 

27.06-31.08 
w dni robocze 

o 04:49 
47 606,5 82,3 7h 24min 97,9% 21,5 

TATRY 
Warszawa 
Wschodnia – 
Zakopane 

25.06-31.08 
codziennie o 

06:52 
68 436,6 69,0 6h 18min 33,8% 21 

KARŁOWICZ 
Warszawa 
Wschodnia – 
Zakopane 

25.06-31.08 
codziennie o 

05:22 
68 461,3 61,8 7h 30min 32,4% 25,5 

KARPATY 
Gdynia 
Główna – 
Zakopane 

25.06-30.08 
codziennie o 

19:07 
67 851,0 66,5 13h 41,8% 22 

MAŁOPOLSKA 
Gdynia 
Główna –
Zakopane 

25.06-31.08 
codziennie o 

05:42 
68 780,6 69,5 11h 12min 38,2% 57 

WITKACY 
Gdynia 
Główna –
Zakopane 

25.06-31.08 
codziennie o 
11:10 (bez 3 i 

18.08) 
66 829,9 68,8 12h 6min 42,4% 33 

HALNY 
Bydgoszcz 
Główna  - 
Zakopane 

25.06-31.08 

codziennie o  
04:56 (bez 

7.07; 4,5,6,7 
08) 

63 700,5 56,6 12h 24min 6,3% 15,5 

PODHALANIN 
Szczecin 
Główny – 
Zakopane 

25.06-30.08 
codziennie o 

18:48 
67 773,1 50,9 15h 6min 74,6% 50 

KORMORAN 

Olsztyn 
Główny – 
Polanica-
Zdrój 

25.06-31.08 
codziennie o 

07:31 (bez 
24.07) 

67 763,4 63,0 12h 6min 32,8% 22 

ŚNIEŻKA 

Warszawa 
Wschodnia – 
Szklarska 
Poręba 
Górna  

25.06-31.07 
soboty-

niedziele o 
05:34 

12 587,1 75,5 7h 48min 75,0% 22 

ORZESZKOWA 

Warszawa 
Wschodnia – 
Szklarska 
Poręba 
Górna 

25.06-31.07 
codziennie o 

07:34 
37 574,2 66,7 8h 36min 67,6% 28 

KARKONOSZE 

Warszawa 
Wschodnia – 
Szklarska 
Poręba 
Górna 

25.06-30.07 
codziennie o 

21:12 
36 664,9 58,9 11h 18min 75,0% 69 

KARKONOSZE 
Warszawa 
Wschodnia – 

31.07- 31.08 
codziennie o 

21:12 
32 615,7 63,4 10h 81,3% 46,5 
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Jelenia Góra 
7 

MAŁOPOLSKA8 

Kraków 
Główny – 
Krynica-
Zdrój 

25.06-31.08 
codziennie o 

13:42 (bez 
29.06 i 1.07) 

66 227,1 54,5 4h 12min 59,1% 14 

KARPATY 

Kraków 
Główny – 
Krynica-
Zdrój 

25.06-31.08 

codziennie o 
04:30 (bez 
1;4;24 07 i 
20; 26.08) 

62 237,1 54,0 4h 24min 27,4% 30 

MALINOWSK 9 

Kraków 
Główny – 
Krynica-
Zdrój 

25.06-28.08 
soboty-

niedziele o 
08:30 

20 237,1 53,4 4h 24min 45,0% 9 

BIESZCZADY 
Kraków 
Główny – 
Łupków 

25.06-27.08 
w soboty o 

08:46 
10 327,7 52,8 6h 12min 30,0% 14 

WETLINA 
Kraków 
Główny – 
Zagórz 

27.06-31.08 
codziennie w 
dni robocze 

o18:48 
47 247,2 53,9 4h 36min 68,1% 20,5 

MAMRY 
Wrocław 
Główny – 
Giżycko 

25.06-31.08 
codziennie  o 

08:00: 
68 587,6 71,9 8h 12min 75,0% 24 

NIEGOCIN 
Gdynia 
Główna –
Giżycko 

25.06-31.08 
codziennie o 

05:20 
68 316,3 60,3 5h 18min 58,8% 20,5 

RYBAK 
Szczecin 
Główny –
Białystok 

26.06-31.08 
codziennie o 

10:55 
67 811,1 62,5 13h 67,2% 13 

BIEBRZA 

Warszawa 
Wschodnia – 
Gdynia 
Główna 

25.06-31.08 
codziennie o 

08:44 (bez 
1.07) 

67 754,4 61,6 12h 12min 25,4% 24 

 

4.3.  Koleje Mazowieckie 

Z usług Kolei Mazowieckich w okresie wakacji skorzystało prawie 9,8 mln osób (odpowiednio blisko 

4,9 mln w lipcu i sierpniu). W zestawieniu z rokiem wcześniej to prawie o 1,6 mln pasażerów więcej 

(+18,1%). Pod względem liczby przewiezionych pasażerów w lipcu i sierpniu przewoźnik ten uzyskał 

16% udziału w rynku. Praca przewozowa wykonana w okresie wakacyjnym wyniosła 
0,3 mld pasażerokilometrów i w zestawieniu z okresem lipiec–sierpień 2021 r. była o 0,06 mld wyższa 

(+23,8%). Pod względem tego parametru przewoźnik uzyskał 6% udziału w rynku. Praca 

eksploatacyjna w miesiącach wakacyjnych osiągnęła poziom 3,2 mln pociągokilometrów, 

co w odniesieniu do analogicznego okresu w 2021 r. oznacza wzrost o 0,08 mln, tj. 2,45%. Średnia 

odległość, jaką pasażer Kolei Mazowieckich pokonał w wakacje, to 32,3 km. 

W okresie lipiec–sierpień 2022 r. (według danych PKP PLK) Koleje Mazowieckie uruchomiły 43,1 tys. 

pociągów: odpowiednio 21,4 tys. w lipcu i 21,6 tys. w sierpniu. W zestawieniu z analogicznym okresem 

w 2021 r. oznacza to o 860 pociągów mniej (-2%). Z ogółu uruchomionych przez tego przewoźnika 

pociągów ponad 4,2 tys. (tj. 9,8%) odnotowało opóźnienie, tym samym punktualność przewoźnika 

osiągnęła wartość 90,2% (w wakacje 2021 r. było to 89,4%).  

                                                                            

7 Dojazd do Szklarskiej Poręby zapewniały autobusy komunikacji zastępczej. 

8Pociąg TLK Małopolska i TLK Karpaty kursują w relacji Gdynia Główna – Zakopane prowadząc codziennie grupy wagonów 
bezpośrednich odłączane na stacji Kraków Główny i kursujące jako osobne pociągi do stacji Krynica-Zdrój.  

9 Pociąg IC Malinowski kursuje w relacji Warszawa Wschodnia - Przemyśl Główny, prowadząc w wybranych terminach grupę 
wagonów bezpośrednich odłączaną na stacji Kraków Główny i kursującą jako osobny pociąg do stacji Krynica-Zdrój. 
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Rys. 20. Udział pociągów punktualnych i opóźnionych w wybranych przedziałach czasowych 
na stacji końcowej w okresie lipiec–sierpień 2022 r. przewoźnika Koleje Mazowieckie  

 

W ramach dodatkowych połączeń uruchomionych przez tego przewoźnika w wakacje na uwagę 

zasługuje reaktywacja, po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią, pociągu Słoneczny, a także 

dodatkowego weekendowego połączenia do Trójmiasta – pociągu Słoneczny – Bis. Połączenie 

Słoneczny było uruchamiane codziennie z Warszawy Centralnej o godz. 5:55 – trasę do Ustki przy 

średniej prędkości 86 km/h pociąg pokonywał w ok. 5h 30min. Od 25 czerwca do 31 sierpnia łącznie 

zostało uruchomionych 68 pociągów na tej trasie. W analizowanym okresie mediana opóźnień 

wyniosła 13 min. Ta ponad 475 kilometrowa trasa była jednocześnie najdłuższą trasą realizowaną 

przez Koleje Mazowieckie w okresie wakacji. W soboty, niedziele i dni świąteczne o godz. 9:03 

z Warszawy Zachodniej do Gdyni Głównej kursował pociąg Słoneczny – Bis – przewoźnik uruchomił 

łącznie 21 pociągów w tej relacji. Przy średniej prędkości 90,9 km/h podróż do stacji docelowej 

pociągami tego przewoźnika zajmowała ok. 3h 54min.  

Cena biletu na przejazd z Warszawy do Ustki pociągiem Słoneczny (w jednym kierunku) wynosiła 75 zł 

(dla studentów 36,75 zł), a za przejazd do Trójmiasta trzeba było zapłacić 60 zł (dla studentów niecałe 

30 zł).  

Od 1 lipca do 31 sierpnia pasażerowie Kolei Mazowieckich mieli również możliwość skorzystania 

z oferty specjalnej „Bilet Turysty” w cenie 75 zł. Bilet uprawniał do nieograniczonej liczby przejazdów 

pociągami Kolei Mazowieckich (z wyjątkiem pociągu Słoneczny i Słoneczny – Bis oraz innych 

o charakterze komercyjnym) przez 3 dowolnie wybrane dni w terminie ważności biletu na obszarze 

ograniczonym stacjami: Skierniewice, Kutno, Sierpc, Działdowo, Ostrołęka, Szulborze Wielkie, 

Czeremcha, Łuków, Dęblin, Skarżysko-Kamienna, Drzewica. Bilet Turysty obowiązywał również 

przy przejazdach autobusami lotniskowymi KM ze stacji PKP Modlin do Portu Lotniczego Warszawa-

Modlin (lub odwrotnie). 

KM oferowały również „Bilet wycieczkowy” uprawniający do przejazdu pociągiem KM w II strefie 
w relacji do 200 km, od godz. 18.00 w każdy piątek i w dzień poprzedzający dni wolne oraz w sobotę 

i niedzielę i każdy dzień ustawowo przyjęty jako dzień wolny od pracy 10. 

                                                                            

10 https://www.mazowieckie.com.pl/pl/bilet-wycieczkowy#site. 
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 Zestawienie wybranych połączeń zrealizowanych przez Koleje Mazowieckie  

Nazwa handlowa 
pociągu 

Relacja Okres Częstotliwość Pociągi 
uruchomione  

Długość 
trasy w 

km 

Średnia 
prędkość 
pociągów  

Średni czas 
realizacji 

trasy 

% 
opóźnionych 

pociągów 
pow. 6 min 

Mediana 
opóźnień 

w min  

SŁONECZNY Warszawa 
Centralna – 
Ustka 

25.06-
31.08 

Codziennie o 05:55 68 475,5 86,0 5h 30min 16,2% 13,0 

SŁONECZNY BIS Warszawa 
Zachodnia – 
Gdynia Główna 

25.06-
28.08 

Weekendowe 
(sobota-niedziela o 
09:03) 

21 351,3 90,9 3h 54min 9,5% 16,0 

 

4.4.  PKP SKM w Trójmieście 

Podczas tegorocznych wakacji z usług tego przewoźnika skorzystało 7,88 mln osób. Praca 

przewozowa wyniosła 0,2 mld pasażerokilometrów, a praca eksploatacyjna 

0,7 mln pociągokilometrów. W okresie lipiec–sierpień 2022 r. średnia odległość, jaką pasażer 

PKP SKM w Trójmieście pokonał, to niespełna 20 km. Dane te w zestawieniu z ubiegłym rokiem 

to wzrost o 1,1 mln w liczbie pasażerów (+16,9%) i 0,02 mld pasażerokilometrów (+16,3%) w pracy 

przewozowej. W przypadku pracy eksploatacyjnej i średniej odległości odnotowano nieznaczne spadki 

– odpowiednio o 1,4% i 0,6% w porównaniu z rokiem 2021. 

W okresie wakacji przewoźnik uruchomił 14,4 tys. pociągów (odpowiednio 7,3 tys. w lipcu 2022 r. 

i 7,2 tys. w sierpniu 2022 r.), co oznacza o ponad 2 tys. mniej (-12,3%) niż rok wcześniej (w wakacje 

2021 r. było to 16,4 tys. pociągów). W przypadku tego przewoźnika aglomeracji trójmiejskiej wyniki 

punktualności za lipiec i sierpień tego roku osiągnęły wartość 93,8%, co w zestawieniu z rokiem 

wcześniej oznacza spadek o 3,1 punktu procentowego (w 2021 r. było to 96,9%).  

Rys. 21. Udział pociągów punktualnych i opóźnionych w wybranych przedziałach czasowych 
na stacji końcowej w okresie lipiec–sierpień 2022 r. przewoźnika PKP SKM w Trójmieście 
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4.5.  Koleje Śląskie 

W przypadku tego przewoźnika okres wakacyjny przyniósł ponad 3 mln pasażerów, co w zestawieniu 

z analogicznym okresem 2021 r. oznacza wzrost o ponad 0,4 mln osób (+16,4%). Praca przewozowa 

wykazana przez przewoźnika wyniosła 0,1 mld pasażerokilometrów, co oznacza, że rok do roku 

wzrosła o 5,7%. Praca eksploatacyjna osiągnęła wartość 1,4 mln pociągokilometrów – czyli spadek 

o 0,4% rok do roku. Średnia odległość przejazdu pasażera Kolei Śląskich w wakacje wyniosła 36,4 km, 

czyli o 3,7 km mniej (-9,2%) niż przed rokiem. 

W okresie lipiec–sierpień 2022 r. przewoźnik uruchomił 24,3 tys. pociągów (w lipcu 11,8 tys. i 12,5 tys. 

w sierpniu). W zestawieniu z rokiem poprzednim to 1,8 tys. więcej (+8,2%). Z ogółu uruchomionych 

w wakacje pociągów opóźnienie od 6 min odnotowało niecałe 2 tys. (8,1%), co daje temu 

przewoźnikowi wynik punktualności na poziomie 91,9% (w wakacje 2021 r. wskaźnik ten był niższy 

i wyniósł prawie 90%). 

Rys. 22. Udział pociągów punktualnych i opóźnionych w wybranych przedziałach czasowych 
na stacji końcowej w okresie lipiec–sierpień 2022r. przewoźnika Koleje Śląskie 

  

W okresie wakacji przewoźnik uruchamiał codziennie z Katowic do Zakopanego pociąg Sprinter Ornak. 

W okresie od 30 czerwca do 31 sierpnia na tory wyjechały łącznie 63 pociągi w tej relacji. Sprinter Ornak 

pokonywał trasę w analizowanym okresie średnio w 5h 36min. Z ogółu uruchomionych połączeń 

opóźnienie powyżej 6 min odnotowało 20,6% pociągów tej relacji, przy czym mediana tych opóźnień 

wyniosła 11 min. 

W okresie wakacji istniała możliwość skorzystania z oferty promocyjnej Kolei Śląskich dla minimum 

10-osobowych grup. Na każde 10 płacących osób – jeden opiekun (jedenasta osoba) mogła 

podróżować bezpłatnie, a pozostali pasażerowie w cenie o ok. 30% niższej. 

Koleje Śląskie przygotowały także ofertę specjalną Rodzina – 30% ulgi – dla osób podróżujących 

wspólnie z dziećmi do 16. roku życia. Z oferty mogło skorzystać od 2 do 6 osób, w tym maksymalnie 

dwie osoby dorosłe i minimum jedno dziecko. Dodatkowo dzieci miały możliwość skorzystania 

z indywidualnych uprawnień do ulgi ustawowej. 
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4.6.  Koleje Dolnośląskie 

Lipiec i sierpień 2022 r. w Kolejach Dolnośląskich to 2,7 mln przewiezionych pasażerów, 

co w zestawieniu z rokiem wcześniejszym oznacza wzrost o 0,7 mln osób (+32,8%). Praca przewozowa 

osiągnęła wartość 0,15 mld pasażerokilometrów – o 0,04 mld więcej (+34,8%) niż przed rokiem. Praca 

eksploatacyjna osiągnęła wartość 1,73 mln pociągokilometrów, czyli o 0,04 mln więcej (+2,55%) 

niż rok wcześniej. Średnia odległość podróży pasażera przewoźnika w okresie wakacji to 55,5 km, czyli 

0,8 km więcej (+1,5%) niż przed rokiem. 

W okresie wakacji przewoźnik uruchomił łącznie 22,5 tys. pociągów. W porównaniu z rokiem 

wcześniej liczba pociągów wzrosła o 2,1 tys. (+10,1%). Wskaźnik punktualności Kolei Dolnośląskich 

osiągnął wartość 79,3 % i był o 9,6 punktu procentowego niższy niż w wakacje w 2021 r. Z ogółu 

uruchomionych przez tego przewoźnika w wakacje pociągów opóźnienie od 6 min odnotowało prawie 

4,7 tys. (20,7%). Z tego opóźnienia od 6 do 59 min 59 s stanowiły 20,2%, od 60 do 119 min 59 s – 0,4% 

uruchomionych pociągów, powyżej 120 min opóźniło się 16 pociągów tego przewoźnika, czyli 0,1%. 

Rys. 23. Udział pociągów punktualnych i opóźnionych w wybranych przedziałach czasowych 
na stacji końcowej w okresie lipiec–sierpień 2022 r. przewoźnika Koleje Dolnośląskie 

 

Od zaktualizowanego rozkładu jazdy 12 czerwca, po 22 latach na linię 285 łączącą Świdnicę z Sobótką 

i Wrocławiem powróciły regularne przewozy pasażerskie. Koleje Dolnośląskie na tej trasie uruchomiły 

osiem par pociągów. Dodatkowo od 2 lipca 2022 r. do składów z Wrocławia Głównego do Sobótki 

Zachodniej i Świdnicy Przedmieście zostały dołączone specjalne wagony KD Cyklo (umożliwiające 

przewóz do 38 rowerów).  

Od 29 kwietnia turyści zwiedzający Dolny Śląsk mogli skorzystać z oferty „Bilet 

zintegrowany”,  rozszerzonej o nowe relacje. Oferta uprawniała do podróżowania w ramach jednego 

biletu do kilku – jeszcze nieskomunikowanych kolejowo – atrakcyjnych lokalizacji w regionie, 

pokonując część trasy pociągiem, a część autobusem partnerskich przewoźników.  

W ramach oferty „Weekend z KD” możliwa była nieograniczona liczba przejazdów od godziny 18:00 

dnia roboczego poprzedzającego bezpośrednio następujące po sobie dni wolne od pracy, do godziny 

6:00 pierwszego dnia roboczego następującego po dniach wolnych. Cena biletu wg oferty wynosiła 

49 zł. Do biletów „Weekend z KD” na każdy dzień obowiązywania oferty istniała możliwość zakupu 

biletu na przewóz roweru w cenie 12 zł. 
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„Razem z KD” – to inna oferta tego przewoźnika przeznaczona dla małych grup (od 2 do 4 osób) 

podróżujących wspólnie w tej samej relacji na całej drodze przewozu. W ramach oferty koszt biletu 

dla pierwszej osoby był w cenie wg taryfy normalnej lub z zastosowaniem ulgi ustawowej, natomiast 

dla drugiej, trzeciej i czwartej osoby uwzględniał już taryfę RAZEM,  czyli kosztował ok. 30% mniej 

niż w cenie regularnej. 

4.7.  Koleje Wielkopolskie  

W czasie tegorocznych wakacji pociągi tego przewoźnika przewiozły ponad 2,1 mln pasażerów, 

co w zestawieniu z ubiegłym rokiem oznacza wzrost o 0,6 mln osób (+36,7%). Wzrosła również praca 

przewozowa – o 33,8% i wyniosła 0,09 mld pasażerokilometrów. Praca eksploatacyjna ukształtowała 

się na poziomie 1,4 mln pociągokilometrów – o 0,2 mln więcej (+15,73%) niż przed rokiem. Średnia 

odległość, jaką pasażer Kolei Wielkopolskich pokonał w wakacje to 42,7 km – o prawie 1 km mniej  

(-2,1%) niż przed rokiem. 

Ogółem w lipcu i sierpniu tego roku przewoźnik uruchomił 15,8 tys. pociągów – to o ponad 1,1 tys. 

więcej niż przed rokiem. Z ogółu uruchomionych w lipcu i sierpniu pociągów opóźnienie od 6 min 

odnotowało prawie 1,4 tys. (8,6%). W tym zakresie przewoźnik uzyskał punktualność za ten okres na 

poziomie 91,4% (w 2021 r. było to 91,6%). 

Rys. 24. Udział pociągów punktualnych i opóźnionych w wybranych przedziałach czasowych 
na stacji końcowej w okresie lipiec–sierpień 2022 r. przewoźnika Koleje Wielkopolskie 

 

Pasażerowie Kolei Wielkopolskich mieli możliwość skorzystania ze zintegrowanej z innymi 

przewoźnikami (POLREGIO, Kolei Dolnośląskich, Kolei Małopolskich i Arrivy) oferty: „Ty i Raz, Dwa, 

Trzy” – gdzie pierwsza osoba płaci za bilet jednorazowy wg taryfy normalnej lub z ulgą ustawową, dla 

pozostałych osób bilety są tańsze o ok. 30% od taryfy normalnej.  

4.8.  Warszawska Kolej Dojazdowa  

W lipcu i sierpniu tego roku z usług WKD skorzystało ponad 1 mln pasażerów, co wobec roku wcześniej 

oznacza o 0,2 mln osób więcej (+20,6%). W przypadku pracy przewozowej odnotowano wzrost 

o 15,4% rok do roku, natomiast w zakresie wskaźnika pracy eksploatacyjnej odnotowano spadek - o 

8,3% rok do roku. W okresie wakacji pasażer WKD podróżował średnio na odległość 14,9 km – to w 

porównaniu z rokiem wcześniej spadek o 0,7 km (-4,3%). Wpływ na ten spadek mogły mieć prace 
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torowe i zmiana organizacji ruchu, związana z wprowadzeniem na niektórych odcinkach autobusowej 

komunikacji zastępczej. 

W okresie wakacji pasażerowie WKD mogli skorzystać z oferty  „Przejazdy rodzinne” – corocznej 

oferty obowiązującej w okresie wakacji letnich w terminie od 24 czerwca  (piątek) od godz. 15:00 

do 31 sierpnia (środa) do godz. 24:00. Oferta dla grup od 2 do 5 osób, w tym mogły się znajdować 

co najwyżej dwie osoby dorosłe i co najmniej jedno dziecko poniżej 16 roku życia, podróżujące 

wspólnie pociągiem w tym samym terminie. W ramach oferty osoby dorosłe, nieposiadające 

indywidualnych uprawnień do przejazdów ulgowych, mogły nabyć bilet jednorazowy „tam” lub „tam 

i z powrotem” z ulgą handlową 50%. Dzieci podróżujące z osobą dorosłą w ramach oferty nabywały 

bilet jednorazowy „tam” lub „tam i powrót” na podstawie indywidulanych uprawnień do ulg 

ustawowych lub handlowych albo podróżowały na podstawie ważnego biletu okresowego11. 

4.9.  Łódzka Kolej Aglomeracyjna 

ŁKA w wakacje przewiozła 1,3 mln pasażerów, co w zestawieniu z rokiem wcześniej oznacza wzrost 

o 0,3 mln osób (+33,9%). W porównaniu z wakacjami 2021 r. wzrosły również inne parametry 

przewozowe tego przewoźnika: praca przewozowa – o 41,8% i praca eksploatacyjna – o 20,1%. 

W okresie letnim pasażer ŁKA podróżował średnio na odległość 33,3 km, czyli o prawie 2 km więcej niż 

przed rokiem (+5,9%). 

W lipcu i sierpniu 2022 r. przewoźnik uruchomił 13,4 tys. pociągów – w zestawieniu z rokiem wcześniej 

to o 2,1 tys. więcej (+18,6%).  

Z ogółu uruchomionych przez przewoźnika pociągów opóźnienie od 6 minuty odnotowało prawie 

1,8 tys. pociągów (13,2%), tym samym punktualność w okresie wakacji wyniosła 86,8% (w 2021 r. było 

to 92,8%). 

Rys. 25. Udział pociągów punktualnych i opóźnionych w wybranych przedziałach czasowych 
na stacji końcowej w okresie lipiec–sierpień 2022 r. przewoźnika Łódzka Kolej 
Aglomeracyjna 

 

                                                                            

11https://www.wkd.com.pl/images/aktualnosci/warunki_taryfowe_przejazdy_rodzinne_strona_www.pdf   
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Z początkiem lipca 2022 r. ruszyła akcja „Zajrzyj w Łódzkie z ŁKA”, której celem było zachęcenie 

pasażerów ŁKA do weekendowych podróży po województwie łódzkim, a także wsparcie instytucji 

w odbudowie ruchu turystycznego. Pasażerowie, którzy podróżowali pociągami ŁKA do Rogowa, 

Tomaszowa Mazowieckiego, Skierniewic i Łodzi, mogli skorzystać ze specjalnych ofert. Dla pasażerów 

posiadających ważny danego dnia bilet kolejowy ŁKA, komunikacja miejska była bezpłatna. Ponadto 

podróżni mogli skorzystać z atrakcyjnych zniżek (do 30%) na zakup biletów wstępu m.in. do Skansenu 

Rzeki Pilicy, Grot Nagórzyckich i Areny Lodowej. Tańsze o 15%  bilety były dostępne do zakupu 

również w przypadku skorzystania z atrakcji oferowanych przez Aquapark Fala w Łodzi. Aby otrzymać 

zniżkę wystarczyło w kasie okazać ważny danego dnia bilet ŁKA.  

4.10. Koleje Małopolskie 

W lipcu i sierpniu tego roku Koleje Małopolskie przewiozły 1,4 mln osób, wykonały pracę przewozową 

na poziomie 0,05 mld pasażerokilometrów, a eksploatacyjną w wysokości 0,52 mln 

pociągokilometrów. To w zestawieniu z rokiem wcześniej wzrost o 0,5 mln w liczbie pasażerów 

(+60,1%), o 0,01 mld (+38,6%) w pracy przewozowej i o 0,08 mln (+17,8%) w pracy eksploatacyjnej. 

W okresie wakacji pasażer Kolei Małopolskich podróżował średnio na odległość 39,2 km, czyli o ponad 

6 km mniej (-13,5%) niż rok wcześniej. 

W wakacje przewoźnik uruchomił ponad 11,3 tys. pociągów, co oznacza, że było ich o ponad 3,1 tys. 

więcej (+38%) niż rok wcześniej. Punktualność przewoźnika w miesiącach wakacyjnych osiągnęła 

wartość 91,4% – to wskaźnik wyższy o 8,4 punktu procentowego w zestawieniu z rokiem wcześniej, 

kiedy wyniósł on 83%. W okresie letnim opóźnienia od 60 min miało 0,1% uruchomionych pociągów 

(14 z 11,3 tys. ). 

Rys. 26. Udział pociągów punktualnych i opóźnionych w wybranych przedziałach czasowych 
na stacji końcowej w okresie lipiec–sierpień 2022 r. przewoźnika Koleje Małopolskie 

 

W wakacje Koleje Małopolskie uruchomiły połączenia na Podhale, do Krynicy-Zdroju 

oraz do Popradu. W relacji Kraków Główny – Zakopane w soboty, niedziele i dni wolne Koleje 

Małopolskie uruchomiły skład Luxtorpeda – łącznie 19 połączeń tej relacji. W weekendy o 7:02 

wyruszał pociąg z Jasła do Krynicy -Zdroju. Od 2 lipca do 28 sierpnia 2022 r. na tory wyjechało 

18 pociągów na tej trasie. Koleje Małopolskie we współpracy ze słowackim przewoźnikiem kolejowym 
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ZSSK realizowały połączenie z Muszyny do Popradu. Połączenie to w relacji Muszyna-Plavec było 

obsługiwane przez Koleje Małopolskie. Pociąg Beliansky Expres kursował 2 razy dziennie w soboty 

i niedziele o 9:59 i 17:56. W okresie od 25 czerwca do 28 sierpnia zostało uruchomionych łączenie 

40 pociągów tej relacji.  

27 sierpnia 2022 r. przewoźnik uruchomił również dodatkowy skład na Międzynarodowe Dni Wina 

w Jaśle w relacji Kraków Główny – Jasło. 

Koleje Małopolskie w ramach oferty „Odkrywaj Małopolskę” wprowadziły bilet, który miał na celu 

zachęcić turystów do skorzystania z usług tego przewoźnika. W ramach oferty trzydniowy bilet 

na okaziciela za 70 zł i siedmiodniowy za 140 zł uprawniał do nieograniczonej liczby przejazdów 

pociągami w tych terminach (z ważnością rozpoczynającą się w dniu zakupu). 

 Zestawienie wybranych połączeń wakacyjnych zrealizowanych przez Koleje Małopolskie 
(według Systemu Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej SEPE12) 

Nazwa handlowa 
pociągu 

Relacja Okres Częstotliwość Pociągi 
uruchomione  

Długość 
trasy w 

km 

Średnia 
prędkość 
pociągów  

Średni czas 
realizacji 

trasy 

% 
opóźnionych 

pociągów 
pow. 6 min 

Mediana 
opóźnień 

w min  

LUXTORPEDA Kraków Główny – 
Zakopane 

2.07-
28.08 

sobota i niedziela o 
07:01 

19 137,6 43,8 3h 12min 21,1% 9,5 

  Jasło – Krynica-
Zdrój 

2.07-
28.08 

soboty i niedziele o   
06:29 

18 137,8 45,7 3h 16,7% 10 

BELIANSKY EXPRESS 

 

Muszyna-Plavec 28.06-
28.08 

soboty i niedziele o 
09:59 i 17:56 

40 14,3 48,1 

 

18 min 12,5% 10 

MIĘDZYNARODOWE 
DNI WINA 

Kraków Główny – 
Jasło 

27.08 07:42 1 178,7 63,8 2h 30min 0,0% 0 

 

4.11. Arriva RP 

W lipcu i sierpniu 2022 r. przewoźnik ten obsłużył 0,4 mln pasażerów, wykonał pracę przewozową 

na poziomie 0,02 mld pasażerokilometrów i pracę eksploatacyjną na poziomie 0,42 mln 

pociągokilometrów. Średnia odległość przejazdu pociągami Arriva RP w wakacje wyniosła 51,4 km. 

Powyższe parametry w zestawieniu z rokiem wcześniej to wzrost o 0,1 mln w liczbie pasażerów 

(+32,2%), 0,01 mld w pracy przewozowej (+65,6%) i 0,17 mln w pracy eksploatacyjnej (+65,8%). Średnia 

odległość przejazdu pociągami tego przewoźnika zwiększyła się o ponad 10 km (+25,3%) w zestawieniu 

z rokiem wcześniej. 

W okresie wakacyjnym przewoźnik Arriva RP uruchomił 7,7 tys. pociągów – to o ponad 2,7 tys. więcej 

(+54,2%) niż w analogicznym okresie 2021 r. Wskaźnik punktualności Arriva RP za miesiące letnie 

wyniósł 91,8%, co jest wskaźnikiem nieznacznie niższym niż w 2021 r., kiedy to osiągnął wartość 96,1%. 

Z ogółu uruchomionych pociągów 0,6 tys. (7,6%) miało opóźnienie w przedziale od 6 min do 59 min 59 s, 

od  60 min do 119 min 59 s odnotowano opóźnienie 33 pociągów (0,4%), a dla 8 pociągów (0,1%) 

opóźnienie był 2 h. 

  

                                                                            

12 Dane nie uwzględniają wagonów bezpośrednich 
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Rys. 27. Udział pociągów punktualnych i opóźnionych w wybranych przedziałach czasowych 
na stacji końcowej w okresie lipiec–sierpień 2022r. przewoźnika Arriva RP 

 

Pasażerowie mieli możliwość skorzystania ze zintegrowanych z innymi przewoźnikami ofert: 

- Ty i raz, dwa, trzy – wspólna oferta POLREGIO, Kolei Dolnośląskich, Kolei Wielkopolskich 

i Kolei Małopolskich; 

- Bilet turystyczny – wspólna oferta POLREGIO, Kolei Śląskich, Kolei Wielkopolskich, Kolei 

Małopolskich i Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. 

5. Porównanie kosztów podróży pociągiem i samochodem 
Jednym z czynników wpływających na rekordową liczbę pasażerów kolei w trakcie tegorocznych 

wakacji była dużo wyższa cena paliwa w porównaniu do ubiegłego roku. W 2021 r. na początku lipca 

cena paliwa wzrosła do 5,50 zł za litr, a na początku lipca 2022 r. było to 7,61 zł, czyli przeciętnie prawie 

40% więcej niż przed rokiem13. 

Z drugiej strony wprowadzone przez przewoźników atrakcyjne oferty i promocje na bilety kolejowe 

miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów podróży w przypadku większej liczby osób. Dla rodzin 

z dziećmi czy dużych grup oferta przewoźników mogła być czynnikiem determinującym wybór kolei 

jako środka transportu na wakacje. W celu przeanalizowania, jak kształtował się koszt podróży 

pociągiem i samochodem, dokonano symulacji kosztów tych dwóch środków transportu na popularnej 

trasie wakacyjnej Warszawa – Ustka. Jako grupę docelową podróży przyjęto model rodziny 2+2. 

Koszt podróży samochodem  osobowym na trasie Warszawa – Ustka 

Najszybsza trasa z Warszawy do Ustki samochodem prowadzi przez drogi 7 i S7 i miejscowości Elbląg 

oraz Słupsk – jest to trasa o długości 482 km, którą można pokonać w ok. 6 godz.  

Na początku sezonu urlopowego średnia cena detaliczna benzyny Euro 95 na stacjach paliw w Polsce 

wynosiła 7,61 zł/litr. Przyjmując te założenia koszt pokonania analizowanej trasy samochodem 

osobowym kształtował się następująco:  

 

                                                                            

13 Źródło: https://www.bankier.pl/gospodarka/wskazniki-makroekonomiczne/eu-95-pol 
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Rys. 28.  Symulacja kosztów podróży samochodem z Warszawy do Ustki 

Parametry Dane Jednostka 

Dystans 482 km 

Spalanie (na 100 km) 7,5 litr 

Cena paliwa  7,61 zł 

Liczba osób 4 osób 

Średnia waga osoby 50 kg 

      

Obliczenia nie licząc osób 

Ilość spalonych litrów paliwa 36,15 

Koszt przejazdu  275,10 zł 

      

Obliczenia uwzględniające ciężar osób 

Ilość spalonych litrów paliwa 41,93 

Koszt przejazdu  319,12 zł 

W celu pokonania w okresie wakacyjnym 482 km trasy z Warszawy do Ustki samochodem osobowym 

4-osobową rodziną trzeba było liczyć się z wydatkiem na zakup benzyny rzędu 319,12 zł. 

W zestawieniu z wakacjami 2021 r. koszt ten był wyższy średnio o ok. 38%. Przy średniej cenie benzyny 

bezołowiowej 95 w lipcu 2021 r. na poziomie 5,50 zł analogiczna podróż na tej trasie generowałaby 

koszt paliwa w wysokości 230,62 zł (41,93 x 5,50=230,62). 

Koszt podróży pociągiem na trasie Warszawa – Ustka 

Przewoźnicy kolejowi przygotowali kilka ofert na trasie Warszawa – Ustka:  

Koleje Mazowieckie – od 25 czerwca do 31 sierpnia 2022 r. codziennie o 5:55 Koleje Mazowieckie 

uruchamiały połączenie Słoneczny z Warszawy Centralnej do Ustki – trasa 475,5 km była średnio 

pokonywana przez pociąg w 5h 30 min. 

Zgodnie z warunkami oferty specjalnej na przejazd pociągiem Słoneczny 14  koszt biletu wg taryfy 

normalnej w relacji Warszawa – Ustka (lub odwrotnie) wynosił 75 zł. Z uwzględnieniem ulgi ustawowej 

dla dzieci i młodzieży w wysokości 37% było to 47,25 zł. Tym samym całkowity koszt podróży 

dla rodziny 2+2 pociągiem Słoneczny z Warszawy do Ustki kształtował się następująco: 

2 osoby dorosłe – 150,00 zł 

2 dzieci – 94,50 zł 

Razem: 244,50 zł 

                                                                            

14 https://www.mazowieckie.com.pl/pl/pociag-sloneczny-i-sloneczny-bis-w-sezonie-letnim-2022. 
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PKP Intercity – od 3 lipca do 28 sierpnia br. w niedzielę o 6:28 z Warszawy Wschodniej do Ustki 

kursował pociąg IC Lazur. Według danych PKP PLK średni czas pokonania trasy zajmował 

przewoźnikowi ok. 6h 30min. 

Zgodnie z obowiązującym od 6 lipca 2022 r. cennikiem PKP Intercity cena bazowa 471 km trasy 

z Warszawy do Ustki pociągiem Intercity w II klasie to koszt 79 zł (w klasie I – 103,00 zł)15. 

W przypadku zakupu 2 biletów dla dorosłych i 2 dla dzieci/młodzieży ze zniżką 37% z  uwzględnieniem 

promocji „Taniej z bliskimi” (-30%) całkowity koszt podróży z Warszawy do Ustki dla rodziny 2+2 

kształtował następująco: 

2 osoby dorosłe – 110,60 zł 

2 dzieci – 69,70 zł 

Razem: 180,30 zł 

W tegoroczne wakacje podróż z Warszawy do Ustki w przypadku 4-osobowej rodziny pod względem 

kosztów była w dwóch prezentowanych wersjach tańsza pociągiem niż samochodem. W przypadku 

wyboru niedzielnego połączenia IC Lazur koszty były niższe o prawie 44%, natomiast wybierając 

codziennie kursujący pociąg Słoneczny podróż mogła być o ponad 23% tańsza niż samochodem. 

Dodatkowo połączeniem Kolei Mazowieckich trasę z Warszawy do Ustki można było pokonać szybciej 

niż samochodem. W kontekście sezonu urlopowego w 2021 r. podróż samochodem kosztowo była 

porównywalna do wyjazdu pociągiem, a nawet tańsza.  

  

                                                                            

15 https://www.intercity.pl/pl/site/bip/cennik.html. 
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6. Podsumowanie  
Tegoroczne wakacje przyniosły kolei rekordowe wyniki dotyczące liczby przewiezionych pasażerów. 

W przypadku wielu tras podróż koleją była bardziej atrakcyjna pod względem kosztów niż np. własnym 

samochodem. W zakresie kosztów podróży duży wpływ na nie miały również oferty specjalne 

przewoźników, uwzględniające podróżowanie np. w większej liczbie osób. Pozytywnym aspektem jest 

rozwój na przestrzeni ostatnich lat tzw. ofert zintegrowanych, gdzie w ramach jednego biletu 

na wybranych trasach możliwe jest przemieszczanie się pociągami różnych przewoźników. 

Dodatkowo coraz bardziej nowoczesne systemy sprzedaży biletów i ich dostępność w Internecie 

sprawiają, że zaplanowanie wakacyjnej podróży pociągiem zajmuje mniej czasu. 

Dość zróżnicowana siatka połączeń do miejscowości turystycznych, a w niektórych przypadkach 

krótszy czas przejazdu również przyczyniły się do większej liczby pasażerów kolei tego lata. 

W miesiącach letnich nad morze można było dojechać pociągiem z różnych regionów Polski. Pozostałe 

miejscowości turystyczne w kraju również miały swoje połączenia koleją, a na przestrzeni ostatnich lat 

przewoźnicy dbali o ich rozwój i promocję. W przyszłości, ze względu na prowadzone inwestycje 

infrastrukturalne i taborowe lista połączeń wakacyjnych może stać się jeszcze bardziej rozbudowana. 

W tym zakresie połączenia bezpośrednie do popularnych miejscowości turystycznych wydają się mieć 

duży potencjał rozwoju. 

W kontekście dużej frekwencji w pociągach nie należy również pomijać faktu, że z usług kolei 

w wakacje korzystali również obywatele Ukrainy. Według danych polskiej Straży Granicznej 

od początku trwającej w tym kraju wojny do lipca tego roku do Polski wjechało ponad 4,3 mln 

obywateli z tego kraju.  

Mówiąc o wyborze kolei jako środka transportu pierwszego wyboru nie należy pomijać jej 

ekologicznego wymiaru. Dla coraz większej grupy osób kwestie związane ze śladem węglowym mają 

wpływ na sposób podróżowania. A w tym kontekście kolej jest bezkonkurencyjna wobec 

alternatywnych środków transportu.  

Wszystkie te czynniki dowodzą, że kolej ma duży potencjał, aby w okresie letnich wakacji stawać się 

wiodącym środkiem transportu - zrównoważonym, ekologicznym, ekonomicznym, bezpiecznym 

i komfortowym. Z dużym prawdopodobieństwem czynniki, które determinowały znaczne 

zainteresowanie koleją w lipcu i sierpniu tego roku, będą aktualne i w przyszłym roku. Z doświadczeń 

zebranych z tegorocznych wakacji przewoźnicy powinni wyciągnąć stosowne wnioski, aby w kolejnym 

roku jeszcze w większym zakresie spełnić oczekiwania podróżnych. Coraz większa liczba pasażerów 

oznacza konieczność znacznego zwiększenia liczby taboru na bardziej nowoczesny i dostosowany 

do długich wakacyjnych tras.  

Rekordowe zainteresowanie usługami kolei w okresie letnim, w tym większa liczba uruchomionych 

połączeń na tle trwających modernizacji infrastruktury kolejowej, przyczyniło się do słabszych 

wyników punktualności w przypadku niektórych przewoźników. Pomimo że przyczyny opóźnień 

w większości przypadków nie są zależne od przewoźnika, to powodują one znaczny spadek oceny 

usług kolejowych wśród pasażerów, zwłaszcza pod kątem komfortu i przewidywalności oferty. Tym 

samym na to zagadnienie przewoźnicy i zarządcy infrastruktury powinni zwrócić szczególną uwagę. 

Oczywiste jest, że ze względu na specyfikę infrastruktury kolejowej na długiej wakacyjnej trasie 

całkowite wykluczenie wszystkich niekorzystnych zdarzeń może nie być osiągalne, jednak nie ulega 

wątpliwości, że poprawie powinna ulec kwestia organizacyjna wakacyjnych przewozów, a także 

system komunikacji z pasażerami. Z perspektywy pasażera sama redukcja kosztów nie wystarczy, aby 

kolej była konkurencyjna wobec alternatywnych środków transportu. Ważna jest również 

niezawodność i jakość usług.  
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7. Spis skrótów i pojęć 

Podmioty kolejowe 

1. Arriva RP lub Arriva - ARRIVA RP sp. z o.o. 

2. Ceske Drahy lub České dráhy - České dráhy a.s. 

3. Koleje Dolnośląskie - Koleje Dolnośląskie S.A. 

4. Koleje Małopolskie - „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. 

5. Koleje Mazowieckie lub KM - „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. Leo Express Global - Leo Express Global a.s. 

9. 
ŁKA lub Łódzka Kolej 

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

10. NKN Usługi Kolejowe - NKN Usługi Kolejowe sp. z o.o. 

11. PKP Intercity - „PKP INTERCITY” S.A.  

12. 
PKP SKM lub PKP 

SKM w Trójmieście 
- 

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście  

sp. z o.o. 

13. PKP PLK - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A 

14. POLREGIO - POLREGIO S.A. 

15. Railpolonia - Railpolonia sp. z o.o. 

16. Rail Polska - Rail Polska sp. z o.o. 

17. RegioJet - RegioJet a.s. 

18. 
SKM Warszawa lub SKM 

w Warszawie 
- Szybka Kolej Miejska sp. z o.o. 

19. SKPL Cargo - SKPL Cargo sp. z o.o. 

20. UBB - Usedomer Bäderbahn GmbH 

21. WKD - Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. 
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