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INFORMACJE O PRACACH

1. Cel pracy

Współpraca z  przedstawicielami Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Lubelskiego, będącego organizato-
rem regionalnych przewozów kolejowych na terenie tego 
województwa, obejmowała merytoryczne wsparcie przy-
gotowania rocznego rozkładu jazdy pociągów 2014 / 2015. 
Przyjęto założenie, że rozkład jazdy powinien w  możliwie 
największym stopniu odpowiadać potrzebom przewozo-
wym mieszkańców, przy uwzględnieniu ograniczeń orga-
nizacyjnych, wynikających z  zasobów fi nansowych orga-
nizatora przewozów oraz zasobów taborowych przewoź-
nika realizującego przewozy. Dodatkowym kryterium było 
uzyskanie, w miarę możliwości, cyklicznego rozkładu jazdy 
pociągów lub regularnych odstępów pomiędzy pociągami 
odjeżdżającymi w danym kierunku oraz zapewnienie moż-
liwie dużej liczby skomunikowań pomiędzy pociągami.

2. Etapy pracy i jej zakres

Praca obejmowała następujące etapy:
 analiza potrzeb przewozowych mieszkańców woje-

wództwa lubelskiego,
 analiza rozkładu jazdy 2013 / 2014 w celu zidentyfi ko-

wania potrzebnych zmian,
 przygotowanie koncepcji rozkładu jazdy 2014 / 2015,
 udział w procesie konstrukcji rozkładu jazdy, realizowa-

nym przez zarządcę infrastruktury (PKP PLK S.A.),
 weryfi kacja końcowego rozkładu jazdy.

Ofertę przewozową przygotowano dla odcinków nastę-
pujących linii kolejowych:
 linia nr 2, odc. Łuków – Terespol,
 linia nr 7, odc. Dęblin – Dorohusk,
 linia nr 26, odc. Łuków – Dęblin,
 linia nr 31, odc. Parczew Kolejowa – Lublin Północny,
 linia nr 68, odc. Lublin – Stalowa Wola Rozwadów,
 linia nr 69, odc. Rejowiec – Hrebenne,
 linia nr 72, odc. Zawada – Zamość,
 linia nr 81, odc. Chełm – Włodawa;
 linia nr 581, odc. Świdnik – Lublin Airport.

3. Uzyskane wyniki

W trakcie opracowywania rozkładu jazdy stwierdzono, 
że:
1. Uzyskanie cyklicznego rozkładu jazdy na każdej z  wy-

branych linii kolejowych nie jest możliwe ze względu na:
 brak cyklicznego rozkładu jazdy pociągów daleko-

bieżnych,
 ograniczoną zdolność przepustową linii kolejowych, 

wymuszającą określone godziny kursowania pocią-
gów,

 nakładanie się zakładanych godzin kursowania po-
ciągów regionalnych na godziny kursowania pocią-
gów dalekobieżnych,

 konieczność zachowywania skomunikowań pocią-
gów bez nadmiernego, nieuzasadnionego wydłuża-
nia czasu postoju.

Doradztwo w procesie organizacji kolejowych przewozów osób w roku 2014 

– województwo lubelskie
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Streszczenie

Praca polegała na przygotowaniu i konsultowaniu rocznego rozkładu jazdy pociągów regionalnych w województwie lu-
belskim. Scharakteryzowano zakres pracy oraz jej etapy. Przytoczono przykład pokazujący różnice pomiędzy przygoto-
waną koncepcją rozkładu jazdy a rezultatem konstrukcji rzeczywistego rozkładu jazdy pociągów. Sformułowano wnioski 
wynikające z pracy oraz wskazówki dotyczące organizowania w przyszłych latach procesu przewozu osób w regionalnym 
transporcie kolejowym.
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2. Elementy cyklicznego rozkładu jazdy uzyskano na od-
cinku Lublin – Chełm, Lublin – Parczew i Lublin – Dęblin.

3. W przypadku oferty przewozowej w  kierunkach Par-
czew i  Szastarka, możliwości stacjonowania pociągów 
poza Lublinem ogranicza liczba dostępnego taboru 
spalinowego, wynikająca z  potrzeby odpowiedniego 
przeprowadzania procesu utrzymania pojazdów kolejo-
wych przez przewoźnika.

4. Na odcinku Lublin – Szastarka w znaczący sposób prze-
budowano ofertę względem pierwotnych założeń ze 
względu na kolizje z  pociągami dalekobieżnymi oraz 
bardzo ograniczoną zdolność przepustową odcinka li-
nii, spowodowaną zwłaszcza brakiem czynnej stacji Wil-
kołaz (zbyt długi szlak krytyczny).

Jako ilustrację wymienionych wniosków przedstawiono 
przykładowe sytuacje, z powodu których rozkład jazdy od-
biegał od pierwotnie przygotowanej koncepcji (tablica 1).

4. Przykładowy rozkład jazdy

W tablicach 2 i  3 przedstawiono przykładowy rozkład 
jazdy w na etapie koncepcyjnym oraz w wyniku konstrukcji 
rzeczywistego rozkładu jazdy.

5. Wnioski

1. Uzyskany rozkład jazdy powinien być dalej przebudo-
wywany w celu uzyskania cykliczności odjazdów, umoż-
liwiającej wdrożenie modelu skomunikowań na stacji 
Lublin.

2. Organizator przewozów powinien dążyć do zwiększenia 
wykonywanej pracy eksploatacyjnej, w celu zwiększenia 
liczby pociągów do minimum 8 par na każdej z linii kole-
jowych, bez zmniejszania poziomu oferty przewozowej 
na liniach, gdzie obecnie liczba pociągów jest większa. 

Tablica 1
Wykaz sytuacji w rozkładzie jazdy wymagających zmiany wcześniej przygotowanej koncepcji

L.p. Nr pociągu Godzina, stacja Problem Przyczyna

1 21300 5:03, Lublin Zbyt wczesny przyjazd (dowóz do pracy) Kolizja z pociągiem „Kiev Express” (przyjazd 
do Lublina 5:12)

2 22347 12:55, Lublin Zbyt wczesny przyjazd (dowóz do pracy na 
godzinę 14)

Kolizja z TLK, przyjazd poc. TLK 
z Bydgoszczy o godzinie 13:04

3 12307 17:45, Lublin Zbyt wczesny przyjazd (dowóz do pracy na 
godzinę 19)

Kolizja z TLK, przyjazdy pociągów TLK do 
stacji Lublin o godzinie 17:54 i 18:06

4 22300 7:55, Dęblin Zbyt późny dojazd do Dęblina Wyjazd z Lublina 6:40 po pociągu TLK do 
Szczecina (6:27)

5 21300 6:40, Dęblin Zbyt późny dojazd do Dęblina Wyjazd z Lublina 5:27 po pociągu „Kiev 
Express” do Warszawy (5:17)

6 11771 6:01 / 6:22, Biała 
Podlaska

Zbyt wczesny przyjazd do Białej Podlaskiej, 
postój 21 minut

Konieczność wyprzedzenia przez pociąg 
EC Frankfurt - Brest

7 12365 5:08, Biała Podlaska Zbyt wczesny odjazd pociągu
Konieczność dojazdu do stacji Lublin 
o godzinie 8:29 przed pociągiem TLK ze 
Szklarskiej Poręby (8:38)

10 22724 6:30, Lubartów
Relacja skrócona z Lubartowa zamiast 
z Parczewa – brak dojazdu z Parczewa do 
pracy i szkół na godzinę 8

Brak zgody operatora na stacjonowanie 
w nocy dwóch pojazdów w Parczewie

11 32404 / 22340 17:45/17:50, Lublin Zbyt wczesna godzina przyjazdu (dowóz 
do pracy na nocną 12-godzinną zmianę) Konieczność jazdy przed TLK z Rzeszowa.

12 23405 17:35, Lublin Zbyt późna godzina odjazdu Brak zdolności przepustowej 
o wcześniejszej porze

13 22409 19:33, Lublin Zbyt wczesna godzina odjazdu Brak możliwości innego krzyżowania 
pociągów

Źródło: Opracowanie własne
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Tablica 2
Koncepcja rozkładu jazdy pociągów na odcinku Lublin – Parczew Kolejowa

Źródło: Opracowanie własne

Tablica 3
Rzeczywisty rozkład jazdy pociągów na odcinku Lublin – Parczew Kolejowa

Źródło: Opracowanie własne
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Taka liczba par pociągów na mniej obciążonych liniach 
lokalnych (kierunki Dęblin – Łuków, Lublin – Parczew, 
Rejowiec – Zamość) umożliwiałaby zaspokojenie więk-
szości podstawowych potrzeb przewozowych (dowozy 
do pracy i  szkoły w dogodnych godzinach oraz późne 
kursy). Przy konstrukcji rozkładu jazdy zbyt mała liczba 
par pociągów jest istotnym ograniczeniem uniemożli-
wiającym stworzenie odpowiedniej do potrzeb oferty 
przewozowej.

3. Istotnym problemem przy konstrukcji rozkładu jazdy są 
ograniczenia infrastrukturalne na liniach jednotorowych, 
wynikające ze zbyt małej liczby posterunków ruchu 
umożliwiających krzyżowanie pociągów. Jest to szcze-
gólnie dotkliwe na odcinku Lublin – Kraśnik oraz na linii 
w  kierunku Parczewa. Problemem infrastrukturalnym 
jest też brak trzeciej krawędzi peronowej w Zawadzie (co 
ogranicza możliwości tworzenia skomunikowań w sezo-
nie kursowania pociągów do Bełżca i Jarosławia).

Informację opracowano na podstawie pracy pt. „Doradztwo w procesie organizacji kolejowych przewozów osób w roku 2014”; 
autor: mgr inż. Szymon Klemba, współpraca: inż. Paweł Pokora. Zakład Dróg Kolejowych i Przewozów IK, 2014 r.


