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Niemcy  61  71  96  27  28%  58% 108 1163  849  13682  547  

Francja  63  54  89  51  58%  38% 45 1328  557  13978 479  

Włochy  45  47  52  13  25%  56% 57 859  644  14316  643  

Hiszpania  15  16  27  15  56%  43% 31 580  255  8923  474  

Polska  50  26  19  1,4  7,5%  85% 58 500  462 6849  526  

Polska na tle trendów w przewozach pasażerskich  

Żr. Eurostat, 2016  



Układ przestrzenny Polski a główne linie kolejowe 

Cechy układu 

przestrzennego kraju: 

- policentryczność bez 

szczególnej dominacji 

ośrodka centralnego 

- gęstość zaludnienia 

rosnąca z kierunku 

wschodniego do 

zachodniego 



Pasma osadnicze, kierunki mobilności, węzły kolejowe 



Główne korytarze przewozów kolejowych 

pasażerskich w Polsce a sieć dróg głównych 



Zróżnicowanie gospodarcze w Polsce na tle linii 

kolejowych 



Czy integracja jest potrzebna? Rola transportu.   

Transport odgrywa kluczową rolę w osiągnięciu spójności wewnętrznej 

kraju: 

 Stymuluje przepływ ludzi i kapitału pomiędzy regionami 

 Umożliwia lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich i materialnych  

 Tworzy warunki dla osiągania korzyści wynikających z efektów skali. 

 Stwarza warunki do wyrównywania dysproporcji gospodarczych i 

społecznych pomiędzy regionami  

 

Warunki dla sieci transportowej  

 Powinna umożliwiać wielorakość bezpośrednich połączeń pomiędzy 

regionami. 

 Dostęp do sieci międzynarodowej dla regionów powinien być w miarę 

równomierny a układ krajowej sieci krajowej powinien to zapewnić.  

 



Koleje dużych prędkości a rozwój regionalny  

Koleje dużych 

prędkości

Krótki czas 

transportu

Rozwój handlu 

regionalnego

Niski koszt 

transportu

Transport na 

dużą skalę

Wysoka zdolność przepustowa 

umożliwia większą prędkośćSzybkość

Niski koszt 

czasu

Wysoka 

efektywność 

transportu

Koleje dużych prędkości

Rozpowszechnienie 

technologii dużych 

prędkości

Zwiększenie regionalnej 

dostępności

Wyposażenie dla kolei 

dużych prędkości

Klastry przemysłowe 

rozwiniętych technologii

Przepływ ludzi, logistyka, 

wymiana informacji, 

przepływ kapitału

Materiały, maszyny, 

energia elektryczna i stal

Dostosowanie 

i optymalizacja struktury 

przemysłowej

Ponad 80% wydatków inwestycyjnych 

dotyczy infrastruktury   

Źródło: [Ming Zhang, Qing Wu, Dianting Wu, Lin Zhao, Xi Liu, Analysis of the 

influence on regional economic development of high-speed railway 



Układy przestrzenne w innych krajach a linie kolejowe 
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Układy przestrzenne w innych krajach a linie kolejowe 

Korea  Płd. 

Japonia 



Układy przestrzenne w innych krajach a linie kolejowe 

Chiny + Tajwan 



Zasadnicze dokumenty strategiczne ponadregionalne 

w zakresie sieci transportowej  

Krajowe 

Uchwała nr 239/2011 Rady Ministrów z 13 

grudnia 2011 r.  

w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju 2030. 

Uchwała nr 105/2017  Rady Ministrów z dniu 

14 lutego 2017 r. 

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego 

Rozwoju Warszawa 2017 do roku 2020 (z 

perspektywą do 2030 r.). 

Uchwała Nr 276/2008 Rady Ministrów z 19 

grudnia 2008 r.  

w sprawie przyjęcia strategii ponadregionalnej 

„Programu budowy i uruchomienia przewozów 

kolejami dużych prędkości w Polsce”. 

Uchwała Nr 277/2008 Rady Ministrów z dnia 

19 grudnia 2008 r.  

w sprawie przyjęcia strategii ponadregionalnej 

„Master Planu dla transportu kolejowego w 

Polsce do 2030 roku”. 

Unijne 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 

Rady nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013  

w sprawie unijnych wytycznych dotyczących 

rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej. 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 

2013 r.  

ustanawiające instrument „Łącząc Europę”. 



Sieć TEN-T w Polsce 

Wg Rozp. UE 1315/2013 Wg Rozp. UE 1315/2013 i 1316/2013 z 

propozycją zmiany COM(2018) 438 final 

Sieć bazowa pasażerska na tle 

sieci kompleksowej 

Korytarze TEN-T NBS i BAC na tle 

sieci kompleksowej 



Co to jest dostępność transportowa? 

Dostępność – możliwość zajścia relacji pomiędzy co najmniej dwoma 

punktami.  

Dostępność czasowa – miernikiem jest czas potrzebny do przebycia 

pewnej przestrzeni. 

Częstotliwość - ilość dostępnych kursów w jednostce czasu pomiędzy 

wyznaczonymi punktami. 

Zmiany w dostępności - zmiany okresu czasu potrzebnego do przebycia 

pewnej przestrzeni / zmiany w częstotliwości zachodzenia relacji. 

 



Problem dostępności czasowej w innych krajach – 

przykład Francji: po otwarciu nowych linii LGV w 2017  



Wymagania rynkowe dla dostępności 

transportowej i konkurencyjności kolei 

Udziały rynkowe kolei 

oraz wolumen 

przewozów jest zależny 

od czasu podróży 
 



Czas podróży a efektywność ekonomiczna kolei 
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Opłaty za dostęp do infrastruktury Koszty pracy

Koszty zużycia energii Koszty utrzymania taboru

Koszty kapitału

Czas podróży a udziały rynkowe kolei w 

konkurencji z transportem lotniczym 
 

Źr. Pedro Miguel Cardoso Martins Network Manager, 

EUROCONTROL STATFOR HIGH-SPEED TRAIN 

MODEL RECALIBRATION Forecasting Air Transport 

Workshop, 7th October 2016, Cologne. 

Struktura bezpośrednich kosztów 
jednostkowych operatora w zależności od 
prędkości 
 

Źr. na podstawie Garcia A., Relationship between rail 

service operating direct costs and speed. Fundación 

Ferrocarriles Españoles, UIC, 2010. 



Główne korytarze przewozów kolejowych 

pasażerskich w Polsce po realizacji SOR (2017) i 

KZPK 2030 i TEN-T  

 Uchwała Rady Ministrów z dniu 14 lutego 2017 r. 

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 

roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.).  

 Uchwała nr 239/2011 Rady Ministrów z 13 grudnia 

2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji 

Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. 

 Uchwała Nr 276/2008 Rady Ministrów z 19 grudnia 

2008 r. w sprawie przyjęcia strategii ponadregionalnej 

„Programu budowy i uruchomienia przewozów 

kolejami dużych prędkości w Polsce”. 

 



Główne linie kolejowe dla przewozów pasażerskich w 

Polsce po realizacji SOR (2017), KZPK 2030 i TEN-T 

TEN-T 

2030/2050 

TEN-T 

2030/2050 

+ KPZK 2030 

Koncepcja 2040 

Źr. Kierunki rozwoju kolei dużych 

prędkości w Polsce (IK 2011) 



Szacunek dostępności transportowej w Polsce po 

realizacji SOR (2017), KZPK 2030 i TEN-T 

2023 2030 

> 2030 Koncepcja 

2040 



Przyjęte założenia i wyniki studiów wykonalności dla 

realizacji SOR (2017), KZPK 2030 i TEN-T 

 

 

 

 

 

 

 

 Na większości długości planowanych linii prędkość maksymalna 300 – 350 

km/h wg dostępnych technologii. 

 Różnica kosztów budowy linii pomiędzy v350 a v250 w terenie nizinnym jest 

znikoma (<5%) lub jej nie ma. Koszty taboru nowej generacji też różnią się dla 

tego zakresu prędkości do 5% (te same technologie produkcji). Skok 

technologiczny i kosztowy występuje przy prędkości powyżej 200 km/h. 

 Linie dużych prędkości jako akceleratory na głównych korytarzach 

transportowych. W pełni zintegrowane z liniami konwencjonalnymi w 

węzłach kolejowych i wykorzystywane na wybranych odcinkach dla 

szybkich przewozów regionalnych  

 Koncentracja głównych przewozów w oparciu o pasma osadnicze i 

regionalne węzły kolejowe. 

 Zastosowanie nowych technologii ma przynieść korzyści 

gospodarcze i rozwój nauki do poziomu światowego (casus Hiszpanii 

i Chin).  

 Nowe linie kolejowe mają zapewnić likwidację dotacji dla 

przewoźników dalekobieżnych – koleje dużych prędkości są 

dochodowe 



Zróżnicowanie gospodarcze w Polsce na tle linii 

kolejowych – scenariusze budowy nowych linii 

2030 > 2030 

Koncepcja 

2040 



Dostępność transportowa w aspekcie regionalnym – 

przykład Województwa Łódzkiego 

Województwo Łódzkie mimo, że 

jest położone w centrum Polski ma 

liczne braki w sieci kolejowej 

wynikające ze spuścizny XIX 

wieku. 

Największa luka transportowa to 

południowo-zachodnia część 

województwa ze 140 tys. 

mieszkańcami bez żadnych 

połączeń kolejowych z Łodzią.   

Obecnie wdrażany jest program 

rozwoju transportu kolejowego w 

województwie opracowany przy 

udziale Instytutu Kolejnictwa. Jego 

celem jest zwiększenie 

dostępności transportowej w skali 

całego regionu. 



2014  

2018. 

2025 

Poprawa dostępności transportowej Województwa 

Łódzkiego – efekty inwestycji 

Dotychczasowe inwestycje obejmowały:  

- zakup nowego i modernizację taboru 

- Inwestycje w modernizację linii, stacji i przystanków 

- utworzenie Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej  



Linie dużych prędkości a poprawa dostępności w 

regionach 
Modele wykorzystania linii dużych prędkości do 

obsługi regionów: 

 Budowa stacji bezpośrednio na linii w 

mniejszych miastach, w ich okolicy lub przy 

dużych węzłach komunikacyjnych (drogowych) 

 Uruchomienie kategorii pociągów dużej 

prędkości do obsługi mniejszych stacji  

 Wydłużenie relacji pociągów dużej prędkości 

poza linie dużej prędkości i włączenie do 

systemu mniejszych miast  

 Wykorzystanie odcinków linii dużej prędkości o 

dostatecznej zdolności przepustowej do ruchu 

pociągów regionalnych (a nawet 

aglomeracyjnych) w relacjach ekspresowych 

połączeń 

 Koncepcja wprowadzenia pociągów 

regionalnych polega na wykorzystaniu odcinków 

linii dużych prędkości wychodzących z dużych 

aglomeracji dla relacji regionalnych. Po 

przebyciu 50-100 km pociągi te opuszczałyby 

linie dużych prędkości i dalej korzystały z 

istniejących linii konwencjonalnych.   



Przykłady kdp dla regionu –  Dolny Śląsk i Górny Śląsk 

Dla linii kdp Wrocław –Praga 

Wariant przez Wałbrzych – Jelenia Górę i Liberec  Dla linii kdp Katowice - Ostrawa 

Dla obu linii przewidziany jest także 

międzynarodowy ruch towarowy 



Przykłady – Wielkopolska + Węzeł Ostrów/Kalisz 



Przykłady – region łódzki 

Możliwe relacje lokalne z wykorzystaniem linii kdp Efekty w poprawie dostępności 



Z Warszawy do Czas 

przejazdu 

Praga, Berlin 

 

3 – 3,5 godziny 

Wiedeń, Bratysława,  

Drezno, Wilno 

4 – 5 godzin 

Budapeszt, Moskwa 

 

5 – 6 godzin 

Program kdp w Czechach 

Dostępność transportowa w aspekcie międzynarodowym 

w oparciu o linie dużej prędkości TEN-T 



Źr. OSW 

47% pociągów i 75% wartości dóbr do Duisburg/Hamburg 

25% pociągów i 11% wartości dóbr do Łodzi/Warszawy 

Lider w przewozach i inwestor - PKP CARGO S.A. 

EU - Chiny 

Projektowanie sieci musi uwzględnić ruch 

towarowy na nowych szlakach 

TEN-T bazowa 

towarowa w Polsce 

na tle pozostałych 

linii TEN-T 



Wnioski 

 W planowaniu sieci transportowej można wykorzystywać zaawansowane 

badania w zakresie dostępności transportowej, efektywności ekonomicznej 

inwestycji i spodziewanych skutków społeczno-gospodarczych. 

 Przyszłe systemy transportowe powinny utrzymywać zrównoważona 

policentryczność układu osadniczego w Polsce. 

 Efektywny rozwój sieci transportowej możliwy jest wg współczesnych 

trendów z wykorzystaniem efektu multimodalności. 

 Badania w zakresie dostępności transportowej powinny obejmować nie 

tylko sieć krajową ale powinny być prowadzone na poziomie województw 

oraz na poziomie aglomeracji a nawet powiatów lub grup powiatów. 

Umożliwi to zdobycie wiedzy niezbędnej do zachowania spójności systemu 

krajowego z lokalnymi. 

 Ze względu na położenie geograficzne Polski możliwe jest kreowanie 

węzłów transportowych o charakterze globalnym współpracujących dla 

osiągnięcia efektu synergii.  
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