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Agenda 

• Metodyka badań dostępności oraz specyfika kolei  

• Polska kolej w europejskich badaniach dostępności 

• Kolej w badaniach ewaluacyjnych ex post i ex ante 
(WMDT II) 

• Kolej w badaniach dostępności transportem 
publicznym (MULTIMODAC) 

• Podsumowanie 



Wykorzystane projekty 

• Oszacowanie oczekiwanych rezultatów interwencji za pomocą miar 
dostępności transportowej dostosowanych do potrzeb dokumentów 
strategicznych i operacyjnych dotyczących perspektywy finansowej 2014-
2020. Badanie wykonane w IGiPZ PAN dla Ministerstwa Rozwoju 

• Monitoring spójności terytorialnej gmin w skali krajowej i 
międzynarodowej w latach 1995-2030 (w tym monitoring zmian 
dostępności w latach 2004-2006 i 2007-2013 oraz według zapisów KPZK 
2030); Projekt Ministerstwa Rozwoju Regionalnego  

• TRansport ACCessibility at regional/local scale and patterns in Europe 
(TRACC), Projekt Programu Unii Europejskiej ESPON II; partner wiodący: 
Spiekermann& Wegener Urban and Regional Research (S&W),  

• Rozwój infrastruktury transportowej a przesunięcia międzygałęziowe w 
przestrzeni Polski w latach 2000-2010; Projekt Narodowego Centrum 
Nauki 

• Multimodalna dostępność transportem publicznym na poziomie gminnym 
w Polsce; Projekt Narodowego Centrum Nauki 

• W prezentowanych badaniach uczestniczyli także: P.Śleszyński, 
R.Wisniewski, W.Pomianowski, S.Goliszek, M.Stępniak, K.Kowalczyk 

 

http://www.spiekermann-wegener.com/index.htm


Miary dostępności przestrzennej 

• Rozważamy dostępność przestrzenną (accessibility not 
availability, not affordability) 

• Mamy wiele definicji i miar dostępności (Hansen, 
Geurs i inni): 
• Dostępność rozumiana tradycyjnie (jako wyposażenie) 

• Dostępność czasowa (izochronowa), kumulatywna 

• Dostępność dzienna (do rynków pracy, między 
metropoliami) 

• Dostępność potencjałowa (możliwa do analizy w różnych 
skalach przestrzennych) 



Metody badania dostępności – dostępność 
potencjałowa 
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Ai – dostępność potencjałowa rejonu komunikacyjnego i,  
POPi – liczba ludności w rejonie komunikacyjnym i,  
POPj – liczba ludności w rejonie komunikacyjnym j położonym na terytorium Polski, 
POPz – liczba ludności w rejonie komunikacyjnym z leżącym poza terytorium Polski, 
tii– czas podróży/przewozu wewnętrznej(go) w rejonie komunikacyjnym i, 
tij– czas podróży/przewozu między rejonami komunikacyjnymi i oraz j, 
tiz– czas podróży/przewozu między rejonami komunikacyjnymi i oraz z  

Potencjał własny 
Potencjał wewnętrzny Potencjał zewnętrzny 

Źródło: Monitoring 
spójności 
terytorialnej…., 2012,  
autorzy: Rosik P., 
Komornicki T., Stępniak 
M., Pomianowski W. 



Definicja wskaźnika WMDT 

• Wskaźnik WMDT II (Wskaźnik Międzygałęziowej Dostępności 
Transportowej II) pokazuje sumę relacji transportowych 
między ośrodkami, regionami, przy czym każda relacja 
uwzględnia zarówno czas przejazdu między ośrodkami  A  i  B  
oraz  znaczenie (atrakcyjność) tych ośrodków w systemie 
transportowym (potencjał demograficzny, ekonomiczny lub 
inny).  

• Wskaźnik jest zbudowany w oparciu o model potencjału, dla 
którego atrakcyjność celu podróży/przewozu (ludność w 
transporcie osób oraz ludność i  PKB w transporcie towarów) 
maleje wraz z wydłużaniem się czasu podróży/przewozu.   

Wskaźnik dostępności  WMDT 
jest obliczany odrębnie dla gałęzi 

transportu na poziomach: 
gmin, powiatów, województw, 

makroregionów i kraju 

Jednostki  o  wyższej wielkości 
wskaźnika charakteryzuje wyższa 

dostępność 

Gałąź transportu Transport 
osobowy/pasażerski 

Transport towarowy Wskaźnik 
syntetyczny 
gałęziowy 

Wskaźnik 
syntetyczny 

międzygałęziowy 

Drogowy WDDT osobowy WDDT towarowy WDDT  

Kolejowy WKDT pasażerski WKDT towarowy WKDT  

Lotniczy WLDT    

Żegluga śródlądowa  WŻDT   

Wskaźnik 
syntetyczny 

WMDT pasażerski WMDT towarowy  WMDT 
syntetyczny 
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Specyfika kolei w badaniach dostępności 

• Możliwe różne poziomy analizy 
• Dostępność wg infrastruktury (prędkości techniczne PLK) 
• Dostępność wg prędkości w rozkładach jazdy  
• Dostępność wg rozkładów jazdy z uwzględnieniem 

częstotliwości kursów 

• Trudności w przeprowadzeniu ewaluacji ex ante (jakość 
wykazów planowanych inwestycji PLK, problem z 
przewidywaniem przyszłych rozkładów jazdy) 

• Problem multimodalności (kolej + samochód czy kolej + 
inny transport publiczny) 

• Określenie udziału kolei we wskaźnikach 
multimodalnych 



POLSKA SIEĆ KOLEJOWA W 
EUROPEJSKICH BADANIACH 
DOSTĘPNOŚCI 



Badania w sieci ESPON 
Projekt ESPON TRACC 

Spiekermann, K., Wegener, M., Květoň, V., 
Marada, M., Schürmann, C., Biosca, O., Ulied, 
Segui, A., Antikainen, H., Kotavaara, O., Rusanen, 
J., Bielańska, D., Fiorello, D., Komornicki, T., 
Rosik, P., Stępniak, M. (2015), TRACC Transport 
Accessibility at 
Regional/Local Scale and Patterns in Europe: Final 
Report, ESPON Applied Research 



Europa Bałtycka - Dostępność potencjałowa 
koleją w 2016  

Źródło: Komornicki, Spiekermann 2018 



Europa Bałtycka - Dostępność potencjałowa 
koleją zmiany 2006-2016  

Źródło: Komornicki, Spiekermann 2018 



Europa Bałtycka - Dostępność potencjałowa 
koleją w 2030  

Źródło: Komornicki, Spiekermann 2018 



Europa Bałtycka - Dostępność potencjałowa koleją 
zmiany 2016 -2030 

Źródło: Komornicki, Spiekermann 2018 



KOLEJ W BADANIACH 
EWALUACYJNYCH EX POST I EX ANTE 
(WMDT II) 



Wskaźnik dostępności kolejowej 
WKDT (pasażerski, towarowy, 
syntetyczny) - 2007.01.01 and 
2013.12.31 
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Wskaźnik dostępności 
kolejowej WKDT (pasażerski, 
towarowy, syntetyczny) – 
2023 

W transporcie kolejowym ze 
względu na ogólnie niższą 

dostępność większość działań 
podejmowanych do 2023 r. ma 

uzasadnienie i znacząco 
poprawia sytuację pod kątem 

redukcji peryferyjności.  

Efekt poprawy dostępności 
będzie miał charakter wyspowy 

i będzie dotyczył w zasadzie 
całego kraju, również Polski 

zachodniej i południowej, w tym 
obszarów granicznych.  
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Zmiana procentowa wskaźnika dostępności 
kolejowej WKDT (pasażerskiego, 
towarowego, syntetycznego) w latach  2007-
2015 oraz 2013-2023 

2007-2015 2013-2023 

Głównym beneficjentem wzrostu dostępności kolejowej 
w ujęciu względnym będą dotychczas relatywnie gorzej 

dostępne obszary peryferyjne 
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Zmiana procentowa wskaźnika dostępności kolejowej WKDT w wyniku inwestycji POIS 
(lewa mapa), POPW (środkowa mapa) and RPO (prawa mapa) w okresach programowania 
2007-2013 oraz 2014-2020 
 

2007-2013 

2014-2020 

Głównym źródłem poprawy 
dostępności będzie POIS 2014-
2020. Inwestycje podejmowane 

w ramach RPO i POPW są w 
dużej mierze komplementarne 

do działań POIS  
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Zmiana procentowa wskaźnika dostępności kolejowej WKDT w wyniku wszystkich 
inwestycji współfinansowanych przez Unię Europejską w okresach programowania 
2007-2013 i 2014-2020 oraz udział tych inwestycji w ogólnej zmianie WKDT 

2007-2013 

2014-2020 

Udział inwestycji 
współfinansowanych ze 

środków europejskich 2014-
2020 w poprawie dostępności 

jest znacznie wyższy niż w 
transporcie drogowym i dotyczy 

w zasadzie całej Polsk, przede 
wszystkim obszarów 

peryferyjnych 
19 



DOSTĘPNOŚĆ KOLEJOWA W 
TRANSPORCIE PUBLICZNYM 



Projekt TRACC (ESPON) - pierwsza próba obliczenia dostępności 
w Polsce transportem kolejowym na poziomie gminnym  
(transport indywidualny a publiczny) 



Projekt WMDT 2015 (WKDT 
jako niezależny wskaźnik) 

• WKDT – wskaźnik 
kolejowej dostępności 
transportowej 
• baza danych 

maksymalnych 
prędkości technicznych 
w  transporcie 
pasażerskim, 

• dojazd do stacji 
transportem 
indywidualnym (o 
niższych prędkościach 
niż dla WDDT), 

• brak uwzględnienia 
częstotliwości 
kursowania pociągów,  

• brak tras i częstotliwości 
pociągów 

TRACC 

WMDT 



Pełne sieci autobusowe 
 i kolejowe  
w Polsce 
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Sieć autobusowa 
(2015) 

Loty krajowe (2015) 

Aplikacja OGAM 
Multimodal 



IGiPZ PAN jest w posiadaniu pełnej bazy 
międzypowiatowych połączeń transportem 
autobusowym (na rok 2015) 



Efekt – możliwość analizy  
dostępności dla każdej gałęzi  
niezależnie oraz  
w ujęciu multimodalnym 

Samochód 
prywatny 

Transport 
publiczny – 
ujęciu 
multimodalne 

Gdzie transport publiczny jeszcze 
szczególnie atrakcyjny w relacji do 
transportu indywidualnego? 
Odp. aglomeracje i Polska płd-wsch.  



Różnice w dostępności 
między gałęziami (czas jako 
miara oporu przestrzeni) 

Autobus+kolej / Autobus. Wariant autobus = 100%.  

Podróże krótkie 

Podróże długie 

Autobus+kolej / Autobus. Wariant autobus = 100%.  

Autobus+kolej+samolot / Autobus+kolej. Wariant 
autobus+kolej = 100% 

DODANIE 
KOLEI 

DODANIE 
SAMOLOTU 

DODANIE 
KOLEI 



Przewidywane prędkości 
linii kolejowych w roku 
2030, uwzględniające 
inwestycje do roku 2023 
oraz zakresy 
planowanych obecnie 
prac przygotowawczych 
do perspektywy UE 
2021-2027 
 
 
Ministerstwo Infrastruktury, Strategia 
Zrównoważonego Rozwoju Transportu, 
2018 r. 

http://inforail.pl/kolej-do-cpk-w-trzech-etapach_more_107920.html 



Efekt „Y” 

• Procentowe 
zmiany 
dostępności w 
ujęciu 
przestrzennym 

• Różnicowanie 
wariantów dla 
poszczególnych 
obszarów (miast) 



„Y” - Symulowanie 
wpływu na dostępność 
zmian w częstotliwości 
kursowania pociągów 

Różnice procentowe w dostępności. Efekt wzrostu częstotliwości 
kursowania pociągów KDP z 10 na 15 w ciągu doby (wariant 10 
pociągów KDP = 100%) 

Różnice w poziomie dostępności. Efekt zmian 
częstotliwości kursowania pociągów KDP (0, 5, 
10, 15 w ciągu doby) dla wybranych gmin 



Przesunięcie modalne – 
transport indywidualny a 
kolejowy (liczba pociągów 
pasażerskich) 

2010 2005 

2015 (pojazdy)/2017 
(pociągi) 



Przesunięcie modalne – 
transport ciężarowy a kolejowy 
(liczba pociągów towarowych) 

2010 2005 

2015/2017 



Przesunięcie modalne w 
transporcie intermodalnym – 
transport ciężarowy a 
kolejowy (liczba pociągów 
intermodalnych) 

2010 2005 

2015/2017 



Podsumowanie 
• Zróżnicowania regionalne dostępności kolejowej są większe niż 

drogowej 

• Dynamika zmian wskaźników dyspersji wskazuje na opóźnienie rozwoju i 
modernizacji sieci kolejowej, względem drogowej.  

• Przy założeniu realizacji wszystkich planów powinny się one zacząć 
zmniejszać. W praktyce raczej nie stanie się tak w bieżącym okresie 
programowania 

• Badania dostępności dowodzą dużej roli rozwiązań intermodalnych i 
multimodalnych 

• Poprawa dostępności w transporcie publicznym musi oznaczać także 
interwencję w komunikacji autobusowej 

• Koncentracja ludności w dużych metropoliach powoduje, że 
lokalizowanie inwestycji na trasach do nich prowadzących jest bardziej 
efektywne z punktu widzenia poprawy wskaźników dostępności. 

• Polskie inwestycje kolejowe mają wpływ na dostępność innych krajów 
(także poza UE) 

• O efektach inwestycji kolejowych decydować będą także rozwiązania 
organizacyjne (konstrukcja rozkładów) 

• Badania dostępności w transporcie kolejowym wymagają lepszej 
współpracy podmiotów dysponujących odpowiednimi danymi 



Dziękujemy za uwagę 
rosik@twarda.pan.pl 

t.komorn@twarda.pan.pl 
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