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Warszawa, 18.01.2019

dr Jakub Majewski

Rola nowych linii kolejowych w poprawie 
dostępności regionów
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 starzejące się społeczeństwo

 „zero fatalites”, „zero emissions”…

 globalna konkurencja o korytarze transportowe i tranzyt

 spadek zapotrzebowania na towary tradycyjne, indywidualizacja potrzeb 

 ekonomia współdzielenia – m.in. w transporcie publicznym

 nowe technologie: samochody autonomiczne, drony, hyperloop

 internet rzeczy, cyfryzacja, kultura nanosekundy

Nowe wyzwania dla transportu
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Strategia rozwoju kolei
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Pomimo istotnych nakładów, kolej nie zaspokaja oczekiwań polskich pasażerów i gospodarki

 niski i spadający udział w przewozie towarów (spadek 2004-16 z 21% do 12%)

 stary tabor (średni wiek lokomotywy – ponad 30 lat)

 niska popularność podróży koleją (7,6 podróży na rok na mieszkańca, Podkarpacie 1,7)

 priorytet na „wydawanie pieniędzy” a nie osiąganie efektów

 likwidacja infrastruktury (34 km nowych linii: PKM, połączenia lotniskowe, łącznice w węzłach)

Efekty inwestycji w kolej w Polsce
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Obciążenie sieci kolejowej ruchem 
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Popularność kolei pasażerskiej w Europie – podróże na mieszkańca (szt.)
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Popularność kolei pasażerskiej w Europie – podróże na mieszkańca (km)
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Otoczenie kolei

Konkurencyjne gałęzie realizują śmiałe wizje rozwoju

Planowane nakłady Planowane efekty

Transport drogowy 200 mld zł do 2030 r. spójna sieć dróg ekspresowych i autostrad 
(ok. 7500 km)

Transport śródlądowy 70-120 mld zł do 2030 r. 2100 km żeglownych dróg wodnych (Odra, 
Dolna Wisła, Bug, połączenie E40)

Transport lotniczy 30-50 mld zł do 2027 r. nowe międzykontynentalne lotnisko dla 50 
do 100 mln pasażerów

Transport morski 20 mld zł do 2030 r. Centralny Port Morski, Port Gdynia 2030
przekop Mierzei Wiślanej
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 poprawa stanu infrastruktury kolejowej i zakupy taboru nie prowadzą do oczekiwanego 
wzrostu pracy przewozowej

 obawa przed skutkami otwarcia rynku powoduje, że kolej regionalna w większości 
województw traci pozycję i schodzi na margines 

 na rynku przewoźników pasażerskich nie na nowych podmiotów i inwestorów

 autostrady i drogi ekspresowe wypełniają się ruchem szybciej niż prognozowano, 
zmodernizowane linie kolejowe oraz zakupione pojazdy niekoniecznie

Efekty inwestycji w kolej w Polsce
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Wyrazista i ambitna wizja rozwoju

 stworzenie spójnej, ogólnodostępnej sieci kolejowej, odpowiadającej współczesnym 
potrzebom społeczno-ekonomicznym kraju

 wzrost udziałów kolei w praca przewozowej w perspektywie 2050 r.:

- towarowej 10,4% (2015)  16,6% (2030)  28,8% (2040)  35,0% (2050)

- pasażerskiej 5,2% (2015)  7,3% (2030)  11,8% (2040)  14,0% (2050)



19

Infrastruktura

 budowa ok. 4 tys. km nowych linii kolejowych, w tym:

─ do 2030 r. ok. 1,6 tys. km (w tym Kolei Dużych Prędkości, linie łączące stolice 
województw, ośrodki regionalne i turystyczne)

 dobudowa drugich i kolejnych torów (zwł. w aglomeracjach)

 modernizacja całej istniejącej sieci (ujednolicenie parametrów, długość pociągu) 

 elektryfikacja całej istniejącej sieci 

 zintegrowany system łączności i sterowania ruchem dla całej sieci

 uzupełnienie linii szerokotorowych
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Rynek przewozów pasażerskich

 wzrost zasięgu (nowe miejscowości i osiedla) 

 przywrócenie połączeń zlikwidowanych w latach 1980-2015

 zupełnie nowe relacje, radykalne skrócenie czasów jazdy

 2-3 krotne zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów (podwojenie dofinansowania)

 KDP jako podstawa konkurencji wzgl. lotnictwa i samochodów na autostradach 

 poprawa niezawodności i punktualności

 pełna integracja transportu publicznego – „wspólny bilet”, jednolita informacja

 radykalna poprawa efektywności systemu, wzmocnienie kontroli jakościowej
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Rynek przewozów towarowych

 wzrost zasięgu

 skrócenie relacji, poprawa przepustowości

 obniżenie o 50% stawek dostępu do infrastruktury (równolegle wzrost kosztów na drogach)

 ogólnodostępny terminal ładunkowy/intermodalny w każdym powiecie

 przejęcie tranzytu z dróg

 otwarcie na nowe ładunki – poszerzenie oferty, quasi PSC w przewozach rozproszonych, 
„short lines”

 obowiązek włączenia w system każdej bocznicy 

 powiązanie pozwoleń na inwestycje przemysłowe i logistyczne z dostępnością kolejową
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Budżet programu do 2050 r.

koszt 
[mln zł]

Łącznie 2020-2050
[mld zł]

Budowa nowych linii kolejowych 4000 km 35 za km 140,0 7,0 przez 20 lat

Elektryfikacja sieci kolejowej 7300 km 4 za km 29,2 2,9 przez 10 lat

Dobudowa drugich i kolejnych torów 3000 km 10 za km 30,0 1,5 przez 20 lat

Modernizacja brakującej części sieci kolejowej 9000 km 10 za km 90,0 4,5 przez 20 lat

Wyposażenie brakującej części sieci w ERTMS2 6000 km 0,5 za km 2,9 0,3 przez 10 lat

Budowa terminali intermodalnych 310 szt. 75 za szt. 23,3 2,3 przez 10 lat

Zapotrzebowanie na dotację do przew. pasaż. +100% 2 250/rok 67,5 2,3 przez 30 lat

Utrzymanie nowej sieci kolejowej 7000 km toru 0,2 za km/rok 31,5 1,1 przez 30 lat

Obniżenie opłat za dostęp do infrastruktury -50% 1 000/rok 30,0 1,0 przez 30 lat
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Model finansowania [mld zł]

przychód
[mln zł/km]

przychód
[mld zł/rok]

przychód
[mld zł/30 lat]

Aktualne przychody viaTOLL 3 600 km 0,45 - -
Dodatkowe przychody z dróg krajowych 15 000 km 0,45 6,8 204
Dodatkowe przychody z dróg wojewódzkich 28 500 km 0,11 3,2 96
Dodatkowe przychody z dróg powiatowych 126 500 km 0,03 3,6 108
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Model finansowania [mld zł]
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Korzyści dla społeczeństwa i gospodarki narodowej

 poprawa oferty dla pasażerów i nadawców ładunków

 budowa spójności terytorialnej Polski

 wzrost mobilności społeczeństwa, wyrównanie szans rozwojowych regionów

 stabilny portfel zamówień dla branży budowlanej

 rozwój firm taborowych i usług na rzecz kolei

 oszczędności energetyczne, spadek emisji w transporcie

 wzrost bezpieczeństwa w transporcie

 przyrost wysokiej jakości miejsc pracy 
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