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Plan prezentacji

• Dotychczasowy przebieg elektryfikacji kolei w Polsce
• Plany w zakresie elektryfikacji linii
• Ocena celowości elektryfikacji 
• Rekomendacje dotyczące kryteriów eksploatacyjnych w 

analizach zasadności elektryfikacji odcinków linii
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Początki trakcji elektrycznej na PKP 1936-1937

Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe

• Elektryfikacja Warszawskiego Węzła Kolejowego:
– 15.12.1936 Warszawa – Otwock i Warszawa – Pruszków
– 22.05.1937 Pruszków – Grodzisk Maz.
– 06.09.1937 Grodzisk Maz. - Żyrardów
– 15.12.1937 Warszawa Wsch. – Mińsk Mazowiecki 3



Początki trakcji elektrycznej na PKP 1936-1937

• Obsługa ruchu podmiejskiego elektr. zespołami trakcyjnymi
– Konieczność przesiadania na stacjach Otwock, Żyrardów, Mińsk Maz. 

• Przeciąganie pociągów dalekobieżnych na odcinku Warszawa 
Wschodnia – Warszawa Zachodnia 
– Czas zmiany lokomotywy elektrycznej na parową – 6 minut
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Elektryfikacja sieci PKP w latach 1946-1995
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Lata Długość linii zelektr. 
[km]

Stan elektryfikacji
[km]

Średnie tempo
[km/rok]

1946 – 1950 152 152 30

1951 – 1955 333 485 67

1956 – 1960 541 1026 108

1961 – 1965 1201 2227 240

1966 – 1970 1645 3872 329

1971 – 1975 1716 5588 343

1976 – 1980 1280 6868 252

1981 – 1985 2034 8902 407

1986 - 1990 2485 11387 497

1991 - 1995 372 11613 74

Źródło: 50 lat elektryfikacji PKP, WKiŁ 1989
M. Pokrzycka. Elektryfikacja kolei: historia, teraźniejszość, perspektywy, 1999



Elektryfikacja sieci PKP w latach 1946-1995

• Największe tempo elektryfikacji w II połowie lat 80-tych XX 
wieku

• Praktyczne zatrzymanie procesu elektryfikacji linii kolejowych 
w Polsce w 1990 roku

• Ostatnie większe inwestycje elektryfikacyjne PKP w latach 
dziewięćdziesiątych XX wieku:
– Kłodzko – Międzylesie (05.1994)
– Elbląg – Bogaczewo – Olsztyn (12.1994)

6



Zakres elektryfikacji sieci kolejowej Polski

• Długość zelektryfikowanych linii PKP PLK: 11 795 km (2015)
• Długość wszystkich linii eksploatowanych: 18 510 km (2015)
• Udział linii zelektryfikowanych: 63,7%

• Istniejący zakres elektryfikacji sieci PKP Polskie Linie Kolejowe 
jest dość przypadkowy i nie może być uznany za optymalny. 

• Opracowany w latach osiemdziesiątych plan elektryfikacji 
obejmował dużo więcej linii kolejowych a jego realizacja 
została przerwana.

• Przynajmniej w przypadku kilku ciągów przewozowych, 
występują „wąskie gardła” w postaci braku elektryfikacji. 
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Udział linii zelektryfikowanych na Świecie (UIC)
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Udział linii zelektryfikowanych w Europie
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Projekty elektryfikacyjne – Wlk. Brytania 
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Projekty elektryfikacyjne – Węgry
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Procesy inwestycyjne w Polsce 
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Elektryfikacje linii wykonane w latach 2010-2017

• Elektryfikacje odcinków nowo zbudowanych linii oraz łącznic:
– nr 445 Warszawa Zachodnia – Warszawa Al. Jerozolimskie (3,4 km)
– nr 440 Warszawa Służewiec – Warszawa Lotnisko Chopina (2,0 km),
– nr 581 Świdnik – Świdnik Port Lotniczy (3,1 km)
– nr 436 Czerwieńsk Południe – Czerwieńsk Wschód (2,2 km),
– nr 118 Kraków Główny – Kraków Lotnisko (12,0km)
– nr 625 Sucha Beskidzka Północ – Sucha Beskidzka Południe (0,7 km)
– nr 624 Kraków Zabłocie – Kraków Bonarka (3,2 km)

• Elektryfikacje odcinków modernizowanych o nowym 
przebiegu:
– nr 17 Łódź Fabryczna – Łódź Widzew,
– nr 97 Stryszów – Zembrzyce – Sucha Beskidzka Północ (wokół zalewu 

Świnna Poręba) 
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Elektryfikacje linii wykonane w latach 2010-2017

14



Elektryfikacje linii w KPK do 2023 r. (lista podstawowa)

• Elektryfikacje nowych odcinków torów:
– tory aglomeracyjne Kraków Główny – Kraków Bieżanów,
– linia nr 202 na odc. Gdynia Chylonia – Lębork (- Słupsk),
– łącznica nr 582 Czarnca – Włoszczowa Północ. 

• Elektryfikacje odcinków linii istniejących:
– alternatywny ciąg transportowy Bydgoszcz – Trójmiasto (linia nr 201 na 

odc. Maksymilianowo – Gdynia oraz Glińcz – Kartuzy - Somonino)
– linia nr 38 na odcinku Ełk – Korsze,
– linia nr 278 i 274 na odcinku Węgliniec – Zgorzelec,
– linia nr 68 na odcinku Lublin – Stalowa Wola Rozwadów,
– linia nr 274 na odcinku Lubań Śląski – Zgorzelec wraz z łącznicą,
– linia nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki – Opoczno,
– Linia nr 71 Ocice – Rzeszów,
– Linia nr 409 Szczecin Gumieńce (- Tantow). 15



Elektryfikacje linii w KPK do 2023 r. (lista podstawowa)
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Projekty uwzględniające elektryfikację na etapie SW
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Ocena celowości elektryfikacji 

• W przeszłości przy ocenie celowości elektryfikacji stosowana 
tzw. „metoda progowa” 

• Przeprowadzenie rachunku ekonomicznego dla jednej lub 
kliku linii reprezentatywnych
– o przeciętnej strukturze przewozów, o średniosieciowym profilu i 

odległościach międzyprzystankowych, o średnich ciężarach pociągów i 
uzyskiwanych prędkościach.

• Dla tak określonej linii reprezentatywnej możliwe było 
określenie wielkości przewozów, powyżej której opłacalna była 
trakcja elektryczna

• Metody oceny wypracowane w COBiRTK (obecnie IK)
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Ocena celowości elektryfikacji 
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Źródło: 50 lat elektryfikacji PKP. WKiŁ 1989



Ocena celowości elektryfikacji

• Zmiana zasad funkcjonowania transportu kolejowego w 
wyniku wejścia w życie uregulowań unijnych, narzucających 
rozdzielenie zarządzania infrastrukturą od wykonywania 
przewozów (poczynając od 91/440/EWG)

• Konieczna zmiana podejścia do oceny inwestycji 
infrastrukturalnych na liniach kolejowych, w tym dla inwestycji 
elektryfikacyjnych

• Koszty i korzyści dla danej inwestycji powinny zostać określone 
dla poszczególnych interesariuszy:
– zarządcy infrastruktury,
– przewoźników kolejowych,
– organizatorów przewozów.
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Alternatywy dla elektryfikacji

• Rozwój technologii trakcji spalinowej
– zwiększenie sprawności,
– redukcja emisji spalin

• Rozwiązania hybrydowe – pojazdy elektryczne z modułem 
spalinowym

• Pojazdy elektryczne zasilane bateriami nowej generacji 
(akumulatorowe)
– Konieczność infrastruktury do ładowania baterii
– Zwiększona masa – zwiększone koszty dostępu do infrastruktury 

kolejowej
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Problemy związane ze zmianą trakcji

• Wszystkie punkty styku odcinków zelektryfikowanych i 
niezelektryfikowanych stanowią istotny problem 
eksploatacyjny dla przewoźników kolejowych ze względu na 
konieczność:
– zmiany pojazdu trakcyjnego (ruch pasażerski i towarowy)
– przesiadania pasażerów (ruch pasażerski)
– zapewnienia przez przewoźników obsługi rewidenckiej na stacjach 

zmiany trakcji 

• Wydłużenie czasu potrzebnego na zmianę lokomotywy 
elektrycznej na spalinową i odwrotnie:
– ok. 8-10 minut dla pojazdów dotychczas eksploatowanych
– ok. 20 minut dla pojazdów nowej generacji  
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Zmiana trakcji – wydłużone postoje

Przykład: stacja Łuków
• Zmiana lokomotywy EP07 

→ SU160  przy pociągach 
relacji Warszawa – Lublin

• Czasy postoju w rozkładzie 
jazdy od 11.06.17 
(nierealne): 
– 11-12 min W-wa – Lublin
– 12-14 min Lublin – W-wa

• Czasy postoju w rozkładzie 
jazdy od 3.09.17: 
– 20-21 min W-wa – Lublin
– 24-34 min Lublin – W-wa 23



Zmiana trakcji – wymuszone przesiadki

Przykład: stacja Węgliniec
• Konieczność przesiadania w 

relacji Wrocław – Zgorzelec i 
odwrotnie

• Dobowa liczba połączeń z 
przesiadaniem:
– 8 w relacji Wrocław - Zgorzelec
– 8 w relacji Zgorzelec - Wrocław

• Czas na przesiadkę w RJ od 
11.06.17: 
– 5-16 min (średnio 10,7 min)
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Problemy związane ze zmianą trakcji

• Z techniczno-eksploatacyjnego punktu widzenia idealnym 
rozwiązaniem byłaby jednolita trakcja na całej sieci
– całość sieci eksploatowana trakcją elektryczną,
– całość sieci eksploatowana trakcją spalinową.

• Analizy celowości elektryfikacji nie powinno się ograniczać do 
poszczególnych odcinków, ale rozpatrywać ją w odniesieniu do 
całej sieci kolejowej kraju lub regionu 

• Przy ustalaniu zakresu racjonalnej elektryfikacji konieczne 
unikanie zmiany trakcji na długości relacji pociągowych 
(wynikających z realnych potrzeb przewozowych)

• Elektryfikacja odcinka sieci może spowodować zerwanie relacji 
pociągów lub wymusić konieczność przesiadania
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Kryteria eksploatacyjne (1)

• Proponowany zestaw parametrów eksploatacyjnych dla 
potrzeb oceny inwestycji elektryfikacyjnych:
– Ogólna liczba pociągów na danym odcinku,
– Liczba pociągów bezpośrednich kursujących na zelektryfikowaną część 

sieci (z zelektryfikowanej części sieci)
– Liczba połączeń z przesiadaniem pomiędzy zelektryfikowaną i 

niezelektryfikowaną częścią sieci
– Średni czas postoju związanego ze zmianą lokomotywy ze spalinowej 

na spalinowa na elektryczną i odwrotnie
– Średni czas na przesiadanie pasażerów z pociągu spalinowego na 

elektryczny i odwrotnie
– Różnice czasów przejazdu trakcją spalinową i elektryczną dla 

wszystkich typów pociągów uruchamianych na odcinku i dla wszystkich 
układów postojów
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Kryteria eksploatacyjne (2)

• Proponowany zestaw parametrów eksploatacyjnych dla 
potrzeb oceny inwestycji elektryfikacyjnych:
– Zmiana średniodobowego przebiegu składu pociągu (pojazdu 

trakcyjnego) w wyniku elektryfikacji i ujednolicenia obsługi trakcyjnej)
– Zmiana kosztów przewoźnika kolejowego wskutek wyeliminowania 

zmian lokomotyw
– Zmiana kosztów przewoźnika kolejowego wskutek połączenia relacji 

pociągowych
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Konieczność analiz w skali sieciowej
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Wnioski

• Na kolejach polskich, po ponad 20-letniej przerwie, zostały 
podjęte duże projekty elektryfikacji linii kolejowych.

• Konieczne doskonalenie metod oceny efektywności inwestycji 
w zakresie elektryfikacji linii i uwzględnienia w nich 
perspektywy przewoźników kolejowych.

• Konieczne określenie docelowej sieci linii zelektryfikowanych. 
• Konieczne opracowanie wieloletniego programu elektryfikacji, 

powiązanego z programem modernizacji (i rehabilitacji)
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Perspektywy trakcji elektrycznej 
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