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Czy przewozy pasażerskie są 
satysfakcjonujące?

Transport in mld pas.-km km/inhabitant Travels
/inhabi

tant

Cars 
per 

1000 
inhabit

ants

1990 1995 2014 HSR
2014

HSR [%] With HSR Without
HSR

All
transport

Germany 61 71 89 24 27% 1097 691 13378 34,5 547 

France 63 54 86 50 58% 1297 544 14573 26,9 479 

Italy 45 47 50 13 25% 819 610 12797 643 

Spain 15 16 25 13 50% 538 269 8516 10,1 474 
Poland 50 26 15 0 0 394 394 5860 7,7 526 

Czechy 13,3 8,0 7,6 0 0 666 666 8538 16,0 460

Słowacja 1,4 0,6 0,6 0 0 111 111 1520 12,0 360

Węgry 3,4 1,1 0,9 0 0 214 214 2525 14,8 740

Trendy w przewozach pasażerskich
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Możliwości rozwoju przewozów 
pasażerskich

Modal split w transporcie

Country Railway Buses Tram
and
metro

UE 7,4 9,0 1,7
Germany 8,2 5,8 1,5
France 8,9 5,5 1,7
Italy 6,4 10,1 1,8
Spain 6,2 12,8 0,8
Poland 5,7 * 14,1 * 1,5
Czechy 7,8 16,7 9,5
Słowacja 7,3 15,1 0,7
Węgry 9,5 21,8 3,5

Density of 
network 

km of lines 
per 1000 km2

Percentage of 
electrified lines 

Germany 108,7 52,0%
Czech Republic 119,8 32,0%
Hungary 84,9 38,2%
Austria 60,2 69,7%
Slovakia 74,0 43,7% 
Poland 60,7 62,0% 

Gęstość sieci kolejowej
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Kolej i drogi w Polsce

Sieć kolejowa Sieć autostrad i dróg szybkiego ruchu 2025
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Czasy przejazdy koleją z Warszawy

Krajowe Zagraniczne
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Klasyfikacja rodzajów braków 
w sieci kolejowej

 Funkcjonalne o charakterze strukturalnym 

- np. brakujące połączenia, braki w elektryfikacji linii

 Jakościowe

- czasy przejazdu: zbyt długie i niekonkurencyjne w stosunku do 
innych środków transportu,

- brak zdolności przepustowej z powodu ruchu pasażerskiego 
(uniemożliwienie efektywnego prowadzenia przewozów 
towarowych)
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Czas podróży a efekty społeczno-
gospodarcze i konkurencyjność 
kolei 

Czas przejazdu Efekty społeczno-
gospdarcze

Wielkość przewozów, 
konkurencyjność kolei

Relacje Konkurencyjność 
kolei 

Do około 1,5 godziny Tworzy się między 
aglomeracyjny rynek 
pracy i usług generujący 
wzrost gospodarczy

Stosunkowo równomierne 
obciążenie pociągów 
przez cały dzień – możliwe 
podróże biznesowe w 
różnych porach dnia. 

Z Warszawy do 
największych miast 
Polski w promieniu 300 
km (m.in. Poznań, 
Wrocław, Kraków, 
Katowice, Łódź, Lublin, 
Białystok)

Bardzo wysoka 
konkurencyjność kolei, 
w niektórych relacjach 
bezkonkurencyjna

1,5 – około 3 godziny Tworzą się aktywne 
wielostronne powiązania 
gospodarcze

Możliwe podróże one-day-
trip szczególnie cenione w 
podróżach biznesowych.

Z miast zachodniej do 
miast wschodniej Polski 
(m.in. Poznań –
Lublin/Białystok, 
Wrocław – Białystok/ 
Lublin, Poznań –
Kraków)

Wysoka 
konkurencyjność kolei.

Powyżej 3 godzin W zależności od relacji 
powiązań gospodarczych i 
społecznych tworzą się 
przyjazne warunki dla 
zacieśnienia powiązań 
społeczno-gospodarczych

Wraz ze wzrostem czasu 
powyżej 3 godzin spada 
możliwość popytu 
generowanego 

Z Warszawy do miast w 
województwach 
przygranicznych (m.in. 
Szczecin, Zielona Góra, 
Jelenia Góra, Zgorzelec, 
Zakopane, Rzeszów, 
Olsztyn, Gdańsk)

Malejąca po 
przekroczeniu 3 godzin 
konkurencyjność kolei 
aż do bardzo małych 
udziałów rynkowych 
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Pożądane czasy podróży pomiędzy 
regionami Polski

Relacje pomiędzy 
przykładowymi 
ośrodkami o czasie 
przejazdu około 3 
godzin
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Kolej a gospodarka i rozwój 
społeczny

Kolej jako element gospodarki ma zapewnić:

 dostępność transportową regionów i spójność państwa

 dobre warunki dla eksportu, importu, tranzytu i rozwoju turystyki

 niski koszt transportu przy niskich kosztach zewnętrznych 

 efektywną kosztowo działalność przewoźników przy ograniczaniu 
subwencji dla nich

Innowacyjne inwestycje kolejowe są elementem poprawy 
koniunktury gospodarczej i rozwoju gospodarczego (przykłady 
Chiny, Francja, Hiszpania, Niemcy)
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Inwestycje kolejowe muszą być 
efektywne ekonomicznie 

Zapewnienie trwałości finansowej projektu wymaga spełnienia warunku: 

gdzie:
I – nakłady inwestycyjne
Ko – koszty utrzymania i eksploatacji linii kolejowej,
Od – wydatki związane z obsługą instrumentów dłużnych (kredyty 

inwestycyjne, kredyty obrotowe, linie kredytowe, obligacje itp.), w tym 
spłata rat kapitałowych i odsetek,

P – przychody z udostępniania linii kolejowych i urządzeń obsługi 
pociągów oraz z opłat dodatkowych,

D – suma dotacji na pokrycie nakładów inwestycyjnych, kosztów 
utrzymania i eksploatacji linii i innych, w tym dotacje z budżetu 
państwa oraz jednostek samorządu regionalnego i lokalnego, z 
funduszy Unii Europejskiej, z Funduszu Kolejowego

Id – środki pozyskane na rynku finansowym
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Charakter braków 
w sieci kolejowej w Polsce

 Niezrealizowane projekty Transeuropejskiej Sieci Transportowej 
(TEN-T), w tym linie dużej prędkości o charakterze 
międzynarodowym

 Linie krajowe, w tym linie o niskich parametrach technicznych  

 Linie regionalne w ramach województw 

 Braki linii w aglomeracjach uniemożliwiających utworzenie 
efektywnych systemów kolei aglomeracyjnych

 Braki linii i łącznic dla poprawy funkcjonalności sieci kolejowej, w 
tym w sytuacjach konieczności objazdów 
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Niezrealizowane jeszcze projekty 
Transeuropejskiej Sieci 
Transportowej – Rozp. UE 1315/2013 

Linia Stan zaawansowania prac Wymagania terminowe
Sieć bazowa

Nowa linia dużej prędkości Warszawa –
Łódź – Poznań/Wrocław

Ukończone studium wykonalności Realizacja do 2030 r.

Modernizacja linii Warszawa –
Katowice/Kraków do parametrów dla dużych 
prędkości

W trakcie częściowej realizacji (I etap 
200 km/h)

Realizacja do 2030 r.

Modernizacja linii Łódź – Opoczno z łącznicą 
do linii CMK

Ukończone studium wykonalności Realizacja do 2030 r.

Sieć kompleksowa
Nowa linia dużej prędkości Wrocław –
granica Państwa – Praga 

Ukończone wstępne studium 
wykonalności

Realizacja do 2050 r.

Nowa linia dużej prędkości Poznań – granica 
Państwa – Berlin 

Ukończone wstępne studium 
wykonalności

Realizacja do 2050 r.

Nowa linia dużej prędkości Katowice –
granica Państwa – Ostrawa    

Ukończone studium wykonalności Realizacja do 2050 r.

Nowa linia dużej prędkości Ełk – granica 
Państwa (część linii dużej prędkości Rail
Baltica)

Studium wykonalności w trakcie Realizacja do 2050 r.

Nowa linia konwencjonalna Kraków –
Tymbark granica Państwa (z częściową 
modernizacją istniejących linii)

Studium wykonalności w trakcie Realizacja do 2050 r.
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Pasażerska Towarowa

Sieć TEN-T w Polsce
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 Sieć z wykorzystaniem 
linii dużych prędkości 
obejmie wszystkie 
aglomeracje w Polsce 
i większość dużych miast

 Oddziaływanie 
(bezpośrednie i pośrednie) 
– ok. 18 mln mieszkańców

Sieć szybkich połączeń kolejowych 
w skali całego kraju
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Ewolucja korytarzy transportowych 
w Polsce
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Stan 2023 Z liniami dużych prędkości

Efekt kolei dużych prędkości 
dla poprawy dostępności transportowej
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Przykłady kluczowych braków 
w sieci krajowej dla przewozów 
dalekobieżnych
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Przykłady kluczowych braków 
w sieci regionalnej 
w Województwie Łódzkim
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