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Monogra& a pt. „Metody i narzędzia oceny wykorzysta-
nia infrastruktury transportowej na przykładzie badań infra-
struktury kolejowej krajów Europy Środkowo-Wschodniej 
w latach 1989–2019” składa się z ośmiu rozdziałów poprze-
dzonych spisem treści, przedmową i wykazem podstawo-
wych de& nicji i pojęć.

Rozdział 1 ma charakter wprowadzenia w zagadnienie, 
koncentrując  się w  pierwszej kolejności na różnych spo-
sobach zde& niowania pojęć związanych z  infrastrukturą, 

w  tym z  infrastrukturą kolejową. Przedstawione zostały 
najbardziej charakterystyczne wzorce rozwoju infrastruk-
tury w relacji podaż – popyt, a także ich wpływ na rozwój 
i wzrost gospodarczy. System transportu kolejowego zde-
& niowano z wykorzystaniem teorii systemów. Jest on zali-
czany do klasy systemów wielkich i może być klasy& kowa-
ny ze względu na przedmiot przewozu (kolejowe przewozy 
pasażerskie i towarowe), a także ze względu na ich zasięg.

Na system transportu kolejowego składają się elementy 
strukturalne oraz elementy funkcjonalne (eksploatacyjne) 
wraz z występującymi pomiędzy nimi relacjami. Uwzględ-
niono również zagadnienie modelowania rozwoju infra-
struktury z  wykorzystaniem krzywej logistycznej pokazu-
jąc na konkretnych przykładach, że taki opis można trak-
tować jako pewne przybliżenie długotrwałych procesów 
rozbudowy sieci kolejowych (a także ich późniejszego re-
gresu). Odniesiono się także do określenia stanu infrastruk-
tury kolejowej rozumianego jako ogół jej cech w dowolnej 
chwili i będącego funkcją stanu jej elementów składowych. 
Szczególne znaczenie mają zmiany stanu infrastruktury za-
chodzące w  czasie, dlatego scharakteryzowano czynniki 
wpływające na zmienność stanu infrastruktury kolejowej 
w  odniesieniu do nawierzchni, obiektów inżynieryjnych 
i urządzeń sterowania ruchem kolejowym, a także sposoby 

Metody i narzędzia oceny wykorzystania infrastruktury transportowej 
na przykładzie badań infrastruktury kolejowej krajów 

Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1989–2019

Informacj  opracowa  Andrzej MASSEL1

W informacji scharakteryzowano monogra& ę naukową, opublikowaną w grudniu 2020 roku przez Wydawnictwo Naukowe 
Instytutu Kolejnictwa, poświęconą infrastrukturze kolejowej w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Bułgaria, 
Czechy, Polska, Rumunia, Słowacja, Węgry). Publikacja zawiera propozycje metod i narzędzi możliwych do zastosowania 
w ocenie wykorzystania infrastruktury transportowej, w tym metody taksonomiczne i Data Envelopment Analysis (DEA). 
Została przedstawiona nowa metoda analizy wykorzystania maksymalnej prędkości. Dla wielu metod znanych z innych 
dyscyplin naukowych (m.in. ekonomii, geogra& i społeczno-ekonomicznej, nauki o Ziemi i środowisku) wskazano nowe ob-
szary zastosowań. Na potrzeby badań infrastruktury kolejowej zde& niowano zbiór wskaźników eksploatacyjnych, popyto-
wych oraz podażowych. Wykazano podobieństwa i różnice występujące w zakresie stanu infrastruktury kolejowej i zmiany, 
jakim podlegała w okresie 1989−2019. Sposób wykorzystania infrastruktury kolejowej w poszczególnych krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej ukazuje efektywność sieci transportowych.

Słowa kluczowe: infrastruktura kolejowa, metody badawcze, zarządy kolei, koleje europejskie

1 Dr inż.; Instytut Kolejnictwa, Zastępca Dyrektora ds. Studiów i Projektów Badawczych p.o. Dyrektora; e-mail; amassel@ikolej.pl.

Streszczenie

INFORMACJE O PUBLIKACJACH



Prace Instytutu Kolejnictwa – Zeszyt 168 (2021)

Informacje o publikacjach 55

opisu tych zmian. Z punktu widzenia zarządzania każdą in-
frastrukturą, w tym także kolejową, niezwykle istotne zna-
czenie mają okresowe oceny jej stanu. W  celu określenia 
i wyboru najbardziej przydatnych wskaźników działalności, 
wydajności czy efektywności do oceny stanu infrastruktury 
kolejowej wskazano na potrzebę dokonania przeglądu me-
tod i wskaźników charakteryzujących inne duże infrastruk-
tury sieciowe.

Rozdział 2 stanowi charakterystykę głównych zagad-
nień badawczych, istotnych z punktu widzenia wykorzysta-
nia infrastruktury kolejowej. W odniesieniu do tych zagad-
nień przedstawiono propozycje metod możliwych do za-
stosowania w tego rodzaju badaniach. Rozdział rozpoczy-
na klasy& kacja prędkości w transporcie kolejowym. Bardzo 
ważnym zagadnieniem o  charakterze jakościowym, jest 
rzeczywiste wykorzystanie maksymalnych prędkości obo-
wiązujących na sieci kolejowej. Wynika to na przykład ze 
specjalnego raportu Europejskiego Trybunału Obrachun-
kowego, w którym przeanalizowano różne aspekty wyko-
rzystania infrastruktury kolei dużych prędkości w Europie, 
w tym także wykorzystanie prędkości. Ma ono istotne zna-
czenie gospodarcze, dlatego uznano za celowe szczegóło-
we zbadanie relacji między prędkościami maksymalnymi 
obowiązującymi na poszczególnych odcinkach sieci a śred-
nimi prędkościami osiąganymi przez pociągi na tych odcin-
kach z zastosowaniem opracowanej w tym celu metody ba-
dawczej. Dla wielu metod znanych z  innych dyscyplin na-
ukowych, w szczególności zaś z ekonomii, z geogra& i spo-
łeczno-ekonomicznej, a także z nauk o Ziemi i środowisku, 
wskazano nowe obszary zastosowań. W szczególności do-
tyczy to metod taksonomicznych, które zdaniem autora 
mogą być z powodzeniem użyte do porównywania pozio-
mu rozwoju infrastruktury kolejowej znajdującej się na te-
renie poszczególnych państw lub regionów.

Metody taksonomiczne pozwalają na uogólnienie wyni-
ków badań i analiz, które z kolei umożliwiają porównywanie 
i porządkowanie badanych sieci opisanych za pomocą wielu 
parametrów (wskaźników). W pierwszej kolejności wybiera-
na jest odpowiednia metoda, umożliwiająca hierarchizację 
obiektów badań (sieci kolejowych). Następnie, stosownie 
do cech badanych obiektów, zostaje opracowana miara syn-
tetyczna, zastępująca liczny zbiór atrybutów jedną zmien-
ną zagregowaną. Syntetyczna miara rozwoju infrastruktury 
została zaproponowana w rozdziale 7.2 monogra& i. Pogłę-
bione analizy efektywności w odniesieniu do infrastruktury 
wymagają zastosowania bardziej złożonych metod badaw-
czych. Jedną z takich metod, stosowaną w badaniach efek-
tywności różnych podmiotów gospodarczych, jednostek sa-
morządu terytorialnego lub usług publicznych, jest metoda 
Data Envelopment Analysis (DEA). W pracy przeanalizowano 
zastosowania metody DEA w badaniach efektywności wy-
korzystania infrastruktury kolejowej. Chodzi przy tym szcze-
gólnie o porównanie, jakie wyniki działalności, mierzone na 
przykład pracą eksploatacyjną wykonaną przez pociągi pa-
sażerskie i  towarowe, uzyskują różni zarządcy infrastruktu-
ry kolejowej, dysponujący sieciami kolejowymi o określonej 

długości i wyposażeniu technicznym (mierzonym na przy-
kład udziałem linii zelektry& kowanych). Inne zagadnienie 
badawcze, do którego może zostać wykorzystana metoda 
DEA, stanowi analiza zmian efektywności danego zarządcy 
infrastruktury w czasie oraz identy& kacja czynników deter-
minujących te zmiany.

Wykonany przez autora przegląd badań, w których do 
oceny efektywności w dziedzinie transportu wykorzystano 
różne modele DEA, wskazał na dużą przydatność tej meto-
dy i jej uniwersalność. Jednak analiza dotychczasowych pu-
blikacji ujawniła też luki w wiedzy, będące obszarami wy-
magającymi podjęcia badań. Pierwsza zidenty& kowana 
luka ma charakter geogra& czny. Zidenty& kowano brak ana-
liz wykorzystujących metodę DEA dotyczących transportu 
kolejowego w  państwach Europy Środkowo-Wschodniej. 
Druga stwierdzona luka wynika z  przekształceń organiza-
cyjnych kolei w całej Europie, jakie zaszły w rezultacie stop-
niowego wdrażania polityki kolejowej Unii Europejskiej. 
Brakuje analiz dotyczących efektywności działalności za-
rządców infrastruktury i  wiążących poszczególne ich klu-
czowe zasoby z wielkością wykonywanej pracy eksploata-
cyjnej. Trzeci obszar, co do którego występuje konieczność 
poszerzenia wiedzy, to obszar podstawowych danych, cha-
rakteryzujących działalność transportu kolejowego. Prak-
tycznie wszystkie dotychczasowe analizy bazowały jedy-
nie na danych UIC, istnieje więc potrzeba poszerzenia źró-
deł o dane urzędów statystycznych poszczególnych krajów, 
a także o dane pochodzące bezpośrednio od zarządców in-
frastruktury i od przewoźników kolejowych.

Poza opracowaniem nowych metod badawczych 
i wskazaniem nowych obszarów zastosowań dla metod ist-
niejących, na potrzeby badań efektywności wykorzystania 
transportu kolejowego i  jego infrastruktury zde& niowano 
obszerny zbiór wskaźników. Z jednej strony są to wskaźniki 
o charakterze technicznym, takie jak geogra& czna oraz de-
mogra& czna gęstość sieci kolejowej, procentowy udział li-
nii dwutorowych i wielotorowych, udział procentowy linii 
zelektry& kowanych, udział odcinków torów o maksymalnej 
prędkości większej od ustalonej wartości granicznej oraz 
inne wskaźniki. Zde& niowano także obszerną grupę wskaź-
ników eksploatacyjnych, popytowych oraz podażowych, 
które opracowano z wykorzystaniem teorii systemów i za-
pisano w postaci ujednoliconych kart opisu.

W rozdziale 3 szerzej scharakteryzowano obszar anali-
zy, czyli wybrane kraje Europy Środkowo-Wschodniej, to 
jest Bułgarię, Czechy, Polskę, Rumunię, Słowację oraz Wę-
gry. Uwzględniono przede wszystkim wpływ przemian, ja-
kie zaszły w tej części Europy po 1989 roku na gospodarkę 
i demogra& ę regionu. Przedstawiono zarówno zmiany war-
tości wskaźników PKB na 1 mieszkańca, jakie nastąpiły w la-
tach 1990−2018, jak i  zmiany wartości wskaźnika rozwoju 
społecznego HDI, stanowiącego główne narzędzie wyko-
rzystywane w  raportach o  rozwoju społecznym, publiko-
wanych corocznie przez ONZ. Zwrócono także uwagę na 
duże, w  większości negatywne zmiany liczebności popu-
lacji regionu, w  którym w  ciągu 30 lat sumaryczna liczba 
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mieszkańców zmniejszyła się o 6 milionów, do poziomu po-
nad 90 mln (2019 r.). Zasadniczą część rozdziału 3 stanowi 
ustrukturyzowany przegląd najważniejszych zagadnień do-
tyczących transportu kolejowego oraz jego infrastruktury 
w  analizowanej części Europy w  świetle dotychczasowych 
badań. W  pierwszej kolejności odniesiono  się do miejsca 
transportu kolejowego w  polityce transportowej poszcze-
gólnych krajów. Zauważalny był przy tym fakt, że na politykę 
transportową i na podejmowane działania znaczący wpływ 
miał stan poszczególnych dziedzin transportu w ostatnich 
latach gospodarki centralnie sterowanej. Przeanalizowa-
no liczne prace dotyczące adaptacji kolei Europy Środko-
wo-Wschodniej do nowych warunków gospodarczych oraz 
wpływu akcesji krajów tej części kontynentu do Unii Euro-
pejskiej na funkcjonowanie i rozwój transportu. W tym roz-
dziale odniesiono się także do celów i założeń polityki trans-
portowej Unii Europejskiej, a  także do tego, jak przebiega 
dostosowywanie głównych linii kolejowych w  krajach Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej do wymagań obowiązujących 
na sieci TEN-T. Uwzględniono także wpływ, jaki na wykorzy-
stanie infrastruktury kolejowej mają uwarunkowania zwią-
zane z ukształtowaniem geogra& cznym i stopniem rozwo-
ju infrastruktury konkurencyjnych w stosunku do kolei środ-
ków transportu. Z tego względu niezwykle istotna jest ana-
liza procesów rozwojowych infrastruktury drogowej oraz in-
frastruktury transportu lotniczego w krajach Europy Środko-
wo-Wschodniej. Przebiegały one niezwykle burzliwie, szcze-
gólnie po akcesji grupy analizowanych krajów do Unii Eu-
ropejskiej, kiedy zostały zrealizowane bardzo duże inwesty-
cje, umożliwiające nadrobienie wieloletnich zaległości infra-
strukturalnych, a w niektórych przypadkach wręcz wyprze-
dzające występujące obecnie potrzeby.

W rozdziale 4 zostały określone cele monogra& i, za-
kres analiz oraz podstawowe ich założenia. Cele empirycz-
ne monogra& i stanowiły podstawę zrealizowanych w toku 
jej przygotowania badań. Zostały one ukierunkowane na 
wypełnienie luk w wiedzy dotyczącej infrastruktury trans-
portu kolejowego krajów Europy Środkowo-Wschodniej 
wynikających z  przeglądu dotychczasowego stanu ba-
dań w poprzednim rozdziale. Jako najważniejsze cele em-
piryczne należy wskazać obiektywne przedstawienie po-
ziomu rozwoju infrastruktury kolejowej w  krajach Euro-
py Środkowo-Wschodniej i  zmian tego poziomu, jakie za-
istniały w okresie 30  lat od transformacji politycznej i go-
spodarczej w  1989 roku, a  także porównanie efektywno-
ści wykorzystania transportu kolejowego w  poszczegól-
nych krajach, a  w  szczególności wykorzystania infrastruk-
tury kolejowej. Zde& niowano również cele metodyczne, 
ukierunkowane na wypracowanie i  praktyczne zastoso-
wanie nowych metod badawczych, scharakteryzowanych 
w  rozdziale 2. Metody te są dostosowane do analizowa-
nych zagadnień. W celu jak najlepszego zrealizowania za-
dań monogra& i przyjęto założenie o jej interdyscyplinarno-
ści. Oznacza to, że w jak najszerszym zakresie wykorzystu-
je ona dorobek wielu dyscyplin naukowych mających zwią-
zek z  infrastrukturą kolejową. Ze względu na konieczność 

zachowania precyzji opisu geogra& cznego analizowane-
go obszaru przyjęto jednolite zasady używania nazw miej-
scowości, jednostek administracyjnych, regionów itp. Uza-
sadniono także dobór niezbędnych danych statystycz-
nych, a także scharakteryzowano ich najważniejsze źródła.

W rozdziale 5 scharakteryzowano procesy powstawa-
nia i  rozwoju sieci kolejowych w  krajach Europy Środkowo-
-Wschodniej. Uwzględniono fakt, że koleje te powstawały 
i  rozwijały  się pod rządami czterech dziewiętnastowiecz-
nych, wieloetnicznych imperiów: niemieckiego, habsbur-
skiego, otomańskiego i  carskiego. Rozwój poszczegól-
nych sieci przedstawiono według jednolitego schema-
tu. W  pierwszej kolejności zamieszczono krótki rys histo-
ryczny danej sieci, sięgając do lat, gdy powstawały pierw-
sze linie kolejowe (w niektórych krajach nastąpiło to jesz-
cze w pierwszej połowie XIX wieku). Następnie scharakte-
ryzowano wyposażenie techniczne i stan infrastruktury ko-
lejowej w 1989 roku, kiedy zostały zainicjowane fundamen-
talne zmiany warunków funkcjonowania całych gospoda-
rek, w tym także systemów transportowych. Opisano także 
problemy występujące na sieciach kolejowych w poszcze-
gólnych krajach po 1989 roku. W pierwszych latach były to 
w większości przypadków trudności związane z dostosowa-
niem się do zmniejszających się przewozów, a wkrótce po-
tem z brakiem środków na remonty i na bieżące utrzyma-
nie linii kolejowych. Jednak w  następnych latach, zwłasz-
cza po akcesji krajów regionu do Unii Europejskiej, nastę-
powało unowocześnianie infrastruktury i  dostosowywa-
nie jej do wymagań sieci transeuropejskich. Opisując kie-
runki inwestowania w  infrastrukturę kolejową starano  się 
uwypuklić cechy charakterystyczne działań podejmowa-
nych w poszczególnych krajach. Scharakteryzowano różne 
rodzaje inwestycji kolejowych, w tym duże projekty, zaini-
cjowane dzięki możliwości ich współ& nansowania ze środ-
ków Unii Europejskiej. Szczególną uwagę zwrócono na uzy-
skane dzięki inwestycjom efekty. W odniesieniu do wszyst-
kich analizowanych krajów, przegląd podsumowano po-
równaniem wartości podstawowych parametrów charakte-
ryzujących każdą z sieci według stanu na 1989 rok oraz na 
2019 rok (lub 2018 rok, zależnie od dostępności danych).

Tematem rozdziału 6 jest kompleksowa analiza infra-
struktury kolejowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej 
w  okresie 1989–2019. W  analizie wykorzystano wskaźni-
ki zde& niowane w rozdziale 2 pracy. Została ona wykona-
na w odniesieniu do zidenty& kowanych dziewięciu zasad-
niczych cech infrastruktury, za które uznano: gęstość sieci 
kolejowej, udział linii dwutorowych i  wielotorowych, sto-
pień elektry& kacji sieci, struktura prędkości maksymal-
nych, prędkości średnie (handlowe, techniczne, odcinko-
we), współczynnik wydłużenia kluczowych połączeń, struk-
tura dopuszczalnych nacisków osi, struktura maksymal-
nych długości składu, wyposażenie linii w system bezpiecz-
nej kontroli jazdy pociągu ETCS. Opisując poszczególne ce-
chy infrastruktury nie ograniczano się do podania danych 
statystycznych i wyznaczonych na ich podstawie wartości 
wskaźników, ale starano się szerzej pokazać wpływające na 
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nie uwarunkowania. Uczyniono tak na przykład w  odnie-
sieniu do udziału linii zelektry& kowanych, pokazując że był 
on odzwierciedleniem warunków gospodarczych i  struk-
tury sieci kolejowych poszczególnych krajów. Mniejszy niż 
w  innych krajach udział linii zelektry& kowanych na kole-
jach dawnej Czechosłowacji można wytłumaczyć bardzo 
dużą, największą we wszystkich analizowanych krajach, gę-
stością sieci kolejowej (10,25 km na 100 km2), czego konse-
kwencją był duży udział linii regionalnych o typowo lokal-
nym charakterze z reguły nie kwali& kujących się do elektry-
& kacji. Wyjaśnieniem relatywnie późnego rozpoczęcia elek-
try& kacji kolei w Rumunii był fakt posiadania przez ten kraj 
największych w całej Europie Środkowo-Wschodniej zaso-
bów ropy naftowej.

Szeroko przedstawiono także strukturę maksymal-
nych prędkości obowiązujących na liniach kolejowych we 
wszystkich analizowanych krajach według stanu na lata 
1989 i 2019. Pokazano również proces stopniowego zwięk-
szania prędkości na tych kolejach, zwracając uwagę, że hi-
storycznie miał on związek z  wprowadzaniem do eksplo-
atacji nowych generacji taboru, obecnie zaś wynika przede 
wszystkim z  realizacji dużych inwestycji modernizacyj-
nych. W monogra& i dość szczegółowo została potraktowa-
na analiza prędkości technicznych i handlowych. Brak do-
stępnych danych o średnich prędkościach handlowych po-
ciągów pasażerskich ze wszystkich krajów Europy Środ-
kowo-Wschodniej był motywacją do opracowania meto-
dy analizy ewolucji tych prędkości na podstawie zde& nio-
wanej próby badawczej. Za taką próbę przyjęto połączenia 
stolic poszczególnych państw tej części Europy ze wszyst-
kimi regionalnymi ośrodkami administracyjnymi. Poza 
prędkościami technicznymi i handlowymi, analizie podda-
no jeszcze jedną grupę prędkości średnich, to jest prędko-
ści odcinkowe (start-to-stop), których wartości, w opinii au-
tora, najlepiej oddają związek pomiędzy infrastrukturą ko-
lei a jej eksploatacją. Zestawiono po pięć wartości najwięk-
szych prędkości odcinkowych z każdego z analizowanych 
krajów według stanu na rok 1989 oraz 2019. W  celu oce-
ny stopnia dostosowania układu sieci kolejowych w  po-
szczególnych krajach Europy Środkowo-Wschodniej do 
obecnej struktury administracyjnej przeanalizowano odle-
głości linii kolejowych, łączących stolice krajów z siedziba-
mi władz jednostek administracyjnych najwyższego stop-
nia. Odległości te zestawiono z  odległościami w  linii pro-
stej oraz dla każdej relacji wyznaczono wartość współczyn-
nika wydłużenia trasy. Z analiz wynika, że najbardziej nie-
korzystnie ukształtowana jest sieć kolejowa Bułgarii, na 
której średnia wartość współczynnika wydłużenia trasy 
(w stosunku do odległości w linii prostej), dla połączeń ko-
lejowych So& i z miastami będącymi siedzibami obwodów, 
wynosi około 150% (1,50). Relatywnie dobrze wypada na 
tym tle układ połączeń stolicy z  miastami wojewódzkimi 
w Polsce (średnia wartość współczynnika wydłużenia oko-
ło 120%). Dane te potwierdzają występowanie licznych hi-
storycznych zaszłości powstałych w  szczególności na naj-
wcześniejszych etapach tworzenia sieci kolejowych, a więc 

jeszcze w XIX wieku. W większości przypadków ich przyczy-
ną była chęć zapewnienia połączeń kolejowych dla rozle-
głych obszarów tej części Europy, jednak przy minimaliza-
cji kosztów budowy. Te historyczne uwarunkowania spra-
wiają, że mimo realizacji przez poszczególne państwa in-
westycji kolejowych obejmujących budowę nowych odcin-
ków linii, obecny kształt sieci kolejowych krajów nie może 
być uznany za optymalny z punktu widzenia ich obecnych 
potrzeb społecznych i gospodarczych. Kwestię dopuszczal-
nych nacisków osi oraz maksymalnych długości składu po-
ciągu na analizowanych sieciach kolejowych przedstawio-
no w kontekście ich dostosowywania do wymagań między-
narodowych, wynikających z umowy europejskiej o głów-
nych międzynarodowych liniach kolejowych (AGC), a także 
z rozporządzenia nr 1315/2013, w którym zostały określone  
wymagania dla infrastruktury wchodzącej w skład transeu-
ropejskiej sieci transportowej.

Szeroko potraktowano zagadnienie dostosowywania 
sieci kolei krajów Europy Środkowo-Wschodniej do wyma-
gań interoperacyjności. Wzięto przy tym pod uwagę fakt, 
że najwięcej zmian w  stosunku do dotychczasowych roz-
wiązań technicznych i organizacyjnych wniosły specy& ka-
cje techniczne w zakresie sterowania, związane z wdraża-
niem Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejo-
wym (ERTMS). Z  tego względu uznano za konieczne, aby 
w  pierwszej kolejności ogólnie scharakteryzowć systemy 
oddziaływania tor – pojazd (systemy klasy B) stosowane 
dotychczas w  analizowanych krajach. Uwzględniono tak-
że ich rozpowszechnienie na poszczególnych sieciach ko-
lejowych, za miarę którego przyjęto udział linii wyposażo-
nych w systemy klasy B do całkowitej długości sieci. W kra-
jach Europy Środkowo-Wschodniej przejście na ERTMS ma 
szczególnie duże znaczenie, bowiem nowy system wią-
że się z dużą jakościową zmianą w stosunku do dotychcza-
sowych rozwiązań krajowych. Głównymi zaś przesłankami 
jak najszerszego zastosowania ERTMS w regionie są: popra-
wa bezpieczeństwa w  transporcie kolejowym, możliwość 
zwiększenia prędkości pociągów powyżej 160 km/h, zwięk-
szenie przepustowości oraz oszczędność energii. W mono-
gra& i szczegółowo opisano wdrażanie systemu ERTMS, któ-
re rozpoczęło  się na wiele lat przed akcesją krajów regio-
nu do UE (szczególnie dotyczyło to sieci kolejowej Węgier 
oraz Bułgarii). Przeanalizowano wdrożenie ERTMS według 
stanu na grudzień 2019 roku, uwzględniając łączne spełnie-
nie trzech następujących kryteriów:

system zabudowany, scerty& kowany i dopuszczony do 
eksploatacji przez właściwy organ (zezwolenie),
system udostępniony przewoźnikom przez zarządcę 
infrastruktury (w sprawozdaniu o stanie sieci) na okres 
obowiązywania rozkładu jazdy 2019/2020,
system rzeczywiście wykorzystywany przez rozkładowe 
pociągi.

Rozdział 7 przedstawia zastosowanie wybranych metod 
i narzędzi oceny, scharakteryzowanych w rozdziale 2, na po-
trzeby obszernych badań poziomu rozwoju infrastruktury 
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kolejowej w  krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz 
efektywności jej wykorzystania.

Uwzględniając zróżnicowanie geogra& czne, technicz-
ne i  eksploatacyjne infrastruktury kolejowej krajów Euro-
py Środkowo-Wschodniej uznano za celowe zastosowa-
nie w badaniach porównawczych poziomu rozwoju tej in-
frastruktury wielowymiarowej analizy porównawczej, na-
leżącej do grupy metod taksonomicznych, scharakteryzo-
wanej w rozdziale 2.5. Jako obiekt analizy przyjęto sieci ko-
lejowe w  sześciu rozpatrywanych krajach Europy Środko-
wo-Wschodniej w  dwóch przekrojach czasowych, to jest 
w  1989 roku oraz w  2019 roku. Zde& niowano pięciopara-
metryczną miarę syntetyczną rozwoju infrastruktury, któ-
rą określono jako IDM5 (Infrastructure Development Me-

asure). Dodatkowo zde& niowano także miarę rozszerzoną 
– ośmioparametryczną, którą oznaczono jako IDM8. Anali-
za przeprowadzona z wykorzystaniem tak określonej mia-
ry miała charakter statyczny (w zakresie poziomu i zróżni-
cowania wartości wskaźników) oraz dynamiczny, obejmu-
jący porównanie sytuacji infrastruktury w poszczególnych 
krajach w  latach 1989 i 2019. Ustalenie wartości wskaźni-
ka IDM5 dla wszystkich badanych sieci pozwoliło na ich 
zakwali& kowanie do jednej z  czterech grup rozwojowych 
(rozdział 7.2).

Do analizy wpływu układu geometrycznego linii kolejo-
wych w  Europie Środkowo-Wschodniej na możliwości ich 
modernizacji, zastosowana została autorska metoda bazu-
jąca na danych archiwalnych. Na podstawie historycznych 
danych statystycznych scharakteryzowano układy geome-
tryczne wybranych linii kolejowych w stanie początkowym 
(bezpośrednio po zbudowaniu). Charakterystyki układu 
geometrycznego poszczególnych linii przedstawiono gra-
& cznie w formie krzywych skumulowanych, w których osią 
poziomą jest krzywizna, osią pionową zaś – procentowy 
udział długości odcinków o  krzywiźnie mniejszej niż war-
tość na osi poziomej. Przedstawione krzywe można potrak-
tować jako analogię do krzywych uziarnienia, powszechnie 
stosowanych w  geotechnice do scharakteryzowania wła-
ściwości gruntów. Taka analiza miała na celu stwierdzenie, 
w jakim stopniu ten pierwotnie nadany układ geometrycz-
ny wpłynął na możliwości modernizacji linii oraz na pręd-
kości maksymalne obecnie uzyskiwane na poszczególnych 
odcinkach (rozdział 7.3).

Wykorzystanie maksymalnych prędkości obowiązują-
cych na liniach kolejowych w poszczególnych krajach regio-
nu przeanalizowano w rozdziale 7.4, opierając się na orygi-
nalnej metodzie badawczej opisanej w rozdziale 2.3. Analiza 
taka została wykonana dla rzeczywistych przebiegów pocią-
gów dalekobieżnych (pospiesznych i ekspresowych) z  sieci 
kolejowej Polski i Bułgarii z 1989 roku, a także dla analogicz-
nych danych ze wszystkich sześciu krajów regionu według 
stanu na 2019 rok. W każdym z opisanych przypadków wy-
znaczono wartości współczynnika wykorzystania prędkości 
Is. Największe wartości współczynników Is dotyczą pociągów 
najwyższych kategorii na kolejach w  Słowacji (EC, IC) oraz 
w Polsce (EIP). Średnie wartości Is dla tych pociągów wynoszą 

odpowiednio 0,868 w Słowacji oraz 0,834 w Polsce. Analizy 
korelacyjno-regresyjne wykazały, że dla badanych sieci kole-
jowych korelacja między średnią ważoną prędkością maksy-
malną V0max a prędkością odcinkową start-to-stop Vs jest do-
bra. Największa wartość współczynnika korelacji odnosi się 
do przypadku pociągów EIP w Polsce (r = 0,972) oraz EC/IC 
na terenie Słowacji (r = 0,900).

Wykorzystanie infrastruktury kolejowej w pracy eksplo-
atacyjnej oraz wykorzystanie transportu kolejowego przez 
jego ostatecznych użytkowników scharakteryzowano za 
pomocą zde& niowanych w  rozdziale 2.6 wskaźników eks-
ploatacyjnych, popytowych oraz podażowych (rozdział 7.5). 
Wyznaczono na przykład wartości wskaźnika wip (średnio-
dobowa liczba pociągokilometrów na 1 km linii) dla wszyst-
kich analizowanych sieci kolejowych w  okresie od 1989 
do 2018 roku. Wynika z nich, że w 1989 roku występowa-
ły stosunkowo niewielkie różnice pomiędzy krajami Europy 
Środkowo-Wschodniej w  zakresie stopnia wykorzystania 
infrastruktury kolejowej przez pociągi pasażerskie (od 21,8 
do 28,9 poc.km/km). Różnice te po prawie 30 latach uległy 
znacznemu zwiększeniu, bowiem wartość wskaźnika wip 
zawiera się obecnie w przedziale od 14,1 poc.km/km w Buł-
garii do 38,4 poc.km/km w Czechach. Porównano także wy-
korzystanie infrastruktury kolejowej wi (zarówno przez po-
ciągi pasażerskie, jak i towarowe) w krajach Europy Środko-
wo-Wschodniej z danymi dla całej Unii Europejskiej. Jedynie 
na sieci kolei Republiki Czeskiej praca eksploatacyjna przy-
padająca na 1 km linii (45 poc.km/km) okazała się minimal-
nie większa od średniej unijnej wynoszącej 44 poc.km/km.
W  zakresie wskaźników popytowych największe znacze-
nie ma wskaźnik wykorzystania kolei wk. Zbadano ewolu-
cję wartości tego wskaźnika dla wszystkich kolei Europy 
Środkowo-Wschodniej w  latach 1989–2018. W  2018 roku 
największe wykorzystanie transportu kolejowego dotyczy-
ło Republiki Czeskiej (17,9 podróży na 1 mieszkańca), Wę-
gier (15,3 podróży) oraz Słowacji (14,3). Wszystkie te warto-
ści były znacząco mniejsze niż w 1989 roku.

Wybrane aspekty efektywności wykorzystania infrastruk-
tury kolejowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej ba-
dano w  rozdziale 7.6. Na potrzeby tych analiz opracowa-
no modele DEA (Data Envelopment Analysis). W pierwszej 
kolejności tę metodę zastosowano do porównania efek-
tywności wykorzystania infrastruktury na kolejach euro-
pejskich według stanu na 1989 rok. Wykorzystano model 
DEA-CCR zorientowany na efekty (CCR-O). Funkcją celu 
w tego typu modelu jest maksymalizacja efektów przy sta-
łym poziomie nakładów, co odzwierciedla warunki infra-
struktury kolejowej. Jako zmienne wejściowe (nakłady) 
w tym modelu zostały przyjęte: długość eksploatowanych 
linii, a  także długość linii zelektry& kowanych (dwa nakła-
dy). Bezpośrednimi efektami działalności w odniesieniu do 
infrastruktury kolejowej (efektami wytworzonymi) są war-
tości pracy eksploatacyjnej wyrażone przebiegiem pocią-
gów pasażerskich oraz towarowych (dwa wyniki). Ponadto 
przyjęto, że badaniu miało podlegać 5 kolei z Europy Środ-
kowo-Wschodniej w okresie 5 lat, od 1985 do 1989 roku, 
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przez co liczba jednostek decyzyjnych uczestniczących 
w badaniu wyniosła 25. Analiza ta wykazała, że najinten-
sywniej użytkowana była infrastruktura kolejowa na tere-
nie ówczesnej Czechosłowacji, przy czym w  całym okre-
sie analizy, za wyjątkiem 1987 roku, koleje ČSD osiągały 
poziom efektywności technicznej równy 1,00, stanowiąc 
wzorzec (benchmark).

Na przykładzie sieci kolei czeskich przeanalizowano tak-
że długookresowe zmiany efektywności wykorzystania in-
frastruktury. W  badaniu, obejmującym okres od 1993 do 
2018 roku, zastosowano klasyczny model CCR zorientowa-
ny na efekty. Przyjęto w nim dwa nakłady (długość sieci oraz 
łączną liczbę pracowników w transporcie kolejowym) i dwa 
efekty (praca eksploatacyjna pociągów pasażerskich, praca 
eksploatacyjna pociągów towarowych). Zapewnienie po-
równywalności wyników efektywności wykorzystania infra-
struktury w  całym okresie analizy wymagało uwzględnie-
nia wszystkich pracowników kolejowych zatrudnionych za-
równo u zarządcy, jak i u przewoźników. Bardzo istotny jest 
fakt, że duży wzrost całkowitej pracy eksploatacyjnej, jaki 
nastąpił na kolejach czeskich w ciągu 25 lat ich funkcjono-
wania, został zrealizowany na praktycznie tej samej sieci ko-
lejowej. Znacząco zmniejszyła się natomiast liczba pracow-
ników kolejowych.

Analizie poddano również relacje zachodzące pomię-
dzy, wykonywaną na badanej infrastrukturze kolejowej, 
pracą eksploatacyjną a  zrealizowaną przez przewoźników 
kolejowych pracą przewozową i  zmiany, jakim podlega-
ły one w badanym okresie. W 1989 roku najbardziej efek-
tywnie była wykorzystywana praca eksploatacyjna realizo-
wana w ruchu pasażerskim na kolejach rumuńskich (CFR), 
dla których wskaźnik efektywności technicznej był równy 1. 
Koleje te stanowiły pod tym względem wzorzec, a fakt jest 
wytłumaczalny bardzo dużymi wartościami: średniej masy 
pociągu pasażerskiego (ponad 400 ton), a  także średniej 
liczby pasażerów przypadającej na pociąg (a często prze-
pełnieniem pociągów). Wyniki analogicznego badania wy-
korzystania pracy eksploatacyjnej w  ruchu pasażerskim 
w 2017 roku wskazują, że wzorcem stały się koleje w Polsce 
i w Słowacji. Pozostałe jednostki decyzyjne są (w świetle tej 
analizy DEA) nieefektywne.

Podsumowaniem monogra& i jest rozdział 8, zawierają-
cy wnioski z jej części empirycznej. W pierwszej kolejności 
zwrócono uwagę na różnice (ale też podobieństwa) wystę-
pujące w punkcie wyjścia, to jest w momencie rozpoczęcia 
transformacji krajów regionu w 1989 roku:
1) różnice dotyczące gęstości sieci kolejowych poszcze-

gólnych krajów, ich układu przestrzennego, a także cha-
rakterystyki układu geometrycznego linii kolejowych,

2) różnice w zakresie charakterystyki technicznej poszcze-
gólnych sieci (udział linii dwu- i wielotorowych, udział li-
nii zelektry& kowanych w całkowitej długości linii w kra-
jach regionu, wyposażenie techniczne infrastruktury),

3) duże trudności w  utrzymaniu prawidłowego stanu in-
frastruktury kolejowej (w warunkach realizowanych 
w  analizowanych krajach) bardzo dużych przewozów 

pasażerskich i towarowych w okresie bezpośrednio po-
przedzającym przełom 1989 roku,

4) duże dysproporcje w  rozwoju infrastruktury zarówno 
w skali całego regionu, jak i poszczególnych sieci kole-
jowych, których zakres geogra& czny, wyposażenie oraz 
stan techniczny były nieadekwatne w stosunku do ów-
czesnych potrzeb.

Po 1989 roku warunki społeczne i  gospodarcze, w  ja-
kich dotychczas funkcjonował transport kolejowy w  kra-
jach Europy Środkowo-Wschodniej, zaczęły ulegać dużym 
zmianom, przy czym sposób ich przeprowadzenia oraz 
tempo podlegały znacznym zróżnicowaniom w  skali ana-
lizowanego regionu. We wszystkich krajach tej części Euro-
py sytuacja & nansowa zarządów kolejowych uległa w krót-
kim czasie poważnemu pogorszeniu, przede wszystkim 
wskutek zmniejszenia wolumenu przewozów towarowych 
oraz pasażerskich, przekładającego się na spadek przycho-
dów z  podstawowej działalności, a  także wskutek ograni-
czenia dotychczasowych form wsparcia państwowego dla 
kolei (dotacji). Równocześnie koleje musiały znaleźć spo-
soby na stworzenie dla swoich użytkowników ofert kon-
kurencyjnych w  stosunku do innych środków transportu, 
przede wszystkim dla przejazdów samochodami osobowy-
mi oraz dla przewozów ładunków transportem drogowym. 
Z  tej konieczności konkurowania wyniknęły nowe wyma-
gania stawiane infrastrukturze kolejowej. Dostosowywanie 
infrastruktury transportu kolejowego do zmienionych wa-
runków było w poszczególnych krajach realizowane w bar-
dzo zróżnicowany sposób. Praktycznie na wszystkich kole-
jach tej części Europy pojawił  się zasadniczy dylemat do-
tyczący kierunku niezbędnych działań: czy w pierwszej ko-
lejności modernizować główne ciągi komunikacyjne, do-
stosowując je do wymagań określonych w umowach AGC 
i AGTC, czy przeciwdziałać rosnącym w skali sieci zaległo-
ściom w remontach i utrzymaniu. Wydaje się, że powyższy 
dylemat najlepiej został rozwiązany na kolejach czeskich. 
W  1993 roku, bezpośrednio po podziale Czechosłowacji 
na dwa odrębne podmioty prawa międzynarodowego i po 
utworzeniu odrębnego zarządu kolejowego (České dráhy), 
została podjęta modernizacja czterech korytarzy tranzyto-
wych, realizowana w sposób bardzo systematyczny aż do 
chwili obecnej. Równocześnie nie zaniedbano utrzymania 
pozostałej części sieci kolejowej, na której były i  są prze-
prowadzane liczne inwestycje o charakterze odtworzenio-
wym. W efekcie takiego miksu działań w okresie 1989–2019 
istotnie wzrosły prędkości maksymalne i prędkości handlo-
we pociągów, zwiększyło się również natężenie ruchu pa-
sażerskiego (największa w regionie liczba pociągokilome-
trów na 1 km linii).

Problemy wynikające z  pogarszającego  się w  szybkim 
tempie stanu infrastruktury dotyczyły przede wszystkim 
kolei w  Polsce, w  Rumunii oraz w  Bułgarii. We wszystkich 
tych krajach ograniczone zostały wydatki na utrzymanie 
i na remonty infrastruktury, czego skutkiem było stopnio-
we zmniejszanie prędkości maksymalnych na dużej części 
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sieci, a  także wprowadzanie punktowych i  odcinkowych 
ograniczeń prędkości, szczególnie pod koniec lat dziewięć-
dziesiątych XX wieku oraz w pierwszym dziesięcioleciu XXI 
wieku (do 2010 roku). Skutkami eksploatacyjnymi zmiany 
prędkości rozkładowych oraz licznych ograniczeń było wy-
dłużenie czasów przejazdów w  wielu ważnych relacjach, 
a  także zmniejszenie przepustowości niektórych szlaków. 
Stan infrastruktury na kolejach polskich uległ zasadniczej 
poprawie po 2010 roku w  wyniku koordynacji inwestycji 
modernizacyjnych, inwestycji odtworzeniowych (rewitali-
zacyjnych), a także zwiększonego zakresu remontów i prac 
utrzymaniowych. Proces poprawy stanu infrastruktury roz-
począł się również na kolejach rumuńskich, ale jego efek-
ty prawdopodobnie staną się odczuwalne dopiero po kil-
ku latach.

Jako syntetyczne podsumowanie efektów zmian, jakie 
nastąpiły na sieciach kolejowych w krajach Europy Środko-
wo-Wschodniej, jest analiza SWOT. Uwzględniono w  niej 
silne i  słabe strony infrastruktury kolejowej według stanu 
na 2019 rok. Analizę taką przeprowadzono dla każdego 
z krajów regionu.

Analizy wykonane przez autora monogra& i, wykaza-
ły duże zróżnicowanie wykorzystania infrastruktury kole-
jowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Różnice te 
występowały już w latach osiemdziesiątych, w ówczesnych 

warunkach społeczno-gospodarczych, ale w  ciągu 30 lat, 
jakie minęły od przełomu 1989 roku, uległy one powiększe-
niu. Najbardziej wzrosła intensywność użytkowania infra-
struktury kolejowej w Czechach.

Z przeprowadzonych badań, w tym także z wykorzysta-
nych materiałów archiwalnych, wynika wyraźnie, że infra-
struktura kolejowa jest trwałym elementem zagospodaro-
wania terenu i jest mało podatna na większe zmiany doty-
czące przebiegu historycznie ukształtowanych przebiegów 
tras. Jednym z  zasadniczych celów modernizacji istnieją-
cych linii kolejowych jest z  reguły zwiększenie prędkości 
jazdy pociągów (w przypadku linii sieci TEN-T jest to zazwy-
czaj 160 km/h). Osiągnięcie tego celu i zwiększenie prędko-
ści na całej długości trasy lub na znacznej jej części jest bar-
dzo trudne w przypadku odcinków linii kolejowych charak-
teryzujących się dużym udziałem łuków o stosunkowo ma-
łych promieniach.

W rozdziale 8 odniesiono się także do sformułowanych 
wcześniej hipotez badawczych. Trzy z tych hipotez zostały 
w całości potwierdzone, a jedna (dotycząca wykorzystania 
prędkości maksymalnych) – potwierdzona częściowo. Roz-
dział 8 zawiera także podsumowanie opracowanych i uży-
tych w monogra& i metod badawczych, a także wskazanie 
możliwych obszarów ich zastosowań. Pracę kończy wykaz 
bibliogra& czny obejmujący 490 pozycji.


