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dr inż. Ignacy Góra 

Prezes 
Urzędu Transportu Kolejowego 

Szanowni Państwo, 

punktualność i pewność realizacji przewozów należą do kluczowych czynników funkcjonowania 
kolei. Jest to też ten aspekt funkcjonowania systemu kolejowego, który jest bardzo krytycznie 
oceniany przez pasażerów. W ankiecie przeprowadzonej przez Urząd Transportu Kolejowego 
w 2019 r. aż 48% spośród ponad 5 tys. respondentów źle i bardzo źle oceniło punktualność 
i niezawodność pociągów. Jednocześnie aż 72,5% ankietowanych wskazało, że czas podróży jest dla 
nich ważnym determinantem wyboru kolei. Takie wyniki wskazują jak ważne dla przewoźników 
i zarządców infrastruktury powinny być starania w celu poprawy punktualności. 

Opracowanie porusza wyłącznie kwestię opóźnień związanych z pociągami pasażerskimi, ale należy 
pamiętać, że punktualność i pewność realizacji przewozu jest również jedną z kluczowych kwestii 
w transporcie towarów. 

Dane od zarządców infrastruktury pozwalają na zbadanie jak kolej funkcjonuje w zakresie 
punktualności. System kolejowy jest złożony, dlatego również powody występowania opóźnień 
często są skomplikowane. W przygotowanym przez UTK opracowaniu zagadnienie punktualności 
zostało omówione kompleksowo, przedstawiono dane o przyczynach opóźnień u każdego 
z przewoźników, omówiono także kwestię odwołań pociągów. 

Transport kolejowy w ostatnich latach wielokrotnie był porównywany z transportem drogowym. 
Bez wątpienia kolej charakteryzuje się silnymi przewagami konkurencyjnymi, takimi jak wysoki 
poziom bezpieczeństwa i komfortu podróży, a na wielu trasach czas przejazdu. Epidemia 
koronawirusa spowodowała, że konieczne są działania, które pozwolą na odbudowę pozycji 
transportu publicznego. Nie może się to jednak odbywać z pominięciem kluczowego dla klientów 
kolei parametru jakim jest punktualność. Zapoznając się z danymi o opóźnieniach i odwołaniach 
pociągów, można odnieść wrażenie, że poziom odpowiedzialności za ofertę przewozową wciąż 
nie jest w pełni satysfakcjonujący. Uważam, że wiele zdarzeń, które negatywnie odbijają się 
na wizerunku kolei można wyeliminować. 

Jestem przekonany, że raport, który oddaję w Państwa ręce pozwoli lepiej zrozumieć przyczyny 
opóźnień i odwołań pociągów i ich wpływ na funkcjonowanie przewozów pasażerskich w Polsce 
oraz podjąć działania naprawcze. Celem zawartych w nim konkluzji zaś nie jest krytyka, 
ale propozycja dialogu i wypracowania nowych rozwiązań. 

Z wyrazami szacunku 
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Podstawowe dane o punktualności 

1. Podstawowe dane o punktualności pociągów pasażerskich  

Kolejowi przewoźnicy pasażerscy w 2019 r. uruchomili ponad 1,7 miliona pociągów 
pasażerskich, z czego 1,3 miliona dotarła punktualnie do stacji przeznaczenia. Zatem średnio 

każdego dnia uruchamiano ponad 4 700 pociągów pasażerskich, z czego prawie 3 700 
dojeżdżało punktualnie. W uproszczeniu należy przyjąć, że 1/5 uruchomionych 

w tym okresie pociągów zmagała się na trasie przejazdu z trudnościami, które w bezpośredni 
lub pośredni sposób uniemożliwiała dojazd do stacji końcowej zgodnie z rozkładem jazdy. 

W 2019 r. Urząd Transportu Kolejowego zmodyfikował zakres oraz sposób prezentacji 
danych, w tym również sposób przyjmowania współczynnika punktualności na przybyciu. 

Próg punktualności określony na poziomie 5 min liczony jest jako 5 min i 59 s. Zatem za pociąg 
opóźniony uznawany jest taki, który doznał opóźnienia od 6 min. Zastosowana metoda jest 

zgodna z rozliczeniami rekompensaty za opóźnienia pomiędzy zarządcą infrastruktury 
kolejowej a pasażerskimi przewoźnikami kolejowymi, a także stosowana jest w wielu krajach 

Unii Europejskiej. 

Najlepszym miesiącem 2019 r. pod względem punktualności pociągów był luty. Wtedy 

punktualność na przybyciu kształtowała się na poziomie 94,3%, natomiast najniższy poziom 
punktualności odnotowano w październiku – 89,5%. W ciągu roku zauważalny był również 

stały spadek punktualności na przybyciu. Różnica między I a IV kwartałem wynosi 
1,3 pkt procentowego. Na niską wartość współczynnika w IV kwartale 2019 r. największy 

wpływ miały m.in. zdarzenia związane z uszkodzeniami urządzeń sterowania ruchem 
kolejowym. Dane przekazywane przez zarządców infrastruktury dotyczą 20  przewoźników, 

w tym obejmują również ruch tranzytowy przewoźników ODEG oraz České Dráhy.   

 

Rys. 1. Punktualność na przybyciu w 2019 r. (przy opóźnieniach powyżej 5 min i 59 s) 
w podziale kwartalnym 
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Rys. 2. Punktualność na przybyciu w poszczególnych miesiącach 2019 r. (przy opóźnieniach powyżej 
5 min i 59 sekund) w podziale miesięcznym 

 

Rys. 3. Liczba pociągów uruchomionych, punktualnych oraz opóźnionych w 2019 r. 

 

Jednym z czynników mogących wpływać na punktualność jest liczba uruchomionych 
pociągów. W lipcu oraz sierpniu zauważalny jest wakacyjny szczyt przewozowy. Najwięcej 

pociągów pasażerskich uruchomiono w lipcu (ponad 151 tys.) oraz sierpniu (niemal 150 tys.), 
zaś najmniej w lutym (niespełna 133 tys.).  

Długość miesiąca ma wpływ na liczbę uruchomionych pociągów w danym miesiącu. Dlatego 
istotny jest również parametr średniej liczby uruchomionych pociągów na dzień. Wartość 

dla lutego w tym przypadku wynosiła 4 743, co oznacza taką samą wartość 
jak w październiku. Pomimo niskiej liczby pociągów w lutym, średnio na dzień uruchamiano 

w tym miesiącu więcej pociągów niż w pozostałych miesiącach (nie licząc lipca oraz sierpnia). 
Wyższa średnia liczba uruchomionych pociągów w lutym ma związek z dodatkowymi 

składami w trakcie ferii zimowych. 
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Podstawowe dane o punktualności 

Rys. 4. Średnia liczba uruchomionych pociągów w przeliczeniu na dni poszczególnych miesięcy 

 

Punktualność pociągów pasażerskich stanowi jeden z kluczowych elementów oceny jakości 

usług kolei z punktu widzenia jej klientów. Dążenie do minimalizacji problemów 
wynikających z opóźnień jest niezbędne, aby kolej była postrzegana jako atrakcyjna 

alternatywa dla transportu drogowego.  

W przypadku opóźnień przekraczających 60 min pasażerom przysługują rekompensaty– 

wynika to z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1371/2007. 
Przepis ten obowiązuje wyłącznie w odniesieniu do opóźnień krajowych pociągów 

dalekobieżnych oraz wszystkich międzynarodowych pociągów w przejazdach pomiędzy 
krajami UE. Niezależnie od unijnego systemu rekompensat pasażerowie wszystkich 

rodzajów pociągów mają także możliwość dochodzenia odszkodowań z tytułu naprawy 
szkód spowodowanych opóźnieniem pociągu na podstawie Kodeksu Cywilnego. Opóźnienia 

pociągów mają więc wpływ również na kwoty wypłacanych odszkodowań, wizerunek 
przewoźnika, liczbę zgłaszanych skarg,  a nawet prowadzonych spraw sądowych. W 2019 r. 

do Prezesa UTK trafiło 475 zgłoszeń związanych z rozkładem jazdy oraz punktualnością 
pociągów. 

W 2019 r. najwięcej opóźnień na przybyciu do stacji końcowej pociągów pasażerskich 
stwierdzono w październiku (ponad 40 tys.). Wpływ na większą liczbę opóźnień miały 

m.in. duża liczba uruchomionych pociągów ogółem oraz pożar stacji przekaźnikowej 
w Leszczynach w województwie śląskim. Spowodowało to utrudnienia, które były przyczyną 

problemów z punktualnością w kolejnych tygodniach w obszarze oddziaływania tej awarii. 
Zdarzenie to potwierdza, że kolej jest systemem bardzo silnie powiązanym pod względem 

współoddziaływania zjawisk i współodpowiedzialności w zakresie powstawania opóźnień 
na sieci kolejowej. W październiku aż dziewięciu przewoźników pasażerskich odnotowało 

najniższą punktualność.  

 

 

 

4 730

4 743

4 672 4 667
4 629

4 595

4 882

4 830

4 665

4 743

4 595

4 663

4 500

4 600

4 700

4 800

4 900

5 000



 

 

 

8 

Rys. 5. Średni czas opóźnień (w minutach) w 2019 r. 

 

Średni roczny czas opóźnień pociągów pasażerskich dla opóźnień wynoszących powyżej 

5 min i 59 s wyniósł 1289 s (20 min i 42 s). Dla wszystkich opóźnień, średni czas wyniósł 
540 s (9 min). Największy średni czas opóźnień wszystkich pociągów pasażerskich 

odnotowano w czerwcu, zaś w przypadku opóźnień powyżej 5 min 59 s był to sierpień. 

W 2019 r. odwołano łącznie ponad 14 tys. pociągów, z czego najwięcej w czerwcu (blisko 

1,9 tys.), a najmniej w kwietniu (ponad 700). Najwięcej pociągów odwołanych zostało 
przez przewoźników POLREGIO, Koleje Mazowieckie, Koleje Śląskie oraz Koleje 

Dolnośląskie. 

Rys. 6. Liczba pociągów odwołanych w 2019 r. 

 

Najbardziej punktualnym przewoźnikiem w 2019 r. była WKD. Przewoźnik ten realizuje 
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15,1 km. Podobny wynik wskaźnika punktualności mają również przewoźnicy PKP SKM oraz 
UBB GmbH. Przewoźnik UBB GmbH realizuje w Polsce przewozy wyłącznie na krótkim 

odcinku 1,44 km należącym do zarządcy UBB Polska. Również PKP SKM większość 
przewozów prowadzi na własnej infrastrukturze. 
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Podstawowe dane o punktualności 

Rys. 7. Punktualność na przybyciu w 2019 r. (przy opóźnieniach powyżej 5 min i 59 s) w podziale 
na kolejowych przewoźników pasażerskich 1 

 

Najmniejszą punktualność spośród przewoźników funkcjonujących wg rozkładu jazdy 

odnotowała spółka PKP Intercity, dla której średnia punktualność w 2019 r. wyniosła 80,7%. 
Najniższe wartości wskaźnika zanotowano w styczniu oraz październiku. Przewoźnik 

ten jako jedyny realizuje wyłącznie połączenia dalekobieżne. Średnia odległość podróży 
pociągiem PKP Intercity wyniosła 238 km.  

                                                                            

1  Pociągi przewoźników ODEG i České dráhy realizują ruch tranzytowy, ich punktualność mierzona jest na terenie Polski 
na jednej stacji oraz na stacjach granicznych 

74,15%

80,72%

81,01%

85,99%

90,07%

90,90%

91,88%

92,12%

92,64%

92,85%

94,05%

94,69%

95,13%

95,14%

95,65%

96,18%

97,87%

97,92%

98,36%

99,52%

70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

Cargo Master

PKP Intercity

PKP Cargo

Leo Express Global

Koleje Śląskie

SKPL Cargo

Koleje Małopolskie

Koleje Dolnośląskie

Koleje Mazowieckie

Polregio

Szybka Kolej Miejska w Warszawie

Koleje Wielkopolskie

ODEG Ostdeutsche

Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Ceske Drahy

Arriva RP

Usedomer Baderbahn

Parowozownia Wolsztyn

PKP SKM w Trójmieście

Warszawska Kolej Dojazdowa



 

 

 

10 

 Punktualność na przybyciu w kwartałach 2019 r. (przy opóźnieniach powyżej 5 min i 59 s) 
w podziale na kolejowych przewoźników pasażerskich 

Przewoźnik I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał 2019 r. 

WKD 99,29% 99,68% 99,61% 99,51% 99,52% 

PKP SKM 98,49% 98,63% 98,43% 97,89% 98,36% 

Parowozownia Wolsztyn - 92,31% 93,55% 100,00% 97,92% 

Usedomer Baderbahn 98,80% 97,27% 96,87% 99,07% 97,87% 

Arriva RP 97,54% 95,52% 96,41% 95,30% 96,18% 

České dráhy 97,49% 89,87% 92,53% 95,76% 95,65% 

Łódzka Kolej 
Aglomeracyjna 

95,91% 96,30% 93,91% 94,46% 95,14% 

ODEG Ostdeutsche 97,16% 91,28% 85,28% - 95,13% 

Koleje Wielkopolskie 95,72% 95,15% 94,88% 93,11% 94,69% 

SKM w Warszawie 94,42% 93,70% 94,23% 93,87% 94,05% 

POLREGIO 93,88% 93,09% 92,35% 92,09% 92,85% 

Koleje Mazowieckie 92,47% 92,32% 93,13% 92,62% 92,64% 

Koleje Dolnośląskie 93,77% 93,68% 91,31% 89,85% 92,12% 

Koleje Małopolskie 87,90% 94,15% 93,88% 91,58% 91,88% 

SKPL Cargo 90,83% 91,34% 86,18% 96,75% 90,90% 

Koleje Śląskie 90,76% 91,83% 90,50% 87,24% 90,07% 

Leo Express Global 27,27% 90,74% 90,91% 82,83% 85,99% 

PKP Cargo - 81,40% 76,19% 100,00% 81,01% 

PKP Intercity 80,89% 81,42% 78,92% 81,77% 80,72% 

Cargo Master 50,00% 67,50% 84,15% 75,00% 74,15% 

dla wszystkich 
przewoźników 

93,06% 92,84% 92,21% 91,75% 92,46% 
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Podstawowe dane o punktualności 

Rys. 8. Liczba pociągów uruchomionych w 2019 r. 

 

 

Przedstawione dane wskazują bardzo duże różnice w zakresie liczby uruchamianych 
pociągów pasażerskich przez przewoźników. Dlatego ocena jakościowa powinna nie tylko 

odnosić się do całości rynku przewozów pasażerskich, ale również do każdego 
z przewoźników z osobna, co pozwala na zaobserwowanie różnic pomiędzy przyczynami 

opóźnień u przewoźników.  
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Rys. 9. Liczba pociągów punktualnych i opóźnionych w 2019 r. 
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Podstawowe dane o punktualności 

 Dane o liczbie pociągów i zatrzymaniach na stacjach pośrednich w 2019 r. na sieci PKP PLK 2 

przewoźnik 

liczba 
uruchomionych 

pociągów 

liczba 
zatrzymań 
pociągów 

na stacjach 

średnia liczba 
zatrzymań 
na 1 pociąg 

współczynnik 
punktualności 

na stacjach 
pośrednich 

średnie opóźnienie 
dla pociągu 

opóźnionego 
powyżej 5 min 59 s 

Arriva RP  41 002 532 456 13 95,10% 16 min 32 s 

CARGO Master  236 849 4 74,79% 16 min 46 s 

České dráhy 2 737 8 163 3 93,37% 16 min 0 s 

Koleje Dolnośląskie  107 577 1 672 248 16 88,83% 14 min 41 s 

Koleje Małopolskie 39 371 651 790 17 92,66% 14 min 5 s 

Koleje Mazowieckie 270 035 5 063 964 19 93,49% 17 min 17 s 

Koleje Śląskie  127 659 2 288 804 18 88,94% 13 min 24 s 

Koleje Wielkopolskie 73 263 1 374 656 19 93,87% 16 min 20 s 

LEO Express 307 3 482 11 80,99% 18 min 5 s 

ŁKA 57 234 699 604 12 94,74% 13 min 57 s 

ODEG Ostdeutsche 7 783 23 347 3 94,00% 13 min 20 s 

Parowozownia Wolsztyn 48 108 2 99,07% 8 min 

PKP CARGO  158 760 5 83,95% 19 min 36 s 

PKP Intercity  137 305 2 202 649 16 80,88% 24 min 18 s 

PKP SKM 95 320 2 202 169 23 98,14% 11 min 56 s 

POLREGIO 593 717 10 023 143 17 91,64% 16 min 13 s 

SKPL 1 066 17 128 16 91,36% 22 min 6 s 

SKM w Warszawie 84 593 1 417 155 17 95,62% 13 min 6 s 

Opracowanie własne na podstawie danych PKP PLK 

                                                                            

2  Pociągi przewoźników ODEG i České dráhy realizują ruch tranzytowy, ich punktualność mierzona jest na terenie Polski 
na jednej stacji oraz na stacjach granicznych. Dane o liczbie pociągów i zatrzymań dotyczą również stacji granicznych. 
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Dane o zatrzymaniach pociągów na stacjach oraz wartości współczynników punktualności 
oraz średniego opóźnienia dla pociągów opóźnionych powyżej 5 min 59 s pozwalają zauważyć 

znaczące różnice między przewoźnikami. Podczas gdy POLREGIO uruchamiało dziennie 
1 626 pociągów, a każdy z nich zatrzymywał się średnio 17 razy na stacjach, pozostali 

przewoźnicy uruchamiali ich od ok. 100 do 350 (wyjątkiem są Koleje Mazowieckie 
uruchamiające blisko 740 pociągów dziennie). W wypadku uruchamiania tak dużej liczby 

pociągów możliwość wystąpienia zdarzeń, w wyniku których dojdzie do opóźnienia pociągu 
jest znacznie większa, a liczba opóźnień jest proporcjonalna do liczby realizowanych 

przewozów. Przewoźnik PKP Intercity uruchomił w 2019 r. ponad 137 tys. pociągów, 
co oznacza średnio ponad 375 pociągów dziennie. Co trzecie zatrzymanie każdego pociągu 

PKP Intercity obarczone było opóźnieniem większym niż 5 min 59 s (średni czas jego trwania 
to ponad 24 min). Pasażer PKP Intercity podróżuje na znacznie większy dystans niż pasażer 

kolei regionalnych czy aglomeracyjnych. Średnia odległość podróży jednego pasażera 
wynosi, w przypadku tego przewoźnika, ponad 200 km. Podczas gdy w przypadku kolei 

regionalnych nie przekracza ona przeważnie 50 km. U większości przewoźników 
regionalnych i aglomeracyjnych czas opóźnienia pociągu na stacji zatrzymania wyniósł 

ok. 15 min. 
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Punktualność  
u poszczególnych przewoźników 

  

Punktualność 
u poszczególnych 

przewoźników 
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2. Punktualność u poszczególnych przewoźników 

Wpływ na końcową punktualność pociągów mają zdarzenia powstałe podczas procesu 
przewozowego. Bardzo dużą liczbę opóźnień stanowią opóźnienia kilkuminutowe, które 

w związku z m.in. założonymi rezerwami czasowymi podczas trasowania pociągów 
są w trakcie przejazdu niwelowane. Dokładne więc określenie wpływu wybranego 

opóźnienia na ostateczny czas dojazdu do stacji końcowej nie jest zadaniem łatwym. 
Prezentowany wskaźnik punktualności pociągów pasażerskich wynoszący w 2019 r. 92,5%, 

obrazuje punktualność, jaka występuje na stacji końcowej. 

W dalszej części analizy przedstawione zostały wyniki parametrów punktualności i przyczyn 

w odniesieniu do poszczególnych przewoźników. Dla każdego z przewoźników 
przedstawiono: 

− dane w oparciu o podstawowe sprawozdania punktualności zarządców w zakresie 
punktualności na stacji końcowej; 

− przyczyny zgodnie z raportami szczegółowymi otrzymane od zarządcy PKP PLK 
dotyczące wystąpienia opóźnień i czasu ich trwania; 

− wyniki punktualności na 10 stacjach pośrednich o największej liczbie zatrzymań 
dla każdego z przewoźników. 

Przedstawione przyczyny opóźnień obejmują jedynie opóźnienia, co do których wskazano 
przyczynę ich wystąpienia i zostały one zawarte w raportach przekazanych przez głównego 

zarządcę infrastruktury PKP PLK do Urzędu Transportu Kolejowego w sprawozdaniach 
kwartalnych. Przyczyny powstania opóźnień są odnotowywane przez pracowników 

zarządcy infrastruktury według wytycznych zawartych w Instrukcji o kontroli biegu pociągów 
pasażerskich i towarowych Ir-14. Instrukcja ta w dużej mierze wykorzystuje regulacje ujęte 

w Karcie UIC 450-2, która definiuje opóźnienia oraz sposób przypisania stosownych kodów 
w celu oceny jakościowej parametrów związanych z punktualnością pociągów 3 . Zgodnie 

z ww. instrukcją ocena punktualności „jest jednym z podstawowych czynników jakości 
przewozów kolejowych”. Główny sposób kwalifikacji opóźnień opiera się na Tabeli 

kodowania przyczyn opóźnień, stanowiącej załącznik nr 1 do instrukcji. Poszczególnym 
opóźnieniom przypisano tam numer kodu opóźnienia. Kody przypisano 

również do wybranych podmiotów rynku kolejowego. Wśród winnych lub przyczyn 
powstania opóźnień można wyszczególnić:  

1) PKP PLK, innych zarządców infrastruktury w tym zarządów kolei obcych 
oraz operatorów współpracujących z zarządcą infrastruktury w jej utrzymaniu”; 

2) przewoźników krajowych i zagranicznych; 
3) przyczyny zewnętrzne – niezależne od operatorów wymienionych w pkt 1 i 2;  

4) przyczyny wtórne (pochodne) – niezależne od operatorów wymienionych w pkt 1 i 2, 
z wyjątkiem opóźnień spowodowanych zdarzeniami, tj. poważnymi wypadkami, 

wypadkami lub incydentami na liniach kolejowych, gdy znana jest bezpośrednia 
przyczyna i można przypisać odpowiedzialność za spowodowanie opóźnienia 

pociągów, tylko dla celów statystycznych. 

                                                                            

3 UIC - Międzynarodowy Związek Kolei jest organizacją, która wydaje publikacje mające na celu ujednolicenie najważniejszych 
kwestii w zakresie funkcjonowania transportu kolejowego. Polskim członkiem tej organizacji jest spółka PKP PLK.  
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Punktualność  
u poszczególnych przewoźników 

 Tabela kodowania przyczyn opóźnień – część dotycząca zarządcy 4 

zarządca infrastruktury (ZI) 

  
eksploatacja 
planowanie 

i zarządzanie 
urządzenia infrastruktury inżynieria lądowa 

przyczyny 
z winy innych 

zarządców 
infrastrukturv 

(ZI) 

kod  1 - 2 - 3 - 4 - 

0 Rozkład jazdy 
Urządzenia i systemy sterowania 

ruchem kolejowym (srk) 
Planowe prace 

budowlane 

Opóźnienia 
wtórne na sieci 

PKP PLK 
spowodowane 

przez zdarzenie 
przypisane 
zarządcy, 
któremu 

przekazywany 
jest pociąg 

-1 
Przygotowanie pociągu 

przez ZI 
Urządzenia zabezpieczenia 

na przejazdach 

Nieprawidłowości 
w realizacji prac 

budowlanych 

Opóźnienia 
wtórne na sieci 

PKP PLK 
spowodowane 

przez zdarzenie 
przypisane 
zarządcy, 
któremu 

przekazywany 
jest pociąg 

 
-2 

Niewłaściwa organizacja ruchu Urządzenia telekomunikacyjne 
Ograniczenia prędkości 
ze względu na zły stan 

toru 

 

-3 

Nieprzestrzeganie zasad 
kolejności wyprawiania 

pociągów 
 

Urządzenia energetyczne   

-4  Tor   

-5  Budowle inżynieryjne   

-6     

-7  Systemy informatyczne   

-8 Personel Personel   

-9 
Inne przyczyny eksploatacyjne, 

planowania, i zarzadzania 
Inne przyczyny związane 

z urządzeniami infrastruktury 

Inne przyczyny 
związane z inżynierią 

lądową 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

4 Opracowanie własne na podstawie załącznika 1 do Instrukcji Ir-14. 
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 Tabela kodowania przyczyn opóźnień – przewoźnik kolejowy i przyczyny niezależne 5 

  przewoźnik kolejowy (PK) przyczyny niezależne od ZI i PK 

  

przyczyny handlowe tabor 

przyczyny 
z winy innych 

Przewoźników 
Kolejowych 

(PK) 

przyczyny 
zewnętrzne 

przyczyny 
wtórne 

numer  5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 

0 Wydłużony czas postoju 

Planowanie 
obiegów, 

zmiany 
w planie 
obiegów 

Opóźnienia wtórne 
na sieci PKP PLK 

spowodowane 
przez zdarzenia 
przypisane PK, 

któremu 
przekazywany jest 

pociąg 

Strajk 

 
 

Poważne 
wypadki, 
wypadki, 

incydenty, 
sytuacje 

potencjalnie 
niebezpieczne 

i inne 
wydarzenia 

kolejowe 

-1 

Żądanie Przedsiębiorstwa Kolejowego 
Przygotowanie 

pociągu 
przez PK 

Opóźnienia wtórne 
na sieci PKP PLK 

S.A. spowodowane 
przez zdarzenia 

przypisane 
Przedsiębiorcy 

Kolejowemu, 
od którego 

przyjmowany jest 
pociąg 

Formalności 
administracyjne 

Zajętość torów 
spowodowana 
opóźnieniem 

pociągu 

-2 

Czynności załadunkowe 
Wagony 

pasażerskie 
  Czynniki zewnętrzne 

Zajętość torów 
spowodowana 
opóźnieniem 

innego pociągu 

-3 

Nieprawidłowości załadunku 
Wagony 

towarowe 
  Warunki atmosferyczne 

Opóźnienia 
wtórne 

(pochodne) 

-4 

Handlowe przygotowanie pociągu 
Pojazdy 

trakcyjne 6 
  

Opóźnienia spowodowane 
przez przyczyny zewnętrzne 

występujące na sąsiedniej 
sieci kolejowej 

Skomunikowania 

-5 

        

Przyczyny 
opóźnień 

wymagające 
dodatkowych 

wyjaśnień 

-6           

-7           

-8 Personel         

-9 

 
Inne przyczyny handlowe 

Inne przyczyny 
związane 
z taborem 
kolejowym 

  Inne przyczyny zewnętrzne   

 

Podstawowy numer kodów opóźnień opiera się na powyżej zaprezentowanej Tabeli kodów 

przyczyn opóźnień. Dla przykładu kod podstawowy dla przyczyn związanych z handlowym 
przygotowaniem pociągów to 50-4.  

Instrukcja Ir-14 wyodrębnia również opóźnienia pierwotne i wtórne. W uproszczeniu 
jako opóźnienie wtórne uznaje się „opóźnienie pociągu spowodowane przejazdem innego 

                                                                            

5 Opracowanie własne na podstawie załącznika 1 do Instrukcji Ir-14. 
6 Lokomotywy, pojazdy zespolone, autobusy szynowe, elektryczne zespoły trakcyjne, spalinowe zespoły trakcyjne. 
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Punktualność  
u poszczególnych przewoźników 

już opóźnionego pociągu lub kolejne opóźnienie już opóźnionego pociągu wynikające tylko 
z techniki prowadzenia ruchu pociągów”. W przypadku trudności przypisania opóźnienia 

do konkretnego zdarzenia bywa ono klasyfikowane z kodem grupy przyczyn wtórnych, 
jednakże w raportach zarządcy ujmowane są jako opóźnienia pierwotne. Ich ujęcie pokazuje 

w pewnym stopniu zależność zdarzeń kolejowych na funkcjonowanie transportu 
kolejowego. W przypadku opóźnień pierwotnych definicja instrukcji zarządcy określa je jako: 

„opóźnienie pociągu spowodowane bezpośrednio wystąpieniem wydarzenia, zawinionego 
przez PLK, innych zarządców, przewoźnika kolejowego, czynnik zewnętrzny bądź przyczynę 

wtórną, któremu przypisano jeden z kodów wymienionych w Załączniku nr 1a.” (przyp. red. 
– załącznik do instrukcji Ir-14). 

Jakość przewozów kolejowych jest oceniana wzajemnie przez zarządców i przewoźników, 
a po części także przez organizatorów transportu zbiorowego. Obowiązki zarządcy 

w zakresie zapewnienia punktualności pociągów określa art. 30f Ustawy o transporcie 
kolejowym. Ustawa nakłada na zarządcę obowiązek monitorowania punktualności 

oraz określa podstawowe zasady wypłacania rekompensat z tytułu opóźnień pociągów, 
wprowadza też plan minimalizowania zakłóceń i poprawy wyników sieci kolejowej 

(plan wykonania).  

Przewoźnicy PKP Cargo, Cargo Master, Parowozownia Wolsztyn, SKPL Cargo nie zostali 

szczegółowo scharakteryzowani w dalszej części opracowania, ponieważ realizują głównie 
przewozy o charakterze okazjonalnym lub w zakresie podróży turystycznych. Podobnie 

nie zostali szczegółowo scharakteryzowani przewoźnicy zagraniczni České dráhy i ODEG 

ze względu na realizację przewozów okazjonalnych albo prowadzenie ruchu 
transgranicznego, wobec którego nie ma skomunikowania. 
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2.1. Arriva RP 

 

 

liczba 
uruchomionych 

pociągów 

liczba 
odwołanych 

pociągów 

wskaźnik 
punktualności 

w 2019 r. 

średnie opóźnienie 
dla pociągów 

opóźnionych na stacji 
końcowej od 6 min  

średnie 
opóźnienie 

na stacji końcowej 
dla wszystkich 
opóźnionych 

pociągów 

41 002 107 96,18% 20 min 59 s 8 min 56 s 

Rys. 10. Punktualność przewoźnika Arriva RP w 2019 r. na przybyciu (przy opóźnieniach 
pow. 5 min 59 s) 

 

Najsłabszymi miesiącami pod względem punktualności pociągów spółki Arriva RP były 
czerwiec oraz październik. Punktualność kształtowała się w nich odpowiednio na poziomie 
93,3% oraz 94,2%. W tych dwóch miesiącach odnotowano 23,3% całkowitej liczby pociągów 
opóźnionych na stacji końcowej.   

 Pociągi Arriva RP opóźnione na stacji końcowej w podziale na liczbę i średni czas opóźnienia 
w minutach 

parametr 
opóźnione 
≤ 5 minut 

opóźnione 
> 5 minut  
<60 minut 

opóźnione 
≥ 60 minut  
<120 minut 

opóźnione 
≥ 120 minut 

średni czas opóźnienia 3 16 79 194 

liczba pociągów opóźnionych 3 045 1 471 83 14 

W czerwcu najczęstszymi przyczynami powstania opóźnień były te związane z taborem 
i stosunkowo dużą liczbą defektów pojazdów. Do konkretnego kodu przyczyn opóźnień 

przypisanych zostało około 850 opóźnień, z czego najczęściej wskazywana była przyczyna 

96,50%

98,26%97,91%
96,82%96,45%

93,34%

95,89%96,31%
97,08%

94,18%

95,74%96,06%

90%

92%

94%

96%

98%

100%
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Punktualność  
u poszczególnych przewoźników 

o kodzie 64-2 - naprawa lub wymiana na skutek awarii (oraz korzystanie z pomocy innych 
lokomotyw). W październiku istotna część opóźnień związana była z przyczynami 

zewnętrznymi jak np. interwencja policji, czy wypadki. W dużo większym stopniu dochodziło 
również do opóźnień przypisanych do kategorii przyczyn „Inżynieria lądowa” związanych 

z utrudnieniami na sieci i dłuższymi okresami zamknięć torowych.  

W ciągu całego 2019 r. jedynie 14 pociągów odnotowało opóźnienie powyżej 120 min, 

co stanowiło 0,03% wszystkich składów uruchomionych przez przewoźnika. 

Dane szczegółowe o przyczynach opóźnień wskazują, że w największym stopniu 

na opóźnienia Arrivy RP wpłynęły przyczyny związane z taborem – stanowiły one 38,7% 
liczby oraz 42,2% czasu opóźnień o przypisanym kodzie. Średnie opóźnienie w przypadku 

tej grupy przyczyn wyniosło ponad 10 min. Największe opóźnienia miały miejsce 
w przypadku przyczyn zewnętrznych – średnie opóźnienie trwało blisko 14,5 min. 

W przeciwieństwie do zewnętrznych przyczyn opóźnień, niezależnych od przewoźnika 
czy zarządcy do przyczyn wewnętrznych zaliczamy awarie taborowe oraz przyczyny 

handlowe i te związane z inżynierią lądową. Należy mieć na uwadze, że blisko 70% opóźnień 
zostało sklasyfikowanych jako opóźnienia wtórne.  

 Przyczyny opóźnień pociągów Arriva RP 

grupa przyczyn 
liczba 

opóźnień 
czas opóźnień 

(min) 

udział 
w liczbie 
opóźnień 

udział przyczyny 
wg czasu opóźnień 

6. Tabor  2 501 26 176 38,68% 42,23% 

5. Przyczyny handlowe 1 612 12 149 24,93% 19,60% 

3. Inżynieria lądowa 820 5 141 12,68% 8,29% 

8. Przyczyny zewnętrzne 626 9 060 9,68% 14,62% 

2. Urządzenia infrastruktury 434 3 597 6,71% 5,80% 

9. Przyczyny pochodne 
(wtórne)    

376 5 034 5,82% 8,12% 

7. Z winy PK w tym zagr.  56 439 0,87% 0,71% 

4. Z winy innych zarz. w tym 
zagr. 

35 353 0,54% 0,57% 

1. Organizacja ruchu   6 34 0,09% 0,05% 

 

 

 



 

 

 

22 

Rys. 11. Arriva RP - podział na rodzaj przyczyny opóźnienia wg przyczyn pierwotnych oraz 
wtórnych 

 

W ponad 54% przypadków wg czasu opóźnień oraz w blisko 58% wg liczby opóźnień wina 

ich powstania nie została przypisana przewoźnikowi Arriva RP. Jednakże w przypadku winy 
przypisanej realizującemu przewozy należy mieć na uwadze, że część przyczyn ma podłoże 

systemowe. Ich wystąpienie jest następstwem innych problemów, takich 
jak niedostosowanie podaży do popytu, istnienie braków infrastrukturalnych, 

niedopasowanie taboru, ale także konstrukcja rozkładu jazdy. Tak jest np. w przypadku 
kodów związanych z lokowaniem podróżnych. 

Rys. 12.  Arriva RP - podział przyczyn opóźnień wg winnego powstania opóźnienia  

 

Stacją o największej liczbie przyczyn opóźnień była Bydgoszcz Główna (945), następnie 
Laskowice Pomorskie (655) oraz Toruń Główny (646). Średni czas trwania opóźnień 

na tych stacjach wynosił ok. 8 min. 

Punktualność pociągów Arriva RP na poszczególnych stacjach pośrednich wyniosła 95,1%. 

W przypadku stacji o największej liczbie zatrzymań utrzymywała się ona na podobnym 
poziomie. Jednakże w przypadku stacji Tuchola i Wierzchucin średnia wartość opóźnienia 

wyniosła odpowiednio 22 oraz 20 min, co jest wskaźnikiem znacznie wyższym od średniego 
opóźnienia na wszystkich stacjach pośrednich.   
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2,96%

14,22%

1,28%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Arriva RP

Inne

Pozostali przewoźnicy pasażerscy

Przewoźnik Towarowy

Polskie Linie Kolejowe, z winy PKP Energetyka
(obsługa przewozów), obsługa przewozów -

Telekomunikacja

Zarząd lub Przewoźnik Zewnętrzny (zagraniczny)

udział w czasie opóźnień udział w liczbie pociągów



 

 

23 

 

Punktualność  
u poszczególnych przewoźników 

 Arriva RP - dane o punktualności i zatrzymaniach na stacjach pośrednich w 2019 r. 

Arriva RP 

średnia dobowa liczba 
zatrzymań pociągów 

w 2019 r. 

punktualność 
przewoźnika na stacjach 

pośrednich 

średnie opóźnienie 
na stacjach dla 

opóźnień powyżej 
5 min 59 s 

1 459 95,10% 16 min 32 s 

stacja pasażerska 
średnia liczba 

zatrzymań pociągów 
w dobie 

średnie opóźnienie 
pociągu powyżej 

5 min 59 s (w min) 

wskaźnik 
punktualności bez 

uwzględnienia 
pociągów 

opóźnionych poniżej 
5 min 59 s 

Grudziądz 50 18 96,18% 

Chełmża 39 15 94,84% 

Wierzchucin 37 20 96,02% 

Bydgoszcz Główna 36 17 94,94% 

Toruń Wschodni 31 15 94,20% 

Tuchola 29 22 96,75% 

Toruń Główny 29 16 95,24% 

Toruń Miasto 29 15 93,85% 

Laskowice Pomorskie 27 15 95,83% 

Łysomice 27 14 93,27% 

Pociągi Arriva RP zatrzymywały się na stacjach w Polsce średnio dziennie 1 459 razy, 
a średnie opóźnienie dla pociągów opóźnionych powyżej 5 min 59 s wynosiło 16 min 32 s. 

Pociągi Arriva RP najczęściej zatrzymywały się na stacjach: Grudziądz, Chełmża, 
Wierzchucin, Bydgoszcz Główna i Toruń Wschodni. 
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2.2. Koleje Dolnośląskie 

 

liczba 
uruchomionych 

pociągów 

 

liczba 
odwołanych 

pociągów 

wskaźnik 
punktualności 

w 2019 

średnie opóźnienie 
dla pociągów 

opóźnionych na stacji 
końcowej od 6 min  

średnie opóźnienie 
na stacji końcowej 

dla wszystkich 
opóźnionych 

pociągów 

107 577 1 424 92,12% 20 min 36 s 8 min 55 s 

 

Rys. 13. Punktualność przewoźnika Koleje Dolnośląskie w 2019 r. na przybyciu (przy opóźnieniach 
pow. 5 min 59 s)  

 

 Pociągi Kolei Dolnośląskich opóźnione na stacji końcowej w podziale na liczbę i średni czas 
opóźnienia w minutach 

parametr 
opóźnione 
≤ 5 minut 

opóźnione 
> 5 minut  
<60 minut 

opóźnione 
≥ 60 minut  
<120 minut 

opóźnione 
≥  120 minut 

średni czas opóźnienia 4 18 80 168 

liczba pociągów opóźnionych 18 316 8 153 277 45 

W przypadku Kolei Dolnośląskich najniższe wartości wskaźnika punktualności miały miejsce 
w styczniu (90,9%), czerwcu (91,8%), wrześniu (88,2%) oraz październiku (85,3%).  

Wśród przyczyn opóźnień odnotowanych w październiku najczęściej wymienić można 
przyczyny sklasyfikowane w grupie 5. (Przyczyny handlowe) oraz 6. (Tabor), jednakże 

w dużym stopniu wpływ na najdłuższe opóźnienia miały przyczyny z grupy 8. (Przyczyny 
zewnętrzne, zwłaszcza te zakwalifikowane do kodu 83-13: „Silne wiatry, wichury, huragany, 

trąby powietrzne”). 

Opóźnienia związane z wydłużonym czasem jazdy czy późnym zgłoszeniem gotowości 

do odjazdu najczęściej oznaczały wystąpienie kilkuminutowego opóźnienia. Inaczej zaś było 
w przypadku przyczyny zakodowanej jako 64-2 „Naprawa lub wymiana na skutek awarii” 

- powstałe opóźnienia przekraczały kilkanaście minut. W październiku 66 razy dochodziło 
do powstania opóźnienia przekraczającego 20 min, zakwalifikowanego do tej przyczyny.  
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Punktualność  
u poszczególnych przewoźników 

 Przyczyny opóźnień pociągów Kolei Dolnośląskich 

grupy przyczyn opóźnień pociągów liczba opóźnień 
czas 

opóźnień 
(min) 

udział 
w liczbie 
opóźnień 

udział 
przyczyny 
wg czasu 
opóźnień 

5. Przyczyny handlowe    32 648 91 107 41,77% 23,53% 

3. Inżynieria lądowa   13 209 39 923 16,90% 10,31% 

6. Tabor    10 360 77 596 13,26% 20,04% 

9. Przyczyny pochodne (wtórne)    7 121 64 034 9,11% 16,54% 

8. Przyczyny zewnętrzne   6 062 55 062 7,76% 14,22% 

2. Urządzenia infrastruktury   5 133 30 757 6,57% 7,94% 

7. Z winy Przeds. Kolej. w tym zagr.  3 515 27 739 4,50% 7,16% 

1. Organizacja ruchu   102 838 0,13% 0,22% 

9. Przyczyny pochodne (wtórne)   9 104 0,01% 0,03% 

W 2019 r. jako główną przyczynę opóźnień pociągów Kolei Dolnośląskich wskazano 
„Przyczyny handlowe” – co stanowiło blisko 42% liczby opóźnień, jednakże ich udział 

w czasie opóźnień wynosił niecałe 24%. W grupie przyczyny handlowe znajdują się między 
innymi czynniki związane z lokowaniem podróżnych (dla których średnia wartość opóźnienia 

wyniosła niecałe 2 min), późne zgłoszenie do odjazdu (średnie opóźnienie 7 min). W kwestii 
opóźnień związanych z „Inżynierią lądową” w większości przypadków powodem były 

ograniczenia prędkości ze względu na zły stan torów (56,4% wg liczby opóźnień i 43,7% 
wg czasu opóźnień w tej grupie przyczyn). W zakresie taboru najczęstszymi przyczynami 

były te sklasyfikowane jako 64-2: Naprawa lub wymiana na skutek awarii (poza tym 
korzystanie z pomocy innych lokomotyw). 

W styczniu 2019 r. ponad 91% pod względem liczby i 59% pod względem czasu stanowiły 
opóźnienia wynoszące do 10 min, z czego blisko 2/3 liczby stanowiły opóźnienia 

nie przekraczające 3 min. Znacząca część tych opóźnień związana była m.in. z lokowaniem 
podróżnych. Trzykrotnie w styczniu doszło do zdarzeń, w wyniku których powstałe 

opóźnienie przekroczyło 120 min. 

67% liczby opóźnień zostało określonych jako opóźnienia pierwotne. W przypadku przyczyn 

z grupy 9. (Przyczyny pochodne – wtórne) ich wystąpienie mimo zależności od innych 
zdarzeń nie jest określane jako wtórne – dotyczy to np. oczekiwania na przyjazd komunikacji 

zastępczej. 

Najdłużej trwające opóźnienia (ponad 120 min) stanowiły 1,6% ogólnego czasu 

zarejestrowanych opóźnień i tylko 0,05% liczby wszystkich opóźnień z przypisaniem 
przyczyny. Wśród czynników powodujących najdłuższe opóźnienia największą rolę 

odgrywały przyczyny o kodzie 64-2: „Naprawa lub wymiana na skutek awarii” (poza tym 
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korzystanie z pomocy innych lokomotyw), 90-5 „Samobójstwa i wypadki z udziałem ludzi” 
oraz 83-13 „Silne wiatry, wichury, huragany, trąby powietrzne”. 

Rys. 14. Koleje Dolnośląskie - podział na rodzaj przyczyny opóźnień pociągów wg przyczyn 
pierwotnych oraz wtórnych 

 

W 48,9% przypadków zarejestrowanych opóźnień wina za ich wystąpienie została 
przypisana przewoźnikowi Koleje Dolnośląskie, jednakże udział tych opóźnień w łącznym 

czasie ich trwania wyniósł 34,3%. Największy udział stanowiły opóźnienia o kodzie 
50- 4 „Lokowanie podróżnych (duża liczba pasażerów)” – 70,3%. Należy mieć przy tym 

na uwadze, że z tej liczby ok. 97,7% to opóźnienia, których czas nie był większy niż 5 min 
włącznie, ale ich udział w czasie wszystkich opóźnień, których wina została przypisana 

Kolejom Dolnośląskim, stanowił blisko 31%. 

Bardzo duży udział procentowy w łącznym czasie opóźnień miały te, dla których przyczyny 

były określane jako „Inne”, tzn. takie, które mogą być związane zarówno z warunkami 
atmosferycznymi, jak i np. z sytuacjami niebezpiecznymi, czy oczekiwaniem na komunikację 

zastępczą. W przypadku części tras z pewnością ukształtowanie terenu może mieć wpływ 
na większe ryzyko wystąpienia nieprzewidywalnych zjawisk pogodowych. Minimalizacja 

zagrożeń takich jak przewrócone drzewa czy mokre liście naniesione na torowisko jest przy 
tym nie tylko istotna ze względu na wpływ na planowe kursowanie pociągów, ale również 

realne zagrożenie dla bezpieczeństwa kolei.  

Rys. 15. Koleje Dolnośląskie - podział przyczyn opóźnień wg winnego powstania opóźnienia 
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Punktualność  
u poszczególnych przewoźników 

Na poszczególnych stacjach pośrednich wskaźnik punktualności przewoźnika Koleje 
Dolnośląskie wyniósł 88,8%. W przypadku stacji o największej liczbie zatrzymań 

był on wyższy i wyniósł 92,5%. Średnio w przypadku pociągów opóźnionych powyżej 
5 min 59 s czas opóźnienia na stacjach z największą liczbą zatrzymań wynosił 

od 13 do 17 min.  

  Koleje Dolnośląskie - dane o punktualności i zatrzymaniach na stacjach pośrednich 
w 2019 r. 

Koleje Dolnośląskie 

średnia dobowa liczba 
zatrzymań pociągów 

w 2019 r. 

punktualność przewoźnika 
na stacjach pośrednich 

średnie opóźnienie 
na stacjach dla 

opóźnień powyżej 
5 min 59 s  

4 582 88,83% 14 min 41 sek 

stacja pasażerska  
średnia liczba 

zatrzymań pociągów 
w dobie 

średnie opóźnienie pociągu 
powyżej  5 min 59 s (w min) 

wskaźnik 
punktualności  bez 

uwzględnienia 
pociągów 

opóźnionych poniżej 
5 min 59 s 

Wrocław Główny 190 17 92,47% 

Legnica 84 16 91,21% 

Wrocław 
Mikołajów 57 15 

91,58% 

Jaworzyna Śląska 56 13 86,56% 

Wrocław Nowy 
Dwór 54 15 

90,84% 

Wrocław Muchobór 54 15 90,89% 

Środa Śląska 53 14 90,76% 

Wrocław Leśnica 53 15 91,65% 

Miękinia 52 15 91,69% 

Malczyce 52 15 91,64% 
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2.3. Koleje Małopolskie 

  

 

liczba 
uruchomionych 

pociągów 

liczba 
odwołanych 

pociągów 

wskaźnik 
punktualności 

w 2019 r. 

średnie opóźnienie 
dla pociągów 

opóźnionych na stacji 
końcowej od 6 min  

średnie opóźnienie 
na stacji końcowej 

dla wszystkich 
opóźnionych 

pociągów 

39 371 221 91,88% 15 min 19 s 6 min 48 s 

Rys. 16. Punktualność przewoźnika Koleje Małopolskie w 2019 r. na przybyciu (przy opóźnieniach 
pow. 5 min 59 s) 

 

Przewoźnik Koleje Małopolskie odnotował najniższy poziom punktualności w styczniu 

(81,8%), lutym (88,9%) oraz grudniu (86,9%). Warto zauważyć, że w stosunku 
do pierwotnego kształtu relacji przewoźnika obecnie prowadzone są również te na znacznie 

większą odległość niż pierwotnie uruchomione połączenia. 

 Pociągi Kolei Małopolskich opóźnione na stacji końcowej w podziale na liczbę i średni czas 
opóźnienia w minutach 

parametr 
opóźnione 
≤ 5 minut 

opóźnione 
> 5 minut  
<60 minut 

opóźnione 
≥ 60 minut  
<120 minut 

opóźnione 
≥  120 minut 

średni czas opóźnienia 3 14 81 139 

liczba pociągów opóźnionych 6 809 3 142 48 6 
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Punktualność  
u poszczególnych przewoźników 

W przypadku tych trzech miesięcy widoczna była zwiększona liczba przyczyn związanych 
z grupą 3. „Inżynierią lądowa” oraz z grupą 6. „Tabor”. Udział przyczyn przypisanych 

do kodów grupy 3 w styczniu, lutym i marcu stanowił ponad 41,1% liczby wszystkich 
opóźnień, zaś w przypadku opóźnień przypisanych do kodów grupy 6 było to 43,6%.  

W przypadku opóźnień, których przyczyny należały do grupy 3. „Inżynieria lądowa”, 
w największym stopniu dotyczyły one kodów 30-5 „Niewłaściwa organizacja prac 

budowlanych” (zamknięcia, ograniczenia, uszkodzenia urządzeń). Wśród nich wymieniono 
m.in. z usterki urządzeń sterowania ruchem kolejowym, samoczynnej blokady 

liniowej oraz prace inwestycyjne. W przypadku grupy przyczyn 6. „Tabor” były to najczęściej 
kody: 64-1 WCJ „Wydłużony czas przejazdu”, 64-2 „Naprawa lub wymiana na skutek awarii 

(poza tym korzystanie z pomocy innych lokomotyw)”. 

 Przyczyny opóźnień pociągów Kolei Małopolskich 

grupa przyczyn 
liczba 

opóźnień 

czas 
opóźnień 

(min) 

udział w 
liczbie  

opóźnień 

udział 
w czasie 

opóźnień 

3. Inżynieria lądowa   3 845 24 968 25,56% 26,95% 

6. Tabor    3 449 21 687 22,93% 23,41% 

5. Przyczyny handlowe    2 091 8 586 13,90% 9,27% 

8. Przyczyny zewnętrzne   2 062 13 680 13,71% 14,77% 

2. Urządzenia infrastruktury   2 008 13 465 13,35% 14,53% 

9. Przyczyny pochodne (wtórne)    1 040 6 998 6,91% 7,55% 

7. Z winy Przeds. Kolej. w tym zagr.  439 2 754 2,92% 2,97% 

1. Organizacja ruchu   97 423 0,64% 0,46% 

4. Z winy innych zarz. w tym zagr.   11 79 0,07% 0,09% 

 

Dla przewoźnika Koleje Małopolskie największa liczba opóźnień związana była z licznymi 

pracami torowymi, modernizacjami, usterkami urządzeń związanymi z pracami. Zostały 
one przypisane do grupy 3. „Inżynieria lądowa”. W przypadku przyczyn z grupy 6. „Tabor” 

większość powstałych opóźnień zakwalifikowane zostało do kodów: 60-2 „Włączanie, 
wyłączanie czynnego taboru (dyspozycje PK)”, 64-1 „WCJ - wydłużony czas przejazdu”. 

W przypadku najdłużej trwających opóźnień główną przyczyną były te związane z kodem  
30-5: „Niewłaściwa organizacja prac budowlanych (zamknięcia, ograniczenia, uszkodzenia 

urządzeń)”. 
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Rys. 17. Koleje Małopolskie - podział na rodzaj przyczyny opóźnienia wg przyczyn pierwotnych 
oraz  wtórnych 

 

Koleje Małopolskie charakteryzują się stosunkowo niskim udziałem winy własnej 

za powstanie opóźnienia. Głównymi pod względem liczby opóźnień przyczynami leżącymi 
po stronie przewoźnika są przyczyny handlowe, zaś pod względem czasu głównymi 

przyczynami są przyczyny taborowe.  

Rys. 18. Koleje Małopolskie - podział przyczyn opóźnień pociągów wg winnego powstania 
opóźnienia  
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Punktualność  
u poszczególnych przewoźników 

Przewoźnik Koleje Małopolskie charakteryzował się wskaźnikiem punktualności pociągów 
na stacjach pośrednich w 2019 r. na poziomie 92,7%, a średnia długość opóźnienia 

w przypadku pociągów opóźnionych powyżej 5 min 59 s wyniosła 14 min 5 s. Średnio na stacji 
Kraków Główny przewoźnik ten zatrzymywał się 95 razy na dobę. 

  Koleje Małopolskie - dane o punktualności i zatrzymaniach na stacjach pośrednich 
w 2019 r. 

Koleje Małopolskie 

 

średnia dobowa liczba 
zatrzymań pociągów 

w 2019 r. 

punktualność przewoźnika 
na stacjach pośrednich 

średnie opóźnienie 
na stacjach dla 

opóźnień powyżej 
5 min 59 s  

1 786 92,66 14 min 5 s 

stacja pasażerska  
średnia liczba 

zatrzymań pociągów 
w dobie 

średnie opóźnienie pociągu 
powyżej  

5 min 59 s (w min) 

wskaźnik 
punktualności bez 

uwzględnienia 
pociągów 

opóźnionych poniżej 
5 min 59 s 

Kraków Główny 95 15 92,40% 

Kraków Płaszów 62 14 90,53% 

Kraków Bieżanów 61 13 91,17% 

Kraków Zabłocie 57 13 90,77% 

Kraków Prokocim 56 13 89,87% 

Bochnia 40 14 93,52% 

Brzesko Okocim 39 14 93,46% 

Tarnów 39 15 94,48% 

Tarnów Mościce 39 15 93,93% 

Kłaj 39 14 92,56% 
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2.4. Koleje Mazowieckie 

 

 

liczba 
uruchomionych 

pociągów 

 

liczba 
odwołanych 

pociągów 

wskaźnik 
punktualności 

w 2019 r. 

średnie opóźnienie 
dla pociągów 

opóźnionych na stacji 
końcowej od 6 min  

średnie opóźnienie 
na stacji końcowej 

dla wszystkich 
opóźnionych 

pociągów 

270 035 1 630 92,64% 18 min 38 s 7 min 21 s 

Rys. 19. Punktualność przewoźnika Koleje Mazowieckie w 2019 r. na przybyciu (przy opóźnieniach 
pow. 5 min 59 s) 

 

 

Punktualność pociągów przewoźnika Koleje Mazowieckie była najniższa w miesiącach 

styczeń (90,7%), czerwiec (90,1%) i październik (90,4%). Warto zaznaczyć, że w czerwcu 
przewoźnik realizował dalekobieżne połączenie nad morze pociągiem Słoneczny.  

 Pociągi Kolei Mazowieckich opóźnione na stacji końcowej w podziale na liczbę i średni czas 
opóźnienia w minutach 

Parametr 

opóźnione 
≤ 5 minut 

opóźnione 
> 5 minut  
<60 minut 

opóźnione 
≥ 60 minut  
<120 minut 

opóźnione 
≥  120 minut 

średni czas opóźnienia 2 15 81 157 

liczba pociągów opóźnionych 42 459 19 164 610 109 

W trzech wyżej wymienionych miesiącach najwyższy udział miały opóźnienia wynikające 

z grupy 6. „Tabor”. W przypadku opóźnień, których przyczyny obejmuje grupa 5. „Przyczyny 
handlowe”, najwięcej przypadków zarówno pod względem czasu opóźnień, jak i ich liczby 

90,67%

94,09%

92,79%

94,02%

92,80%

90,08%

93,52%
92,91%

92,96%

90,38%

93,65%

93,94%

88%

90%

92%

94%

96%
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Punktualność  
u poszczególnych przewoźników 

miało miejsce w styczniu i czerwcu. Główne przyczyny tych opóźnień przypisane zostały 
do kodów 50-4 „Lokowanie podróżnych (duża liczba pasażerów)”, 54-5 „Późny wyjazd 

z torów postojowych” oraz 54-1 „Późne zgłoszenie gotowości do odjazdu”. W przypadku 
przyczyn związanych z taborem najczęściej były to przyczyny zakodowane jako 64-1 WCJ – 

„Wydłużony czas przejazdu” oraz 64-2 „Naprawa lub wymiana na skutek awarii (poza tym 
korzystanie z pomocy innych lokomotyw)”. Podczas gdy wydłużony czas jazdy najczęściej 

wiąże się z powstaniem kilkuminutowej niepunktualności, to opóźnienia zakodowane jako 
64-2 „Naprawa lub wymiana na skutek awarii” charakteryzują się znacznie większą 

uciążliwością dla pasażera. Tego typu opóźnienia sięgają od kilkudziesięciu minut 
w pojedynczych przypadkach do nawet powyżej 120 min.  

 Przyczyny opóźnień pociągów Kolei Mazowieckich  

grupa przyczyn 
liczba 

opóźnień 

czas 
opóźnień 

(min) 

udział  
w liczbie 
opóźnień 

udział  
w czasie 

opóźnień 

6. Tabor  24 373 179 548 29,06% 30,99% 

5. Przyczyny handlowe 22 534 109 565 26,87% 18,91% 

3. Inżynieria lądowa 10 594 57 449 12,63% 9,92% 

2. Urządzenia infrastruktury 9 702 73 123 11,57% 12,62% 

9. Przyczyny pochodne 8 569 81 806 10,22% 14,12% 

8. Przyczyny zewnętrzne 6 875 69 675 8,20% 12,03% 

7. Z winy Przedsiębiorstwa Kolejowego w tym zagr. 684 4 105 0,82% 0,71% 

1. Organizacja ruchu 504 3902 0,60% 0,67% 

4. Z winy innych zarządców w tym zagranicznego 29 176 0,03% 0,03% 

Profil działalności przewoźnika Koleje Mazowieckie wraz z dużą liczbą uruchomień 

pociągów powoduje ryzyko wystąpienia znacznej liczby opóźnień wtórnych, jednakże 
w całości wszystkich opóźnień stanowiły one mniej niż 50% (47,3%). 
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Rys. 20. Koleje Mazowieckie - udział wg przyczyn – przyczyny wtórne oraz pierwotne 

 

W odniesieniu do winy własnej podmiotów Koleje Mazowieckie odpowiadały za 44,9% liczby 

opóźnień oraz za 39,3% długości czasu opóźnień. Na ten wynik składają się dwie grupy 
przyczyn – grupa 5: „Przyczyny handlowe” oraz grupa 6: „Tabor”. Pod względem liczby 

zakodowanych opóźnień te dwie grupy stanowiły odpowiednio 51,4% i 48,5% w przyczynach 
przypisanych do Kolei Mazowieckich, a pod względem czasu opóźnień dominowały 

przyczyny związane z grupą 6, których udział wyniósł 59%. Z winy innych podmiotów 
znaczący udział miał zarządca infrastruktury, zwłaszcza pod względem czasu opóźnień. 

Główną przyczyną pod tym względem były zdarzenia przypisane do kodu 30-5 „Niewłaściwa 
organizacja prac budowlanych (zamknięcia, ograniczenia, uszkodzenia urządzeń)” 

– stanowiły one 37% czasu opóźnień, których wina została przypisana do PKP PLK.  

Rys. 21. Koleje Mazowieckie - podział przyczyn opóźnień pociągów wg winnego powstania 
opóźnienia  

 

  

pierwotne 52,66%

pierwotne 53,90%

wtórne 47,34%

wtórne 46,10%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

udział w liczbie opóźnień
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44,90%

18,34%

24,83%

9,85%

1,23%

0,85%

39,27%

26,03%

23,27%

8,71%

1,98%

0,74%
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Punktualność  
u poszczególnych przewoźników 

Analiza punktualności na stacjach pośrednich wskazuje na wysoki poziom punktualności 
na stacjach w miejscowościach znajdujących się po wschodniej stronie aglomeracji 

warszawskiej – Zielonka, Wołomin, Kobyłka. Koleje Mazowieckie są jedynym 
przewoźnikiem świadczącym usługi na tej linii, co może mieć wpływ na niższy 

poziom opóźnień.  

 Koleje Mazowieckie - dane o punktualności i zatrzymaniach na stacjach 
pośrednich w 2019 r. 

Koleje Mazowieckie 

średnia dobowa 
liczba zatrzymań 

pociągów w 2019 r. 

punktualność przewoźnika 
na stacjach pośrednich 

średnie opóźnienie na 
stacjach dla opóźnień 

powyżej 5 min 59 s  

13 874 93,49% 17 min 17 sek 

stacja pasażerska  
średnia liczba 

zatrzymań pociągów 
w dobie 

średnie opóźnienie pociągu 
powyżej 5 min 59 s (w min) 

wskaźnik 
punktualności  bez 

uwzględnienia 
pociągów 

opóźnionych poniżej  
5 min 59 s 

Warszawa Wschodnia 401 17 93,01% 

Warszawa Zachodnia 395 17 92,86% 

Warszawa Ochota 329 17 92,65% 

Warszawa Śródmieście 329 17 92,74% 

Warszawa Powiśle 329 17 92,76% 

Warszawa Stadion 329 17 92,71% 

Warszawa Włochy 154 16 93,30% 

Zielonka 141 17 98,14% 

Wołomin 139 17 98,19% 

Kobyłka 135 17 98,24% 

 

  

  



 

 

 

36 

2.5. Koleje Śląskie 

 

liczba 
uruchomionych 

pociągów 

liczba 
odwołanych 

pociągów 

wskaźnik 
punktualności 

w 2019 r. 

średnie opóźnienie 
dla pociągów 

opóźnionych na stacji 
końcowej od 6 min  

średnie opóźnienie 
na stacji końcowej 

dla wszystkich 
opóźnionych 

pociągów 

127 659 1 568 90,07% 15 min 18 s 6 min 53 s 

Rys. 22. Punktualność przewoźnika Koleje Śląskie w 2019 r. na przybyciu (przy opóźnieniach 
pow. 5 min 59 s) 

 

 

Miesiącami, w których przewoźnik Koleje Śląskie osiągnął najniższy poziom punktualności, 
były styczeń (89,6%), czerwiec (89,1%), październik (82,6%) oraz listopad (87,5%). W tych 

miesiącach punktualność kształtowała się poniżej 90%, zaś w październiku blisko co 5 pociąg 
nie dojeżdżał do stacji końcowej punktualnie. Na taki niski wpływ miało głównie wydarzenie 

na stacji Leszczyny (zob. str. 7).  

 Pociągi Kolei Śląskich opóźnione na stacji końcowej w podziale na liczbę i średni czas 
opóźnienia w minutach 

Parametr 

opóźnione 
≤ 5 minut 

opóźnione 
> 5 minut  
<60 minut 

opóźnione 
≥ 60 minut  
<120 minut 

opóźnione 
≥  120 minut 

średni czas opóźnienia 3 14 80 179 

liczba pociągów opóźnionych 25 208 12 417 230 35 

89,62%

92,59%

90,25%
93,14%

92,97%

89,08%

90,52%

90,39%

90,59%

82,63%

87,54%

91,52%

76%

78%

80%

82%

84%

86%

88%

90%

92%

94%
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Punktualność  
u poszczególnych przewoźników 

Najczęstsze przyczyny opóźnień w przypadku przewoźnika Koleje Śląskie związane były 
z grupą 5 „Przyczyny handlowe” – 38,8% zarejestrowanych opóźnień. Pod względem czasu 

opóźnień najdłużej trwały opóźnienia przypisane do przyczyn z grupy 6. „Tabor”. Większość 
opóźnień w tej grupie dotyczyła dwóch kodów: 64-1  „WCJ – wydłużony czas przejazdu” 

oraz 64-2 „Naprawa lub wymiana na skutek awarii (poza tym korzystanie z pomocy innych 
lokomotyw)”, zaś zgodnie ze statystykami głównym podmiotem winnym tych opóźnień był 

przewoźnik Koleje Śląskie. Może to wskazywać na dużą liczbę problemów z użytkowanym 
taborem. W przypadku opóźnień, których przyczyny przypisane zostały do grupy 5. 

„Przyczyny handlowe” ponad 90% pod względem liczby oraz blisko 75% czasu opóźnień 
spowodowane było wydłużonym lokowaniem podróżnych z powodu dużej liczby pasażerów 

(kod 50-4). W 2019 r. 26 razy odnotowano opóźnienia trwające dłużej niż 120 min, 
co stanowiło 1,1% łącznego czasu opóźnień tego przewoźnika. Większość tych opóźnień 

była związana z przyczynami zewnętrznymi jak wypadki i warunki pogodowe.  

 Przyczyny opóźnień pociągów Kolei Śląskich 

grupa przyczyn 
liczba 

opóźnień 
czas opóźnień 

(min) 

udział  
w liczbie 
opóźnień 

udział  
w czasie 

opóźnień 

5. Przyczyny handlowe    48 141 105 482 38,84% 21,60% 

6. Tabor    25 202 107 767 20,33% 22,06% 

8. Przyczyny zewnętrzne   15 453 84 029 12,47% 17,20% 

3. Inżynieria lądowa   15 181 67 929 12,25% 13,91% 

2. Urządzenia infrastruktury   8 089 46 116 6,53% 9,44% 

9. Przyczyny pochodne (wtórne)    5 055 42 870 4,08% 8,78% 

7. Z winy Przeds. Kolej. w tym zagr.  6 502 31 814 5,25% 6,51% 

1. Organizacja ruchu   307 2 314 0,25% 0,47% 

4. Z winy innych zarz. w tym zagr.   24 99 0,02% 0,02% 
 

Rys. 23. Koleje Śląskie - udział wg przyczyn – przyczyny wtórne oraz pierwotne 

 

pierwotne 71,70%

pierwotne 56,84%

wtórne 28,30%

wtórne 43,16%
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Największa liczba opóźnień miała miejsce w obszarze stacji kodowania Katowice, Rybnik, 
Katowice Ligota, Zawiercie oraz Leszczyny. Czas opóźnień pociągów na tych stacjach 

stanowił blisko 24% całego czasu opóźnień przewoźnika Koleje Śląskie. Te stacje i znajdujące 
się w pobliżu posterunki ruchu oraz infrastruktura kolejowa wraz z urządzeniami powinno 

zostać poddane większej uwadze ze strony przewoźnika i zarządcy infrastruktury. 
W przypadku stacji Zawiercie oraz Leszczyny duży udział miały opóźnienia, których 

przyczyna przypisana została do kodu 30-5 „Niewłaściwa organizacja prac budowlanych 
(zamknięcia, ograniczenia, uszkodzenia urządzeń)”. Warto zauważyć, że w październiku 

opóźnienia zakwalifikowane do grupy przyczyn 3. „Inżynieria lądowa” stanowiły 34,9% czasu 
wszystkich zakodowanych opóźnień pociągów tego przewoźnika, przy czym 88,8% czasu 

opóźnień dla tej kategorii stanowiły opóźnienia przypisane do kodu 30-5  „Niewłaściwa 
organizacja prac budowlanych (zamknięcia, ograniczenia, uszkodzenia urządzeń)”. W bardzo 

dużym stopniu związane to było z pożarem w szafie sterowniczej systemu MOR1 na stacji 
Leszczyny. Pożar objął część infrastruktury technicznej, która była wcześniej w trakcie 

przebudowy, co było powodem opóźnień jeszcze przed zdarzeniem. Pożar miał miejsce 
w połowie października, a jego skutki były odczuwalne do końca miesiąca.  

Rys. 24. Koleje Śląskie - podział przyczyn opóźnień pociągów wg winnego powstania opóźnienia  

 

 

W ponad 74% czasu opóźnień oraz 83,5% liczby opóźnień wina za ich powstanie została 
przypisana do podmiotów związanych z funkcjonowaniem transportu kolejowego, co należy 

rozumieć jako przewoźników pasażerskich i towarowych oraz zarządców infrastruktury 
i spółki związane z funkcjonowaniem transportu kolejowego pod względem technicznym – 

energii elektrycznej czy radiołączności.  

53,9% przypadków opóźnień stanowiło winę własną, przypisaną do Kolei Śląskich, a ich czas 

to 35,4% czasu wszystkich opóźnień. Z kolei opóźnienia, w których winni określeni zostali 
jako „Inne” (podmioty) stanowiły 16,5% liczby opóźnień, a czas ich trwania stanowił 25,95% 

wszystkich opóźnień. Wśród tych opóźnień najwięcej zostało przypisanych do grupy 89-2 
„Szkody górnicze”, 90-5 „Samobójstwa i wypadki z udziałem ludzi”, 94-1 „Oczekiwanie na 
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3,97%

1,29%

35,44%

23,85%

25,95%

6,53%

5,67%

2,56%

Koleje Śląskie

Polskie Linie Kolejowe,z winy PKP Energetyka,
obsługa przewozów - Telekomunikacja

Inne

Zarząd lub Przewoźnik Zewnętrzny (zagraniczny)

Pozostali przewoźnicy pasażerscy

Przewoźnik Towarowy

udział w czasie opóźnień udział w liczbie opóźnień



 

 

39 

 

Punktualność  
u poszczególnych przewoźników 

pociągi i inne środki transportu, w tym autobusy, połączenia wodne i inne”. Łącznie te trzy 
przyczyny stanowiły 50,7% przypadków przypisanych do kategorii, w których winne były 

„Inne” (podmioty), a ich czas trwania stanowił 39 % czasu opóźnień dla tej kategorii winnych. 

Pociągi Kolei Śląskich średnio dziennie zatrzymywały się blisko 6,3 tysiąca razy, a w ciągu 

2019 r. na ponad 180 stacjach liczba zatrzymań przekroczyła tysiąc. 

 Koleje Śląskie - dane o punktualności i zatrzymaniach na stacjach pośrednich w 2019 r. 

Koleje Śląskie 

średnia dobowa 
liczba zatrzymań 

pociągów w 2019 r. 

punktualność przewoźnika 
na stacjach pośrednich 

średnie opóźnienie na 
stacjach dla opóźnien 

powyżej 5 min 59 s  

6 271 88,94% 13 min 24 sek 

stacja pasażerska  
średnia liczba 

zatrzymań pociągów 
w dobie 

średnie opóźnienie pociągu 
powyżej 5 min 59 s (w min) 

wskaźnik 
punktualności  bez 

uwzględnienia 
pociągów 

opóźnionych poniżej  
5 min 59 s 

Katowice 250 14 92,78% 

Katowice Ligota 147 14 91,55% 

Katowice Piotrowice 146 14 91,07% 

Katowice Brynów 122 14 91,55% 

Tychy 117 14 93,18% 

Chorzów Batory 98 14 93,49% 

Katowice Załęże 98 14 93,49% 

Katowice Podlesie 93 13 93,40% 

Katowice 
SzopienicePołudniowe 79 13 

91,11% 

Katowice Zawodzie 79 13 91,52% 
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2.6. Koleje Wielkopolskie 

 

 

liczba 
uruchomionych 

pociągów 

 

liczba 
odwołanych 

pociągów 

wskaźnik 
punktualności 

w 2019 r. 

średnie opóźnienie 
dla pociągów 

opóźnionych na stacji 
końcowej od 6 min  

średnie opóźnienie 
na stacji końcowej 

dla wszystkich 
opóźnionych 

pociągów 

73 263 408 94,69% 21 min 36 s 10 min 39 s 

Rys. 25. Punktualność przewoźnika Koleje Wielkopolskie w 2019 r. na przybyciu (przy opóźnieniach 
pow. 5 min 59 s) 

 

 

 

  Pociągi Kolei Wielkopolskich opóźnione na stacji końcowej w podziale na liczbę i średni czas 
opóźnienia w minutach 

Parametr 

opóźnione 
≤ 5 minut 

opóźnione 
> 5 minut  
<60 minut 

opóźnione 
≥ 60 minut  
<120 minut 

opóźnione 
≥  120 minut 

średni czas opóźnienia 4 16 82 171 

liczba pociągów opóźnionych 5 975 3 660 177 55 

 

Najniższy poziom punktualności w przypadku Kolei Wielkopolskich miał miejsce, podobnie 
jak w przypadku wielu innych przewoźników, w październiku. W tym miesiącu punktualność 

tego przewoźnika nie przekroczyła 91% (90,5%).  
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Punktualność  
u poszczególnych przewoźników 

Na takie wyniki wpłynęły w największym stopniu przyczyny przypisane do grupy 6. „Tabor” 
– 33% wg czasu opóźnień oraz 25% wg ich liczby w październiku. Wśród opóźnień pojawiają 

się takie, których przyczyny wskazują na awarie np. urządzeń SSP – samoczynnej sygnalizacji 
przejazdowej, co ma wpływ na możliwość wystąpienia poważniejszych zagrożeń 

oraz powoduje konieczność zmniejszenia prędkości pociągu. 

  Przyczyny opóźnień pociągów Kolei Wielkopolskich 

grupa przyczyn 
liczba 

opóźnień 

czas 
opóźnień 

(min) 

udział  
w liczbie 
opóźnień 

udział  
w czasie 

opóźnień 

6. Tabor 5 649 46 145 24,13% 29,10% 

3. Inżynieria lądowa 5 379 29 921 22,98% 18,87% 

5. Przyczyny handlowe 4 788 19 043 20,46% 12,01% 

8. Przyczyny zewnętrzne 3 228 29 504 13,79% 18,61% 

2. Urządzenia infrastruktury 2 398 16 274 10,25% 10,26% 

9. Przyczyny pochodne (wtórne) 1 534 15 247 6,55% 9,61% 

7. Z winy Przeds. Kolej. w tym zagr. 350 2 002 1,50% 1,26% 

1. Organizacja ruchu 77 429 0,33% 0,27% 

4. Z winy innych zarz. w tym zagr. 3 11 0,01% 0,01% 

Największa liczba opóźnień wynikła z przyczyn, które obejmuje grupa 6. „Tabor”. 
W większości przypadków długość opóźnień przypisanych do tej grupy nie przekraczała 

15 minut. W kolejnych przypadkach przyczyny opóźnień przypisane zostały do grupy 
3. „Inżynieria lądowa” oraz do 8. „Przyczyny zewnętrzne”. W ponad 700 przypadkach jako 

przyczynę wskazano kolizje pojazdów kolejowych ze zwierzętami dziko żyjącymi  
(kod 82-12). W zakresie „Inżynierii lądowej” najczęstszą przyczyną opóźnień były usterki 

liniowych urządzeń srk (kod 20-2), zaś 475 razy jako przyczynę wskazano usterki urządzeń 
stacyjnych (kod 20-3). 

Winę za opóźnienia przewoźnika Koleje Wielkopolskie w większości przypadków 
(70,7% wg liczby opóźnień i 78,2% wg czasu trwania opóźnień) ponosili przewoźnicy 

lub zarządcy infrastruktury. Nawet w przypadku opóźnień, których czas trwał ponad 
120 min za 2/3 czasu tych opóźnień odpowiadały wg kategorii winnego spółki przewozowe 

lub zarządca, nie zaś sytuacje losowe.  

Najwięcej opóźnień przewoźnik Koleje Wielkopolskie odnotował na stacji Poznań Główny – 

łącznie 3459 przypadków, a ich łączny czas wyniósł ponad 26 tysięcy minut. Na tej stacji 
wystąpiła duża liczba opóźnień wtórnych, przypisanych do kategorii 3. „Inżynieria lądowa”, 

kod 30-5: „Niewłaściwa organizacja prac budowlanych (zamknięcia, ograniczenia, 
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uszkodzenia urządzeń)”. Zauważalne były też skutki awarii komputerów sterujących 
m.in. w Lokalnym Centrum Sterowania - Poznań.  

Rys. 26. Koleje Wielkopolskie - udział wg przyczyn – przyczyny wtórne oraz pierwotne 

 

Rys. 27. Koleje Wielkopolskie - podział przyczyn opóźnień pociągów wg winnego powstania 
opóźnienia 

 

W przypadku danych o największych stacjach pod względem zatrzymań, pierwsze trzy stacje 
wskazują, że potencjał w zakresie rozwoju kolei aglomeracyjnej w województwie 
wielkopolskim jest duży, zaś w zakresie samego Poznania kolej może być atrakcyjną 
alternatywą dla innych środków transportu zbiorowego.  
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Punktualność  
u poszczególnych przewoźników 

 Koleje Wielkopolskie - dane o punktualności i zatrzymaniach na stacjach pośrednich 
w 2019 r. 

Koleje Wielkopolskie 

średnia dobowa 
liczba zatrzymań 

pociągów w 2019 r. 

punktualność przewoźnika 
na stacjach pośrednich 

średnie opóźnienie na 
stacjach dla opóźnien 

powyżej 5 min 59 s  

3 766 93,87% 16 min 20 sek 

stacja pasażerska  
średnia liczba 

zatrzymań pociągów 
w dobie 

średnie opóźnienie pociągu 
powyżej) 5 min 59 s (w min) 

wskaźnik 
punktualności  bez 

uwzględnienia 
pociągów 

opóźnionych poniżej  
5 min 59 s 

Poznań Główny 163 19 95,14% 

Poznań Wschód 105 16 93,77% 

Poznań Garbary 105 16 94,00% 

Września 46 15 94,17% 

Gniezno 40 17 95,76% 

Czerwonak 40 15 92,94% 

Murowana Goślina 40 16 93,81% 

Owińska 40 15 92,74% 

Bolechowo 40 15 93,46% 

Jarocin 40 18 96,36% 
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2.7. Łódzka Kolej Aglomeracyjna 

 
 

liczba 
uruchomionych 

pociągów 

 

liczba 
odwołanych 

pociągów 

wskaźnik 
punktualności 

w 2019 r. 

średnie opóźnienie 
dla pociągów 

opóźnionych na stacji 
końcowej od 6 min  

średnie opóźnienie 
na stacji końcowej 

dla wszystkich 
opóźnionych 

pociągów 

57 234 171 95, 14% 15 min 6 s 5 min 49 s 

Rys. 28. Punktualność przewoźnika ŁKA  w 2019 r. na przybyciu (przy opóźnieniach pow. 5 min 59 s) 

 

Miesiącem, w którym punktualność przewoźnika ŁKA była na najniższym poziomie, 

był październik (90,4%), zaś najwyższy poziom punktualności odnotowano w marcu 
oraz maju (odpowiednio 97,2% i 97,1%). W czerwcu niższy poziom punktualności związany 

był z mniejszą liczbą uruchomionych pociągów i stosunkowo dużym udziałem opóźnień 
w przedziale od 6 do 60 min. W 12 przypadkach pociągi ŁKA dotarły do stacji końcowej 

z opóźnieniem większym niż 120 min. Aż 72,7% z 10 201 opóźnionych pociągów docierało 
do stacji z opóźnieniem nie przekraczających 5 min 59 s. 

  Pociągi ŁKA opóźnione na stacji końcowej w podziale na liczbę i średni czas opóźnienia   
w minutach 

Parametr 

opóźnione 
≤ 5 minut 

opóźnione 
> 5 minut  
<60 minut 

opóźnione 
≥ 60 minut  
<120 minut 

opóźnione 
≥  120 minut 

średni czas opóźnienia 2 13 83 150 

liczba pociągów opóźnionych 7 419 2 713 59 10 
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Punktualność  
u poszczególnych przewoźników 

Opóźnienia przewoźnika Łódzka Kolej Aglomeracyjna związane były głównie z trzema 
grupami opóźnień: 3. „Inżynieria lądowa”, 6. „Tabor”, 8. „Przyczyny zewnętrzne”. Najwięcej 

opóźnień związanych było m.in. z pracami inwestycyjnymi w okolicach stacji Kutno. 
W przypadku opóźnień, których przyczyny zakwalifikowano jako „tabor” największy udział 

miały opóźnienia związane z wydłużonym czasem przejazdu (kod 64-1 WCJ), na co wpływ 
miała m.in. pojedyncza obsada maszynistów 7 . W odniesieniu do opóźnień z przyczyn 

taborowych należy zwrócić uwagę, że średni wiek taboru przewoźnika nie przekracza kilku 
lat, co przekłada się na bardzo małą liczbę opóźnień związanych z problemami technicznymi. 

Należy również zauważyć, że dla znacznej liczby opóźnień przyczyny nie zostały 
zakwalifikowane do danego kodu i nie znajdują się w raportach o przyczynach opóźnień. Taka 

sytuacja może mieć miejsce m.in. wtedy, kiedy opóźnienie na stacji końcowej 
nie przekraczało 6 min.  

W przypadku ponad 60% czasu zakodowanych opóźnień były to zdarzenia wtórne  
– do takich opóźnień najczęściej zaliczane są te, których przyczyną jest m.in. przepuszczanie 

składów o wyższym priorytecie, oczekiwanie na przyjazd innych pociągów w celu 
skomunikowania, łączenie składów, zmiany kierunku jazdy itp. 

  Przyczny opóźnień pociągów ŁKA 

grupa przyczyn 
liczba 

opóźnień 

czas 
opóźnień 

(min) 

udział  
w liczbie 
opóźnień 

udział  
w czasie 

opóźnień 

3. Inżynieria lądowa   3 069 21 368 26,81% 29,39% 

6. Tabor    2 998 16 605 26,19% 22,84% 

8. Przyczyny zewnętrzne   1 000 9 606 8,74% 13,21% 

5. Przyczyny handlowe    2 518 9 535 22,00% 13,11% 

9. Przyczyny pochodne (wtórne)    916 8 361 8,00% 11,50% 

2. Urządzenia infrastruktury   818 6 330 7,15% 8,71% 

1. Organizacja ruchu   79 598 0,69% 0,82% 

7. Z winy Przeds. Kolej. w tym zagr.  47 284 0,41% 0,39% 

4. Z winy innych zarz. w tym zagr.   3 20 0,03% 0,03% 

 

 

                                                                            

7 Przepisy w zakresie warunków prowadzenia ruchu kolejowego – w tym możliwość wykonywania jazd z określoną prędkością 
definiowane są przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków 
prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji. W omawianych wypadkach pojedyncza obsada oznaczała brak możliwości 
poruszania się z prędkością przekraczającą 130 km/h 
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Rys. 29. ŁKA - udział wg przyczyn – przyczyny wtórne oraz pierwotne 

 

W 83,4% przypadków jako podmioty winne powstania opóźnienia uznano przewoźników, 
zarządców i inne przedsiębiorstwa obsługujące sektor kolejowy. Wśród nich przewoźnikowi 

ŁKA przypisanych zostało łącznie 30% zarejestrowanych opóźnień, których czas stanowił 
17,4% łącznego czasu wszystkich opóźnień. Najwięcej przypadków zakwalifikowanych 

zostało do lokowania podróżnych (duża liczba pasażerów) – kod 50-4, oraz do wydłużonego 
czasu przejazdu – kod 64-1 WCJ. Przewoźnik ŁKA nie odnotował ani jednego opóźnienia 

na szlaku, które trwałoby więcej niż 120 min (najdłuższe odnotowane opóźnienie wynosiło 
111 min). Dotarcie więc przez przewoźnika do stacji końcowej z opóźnieniem 

przekraczającym 120 min było skutkiem kilku opóźnień.  

Rys. 30. ŁKA - podział przyczyn opóźnień pociągów wg winnego powstania opóźnienia 

 

Stacjami, na których najczęściej w 2019 r. odnotowywano opóźnienia, były: Łódź Widzew, 
Łódź Kaliska oraz Zgierz. W przypadku czasu opóźnień przodowała Łódź Widzew.  

Przyjazdy do stacji końcowej w czasie przekraczającym 120 min w stosunku do czasu 
rozkładowego, stanowiły pod względem liczby opóźnień niecałe 0,1% wszystkich opóźnień, 

zaś pod względem czasu opóźnień 2,2%.  

pierwotne 42,92%

pierwotne 39,89%

wtórne 57,08%

wtórne 60,11%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

udział w liczbie
opóźnień

udział w czasie
opóźnień

pierwotne wtórne

34,68%

16,58%

30,16%

15,70%

2,45%

0,44%

38,93%

24,24%

17,42%

15,72%

3,28%

0,42%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Polskie Linie Kolejowe, z winy PKP
Energetyka (obsługa przewozów)

Inne

Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Pozostali przewoźnicy

Przewoźnik Towarowy

Zarząd lub Przewoźnik Zewnętrzny
(zagraniczny)

udział w czasie opóźnień udział w liczbie opóźnień



 

 

47 

 

Punktualność  
u poszczególnych przewoźników 

 ŁKA - dane o punktualności i zatrzymaniach na stacjach pośrednich w 2019 r. 

Łódzka Kolej 
Aglomeracyjna   

średnia dobowa 
liczba zatrzymań 

pociągów w 2019 r. 

punktualność przewoźnika 
na stacjach pośrednich 

średnie opóźnienie 
na stacjach dla 

opóźnień powyżej 
5 min 59 s  

1 917 94,74% 13 min 57 s 

stacja pasażerska  
średnia liczba 

zatrzymań pociągów 
w dobie 

średnie opóźnienie pociągu 
powyżej  

5 min 59 s (min) 

wskaźnik 
punktualności  bez 

uwzględnienia 
pociągów 

opóźnionych poniżej  
5 min 59 s 

Łódź Widzew 122 15 96,04% 

Łódź Kaliska 84 15 95,38% 

Zgierz 82 14 94,92% 

Łódź Żabieniec 67 15 94,84% 

Łódź Radogoszcz Zachód 64 15 94,05% 

Łódź Chojny 63 15 94,87% 

Łódź Pabianicka 62 15 94,59% 

Łódź Dąbrowa 62 15 94,78% 

Łódź Fabryczna 46 16 98,06% 

Łódź Niciarniana 46 15 97,95% 

 

Aglomeracja łódzka ma duże znaczenie dla funkcjonowania tego przewoźnika. Z 10 stacji 

o największej liczbie zatrzymań dziewięć stacji zlokalizowanych jest na terenie Łodzi. 
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2.8. PKP Intercity 

 

liczba 
uruchomionych 

pociągów 

liczba 
odwołanych 

pociągów 

wskaźnik 
punktualności 

w 2019 r. 

średnie opóźnienie 
dla pociągów 

opóźnionych na stacji 
końcowej od 6 min  

średnie opóźnienie 
na stacji końcowej 

dla wszystkich 
opóźnionych 

pociągów 

137 705 753 80,72% 30 min 20 s 18 min 23 s 

Rys. 31. Punktualność przewoźnika PKP Intercity  w 2019 r. na przybyciu (przy opóźnieniach 
pow. 5 min 59 s) 

 

 

Przewoźnik PKP Intercity odnotował najniższy poziom punktualności w styczniu (77,1%), 
następnie w okresie letnim – czerwiec, lipiec i sierpień (poniżej 79%) oraz w październiku 

(77,3%). W okresie letnim występowało najwięcej opóźnień przekraczających 120 min 
na stacji końcowej – w sierpniu było to 2,5% wszystkich opóźnionych pociągów.  

  Pociągi PKP Intercity opóźnione na stacji końcowej w podziale na liczbę i średni czas 
opóźnienia w minutach 

parametr 
opóźnione 
≤ 5 minut 

opóźnione 
> 5 minut  
<60 minut 

opóźnione 
≥ 60 minut  
<120 minut 

opóźnione 
≥  120 minut 

średni czas opóźnienia 3 20 83 187 

liczba pociągów opóźnionych 20 570 23 589 1 988 895 

 

Jako główne przyczyny opóźnień wskazano zdarzenia z grupy 6. „Tabor”, 3. „Inżynieria 
lądowa” oraz 8. „Przyczyny zewnętrzne”. Analizując szczegółowo przyczyny opóźnień 

wg ich kodów, najwięcej przypadków opóźnień związanych było z niewłaściwą organizacją 
prac budowlanych (zamknięcia, ograniczenia, uszkodzenia urządzeń) – kod 30-5, naprawą 
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Punktualność  
u poszczególnych przewoźników 

lub wymianą na skutek awarii (w tym korzystaniem z pomocy innych lokomotyw) – 64-2, 
opóźnieniami wtórnymi na sieci PKP PLK, spowodowanymi przez zdarzenie przypisane 

zarządcy, od którego przyjmowany jest pociąg – kod 71-1, wydłużonym czasem przejazdu 
- 64-1 WCJ, późnym zgłoszeniem gotowości do odjazdu 54-1 oraz lokowaniem podróżnych 

(z powodu dużej liczby pasażerów) – kod 50-4. 

 Przyczyny opóźnień pociągów PKP Intercity 

grupa przyczyn 
liczba 

opóźnień 

czas 
opóźnień 

(min) 

udział  
w liczbie 
opóźnień 

udział  
w czasie 

opóźnień 

6. Tabor   80 973 506 337 21,65% 24,74% 

3. Inżynieria lądowa  107 976 395 663 28,86% 19,34% 

8. Przyczyny zewnętrzne  40 321 313 353 10,78% 15,31% 

5. Przyczyny handlowe   74 315 279 429 19,87% 13,66% 

9. Przyczyny pochodne (wtórne)  23 496 216 703 6,28% 10,59% 

2. Urządzenia infrastruktury  32 045 188 061 8,57% 9,19% 

7. Z winy Przeds. Kolej. w tym zagr. 12 378 135 807 3,31% 6,64% 

1. Organizacja ruchu  2 015 8 470 0,54% 0,41% 

4. Z winy innych zarz. w tym zagr.  574 2 500 0,15% 0,12% 

Rys. 32. PKP Intercity - podział przyczyn opóźnień pociągów wg winnego powstania opóźnienia 
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W przypadku PKP Intercity znaczny udział opóźnień z przyczyn pierwotnych wynika 
z charakterystyki realizowanych przewozów (przewozy dalekobieżne), podczas których 

istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia bezpośrednich sytuacji powodujących 
opóźnienia.   

Rys. 33. PKP Intercity - udział wg przyczyn – przyczyny wtórne oraz pierwotne 

 

 

Stacjami, na których zakodowano największą liczbę opóźnień pociągów przewoźnika, były 

stacje Warszawa Wschodnia, Warszawa Zachodnia oraz Poznań Główny. Pod względem 
czasu opóźnień pociągi PKP Intercity odnotowywały największe opóźnienia na stacjach 

Warszawa Wschodnia, Poznań Główny oraz Kraków Główny. 

Warszawskie stacje są jednymi z kluczowych pod względem liczby zatrzymań. Ponad 

200 razy dziennie pociągi przewoźnika PKP Intercity zatrzymywały się na stacjach: 
Warszawa Wschodnia, Warszawa Zachodnia oraz Warszawa Centralna. Najniższy wskaźnik 

punktualności w przypadku tych stacji dotyczył Warszawy Zachodniej. W przypadku 
przewoźnika dalekobieżnego PKP Intercity średni czas opóźnienia dla zatrzymania na danej 

stacji przekracza 24 min.  

 
  

pierwotne 66,35%
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wtórne 40,72%
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Punktualność  
u poszczególnych przewoźników 

  PKP Intercity - dane o punktualności i zatrzymaniach na stacjach pośrednich w 2019 r. 

PKP Intercity  

średnia dobowa 
liczba zatrzymań 

pociągów w 2019 r. 

punktualność przewoźnika 
na stacjach pośrednich 

średnie opóźnienie 
na stacjach 

dla opóźnień powyżej 
5 min 59 s  

6 035 80,88% 24 min 18 s 

stacja pasażerska  
średnia liczba 

zatrzymań pociągów 
w dobie 

średnie opóźnienie pociągu 
powyżej  

5 min 59 s (w min) 

wskaźnik 
punktualności  

bez uwzględnienia 
pociągów 

opóźnionych poniżej 5 
min 59 s 

Warszawa Wschodnia 215 25 88,01% 

Warszawa Zachodnia 214 23 85,34% 

Warszawa Centralna 214 23 84,72% 

Gdynia Główna 89 28 89,41% 

Gdańsk Główny 87 24 85,84% 

Gdańsk Wrzeszcz 87 25 86,89% 

Sopot 87 27 88,25% 

Gdańsk Oliwa 87 26 87,55% 

Kraków Główny 86 25 81,45% 

Wrocław Główny 85 28 81,93% 
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2.9. SKM w Trójmieście 

 

 

liczba 
uruchomionych 

pociągów 

 

liczba 
odwołanych 

pociągów 

wskaźnik 
punktualności 

w 2019 r. 

średnie opóźnienie 
dla pociągów 

opóźnionych na stacji 
końcowej od 6 min 

średnie opóźnienie 
na stacji końcowej 

dla wszystkich 
opóźnionych 

pociągów 

96171 494 98,36% 14 min 27 s 14 min 27 s 8 

Rys. 34. Punktualność przewoźnika SKM w Trójmieście w 2019 r. na przybyciu (przy opóźnieniach 
pow. 5 min 59 s) 

 

 

SKM w Trójmieście jest przewoźnikiem, który obecnie realizuje przewozy na sieci trzech 

zarządców infrastruktury: PKP PLK, PKP SKM oraz PKM. Dlatego też wg danych o kodach 
opóźnień przekazanych przez PKP PLK najwięcej opóźnień powstało z winy „innych 

zarządców infrastruktury”. Jednak większość tych zakodowanych opóźnień stanowią takie, 
które nie przekraczają kilku minut. 

Dane o punktualności SKM w Trójmieście prezentowane w kwartalnych raportach 
publikowanych na stronie UTK przygotowywane są tylko w oparciu o dane zarządcy 

SKM w Trójmieście. Wskaźnik na poziomie 98,4% odzwierciedla dane przekazane 
przez tego zarządcę. 

 

 

                                                                            

8 Dane wg liczby pociągów na sieci zarządcy SKM w Trójmieście – zarządca nie zbiera danych o pociągach, których opóźnienie 
jest mniejsze niż 5 min 59 s  

98,38%

98,85%

98,27%

98,71%
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Punktualność  
u poszczególnych przewoźników 

  Pociągi SKM w Trójmieście opóźnione na stacji końcowej w podziale na liczbę i średni czas 
opóźnienia w minutach 

Parametr 

opóźnione 
≤ 5 minut 

opóźnione 
> 5 minut  
<60 minut 

opóźnione 
≥ 60 minut  
<120 minut 

opóźnione 
≥  120 minut 

średni czas opóźnienia - 13 77 150 

liczba pociągów opóźnionych - 1 553 22 1 9 

 

Uwaga! Szczegółowe dane o przyczynach opóźnień pochodzą od zarządcy PKP PLK. Dalsze 

informacje odnoszą się więc do tych danych. Pociągi SKM w Trójmieście realizują przewozy 
z wykorzystaniem sieci trzech zarządców infrastruktury SKM w Trójmieście, PKP PLK 

oraz PKM.  

  Przyczyny opóźnień pociągów PKP SKM w Trójmieście 

grupa przyczyn 
liczba 

opóźnień 

czas 
opóźnień 

(min) 

udział  
w liczbie 
opóźnień 

udział  
w czasie 

opóźnień 

4. Z winy innych zarz. w tym zagr.   2 044 13 961 25,53% 30,71% 

5. Przyczyny handlowe    2 483 10 185 31,01% 22,40% 

6. Tabor    1 297 8 430 16,20% 18,54% 

8. Przyczyny zewnętrzne   595 4 872 7,43% 10,72% 

3. Inżynieria lądowa   1 071 3 412 13,38% 7,50% 

9. Przyczyny pochodne (wtórne)    273 3 176 3,41% 6,99% 

2. Urządzenia infrastruktury   213 1 274 2,66% 2,80% 

7. Z winy Przeds. Kolej. w tym zagr.  23 129 0,29% 0,28% 

1. Organizacja ruchu   7 25 0,09% 0,05% 

Pod względem czasu najwięcej zajęły opóźnienia związane z kodem 54-1 – Późne zgłoszenie 

gotowości do odjazdu. Takich opóźnień zakodowanych na konto SKM w Trójmieście 
odnotowano 867, a średni czas trwania jednego przekraczał 7 min.  

 

                                                                            

9 Wg danych zarządcy PKP SKM w Trójmieście – dane PKP PLK-a podają większą wartość opóźnień w tym przedziale 
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Rys. 35. SKM w Trójmieście - podział przyczyn opóźnień wg winnego powstania opóźnienia 

 

W przypadku rodzaju opóźnień najczęściej były to opóźnienia zapisane jako pierwotne 
będące w większości wypadków związane m.in. z przyczynami handlowymi takimi jak późne  

zgłoszenie gotowości do odjazdu – kod 54-1 oraz z lokowaniem podróżnych – kod 50-4 
oraz  te związane z przekazaniem pociągu od innego zarządcy – jest to specyficzna sytuacja 

w której opóźnienie nazywane jako  wtórne o kodzie 40-1, 41-1 jest uznawane 
jako pierwotne.  

Rys. 36. SKM w Trójmieście  - udział wg przyczyn – przyczyny wtórne oraz pierwotne 

 

Opóźnienia, których czas nie przekraczał 10 min, stanowiły ponad 89,4% wszystkich 

opóźnień przypisanych do kodów. Te trwające ponad 120 min stanowiły zaledwie 
0,1% w liczbie opóźnień oraz 2,93% w łącznym czasie opóźnień. 

Według danych o zatrzymaniach na stacjach przekazanych przez PKP PLK dla przewoźnika 
SKM w Trójmieście, stacją o największej liczbie zatrzymań był Gdańsk Wrzeszcz, 

gdzie dziennie pociągi zatrzymywały się średnio po wyłączeniu godzin między 24 a 4 rano 
blisko 13 razy na godzinę. Taki wynik pokazuje, że kolej w Trójmieście stanowi część 

komunikacji miejskiej bądź aglomeracyjnej. 
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Punktualność  
u poszczególnych przewoźników 

  SKM w Trójmieście - dane o punktualności i zatrzymaniach na stacjach pośrednich w 2019 r. 

PKP SKM w Trójmieście 

średnia dobowa 
liczba zatrzymań 

pociągów w 2019 r. 

punktualność przewoźnika 
na stacjach pośrednich 

średnie opóźnienie 
na stacjach dla 

opóźnień powyżej 
5 min 59 s  

6 033 98,1% 11 min 56 s 

stacja pasażerska 
średnia liczba 

zatrzymań pociągów 
w dobie 

średnie opóźnienie pociągu 
powyżej  

5 min 59 s (w min) 

wskaźnik 
punktualności  bez 

uwzględnienia 
pociągów 

opóźnionych poniżej 5 
min 59 s 

Gdańsk Wrzeszcz 253 13 98,83% 

Gdynia Główna 239 12 98,30% 

Sopot 213 12 98,58% 

Gdańsk Główny 199 13 98,81% 

Gdynia Grabówek 198 12 98,08% 

Gdynia Leszczynki 198 12 97,96% 

Gdynia Chylonia 198 12 97,94% 

Gdynia Wzgórze Św. 
Maksymiliana 

198 12 98,18% 

Gdynia Redłowo 198 12 98,30% 

Gdynia Stocznia 198 12 98,08% 
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2.10. POLREGIO 

 

liczba 
uruchomionych 

pociągów 

 

liczba 
odwołanych 

pociągów 

wskaźnik 
punktualności 

w 2019 r. 

średnie opóźnienie 
dla pociągów 
opóźnionych 

na stacji końcowej 
od 6 min 

średnie 
opóźnienie 

na stacji końcowej 
dla wszystkich 
opóźnionych 

pociągów 

593717 6623 92,85% 19 min 26 s 8 min 22 s 

Rys. 37. Punktualność przewoźnika POLREGIO w 2019 r. na przybyciu (przy opóźnieniach 
pow. 5 min 59 s) 

 

 

Przewoźnik POLREGIO odnotował najniższy poziom punktualności w czerwcu (91,4%) 

oraz podobnie jak u wielu innych przewoźników w październiku (90,1%). POLREGIO 
uruchamia pociągi w większości województw, a część z nich stanowi połączenia pomiędzy 

regionami na zasadzie współpracy województw. Z tego względu sprawne i punktualne 
połączenia realizowane przez pociągi przewoźnika są szczególnie istotne z punktu widzenia 

pasażerów, którzy często nie mają alternatywnych możliwości podróży transportem 
zbiorowym. 

  Pociągi POLREGIO opóźnione na stacji końcowej w podziale na liczbę i średni czas 
opóźnienia w minutach 

Parametr 

opóźnione 
≤ 5 minut 

opóźnione 
> 5 minut  
<60 minut 

opóźnione 
≥ 60 minut  
<120 minut 

opóźnione 
≥  120 minut 

średni czas opóźnienia 3 16 82 172 

liczba pociągów opóźnionych 85 111 40 612 1 497 349 

92,58%

95,07%
94,10% 93,97% 93,86%

91,39%
92,18%

92,85%
92,00%

90,07%

92,88%
93,43%

86%

88%

90%

92%

94%

96%



 

 

57 

 

Punktualność  
u poszczególnych przewoźników 

W przypadku przewoźnika POLREGIO najczęstszą przyczyną powstania opóźnień 
były czynniki związane z taborem – 27,1% łącznego czasu opóźnień. W największym stopniu 

jest to wina własna POLREGIO a w drugiej kolejności PKP Intercity. W odniesieniu do kodu 
64-2 „Naprawa lub wymiana na skutek awarii” (poza tym korzystanie z pomocy innych 

lokomotyw)” ponad 65% przyczyn zostało przypisanych na konto POLREGIO, zaś prawie 
26% PKP Intercity. 

 

  Przyczyny opóźnień pociągów POLREGIO 

grupa przyczyn 
liczba 

opóźnień 

czas 
opóźnień 

(min) 

udział  
w liczbie 
opóźnień 

udział  
w czasie 

opóźnień 

6. Tabor    57 990 440 513 21,76% 27,08% 

3. Inżynieria lądowa   71 951 315 231 26,99% 19,38% 

8. Przyczyny zewnętrzne   27 691 235 216 10,39% 14,46% 

9. Przyczyny pochodne (wtórne)   22 015 208 284 8,26% 12,81% 

5. Przyczyny handlowe    56 986 190 679 21,38% 11,72% 

2. Urządzenia infrastruktury   19 265 148 662 7,23% 9,14% 

7. Z winy Przeds. Kolej. w tym zagr.  7 265 64 517 2,73% 3,97% 

4. Z winy innych zarz. w tym zagr.   2 426 18 050 0,91% 1,11% 

1. Organizacja ruchu   949 5 266 0,36% 0,32% 
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Rys. 38. POLREGIO - podział przyczyn opóźnień wg winnego powstania opóźnienia 

 

 

Wśród podmiotów, które winne są opóźnień pociągów POLREGIO, największy udział 
ma zarządca infrastruktury PKP PLK, co związane jest głównie z pracami modernizacyjnymi 

i przebudowami, usterkami urządzeń, ograniczeniami prędkości na szlaku czy liczby 
dostępnych torów. Taka sytuacja w znaczący sposób wpływa na funkcjonowanie 

przewoźnika. 

Prawie 57 tys. opóźnień w 2019 r. powstało z winy własnej przewoźnika i zostało 

przypisanych do grupy przyczyn 5. „Przyczyny handlowe”. Jeśli chodzi o łączny czas opóźnień, 
to najwięcej czasu trwały przyczyny z grupy 6. „Tabor”. W 2019 r. w ramach tej kategorii 

64 razy zakodowane zostało zdarzenie, którego skutkiem było opóźnienie trwające ponad 
120 min.  

Rys. 39. POLREGIO  - udział wg przyczyn – przyczyny wtórne oraz pierwotne 

 

Najwięcej zatrzymań pociągów pasażerskich POLREGIO odnotowało na stacji Szczecin 
Główny, gdzie oprócz PKP Intercity przewoźnik ten jest jedynym operatorem stałych 

rozkładowych pociągów na sieci PKP PLK. 
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Punktualność  
u poszczególnych przewoźników 

  POLREGIO - dane o punktualności i zatrzymaniach na stacjach pośrednich w 2019 r. 

POLREGIO   

średnia dobowa 
liczba zatrzymań 

pociągów w 2019 r. 

punktualność przewoźnika 
na stacjach pośrednich 

średnie opóźnienie 
na stacjach dla 

opóźnien powyżej 
5 min 59 s  

27 460 91,6% 16 min 13 s 

stacja pasażerska  
średnia liczba 

zatrzymań pociągów 
w dobie 

średnie opóźnienie pociągu 
powyżej  

5 min 59 s (w min) 

wskaźnik 
punktualności  bez 

uwzględnienia 
pociągów 

opóźnionych poniżej  
5 min 59 s 

Szczecin Główny 134 18 95,31% 

Poznań Główny 131 20 87,67% 

Wrocław Główny 126 20 91,97% 

Gdynia Główna 121 16 95,84% 

Opole Główne 103 17 90,09% 

Gdańsk Wrzeszcz 98 15 96,29% 

Bydgoszcz Główna 96 13 95,29% 

Szczecin Port Centralny 92 20 95,46% 

Tczew 89 14 94,88% 

Szczecin Dąbie 78 20 94,34% 
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2.11. SKM w Warszawie 

  

liczba 
uruchomionych 

pociągów 

liczba odwołanych 
pociągów 

wskaźnik 
punktualności 

w 2019 r. 

średnie opóźnienie dla 
pociągów opóźnionych 

na stacji końcowej 
od 6 min  

średnie opóźnienie 
na stacji końcowej 

dla wszystkich 
opóźnionych 

pociągów 

84 593 463 94,05% 13 min 48 s 8 min 22 s 

Rys. 40. Punktualność przewoźnika SKM w Warszawie w 2019 r. na przybyciu (przy opóźnieniach 
pow. 5 min 59 s) 

 

Wyniki SKM w Warszawie wskazują, że podobnie jak w przypadku Kolei Mazowieckich 
newralgicznym miesiącem pod względem punktualności był czerwiec.  

  Pociągi SKM w Warszawie opóźnione na stacji końcowej w podziale na liczbę i średni czas 
opóźnienia w minutach 

parametr 
opóźnione 
≤ 5 minut 

opóźnione 
> 5 minut  
<60 minut 

opóźnione 
≥ 60 minut  
<120 minut 

opóźnione 
≥  120 minut 

średni czas opóźnienia 2 13 75 160 

liczba pociągów opóźnionych 25 195 4 984 42 4 

 

W przypadku SKM w Warszawie 34,7% czasu opóźnień stanowiły opóźnienia związane 
z grupą przyczyn 6. „Tabor”. W tym zakresie problemy z punktualnością wynikały  

z wydłużonego czasu przejazdu (kod 64-1) oraz napraw lub wymiany na skutek awarii (poza 
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Punktualność  
u poszczególnych przewoźników 

tym korzystaniem z pomocy innych lokomotyw) (kod 64-2). W przypadku opóźnień 
przypisanych do grupy przyczyn 2. „Urządzenia infrastruktury” – podstawowymi 

przyczynami były Usterki urządzeń srk objętych gwarancją producenta (kod 20-6), Usterki 
liniowych urządzeń srk (kod 20-2), Usterki urządzeń stacyjnych (20-3) i Uszkodzenia 

zwrotnic (inne przyczyny niż sygnalizacji) (24-3).  

W obszarze działania SKM w Warszawie przewozy realizuje kilku przewoźników, zarówno 

regionalnych – Koleje Mazowieckie, POLREGIO, ale również ŁKA i PKP Intercity. 
W przypadku przewoźnika SKM tylko czterokrotnie doszło do zdarzeń, których skutkiem 

było opóźnienie przekraczające 120 min. W jednym przypadku przyczyną były warunki 
pogodowe.  

  Przyczyny opóźnień pociągów SKM w Warszawie 

grupa przyczyn 
liczba 

opóźnień 

czas 
opóźnień 

(min) 

udział  
w liczbie 
opóźnień 

udział  
w czasie 

opóźnień 

6. Tabor 5 794 36 487 31,75% 34,71% 

2. Urządzenia infrastruktury 2 317 17 854 12,70% 16,99% 

5. Przyczyny handlowe 4 743 15 494 25,99% 14,74% 

8. Przyczyny zewnętrzne 1 767 15 280 9,68% 14,54% 

9. Przyczyny pochodne (wtórne) 1 317 10 274 7,22% 9,77% 

3. Inżynieria lądowa 2 013 8 038 11,03% 7,65% 

1. Organizacja ruchu 190 1 271 1,04% 1,21% 

7. Z winy Przeds. Kolej. w tym zagr. 101 394 0,55% 0,37% 

4. Z winy innych zarz. w tym zagr. 5 17 0,03% 0,02% 
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Rys. 41. SKM w Warszawie - podział przyczyn opóźnień wg winnego powstania opóźnienia 

 

Rys. 42. SKM w Warszawie - udział wg przyczyn – przyczyny wtórne oraz pierwotne 

 

 

Udział w liczbie opóźnień wynoszących nie więcej niż 10 min to 87,9% wszystkich opóźnień 

przewoźnika, zaś pod względem czasu opóźnień stanowi to 55,7% czasu opóźnień 
pociągów SKM w Warszawie.  
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Punktualność  
u poszczególnych przewoźników 

Najwięcej zatrzymań pociągów przewoźnik odnotował na stacjach Warszawa Zachodnia 
oraz Warszawa Wschodnia.  

  SKM w Warszawie - dane o punktualności i zatrzymaniach na stacjach pośrednich w 2019 r. 

SKM  

średnia dobowa 
liczba zatrzymań 

pociągów w 2019 r. 

punktualność przewoźnika 
na stacjach pośrednich 

średnie opóźnienie 
na stacjach dla 

opóźnień powyżej  
5 min 59 s  

3 883 13 95,62% 

stacja pasażerska  
średnia liczba 

zatrzymań pociągów 
w dobie 

średnie opóźnienie pociągu 
powyżej  

5 min 59 s (w min) 

wskaźnik 
punktualności  bez 

uwzględnienia 
pociągów 

opóźnionych poniżej 
5 min 59 s 

Warszawa Zachodnia 196 13 95,54% 

Warszawa Wschodnia 196 13 95,72% 

Warszawa Powiśle 158 13 95,49% 

Warszawa Stadion 158 13 95,49% 

Warszawa Ochota 158 13 95,51% 

Warszawa Śródmieście 158 13 95,58% 

Warszawa Służewiec 105 13 95,56% 

Warszawa Żwirki i Wigury 105 13 95,14% 

Warszawa Rakowiec 105 13 94,95% 

Warszawa Lotnisko 
Chopina 104 13 

96,07% 
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2.12. Leo Express 

  
 

liczba 
uruchomionych 

pociągów 

 

liczba 
odwołanych 

pociągów 

wskaźnik 
punktualności 

w 2019 r. 

średnie opóźnienie 
dla pociągów 

opóźnionych na stacji 
końcowej od 6 min 

średnie opóźnienie 
na stacji końcowej 

dla wszystkich 
opóźnionych 

pociągów 

307 - 85,99% 24 min 48 s 12 min 31 s 

Rys. 43. Punktualność przewoźnika Leo Express  w 2019 r. na przybyciu (przy opóźnieniach  
pow. 5 min 59 s) 

 

 

Pierwszy zagraniczny przewoźnik, dla którego została przeprowadzona szersza analiza 
pod względem funkcjonowania i punktualności w 2019 r., to Leo Express, który uzyskał 

możliwość wykonywania w Polsce przejazdów w ramach otwartego dostępu. Realizacja 
przewozów przez Leo Express zwiększyła dostępność transportową w zakresie przejazdów 

do Czech zwłaszcza z województw małopolskiego, śląskiego i dolnośląskiego. Wiele 
okoliczności spowodowało, że realizacja tych przejazdów nie odbywała się bez problemów.  

Na opóźnienia pociągów Leo Express wpływ miały zwłaszcza opóźnienia z grupy 
3. „Inżynieria lądowa” oraz grupy 7. „Z winy przedsiębiorstwa kolejowego, 

w tym zagranicznego”. W przypadku inżynierii w opisie przyczyn dominują te związane 
m.in. ze złym stanem obiektu mostowego, czy nierównością toru – opóźnienia te zajmowały 

najczęściej kilka minut. Większe opóźnienia były wywoływane przez przyczyny z grupy 7, 
a najczęściej były związane one z problemami na granicy.  
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Punktualność  
u poszczególnych przewoźników 

  Leo Express  - udział wybranych podmiotów w winie za powstanie opóźnienia wg liczby 
opóźnień i czasu trwania 

grupa przyczyn 
liczba 

opóźnień 

czas 
opóźnień 

(min) 

udział  
w liczbie 
opóźnień 

udział  
w czasie 

opóźnień 

3. Inżynieria lądowa   165 551 38,92% 21,43% 

7. Z winy Przeds. Kolej. w tym zagr.  94 1006 22,17% 39,13% 

5. Przyczyny handlowe    42 158 9,91% 6,15% 

8. Przyczyny zewnętrzne   38 267 8,96% 10,39% 

6. Tabor   35 226 8,25% 8,79% 

2. Urządzenia infrastruktury   25 104 5,90% 4,05% 

9. Przyczyny pochodne (wtórne)    23 246 5,42% 9,57% 

1. Organizacja ruchu   2 13 0,47% 0,51% 

Rys. 44. Leo Express  - udział wybranych podmiotów w winie za powstanie opóźnienia wg liczby 
opóźnień i czasu trwania 
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Niewielka liczba zatrzymań pociągów przewoźnika LEO Express wynika m.in. z charakteru 
realizowanych przewozów oraz sytuacji, których rezultatem było ograniczenie przewozów 

w stosunku do wcześniej zaplanowanych, a także realizacja, za wyjątkiem okresu wakacji, 
połączeń w trybie weekendowym. Od połowy grudnia przewoźnik rozpoczął realizację części 

przewozów na nowych relacjach we współpracy z Kolejami Dolnośląskimi.  

  Leo Express  - dane o punktualności i zatrzymaniach na stacjach pośrednich w 2019 r. 

LEO Express 

średnia dobowa 
liczba zatrzymań 

pociągów w 2019 r. 

punktualność przewoźnika 
na stacjach pośrednich 

średnie opóźnienie 
na stacjach dla 

opóźnień powyżej  
5 min 59 s  

10 80,99% 18 

stacja pasażerska 
średnia liczba 

zatrzymań pociągów 
w dobie 

średnie opóźnienie pociągu 
powyżej  

5 min 59 s (w min) 

wskaźnik 
punktualności  bez 

uwzględnienia 
pociągów 

opóźnionych poniżej  
5 min 59 s 

Petrovice u Karvine 1 21 83,62% 

Tychy 1 19 85,27% 

Pszczyna 1 20 85,62% 

Katowice 1 19 85,62% 

Zebrzydowice 1 19 82,19% 

Katowice Ligota 1 19 85,27% 

Kraków Główny 1 26 88,01% 

Mysłowice 1 18 84,83% 

Trzebinia 1 17 77,54% 

Krzeszowice 1 19 80,35% 
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Punktualność  
u poszczególnych przewoźników 

2.13. UBB 

 
 

liczba 
uruchomionych 

pociągów 

liczba 
odwołanych 

pociągów 

wskaźnik 
punktualności 

w 2019 r. 

średnie 
opóźnienie dla 

pociągów 
opóźnionych 

na stacji końcowej 
od 6 min 

średnie 
opóźnienie 

na stacji 
końcowej dla 

wszystkich 
opóźnionych 

pociągów 

16 556 50 97,87% 6 min 6 s 6 min 6 s10 

Rys. 45. Punktualność przewoźnika UBB  w 2019 r. na przybyciu (przy opóźnieniach pow. 5 min 59 s) 

 

 

UBB jest jednym z przewoźników o najwyższym wyniku punktualności. Należy przy tym 
zaznaczyć, że realizowane przewozy są specyficznym rodzajem połączenia 
międzynarodowego Polski i Niemiec. Połączenie odbywa się na sieci zarządcy UBB Polska, 
której system kolejowy jest połączony z niemiecką siecią kolejową. Na obszarze Polski 
odcinek infrastruktury stanowi 1,44 km w rejonie Świnoujścia. Z każdego z uruchamianych 
w dobie około 45 pociągów, korzysta średnio ponad 30 osób. Linię tę obsługują pojazdy 
spalinowe o stosunkowo nowoczesnej konstrukcji, zaś zakup biletu jest możliwy wewnątrz 
pojazdu. Realizacja usług jest kluczowa dla mieszkańców obszaru przygranicznego, a jakość 
świadczonych usług z punktu widzenia punktualności stoi na wysokim poziomie.   

                                                                            

10 Przewoźnik nie uwzględnia przedziału poniżej 5 min 59 s 
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2.14. Warszawska Kolej Dojazdowa 

  
 

 

liczba 
uruchomionych 

pociągów 

 

liczba 
odwołanych 

pociągów 

wskaźnik 
punktualności 

w 2019 r. 

średnie opóźnienie 
dla pociągów 
opóźnionych 

na stacji końcowej 
od 6 min 

średnie 
opóźnienie 

na stacji 
końcowej dla 

wszystkich 
opóźnionych 

pociągów 

16 556 50 97,87% 6 min 6 s 6 min 6 s 11 

Rys. 46. Punktualność przewoźnika WKD w 2019 r. na przybyciu (przy opóźnieniach pow. 5 min 59 s) 

 

 

 

Warszawska Kolej Dojazdowa funkcjonuje na wydzielonej infrastrukturze. Przewoźnik 
jest jednocześnie zarządcą infrastruktury co pozwala na stworzenie stałego rozkładu jazdy 

i przy odpowiedniej polityce utrzymanie infrastruktury oraz taboru, a także 
przy minimalizowaniu ryzyk i zagrożeń zewnętrznych, zachowanie bardzo wysokiego 

wskaźnika punktualności.   

                                                                            

11 Przewoźnik nie uwzględnia przedziału poniżej 5 min 59 s  
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Punktualność  
u poszczególnych przewoźników 

2.15. Wnioski w zakresie punktualności przewoźników pasażerskich 

Dane uzyskane od zarządców infrastruktury kolejowej dotyczące punktualności pociągów 

pasażerskich pozwalają zidentyfikować podstawowe obszary mające wpływ na punktualność 
przewozów pasażerskich. Najczęściej powtarzające się przyczyny opóźnień dotyczą 

w szczególności: 

• Taboru – opóźnienia są generowane przede wszystkim w wyniku defektów pojazdów 
kolejowych oraz związanej z tym potrzebą naprawy lub wymiany taboru. Ta kategoria 

przyczyn często wiąże się ze znacznymi opóźnieniami sięgającymi kilkudziesięciu 
minut, a w skrajnych przypadkach nawet ponad 2 godzin. Dodatkowa istotna grupa 

przyczyn dotyczących taboru była kwalifikowana jako „wydłużony czas jazdy”; 

• Infrastruktury – pomimo stopniowego wzrostu jakości infrastruktury, stale 
powracającym problemem pozostają utrudnienia związane z pracami 

modernizacyjnymi. Zidentyfikowane przyczyny opóźnień dotyczą m.in. niewłaściwej 
organizacji prac budowlanych, czy zmian w terminach realizacji inwestycji, 

co przekłada się na problemy w zakresie mijania pociągów, czy ograniczenia 
prędkości, które nie były wzięte pod uwagę przy tworzeniu rozkładów jazdy 

pociągów. Ponadto część problemów, takich jak usterki urządzeń sterowania ruchem 
kolejowym, czy nawet stacji Lokalnego Centrum Sterowania są zjawiskami, których 

występowanie stwarza nie tylko zagrożenie dla jakości parametru punktualności, 
ale i dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Tego typu przyczyny powinny być 

bezwzględnie eliminowane przez zarządców infrastruktury kolejowej; 

• Przyczyn handlowych – generują one największą liczbę opóźnień, z czego największe 

znaczenie mają przyczyny związane z lokowaniem podróżnych oraz późne zgłaszanie 
gotowości do odjazdu pociągu. Mimo że tego rodzaju przyczyny zazwyczaj nie mają 

dużego przełożenia na czas dotarcia pociągu do stacji końcowej, to negatywnie 
wpływają na wizerunek transportu kolejowego; 

• Przyczyn zewnętrznych– obejmują przede wszystkim wypadki z udziałem innych 
pojazdów, ludzi czy zwierząt, akty chuligaństwa lub wydarzenia związane 
z warunkami pogodowymi. W bardzo dużym stopniu, niemal u wszystkich 

przewoźników kolejowych, zdarzenia te powodują opóźnienia, których skutkiem 
są odszkodowania lub rekompensaty. Oprócz samego opóźnienia, generują one 

dodatkowe koszty wynikające np. z uszkodzenia taboru czy infrastruktury. Mimo 
że wystąpienie samego zdarzenia jest niezależne od podmiotów sektora kolejowego, 

to na przewoźniku i zarządcy spoczywa obowiązek minimalizacji ryzyka jego 
wystąpienia.  

Odrębną kwestią, na którą należy zwrócić uwagę, są opóźnienia połączeń 
międzynarodowych. Pociągi takie bardzo często stanowią środek transportu dla pasażerów 

przemieszczających się jedynie w obrębie kraju. Ryzyko opóźnień takich pociągów jest 
natomiast większe ze względu na długość trasy, jaką przebywają oraz na uwarunkowania 

wynikające z przekraczania granicy i zmianę systemu (w aspekcie technicznym, prawnym 
czy organizacyjnym). W tym kontekście warto zaznaczyć, że zarządcy i przewoźnicy powinni 

zwrócić szczególną uwagę na  powtarzające się przyczyny występowania opóźnień 
na stacjach granicznych i w innych punktach sieci.  
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  Dane o stacjach wprowadzania kodu dla największej łącznej długości czasu opóźnień 

stacja wprowadzania danych 
czas 

opóźnień 
liczba 

opóźnień 

udział 
w czasie 

opóźnień 

udział 
w liczbie 
opóźnień 

Warszawa Wschodnia 163 722 22 885 2,92% 2,31% 

Poznań Główny 144 331 15 162 2,57% 1,53% 

Wrocław Główny 125 493 13 712 2,24% 1,38% 

Warszawa Zachodnia 107 245 19 250 1,91% 1,94% 

Kraków Główny 92 800 11 253 1,66% 1,14% 

Katowice 83 199 12 662 1,48% 1,28% 

Gdynia Główna 33 851 3 676 0,60% 0,37% 

Kutno 32 405 3 828 0,58% 0,39% 

Opole Główne 32 114 4 651 0,57% 0,47% 

Warszawa Centralna 31 853 5 817 0,57% 0,59% 
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Pociągi odwołane 

 

  

Pociągi odwołane 
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3. Pociągi odwołane 

Na podstawie raportów zarządcy infrastruktury PKP PLK zweryfikowano główne przyczyny 
odwołań pociągów. Najwięcej pociągów odwoływanych było w okresie letnim – w czerwcu, 

lipcu i sierpniu. Łącznie na sieciach wszystkich zarządców w tym okresie odwołano blisko 
4,5 tys. pociągów, z czego liczba pociągów odwołanych na sieci PKP PLK w tym czasie 

stanowiła blisko 98%.  

W 2019 r. odwołano ponad 14 tys. pociągów na sieciach wszystkich zarządców, zaś raporty 

PKP PLK wskazują na prawie 13,7 tys. odwołań. Najwięcej pociągów odwołanych zostało 
przez przewoźników POLREGIO, Koleje Mazowieckie, Koleje Śląskie oraz Koleje 

Dolnośląskie. W dalszej części opracowania omówiono: 

• zjawisko odwoływania pociągów pasażerskich m.in. w kontekście funkcjonowania 

komunikacji zastępczej; 
• rodzajów odwołań pociągów – na całej lub części relacji; 

• przyczyn odwołań w ramach grup przyczyn oraz kodów przyczyn zgodnie 
z instrukcjami zarządcy infrastruktury dotyczącymi opóźnień; 

• miejsca, gdzie problem odwołań pociągów występował w 2019 r.; 
• tabor, który najczęściej był powodem odwoływania przejazdów. 

Rys. 47. Liczba odwołanych pociągów przez przewoźników (tys. pociągów) 
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Pociągi odwołane 

3.1. Komunikacja zastępcza oraz rodzaj odwołania pociągów 

W przypadku 26% odwołanych pociągów nie została zapewniona komunikacja zastępcza. 

Brak komunikacji zastępczej w 57,5% przypadków dotyczył odwołania pociągów na części 
trasy. Komunikacja zastępcza nie została zagwarantowana dla blisko 3,6 tys. odwołanych 

pociągów. Przewoźnikiem, który odwołując pociąg najczęściej nie zapewnił komunikacji 
zastępczej (572 razy), były Koleje Mazowieckie. Należy przy tym zaznaczyć, 

że w 219 przypadkach sytuacja ta miała miejsce między stacjami znajdującymi się 
w Warszawie, gdzie pasażerowie mieli możliwość skorzystania z innych środków transportu. 

Podczas gdy odwołania w obszarze aglomeracji mogą być zastąpione przez inne środki 
komunikacji miejskiej, to w przypadku relacji dalekobieżnych lub miejsc, w których kolej jest 

jedynym środkiem transportu zbiorowego, odwołania pociągów bez zagwarantowania 
komunikacji zastępczej stwarzają bardzo duże niedogodności, dodatkowo w znaczący sposób 

wpływając na negatywne postrzeganie kolei.  

Rys. 48. Udział przypadków, w których komunikacja zastępcza została zapewniona i nie została 
zapewniona w ogólnej liczbie odwołanych pociągów.  

 

Rys. 49. Zakres odwołania pociągów ogółem 
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Rys. 50. Odwołania pociągów poszczególnych przewoźników ze względu na zakres odwołania 
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Pociągi odwołane 

3.2. Przyczyny odwołań pociągów pasażerskich 

Dane zarządcy infrastruktury wskazują na główne przyczyny odwołań pociągów. Przyczyny 

te są podzielone na dziewięć kategorii z czego ok. 96% przypadków odwołań zostało 
przypisanych do pięciu kategorii: 3. Inżynieria lądowa, 5. Przyczyny handlowe, 6. Tabor,  

8. Przyczyny zewnętrzne oraz 9.  Przyczyny pochodne (wtórne). Kategorie 
te są przypisywane podobnie jak w przypadku opóźnień. Instrukcja Ir-14 PKP PLK opisuje 

to w taki sposób:   

 
1. Jeśli planowane usługi nie są uruchomione (tzn. pociąg został odwołany w fazie operacyjnej) kody 
opisane w Załączniku nr 1a powinny być również używane do opisania przyczyn anulowania usługi 
w całości lub tylko na części trasy.  

2. W przypadku przekierowania pociągów na inną trasę, jeśli traci się postój handlowy na pierwotnej 
trasie pociągu, uznaje się usługę za anulowaną. Wprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej 
- zarówno dla całej linii, jak i dla jej odcinków - jest również traktowane jako odwołanie pociągu.  

 

  Udział wybranej grupy przyczyn w odwołaniach pociągów pasażerskich w podziale 
na miesiące w 2019 r.  

 grupa przyczyn  styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

1. Organizacja ruchu   0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 

2. Urządzenia 
infrastruktury   2% 11% 4% 6% 3% 2% 2% 3% 3% 6% 4% 2% 

3. Inżynieria lądowa   1% 2% 6% 2% 14% 8% 4% 4% 15% 10% 14% 9% 

4. Z winy innych 
zarz. w tym zagr. 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

5. Przyczyny 
handlowe  8% 15% 8% 12% 12% 7% 12% 13% 8% 6% 8% 8% 

6. Tabor    60% 52% 30% 54% 44% 35% 57% 61% 47% 37% 40% 54% 

7. Z winy Przeds. 
Kolej. w tym zagr.  0% 0% 0% 1% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 

8.Przyczyny 
zewnętrzne   11% 5% 35% 10% 15% 36% 13% 7% 10% 23% 28% 20% 

9.Przyczyny 
pochodne (wtórne)    18% 15% 17% 14% 10% 12% 11% 13% 17% 18% 5% 8% 
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Rys. 51. Udział grup przyczyn w odwołaniach pociągów pasażerskich 

 

3.2.1. Kategoria przyczyn 6: „Tabor”.  

Zgodnie z danymi zarządcy infrastruktury w ponad 47% tabor kolejowy został wskazany jako 
przyczyna odwołania pociągów. Łącznie blisko 6,5 tys. pociągów odwołanych było z tego 

powodu, a w największym stopniu taka sytuacja miała miejsce w styczniu, czerwcu, lipcu, 
sierpniu oraz grudniu (łącznie blisko 3,7 tys. pociągów). Ta kategoria obejmuje przypadki 

związane z brakiem taboru, m.in. w związku z naprawami, ale również defekty składów 
i ich pochodne. Problem odwołań pociągów z przyczyn taboru w największym stopniu miał 

miejsce w przypadku dwóch przewoźników: POLREGIO (68%) oraz Kolei Mazowieckich 
(11%). Przewoźnikiem, u którego odnotowano najmniej odwołań pociągów z przyczyn 

związanych z taborem była, Łódzka Kolej Aglomeracyjna – w 2019 r. zdarzyło się to tylko 
w przypadku 4 pociągów. Jest to przewoźnik, który dysponuje taborem, którego wiek 

w przypadku pierwszych zakupionych zespołów trakcyjnych wynosi 5 lat, 
zaś w 2019 r. dostarczane były kolejne, nowe jednostki. 

W przypadku ponad 31% jako powód wskazano „Błędy w planie obiegów pociągów 
czy późnego wydania.” Problem ten w największym stopniu dotyczył taboru przewoźnika 

POLREGIO zwłaszcza w przypadku pojazdów spalinowych (ok. 98% taboru pociągów 
obsługiwanych jednostkami spalinowymi odwołanych w ramach tej przyczyny). 

Wśród najczęstszych przyczyn widoczny jest problem braku taboru. Także w kategorii  
69-2 „Inne przyczyny związane z taborem” najczęstszym faktycznym powodem odwołań 

pociągów był brak posiadania sprawnego taboru do wykonania przewozów.  
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Pociągi odwołane 

Rys. 52. Udział przyczyn w kategorii Tabor dla pociągów odwołanych 

 

3.2.2. Kategoria przyczyn 8: „Przyczyny zewnętrzne” 

Do tej kategorii zaliczono blisko 2,6 tys. odwołań pociągów. Wśród grupy przyczyn 
zewnętrznych bardzo duży udział stanowiły kategorie „Inne przyczyny zewnętrzne” (38%), 

„Silne wiatry, wichury, huragany, trąby powietrzne” (18%) oraz „Opóźnienia spowodowane 
przez przyczyny zewnętrzne występujące na sąsiedniej sieci” (16%). Stosunkowo wysoki 

udział przyczyn związanych z czynnikami atmosferycznymi nie powinien stanowić 
usprawiedliwienia braku podjęcia właściwych działań w zakresie otoczenia torowiska. 

Najwięcej odwołań pociągów w związku z warunkami atmosferycznymi miało miejsce 
w przypadku przewoźników POLREGIO, Koleje Dolnośląskie oraz Koleje Śląskie. 

Stosunkowo dużo odwołań było związanych z kolizjami pojazdów kolejowych z pojazdami 
drogowymi – łącznie dla 210 odwołanych pociągów jako przyczynę wskazano „Kolizje 

z pojazdami drogowymi” (kod 82-6). W tym przypadku wskazane są również np. przerwy 
w ruchu w wyniku takich zdarzeń, których efektem była konieczność odwołania pociągu.  

Rys. 53. Udział przyczyn w kategorii Przyczyny zewnętrzne dla pociągów odwołanych 

 

3.2.3. Kategoria przyczyn 9: „Przyczyny pochodne (wtórne)” 

Trzecią najczęstszą grupą przyczyn, do których przypisano odwołania pociągów, jest grupa 

„Przyczyny pochodne (wtórne)”. Takie przyczyny wskazano w blisko 1,8 tys. przypadków. 

Większość przypadków odwołań pociągów związana jest z sytuacjami, w których „ustalenie 

dokładnej przyczyny zdarzeń wymaga dalszych wyjaśnień” – kat. 95-1 (38%). Przyczynami, 
które występują w tej grupie, są uszkodzenia pantografu, obniżenie sieci trakcyjnej czy awarie 
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sieci. Kolejnymi czynnikami powodującymi odwołania w tym zakresie są samobójstwa 
(kod 90-5) i wypadki z udziałem ludzi – stanowiły one 30% przypadków – co oznacza, że z tego 

względu odwołano łącznie 535 pociągów. Zdarzenia te z racji swojej wagi często powodują 
zawieszenie ruchu pociągów na danym odcinku, co może oznaczać kilka przypadków 

odwołań przypadających na jedno zdarzenie.  

Rys. 54. Udział przyczyn w grupie Przyczyny pochodne  dla pociągów odwołanych 

 

3.2.4. Kategoria przyczyn 5: „Przyczyny handlowe” 

Wśród przyczyn handlowych wskazać należy dwie kategorie, które stanowią powód blisko 

95% odwołań pociągów: Inne przyczyny handlowe (kod 59-1) oraz skomunikowanie 
z pociągiem (i innymi środkami transportu w tym zastępcza komunikacja autobusowa) 

nieuzgodnione przy konstrukcji rozkładu jazdy (kod 51-6). „Inne przyczyny handlowe” 
w tym wypadku oznaczają najczęściej odwołania na wniosek przewoźnika lub rezygnację 

z części realizacji trasy. Najczęściej w ramach tej kategorii odwoływane były pociągi 
POLREGIO (55%), PKP SKM w Trójmieście (17,5%) oraz PKP Intercity (10,6%). Łącznie 

w ramach tej grupy przyczyn odwołano blisko 1,3 tys. pociągów. 

Rys. 55. Udział przyczyn w grupie Przyczyny pochodne dla pociągów odwołanych 

 

 

3.2.5. Kategoria przyczyn: 3: „Inżynieria lądowa” 

W ponad 7% przypadków odwołań przyczynę przypisano do grupy Inżynieria lądowa, 

a w jej zakresie jako główne przyczyny wskazano niewłaściwą organizację prac budowlanych 
(zamknięcia, ograniczenia, uszkodzenia urządzeń) (kod 30-5) oraz nieplanowane prace 
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Pociągi odwołane 

na szlaku i stacji (kod 30-6). Wśród odnotowanych przypadków odwołań można wymienić 
te związane m. in. z wydłużonymi zamknięciami odcinka Lublin – Puławy (odwołane 

m. in. pociągi PKP Intercity) czy odwołane pociągi Kolei Małopolskich w relacjach między 
stacjami Kraków Główny, Kraków Płaszów a stacją Kraków Lotnisko. W tej kategorii znajdują 

się również odwołania pociągów związane z awariami urządzeń sterowania ruchem 
kolejowym – jak np. awarią Lokalnego Centrum Sprawozdania w Poznaniu czy w Koluszkach 

oraz zdarzeniami, takimi jak pożar w szafie sterowniczej systemu MOR1 na stacji Leszczyny 
w województwie śląskim, usterki sieci trakcyjnej czy komputerów sterujących. W związku 

z tymi zdarzeniami odwołano 1001 pociągów.  

Rys. 56. Udział przyczyn w grupie Inżynieria lądowa dla pociągów odwołanych 

 

 

3.3. Odwołania pociągów – podział na rodzaj taboru najczęściej nie realizujący 
przewozów. 

Dane o odwołaniach pociągów, jakie przekazywane są przez zarządcę infrastruktury 
PKP PLK, umożliwiają wskazanie taboru, dla którego prawdopodobieństwo odwołania 

pociągu jest największe. Jednakże dane te nie pozwalają na wskazanie danych pojazdów, 
które w największym stopniu są awaryjne. Odwołania z przyczyn taborowych mogą wynikać 

z wielu zmiennych i nie muszą być bezpośrednio związane z awarią danego rodzaju pojazdu. 
Brak realizacji przez dany pojazd przejazdu może wynikać zarówno z przyczyn handlowych, 

zewnętrznych, jak np. wypadki czy również związanych z brakami rezerw taborowych. 
W zakresie rodzaju taboru, który pierwotnie miał obsłużyć połączenia, jednakże ostatecznie 

w części lub całej relacji został odwołany, wskazać można kilka typów pojazdów 
o stosunkowo dużej liczbie odwołań pociągów. W tym przypadku dane te mogą służyć 

jako wyjściowe do dalszych analiz faktycznych przyczyn tak dużej liczby odwołań pociągów, 
które planowo miały być obsługiwane przez dany pojazd. 

Pojazdami, które najczęściej były wskazane do realizacji połączeń, a ostatecznie nie zostały 
uruchomione lub odwołane na części relacji, były autobusy szynowe SA135. Najczęściej 

pojazdy te nie obsłużyły połączeń między takimi stacjami jak Sanok, Komańcza, Zagórz 
czy Jasło. Są to połączenia obsługiwane przez POLREGIO. Stosunkowo często (łącznie 

w ok. 500 przypadkach) pojazdy te nie zrealizowały również połączeń przewoźników Koleje 
Dolnośląskie i Koleje Mazowieckie.  

W 2019 r. ponad 1,1 tys. pociągów, które planowo miały zostać obsłużone przez pojazdy 
spalinowe SA103, zostało odwołanych. Najczęściej dotyczyło to połączeń pomiędzy 
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Darłowem a Sławnem oraz pomiędzy stacjami Jasło, Sanok i Zagórz. W ponad 
600 przypadkach odwołania dotyczyły przejazdów, na których jako planowany tabor 

wskazano pojazdy SA105 (najczęstszą przyczyną było prawdopodobnie brak taboru 
do uruchomienia połączeń). 

Pojazdy EN57 w dalszym ciągu realizują znaczną część przewozów w Polsce. Stąd też 
odwołania pociągów w największym stopniu dotyczyły właśnie tras, na których zaplanowane 

było uruchomienie przejazdu w oparciu o ten rodzaj pojazdu. Łącznie w 2019 r. 2 652 pociągi, 
które zostały odwołane, miały być obsługiwane przez jednostki tego typu. Wartość 

ta nie oznacza jednak, że przyczyna odwołania była związana wyłącznie z usterkami EN57. 
Tylko w 35% przypisano odwołane pociągi, które są obsługiwane przez EN57, do grupy 

przyczyn Tabor. Oznacza to, że w przypadku 923 odwołań ich bezpośrednia przyczyna miała 
związek ogólnie z pojazdami kolejowymi. 

W przypadku serii pojazdów 814 na liczbę odwołań połączeń obsługiwanych tego rodzaju 
taborem największy wpływ miało odwołanie pociągów relacji między polskim i czeskim 

Cieszynem, zaś przyczynami były głównie roboty torowe po stronie czeskiej. W ramach 
tej relacji uruchomiona była stała komunikacja zastępcza. 

3.4. Wnioski w zakresie przyczyn odwołań pociągów 

Podobnie jak w przypadku opóźnień, wśród przyczyn odwołań pociągów największe 
znaczenie mają te związane z taborem. Powtarzające się przypadki braku sprawnego taboru 

czy niewłaściwego planowania  obiegów składów zwracają uwagę na problemy systemowe 
w zakresie utrzymania pojazdów kolejowych, zaś stosunkowo częste awarie pojazdów 

spalinowych każą postawić pytanie o przyczyny takiego stanu i ich rozwiązanie w przyszłości. 
Jeśli uwarunkowania środowiskowe stwarzają problem dla wybranych jednostek, to podczas 

dokonywania zakupów taborowych należy postawić znacznie wyższe wymagania jakościowe. 
Przynajmniej część przypadków była możliwa do przewidzenia na etapie konstruowania 

rozkładu jazdy, w  związku z tym istniała możliwość podjęcia działań zaradczych.  

Przy stosunkowo niewielkim udziale w przyczynach odwołań, warto zwrócić uwagę 

na problemy powstające w sytuacji gdy prace w zakresie remontu czy modernizacji 
infrastruktury nie przebiegają zgodnie z wcześniej przyjętym harmonogramem. Pomimo 

zapewnienia przepływu informacji w tym zakresie między stronami umowy o wykorzystanie 
zdolności przepustowej, głównym poszkodowanym jest pasażer.  

Odwołania pociągów to jeden z najbardziej newralgicznych aspektów funkcjonowania 
przewozów pasażerskich. W przypadku gdy dochodzi do odwołania, standardem powinno 

być zapewnienie pasażerowi możliwości kontynuowania podróży. Przeprowadzona analiza 
wskazuje jednak, że wciąż liczne są przypadki, kiedy nie została zapewniona komunikacja 

zastępcza. Tego typu działania mogą trwale zniechęcać pasażerów do korzystania 
z transportu kolejowego.
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Pociągi odwołane 

4. Podsumowanie i rekomendacje 

Analiza przyczyny opóźnień prowadzi do wniosków, że większość zidentyfikowanych 
przyczyn opóźnień jest możliwa do wyeliminowania przez zarządców infrastruktury 

i przewoźników kolejowych. Niemniej jednak w celu osiągnięcia lepszych wskaźników 
punktualności, działania powinni podjąć również organizatorzy publicznego transportu 

zbiorowego. Pewna część odpowiedzialności spoczywa również na osobach, które powodują 
wypadki przechodząc przez tory w miejscach niedozwolonych czy nieprawidłowo pokonują 

przejazdy kolejowe. W ocenie Prezesa UTK w ramach systemu kolejowego konkretne grupy 
podmiotów powinny podjąć działania w następujących obszarach: 

• zarządcy infrastruktury kolejowej: 

− dalsze wzmacnianie nadzoru nad planowaniem zamknięć torowych 
i koordynacją inwestycji; 

− zwiększenie nadzoru nad wykonawcami modernizacji linii kolejowych i prac 
związanych z utrzymaniem infrastruktury; 

− minimalizacja ryzyka wystąpienia kolizji pojazdów kolejowych ze zwierzętami 

poprzez zabezpieczenie miejsc, gdzie dochodzi najczęściej do takich zdarzeń; 

• przewoźnicy kolejowi: 

− zapewnienie właściwej jakości czynności utrzymaniowo-naprawczych w celu 
zwiększenia sprawności eksploatowanego taboru; 

− zapewnienie odpowiedniej rezerwy taborowej z uwzględnieniem utrzymania 
odpowiedniej ilości taboru oraz dziennej pracy eksploatacyjnej 

poszczególnych pojazdów; 

• organizatorzy publicznego transportu zbiorowego: 

− wzmocnienie nadzoru nad realizacją umów o świadczenie usług publicznych, 
w tym kontrola obiegów składów pociągów, utrzymywania rezerwy 

taborowej, terminów wykonywania przeglądów; 

• organizatorzy i przewoźnicy: 

− prowadzenie polityki taborowej opartej na tworzeniu grup zakupowych, 
w celu ujednolicania parku taboru kolejowego; 

Ponadto niezmiernie ważnym elementem jest dalsza poprawa kultury bezpieczeństwa 

i  wzmacnianie świadomości społecznej, dotyczącej bezpieczeństwa na przejściach 
i przejazdach kolejowych. 
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5. Spis skrótów i pojęć  

Tabela skrótów 

1. Arriva RP - ARRIVA RP sp. z o.o. 

2. Koleje Dolnośląskie - Koleje Dolnośląskie S.A. 

3. Koleje Małopolskie - „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. 

4. Koleje Mazowieckie - „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. 

5. Koleje Śląskie - Koleje Śląskie sp. z o.o. 

6. Koleje Wielkopolskie - Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. 

7. Leo Express - Leo Express Polska sp. z o.o. 

8. ŁKA lub Łódzka Kolej Aglomeracyjna - „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.o. 

9. PKP Cargo - PKP CARGO S.A. 

10. PKP Intercity - „PKP INTERCITY” S.A.  

11. PKP PLK, Polskie Linie Kolejowe - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

12. PKP SKM lub SKM w Trójmieście - PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. 

13. POLREGIO - 
POLREGIO Sp. z o. o. (dawniej „Przewozy Regionalne” 

sp. z o.o.” 

14. 
SKM Warszawa lub  

SKM w Warszawie 
- Szybka Kolej Miejska sp. z o.o. 

15. SKPL Cargo - SKPL Cargo sp. z o.o. 

16. UBB lub Usedomer Bäderbahn - Usedomer Bäderbahn GmbH 

17. UBB Polska - UBB Polska sp. z o.o. 

18. WKD - Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. 

20. UIC - 
Union Internationale Des Chemins De Fer 

(Międzynarodowy Związek Kolei) 

21. Prezes UTK - Prezes Urzędu Transportu Kolejowego 

22. UTK - Urząd Transportu Kolejowego 

23. SEPE - System Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej 
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Spis rysunków i tabel 

    

6. Spis rysunków 
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podziale miesięcznym ..................................................................................................................................................................................................... 6 
Rys. 3. Liczba pociągów uruchomionych, punktualnych oraz opóźnionych w 2019 r. ....................................................................................... 6 
Rys. 4. Średnia liczba uruchomionych pociągów w przeliczeniu na dni poszczególnych miesięcy ............................................................... 7 
Rys. 5. Średni czas opóźnień (w minutach) w 2019 r. ....................................................................................................................................................... 8 
Rys. 6. Liczba pociągów odwołanych w 2019 r. .................................................................................................................................................................. 8 
Rys. 7. Punktualność na przybyciu w 2019 r. (przy opóźnieniach powyżej 5 min i 59 s) w podziale na kolejowych przewoźników 

pasażerskich ........................................................................................................................................................................................................................ 9 
Rys. 8. Liczba pociągów uruchomionych w 2019 r. ......................................................................................................................................................... 11 
Rys. 9. Liczba pociągów punktualnych i opóźnionych w 2019 r. ............................................................................................................................... 12 
Rys. 10. Punktualność przewoźnika Arriva RP w 2019 r. na przybyciu (przy opóźnieniach pow. 5 min 59 s) ....................................... 20 
Rys. 11. Arriva RP - podział na rodzaj przyczyny opóźnienia wg przyczyn pierwotnych oraz wtórnych................................................. 22 
Rys. 12. Arriva RP - podział przyczyn opóźnień wg winnego powstania opóźnienia ........................................................................................ 22 
Rys. 13. Punktualność przewoźnika Koleje Dolnośląskie w 2019 r. na przybyciu (przy opóźnieniach pow. 5 min 59 s) .................. 24 
Rys. 14. Koleje Dolnośląskie - podział na rodzaj przyczyny opóźnień pociągów wg przyczyn pierwotnych oraz wtórnych .......... 26 
Rys. 15. Koleje Dolnośląskie - podział przyczyn opóźnień wg winnego powstania opóźnienia ................................................................... 26 
Rys. 16. Punktualność przewoźnika Koleje Małopolskie w 2019 r. na przybyciu (przy opóźnieniach pow. 5 min 59 s) ................... 28 
Rys. 17. Koleje Małopolskie - podział na rodzaj przyczyny opóźnienia wg przyczyn pierwotnych oraz  wtórnych ............................ 30 
Rys. 18. Koleje Małopolskie - podział przyczyn opóźnień pociągów wg winnego powstania opóźnienia ............................................... 30 
Rys. 19. Punktualność przewoźnika Koleje Mazowieckie w 2019 r. na przybyciu (przy opóźnieniach pow. 5 min 59 s) .................. 32 
Rys. 20. Koleje Mazowieckie - udział wg przyczyn – przyczyny wtórne oraz pierwotne ............................................................................... 34 
Rys. 21. Koleje Mazowieckie - podział przyczyn opóźnień pociągów wg winnego powstania opóźnienia ............................................. 34 
Rys. 22. Punktualność przewoźnika Koleje Śląskie w 2019 r. na przybyciu (przy opóźnieniach pow. 5 min 59 s) ............................... 36 
Rys. 23. Koleje Śląskie - udział wg przyczyn – przyczyny wtórne oraz pierwotne ............................................................................................ 37 
Rys. 24. Koleje Śląskie - podział przyczyn opóźnień pociągów wg winnego powstania opóźnienia .......................................................... 38 
Rys. 25. Punktualność przewoźnika Koleje Wielkopolskie w 2019 r. na przybyciu (przy opóźnieniach pow. 5 min 59 s)................ 40 
Rys. 26. Koleje Wielkopolskie - udział wg przyczyn – przyczyny wtórne oraz pierwotne ............................................................................. 42 
Rys. 27. Koleje Wielkopolskie - podział przyczyn opóźnień pociągów wg winnego powstania opóźnienia ........................................... 42 
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7. Spis tabel 
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