dr inż. Ignacy Góra
Prezes
Urzędu Transportu Kolejowego
Szanowni Państwo,
stacje i przystanki pasażerskie są punktami kluczowymi dla funkcjonowania transportu
pasażerskiego. Takich miejsc mamy w Polsce blisko 3 tysiące. Niektóre z nich są bardzo
intensywnie użytkowane, pociągi zatrzymują się tam średnio co 2-3 minuty. Są też małe
przystanki, gdzie pociągi zatrzymują się kilka razy w ciągu doby.
To, jak często pociągi zatrzymują się na danej stacji, zależy od wielu czynników: wielkości
miejscowości, liczby jej mieszkańców, położenia na szlakach kolejowych lub na ich skrzyżowaniu,
dogodności komunikacji czy przesiadek do stacji węzłowych. Dodatkowo istotne jest
czy funkcjonowanie ruchu pasażerskiego w danym miejscu obejmuje tylko pociągi regionalne,
czy też jest możliwość skorzystania z połączeń dalekobieżnych.
Opracowanie, które Państwu przedstawiam, porusza właśnie te kwestie. Uwzględnia rolę
największych ośrodków pod względem wymiany i odnosi się także do utrudnionej dostępności
do kolei w niektórych gminach powyżej 10 tysięcy mieszkańców. Dane, jakie otrzymuje Urząd
Transportu Kolejowego, zestawiono z danymi o liczbie mieszkańców gmin wg Głównego Urzędu
Statystycznego, co pozwoliło na przedstawienie stopnia wykorzystania stacji przez mieszkańców
najważniejszych miast dla wymiany pasażerskiej w każdym z województw.
Raport opisuje również sposób zbierania danych o wymianie pasażerskiej i zatrzymaniach
pociągów w Polsce. Przedstawiono funkcjonowanie kolei pasażerskiej w pięciu ośrodkach
o największej wymianie pasażerskiej w każdym z 16 województw, ze szczególnym
uwzględnieniem największego miasta, którym w każdym przypadku było miasto wojewódzkie.
Do opracowania załączono aneks, który pozwala na analizę również mniejszych gmin
i miejscowości, jak też umożliwia wykorzystanie danych w celu stworzenia map lokalizacji,
czy uzyskania informacji o punktach istniejących w systemach sprzedaży, ale obecnie nie
funkcjonujących jako czynne.
Rok 2020 był wyjątkowym czasem także dla transportu koleją. Epidemia koronawirusa
spowodowała również zmiany w funkcjonowaniu kolei pasażerskiej. Dostosowanie oferty
do mniejszego zapotrzebowania, a zarazem zapewnienie ciągłości usług to najważniejsze
problemy przed jakimi stoi branża. Dostęp do szczegółowych danych za 2020 r. będzie możliwy
dopiero po ich przygotowaniu przez przewoźników. Dlatego też obecnie prezentowane
informacje o wymianie dotyczą roku 2019. Mam nadzieję, że opracowanie pomoże
podejmowaniu słusznych decyzji w trudnym dla transportu zbiorowego okresie, a także pozwoli
na przygotowanie lepszej oferty dla pasażerów, bowiem pasażerski transport kolejowy jest
jednym z najważniejszych elementów transportu zbiorowego w Polsce.
Z wyrazami szacunku

3

Spis treści
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

Wstęp ....................................................................................................................................................................................... 5
Dane prezentowane w opracowaniu .................................................................................................................... 7
2.1. Dane o wymianie pasażerskiej ..................................................................................................... 7
2.2. Dane o liczbie zatrzymań pociągów, średniej liczbie pasażerów na jedno
zatrzymanie oraz o czasie oczekiwania na pociąg ................................................................ 8
2.3. Dane o liczbie mieszkańców ......................................................................................................... 9
2.4. Wykaz zawartości załączonych plików Excel ...................................................................... 10
Wnioski i rekomendacje Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego
w zakresie rozwoju funkcjonowania stacji pasażerskich w Polsce .................................................. 12
Znaczenie stacji kolejowych w ruchu pasażerskim w Polsce .............................................................. 14
Wymiana pasażerska i funkcjonowanie kolei w wybranych województwach ......................... 19
Województwo Dolnośląskie .................................................................................................................. 20
Województwo Kujawsko-Pomorskie ................................................................................................. 23
Województwo Lubelskie ......................................................................................................................... 25
Województwo Lubuskie .......................................................................................................................... 27
Województwo Łódzkie............................................................................................................................. 29
Województwo Małopolskie ................................................................................................................... 31
Województwo Mazowieckie.................................................................................................................. 33
Województwo Podkarpackie ................................................................................................................. 38
Województwo Podlaskie ......................................................................................................................... 40
Województwo Pomorskie ....................................................................................................................... 42
Województwo Śląskie .............................................................................................................................. 45
Województwo Świętokrzyskie .............................................................................................................. 47
Województwo Warmińsko-Mazurskie .............................................................................................. 49
Województwo Wielkopolskie................................................................................................................ 51
Województwo Zachodniopomorskie.................................................................................................. 53
Spis skrótów i pojęć ...................................................................................................................................................... 55
Spis tabel.............................................................................................................................................................................. 56

4

1. Wstęp
Dane o wymianie pasażerskiej, jakie prezentuje Urząd Transportu Kolejowego opierają się
na przekazanych przez przewoźników danych o liczbie wsiadających/wysiadających na danej stacji
pasażerskiej. Dzięki temu istnieje możliwość określenia średniej dobowej liczby pasażerów
korzystających z danego punktu wymiany pasażerskiej.
W opracowaniu po raz pierwszy zestawiono dane o wymianie pasażerskiej również z liczbą
mieszkańców miejscowości. Do tego celu wykorzystane zostały informacje podawane przez
Główny Urząd Statystyczny – powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2019 r.
Do każdego z województw udostępniono bazę informacji o powierzchni, ludności, przynależności
do danego powiatu i rodzaju gminy w celu umożliwienia weryfikacji danych. Dodatkowo
wykorzystując informacje dostępne na stronie „Polska w liczbach”1 o liczbie ludności polskich wsi,
dane GUS zostały wzbogacone o dodatkowe informacje w tym zakresie.
Głównym tematem opracowania jest analiza największych ośrodków wymiany pasażerskiej
w każdym z 16 województw. Przedstawiono również informacje o funkcjonowaniu kolei
w obszarze całego województwa. W szerszym zakresie opisana jest też rola największego ośrodka
miejskiego w danym rejonie.

1

www.polskawliczbach.pl
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Podstawowe informacje
o danych prezentowanych
w opracowaniu
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2. Dane prezentowane w opracowaniu
Przystępując do analizy funkcjonowania transportu pasażerskiego na podstawie danych zebranych
do prezentowanego opracowania, trzeba mieć na uwadze sposób ich uzyskania oraz agregacji.
W opracowaniu zastosowano kilka mierników jakości transportu kolejowego takich jak:









wielkość wymiany pasażerskiej – liczba wsiadających i wysiadających;
wskaźnik udziału wymiany pasażerskiej danego ośrodka w łącznej wielkości wymiany
na terenie danego województwa - iloraz wielkości wymiany pasażerskiej w danym ośrodku
i wielkości wymiany pasażerskiej w danym województwie;
wskaźnik udziału średniej dobowej wymiany pasażerskiej w liczbie mieszkańców
zamieszkujących dany ośrodek - iloraz wielkości dobowej wymiany pasażerskiej i liczby
mieszkańców danego ośrodka;
wskaźnik wykorzystania stacji przez mieszkańca - iloraz sumy wymiany pasażerskiej danego
punktu w roku i liczby mieszkańców – co należy rozumieć jako wskaźnik średniej liczby
pobytów na danej stacji w celach komunikacyjnych (wsiadanie bądź wysiadanie) przez
statystycznego mieszkańca;
czas oczekiwania na pociąg dalekobieżny oraz regionalny na pięciu największych pod
względem wielkości wymiany pasażerskiej stacjach w danym województwie.

Dla uproszczenia w opracowaniu używane jest tylko sformułowanie „stacja”, rozumiane jako punkt
wsiadania/wysiadania pasażerów, pomimo że znacząca liczba tych miejsc to „przystanki osobowe”.
W przypadku terminologii kolejowej stacja jest to posterunek zapowiadawczy, w obrębie którego,

oprócz toru głównego zasadniczego, znajduje się co najmniej jeden tor główny dodatkowy,
a pociągi mogą rozpoczynać i kończyć jazdę, krzyżować się i wyprzedzać, jak również zmieniać
skład lub kierunek jazdy. Duże stacje mogą być podzielone na rejony stanowiące osobne posterunki
zapowiadawcze2. Przystanek osobowy jest to zaś miejsce na szlaku, urządzone do wsiadania
i wysiadania podróżnych, w którym rozkładowo zatrzymują się pociągi pasażerskie3. Dodatkowo
warto zauważyć, że ustawa o transporcie kolejowym również obejmuje definicję stacji pasażerskiej.
Zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym jest to obiekt infrastruktury usługowej obejmujący

dworzec kolejowy wraz z infrastrukturą umożliwiającą pasażerom dostęp do peronu, pieszo lub
pojazdem, z drogi publicznej lub dworca kolejowego4.
W dalszej części opracowania zaprezentowany został sposób uzyskania, agregacji oraz wyliczenia
każdego z powyżej wymienionych mierników.

2.1. Dane o wymianie pasażerskiej
Dane o wielkości wymiany pasażerskiej zostały zebrane na podstawie sprawozdań przewoźników
kolejowych. W przypadku danych źródłowych pochodzą one z systemów sprzedaży biletów,
danych szacunkowych uzyskanych w oparciu o badania ankietowe dotyczące podróży oraz
przypisania pasażerów do wybranych stacji na podstawie udziałów biletów relacyjnych.
Tylko w niewielkim stopniu dane o wymianie pasażerskiej pochodzą z liczników pasażerów.
Pomimo ich instalowania w coraz większej liczbie pojazdów przewoźników pasażerskich (w 100%
w pojazdach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej oraz warszawskiej SKM) nie pozwalają one na
określenie całkowitej wymiany pasażerskiej i są najczęściej traktowane pomocniczo. Dodatkowo
stosowanie biletów sieciowych, ofert regionalnych (np. Wspólny Bilet Świętokrzyski), strefowych

2

I Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów Ir-1
https://www.plksa.pl/files/public/user_upload/pdf/Akty_prawne_i_przepisy/Instrukcje/Wydruk/Ir
1_obowiazuje_od_08.06.2020.pdf
3
Ibidem
4
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
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czy podróżowanie na podstawie biletów komunikacji miejskiej (np. wspólny bilet ZTM - WKD - KM,
oferty komunikacji miejskiej i przewoźnika POLREGIO m.in. w Rzeszowie czy Białymstoku)
powoduje coraz większy udział w wymianie pasażerów podróżujących na podstawie biletów
nierelacyjnych oraz przypisywanie pasażerów do stacji granicznej w danej ofercie regionalnej.
Poniżej zaprezentowano wyjaśnienie metodyczne zebranych danych:













przekazane dane obejmują obszar Polski i stacji usytuowanych na całej sieci kolejowej
w Polsce, nie uwzględniają pasażerowie wsiadający lub wysiadający poza granicami kraju,
jednakże w niektórych wypadkach pasażerowie zostali przypisani do stacji granicznych;
dane o wymianie pasażerskiej pochodzą z systemów przewoźników takich jak systemy
sprzedaży biletów czy inne metody umożliwiające stwierdzenie zbliżonej wartości
pasażerów na danej stacji. W podanych wartościach ujęte zostały wszystkie rodzaje
biletów, w tym bilety sieciowe nierelacyjne i sieciowe, jak również przejazdy wykonywane
na podstawie uprawnień związanych z wykorzystywaniem ofert komunikacji miejskiej
takich jak bilety metropolitalne, wspólny bilet ZTM - WKD - KM;
dane o przejazdach na podstawie wyżej wymienionych biletów i uprawnień zostały
przyporządkowane przez przewoźników zgodnie z wiedzą w tym zakresie i możliwościami
weryfikacji. Jednakże w części przypadków przewoźnicy nie byli w stanie przypisać
wszystkich pasażerów do obsługiwanych przez siebie stacji. W tym przypadku wartość
różnicy między liczbą pasażerów a danymi o wymianie pasażerskiej została zindeksowana
wg klucza udziału wymiany pasażerskiej na poszczególnych stacjach w ogólnej liczbie
pasażerów, którzy przypisani zostali do poszczególnych stacji zgodnie z wiedzą
przewoźnika;
w przypadku PKP SKM w Trójmieście oraz Warszawskiej Kolei Dojazdowej dane dotyczące
wymiany pasażerskiej powstały poprzez podwojenie wartości wsiadających na wybranej
stacji, ponieważ przewoźnicy ci nie byli w stanie wskazać stacji wysiadania;
dane przekazane przez Warszawską Kolej Dojazdową nie obejmowały również liczby
pasażerów podróżujących na podstawie wspólnej oferty Zarządu Transportu Miejskiego.
Liczba wsiadających i wysiadających na podstawie tego rodzaju uprawnień została
zindeksowana na podstawie udziałów biletów relacyjnych;
oddzielnie uwzględniono dane dla stacji Warszawskiej Kolei Dojazdowej;
w niektórych przypadkach pasażerowie zostali przypisani do stacji, które są wyłączone
z eksploatacji. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy na danym odcinku wprowadzona
została komunikacja zastępcza, na stacjach granicznych między Polską a sąsiadującymi
krajami, a także w wyniku błędów systemu sprzedaży. Trzeba jednak zaznaczyć, że takie
sytuacje w skali badanych województw są marginalne.

2.2. Dane o liczbie zatrzymań pociągów, średniej liczbie pasażerów
na jedno zatrzymanie oraz o czasie oczekiwania na pociąg
Średnia dobowa liczba zatrzymań policzona została jako iloraz liczby zatrzymań na danej stacji oraz
liczby dni w 2019 r. – 365. Średni czas oczekiwania na pociąg policzony został jako iloraz
1440 minut (liczba minut w dobie) przez średnią dobową liczbę zatrzymań. Uzyskana wartość
to liczba minut, jaką należy średnio spędzić w oczekiwaniu na kolejny pociąg. W przypadku
pociągów dalekobieżnych jest to wynik, w którym jako daną wyjściową przyjęto liczbę zatrzymań
przewoźnika PKP Intercity. W przypadku pociągów regionalnych jest to liczba zatrzymań
pozostałych przewoźników.
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Zaprezentowane w aneksie dane obejmują również przypadki, w których wartości średniego czasu
oczekiwania na pociąg są zaburzone w wyniku zatrzymań pociągów tylko w pewnym
okresie - co może być związane z funkcjonowaniem wyłącznie połączeń sezonowych, czasowym
wyłączeniem związanym z remontami, modernizacjami czy też wznowieniem połączeń kolejowych.
W tym przypadku w celu uzyskania miarodajnych wyników należy skorzystać z danych
o zatrzymaniach pociągów w ujęciu miesięcznym.
Dane pozwalają również na obliczenie, ilu pasażerów przypada średnio na jeden pociąg
zatrzymujący się na danej stacji, co może stanowić wskaźnik charakteryzujący poziom
zainteresowania koleją przez pasażerów w danej lokalizacji. Wskaźnik ten liczony jest jako iloraz
liczby pasażerów wsiadających/wysiadających na danej stacji w ciągu doby i liczby zatrzymań
pociągów na tej stacji w ciągu doby.

2.3. Dane o liczbie mieszkańców
Dane o liczbie mieszkańców uzyskano w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego –
Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2019 r.5 W wypadku ośrodków, dla których
istnieje gmina zarówno miejska, jak i wiejska – przyjęta do obliczeń liczba mieszkańców dotyczyła
wielkości gminy miejskiej. W przypadku części ośrodków były to dane dla miast na prawach
powiatu. Dane zostały wykorzystane do obliczenia:
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Tabl. 21. Powierzchnia, ludność oraz lokaty według gmin
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wskaźnika potencjalnego wykorzystania stacji danego ośrodka – jako ilorazu wymiany
pasażerskiej w danym ośrodku w ciągu roku i liczby mieszkańców tego ośrodka;
wskaźnika średniego dobowego potencjału wykorzystania – jako ilorazu dobowej wymiany
pasażerskiej w danym ośrodku i liczby jego mieszkańców.

W ten sposób można stwierdzić, ile razy średnio w ciągu roku ze stacji pasażerskiej wsiadając bądź
wysiadając korzysta statystyczny mieszkaniec danej gminy oraz jak duża część populacji średnio
dobowo znajduje się na danej stacji czy wszystkich stacjach.
W dalszej części opracowania przedstawiono wielkości wymienionych wyżej wskaźników
w województwach i największych pod względem wymiany gminach tych województw. Zakres
danych, jaki jest prezentowany, może jednak zostać wykorzystany w sposób szacunkowy także
w mniejszych ośrodkach, a nawet wsiach. W tym celu wraz z niniejszym raportem opublikowano
zestawienie danych GUS oraz danych o liczbie mieszkańców z witryny „Polska w liczbach”, które
poddane zostały procesowi agregacji umożliwiającemu ich wykorzystanie także przez władze
samorządowe, zarządców infrastruktury, przedsiębiorców czy miłośników kolei.

2.4. Wykaz zawartości załączonych plików Excel
Wymiana pasażerska na stacjach w 2019 r. (wartość wymiany, położenie geograficzne, linie
kolejowe, dobowa liczba zatrzymań, liczba pasażerów na 1 zatrzymanie):







stacje o dobowej wymianie pasażerskiej powyżej 1 000 osób, na których zatrzymywał się
więcej niż jeden przewoźnik;
stacje o dobowej wymianie pasażerskiej powyżej 1 000 osób, na których zatrzymywał się
jeden przewoźnik lub udział jednego przewoźnika był bliski 100%;
stacje o wymianie pasażerskiej poniżej 1 000 osób;
ranking największych stacji;
wykaz stacji, dla których wykazano pasażerów, natomiast brak było danych
o zatrzymaniach pociągów;
wykaz stacji z systemu sprzedaży przewoźników, dla których brak było zatrzymań
i pasażerów (włącznie ze stacjami wyłączonymi z eksploatacji, nieistniejącymi).

Wykaz gmin i wsi województw w Polsce:


gminy - powierzchnia gmin w ha i w km², ludność gmin ogółem oraz gęstość zaludnienia
na 1 km², miejsce wg powierzchni w Polsce, miejsce wg liczby ludności w Polsce,
przynależność do województwa, powiatu, rodzaju gminy (dane GUS – opracowanie

własne);


wsie - ludność wsi ogółem, przynależność do województwa, powiatu, rodzaju gminy, gminy

(dane ze Spisu Powszechnego w 2011 r. oraz serwisu „Polska w liczbach” – opracowanie
własne).
Zatrzymania pociągów pasażerskich na stacjach w Polsce:



liczba zatrzymań na stacjach, dane o przynależności do województwa, czasie oczekiwania
na pociąg;
czas oczekiwania na pociąg dalekobieżny.
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3. Wnioski i rekomendacje Prezesa Urzędu Transportu
Kolejowego w zakresie rozwoju funkcjonowania stacji
pasażerskich w Polsce
W dalszej części opracowania przedstawione zostały dane w zakresie wymiany pasażerskiej
w każdym z województw, ale także informacje o dostępności do transportu kolejowego w każdym
z nich, ze szczególnym uwzględnieniem najważniejszych dla wymiany ośrodków miejskich.
Przedstawione dane wskazują na różnice w funkcjonowaniu kolei oraz częściowo również
przyczyny występowania tych różnic.
W sytuacji związanej z globalną pandemią koronawirusa transport kolejowy stoi przed bardzo
trudnym wyzwaniami. Przewoźnicy pasażerscy borykają się ze zmniejszonym zainteresowaniem
przewozami pasażerskimi. Transport zbiorowy zarówno realizowany na zasadach komercyjnych, jak
i służby publicznej staje przed kwestią pogodzenia konieczności zapewnienia transportu dla
mieszkańców z ekonomicznymi kosztami utrzymywania połączeń, na których obłożenie jest
znacznie mniejsze.
Z danych Eurostatu wynika, że w pierwszym półroczu 2020 r. w wielu krajach liczba pasażerów
spadła o blisko 80% (Francja, Hiszpania, Włochy), w innych spadki te wynosiły około 50-60%.
W takim przypadku dla wielu przewoźników utrzymywanie takiej samej liczby połączeń jak przed
pandemią jest zadaniem trudnym, lecz zapewnienie możliwości swobodnego przemieszczania jest
jednym z głównych założeń gospodarki współczesnych państw. Ogólne założenia, którymi powinny
kierować się władze powinny być aktualne w każdych czasach, niezależnie od zewnętrznych
czynników hamujących popyt na usługi kolei. Wśród nich można wymienić:
 ofertę transportu zbiorowego gwarantującą maksymalne korzyści przy uwzględnieniu
kosztów dla każdej ze stron uczestniczących w procesie realizacji przewozu: organizatora
przewozów, wykonawcy usługi, dostarczyciela możliwości jej wykonania (zarządcy linii
kolejowych, stacji i dworców) po klienta końcowego - pasażera;
 współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zapewniania dostępności
transportu publicznego dla każdej z miejscowości;
 współdziałanie przewoźników regionalnych i dalekobieżnych;
 rozwój nowych połączeń kolejowych wewnątrz aglomeracji, z uwzględnieniem planów
rozwojowych przestrzeni miejskich, ale też innych rozwiązań komunikacyjnych;
 realizację działań mających na celu zwiększenie jakości oferowanych usług
przez przewoźników;
 zapewnienie
możliwości
stworzenia
ofert
minimalizujących
zjawisko
overcrowdingu - w obecnej sytuacji pasażer powinien mieć jasny przekaz o możliwości
wybrania alternatywnego połączenia, skorzystania z innego pociągu gwarantującego
mniejsze ryzyko zarażenia koronawirusem;
 minimalizację sytuacji „zmarnowanego czasu” dla podróżnych w oczekiwaniu na możliwość
dalszej podróży – maksymalnie dobre skomunikowania, a w przypadku ograniczeń w tym
zakresie zaoferowanie pasażerom zaplecza umożliwiającego bezpieczne oczekiwanie
na pociąg;
 zapewnienie odpowiedniej informacji w zakresie istniejących połączeń kolejowych
i autobusowych na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego;
 utrzymywanie należytego stanu obiektów takich jak stacje, dworce i przylegająca
infrastruktura np. parkingi przystacyjne;
 realizacje inwestycji powinny zapewniać możliwość jak najszerszego wykorzystania szans,
jakie daje funkcjonowanie kolei w regionie – zapewniając odpowiedni poziom usług
realizowanych także przez przewoźników towarowych.
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4. Znaczenie stacji kolejowych w ruchu pasażerskim w Polsce
Kolej w niektórych miastach staje się integralną częścią komunikacji miejskiej. Tworzenie systemów
regularnych połączeń kolejowych w obszarze aglomeracji w znaczący sposób zwiększa
wykorzystanie kolei w obszarze miast wojewódzkich, co jest widoczne m.in. w wynikach wymiany
pasażerskiej w Warszawie, Wrocławiu czy Poznaniu. W innych zaś jej rola jest znacznie mniejsza,
a w niektórych miastach, w których istnieje więcej niż jedna stacja, rola kolei jako środka transportu
wewnątrz miejscowości jest marginalna z wielu różnych powodów jak m.in. położenie stacji,
czy brak dobrej oferty przewozowej.
Tab. 1.

Największe stacje pasażerskie w 2019 r.
średnia dobowa
wymiana
pasażerska (tys.)

średnia liczba pociągów
na godzinę

średnia liczba wymiany
pasażerskiej na jedno
zatrzymanie

Poznań Główny

62,0

15,7

164

Wrocław Główny

57,7

16,7

144

Warszawa Centralna

45,1

13,7

137

Warszawa Śródmieście

44,5

20,3

91

Katowice

43,0

15,0

119

Warszawa Wschodnia

42,6

34,5

52

Kraków Główny

42,3

10,2

173

Warszawa Zachodnia

37,6

37,3

42

Gdynia Główna

30,3

18,7

67

Gdańsk Wrzeszcz

24,1

18,3

55

Biorąc pod uwagę całe miasta, a nie poszczególne stacje, to największa wymiana pasażerska miała
miejsce w Warszawie. W 2019 r. wymiana pasażerska w stolicy wyniosła 119 mln pasażerów
(122 mln w 2018 r), co odpowiadało za 17,8% wymiany pasażerskiej wykazanej przez
rozkładowych przewoźników6 w Polsce w całym roku. Na taki wynik z pewnością wpływ ma to,
że w 2019 r. na stacjach na terenie Warszawy pociągi zatrzymały się łącznie ponad 3,6 mln razy.
Średnio na każde zatrzymanie pociągu na stacji w stolicy przypadało ponad
33 wsiadających/wysiadających. Dane te pokazują, jak daleko rozwinięta jest sieć kolejowa
w Warszawie w porównaniu do innych miast wojewódzkich.
W przypadku większości województw to ich główne ośrodki z racji pełnienia ważnych ról
ekonomiczno-gospodarczych i publicznych odpowiadają w największym stopniu za generowanie
ruchu podróżnych. Udział stacji zlokalizowanych w 18 miastach – siedzibach władz
samorządowych na poziomie wojewódzkim (Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gorzowie
Wielkopolskim, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu,
Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze) stanowił łącznie 45,4%

6

Dane nie uwzględniają przejazdów w innych miastach CargoMaster, Leo Express, Parowozowni Wolsztyn, PKP Cargo,
SKPL
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wymiany pasażerskiej w kraju. Na taki znaczący udział wpływ mają inicjatywy tworzenia gęstej sieci
połączeń, a także budowa nowych stacji na terenie miast. Przy tego typu rozwiązaniach należy się
liczyć jednak z pewnymi ryzykami:


utrudnienia dla transportu towarów, zwłaszcza w przypadku planów wykorzystania
do lokalizacji nowych stacji i linii, które miały pierwotnie przeznaczenie do transportu
towarów (przykładem jest idea dalszego rozwoju kolei w aglomeracji poznańskiej);



utrudnienia w prowadzeniu ruchu kolejowego w zakresie przyznawania pierwszeństwa
połączeniom dalekobieżnym i aglomeracyjnym;



zjawisko zatłoczenia w pojazdach, które w przypadku wystąpienia zjawisk o charakterze
epidemicznym może sprzyjać ryzyku zachorowań.

Obecnie jedynie WKD, Pomorska Kolej Metropolitalna oraz PKP SKM w Trójmieście są zarządcami
infrastruktury kolejowej, której przeznaczenie i wykorzystanie związane jest wyłącznie z ruchem
pasażerskim, a ich funkcjonowanie pokazuje, że stały rozkład jazdy czy poziom punktualności
są bardziej efektywne niż w ruchu mieszanym.
Tab. 2.

Wielkość wymiany pasażerskiej na stacjach zlokalizowanych na terenie miast będących
ośrodkami władz wojewódzkich (mln pasażerów)
wielkość wymiany
pasażerskiej

województwo

dynamika %

2019

2018

2019/2018

2019/2015

udział
w wymianie
pasażerskiej
ogółem
w 2019 r.

miasto

dolnośląskie

Wrocław

30,1

26,2

15%

65%

4,5%

kujawsko-pomorskie

Bydgoszcz

5,8

5,2

11%

29%

0,9%

kujawsko-pomorskie

Toruń

4,0

3,6

11%

35%

0,6%

lubelskie

Lublin

2,0

2,0

2%

28%

0,3%

lubuskie

Gorzów
Wielkopolski

1,0

1,0

6%

8%

0,2%

lubuskie

Zielona Góra

1,8

1,6

9%

43

0,3%

łódzkie

Łódź

12,1

10,3

17%

118%

1,8%

małopolskie

Kraków

18,9

18,5

2%

54%

2,8%

mazowieckie

Warszawa

119,2

122,1

116,6

-2%

17,8%

opolskie

Opole

4,7

4,4

6%

14%

0,7%

podkarpackie

Rzeszów

3,2

2,8

17%

63%

0,5%

podlaskie

Białystok

2,7

2,5

7%

111%

0,4%

pomorskie

Gdańsk

43,8

38,3

15%

39%

6,5%

śląskie

Katowice

17,6

14,7

20%

47%

2,6%

świętokrzyskie

Kielce

2,2

2,1

7%

41%

0,3%

warmińsko-mazurskie

Olsztyn

3,5

3,3

6%

19%

0,5%

wielkopolskie

Poznań

25,7

23,9

8%

24%

3,8%

zachodniopomorskie

Szczecin

6,9

6,5

6%

14%

1,0%

Dostęp do transportu kolejowego jest mocno zróżnicowany w zależności od regionu Polski.
Dla przykładu, różnica widoczna jest gdy porównujemy z obszarami największych aglomeracji
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wschodnie części kraju, gdzie brak jest gęstej sieci linii kolejowych, a rozkład jazdy charakteryzuje
się znacznie dłuższym czasem oczekiwania między przyjazdem pociągów. Zmiany jakości
infrastruktury związane z takimi projektami jak Rail Baltica, czy inwestycje poczynione w ramach
Regionalnych Programów Operacyjnych mogą w przyszłych latach skutkować rosnącą rolą kolei
na Podlasiu, Mazurach, czy Podkarpaciu. Na wielu stacjach średnia częstotliwość zatrzymywania się
pociągu (w skali całego roku) wynosiła w 2019 r. poniżej jednego pociągu na godzinę – co widać
w załączonym do opracowania aneksie. Na innych stacjach pociągi zatrzymywały się średnio
minimum raz na 10 minut, a nawet częściej. Taka sytuacja dotyczyła stacji w Bydgoszczy, Gdańsku,
Gdyni, Łodzi, Warszawie oraz Szczecinie. W przypadku mniejszych ośrodków tak duża
częstotliwość występowała na stacjach obsługiwanych przez WKD, a także stacjach
zlokalizowanych w Legionowie, Piastowie, Pruszkowie, Redzie, Regułach, Rumii, Sulejówku,
Tczewie, Tychach oraz Wejherowie. Ma to związek z ich lokalizacją w pobliżu dużych ośrodków
pracy i szkolnictwa. Znacząca wymiana pasażerska w przypadku Skierniewic związana jest
z dojazdami do pracy lub szkół w Łodzi lub w Warszawie. Natomiast popularność stacji
zlokalizowanych w Dęblinie i Łukowie wynika z dogodnego skomunikowania mieszkańców tych
regionów województwa lubelskiego z Warszawą. W przypadku stacji znajdujących się poza
aglomeracjami kluczowym jest zapewnienie funkcjonowania transportu publicznego, ale też
przestrzeni parkingowej dla pojazdów indywidualnych w celu jak największego wykorzystania
wybranych punktów.
W niektórych przypadkach również uruchomienie połączeń międzynarodowych w znaczący sposób
wpłynęło na rozwój ruchu pasażerskiego - przykładem jest Przemyśl. Wymiana pasażerska
PKP Intercity po uruchomieniu połączeń we współpracy z przewoźnikiem ukraińskim wzrosła
czterokrotnie w porównaniu do 2015 r.
W większości województw zasadnicza wymiana pasażerska związana jest głównie (w ok. 70%)
ze stacjami znajdującymi się na terenie 5 kluczowych ośrodków.
Tab. 3.

Dane o zatrzymaniach pociągów i wymianie pasażerskiej w ujęciu wojewódzkim

dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie

7

średnia liczba
zatrzymań pociągów
na terenie
województwa
na godzinę

liczba stacji
o wymianie
pasażerskiej
powyżej 1000 osób
na dobę

liczba stacji
o wymianie
pasażerskiej
pomiędzy 100 a 1000
pasażerów na dobę

liczba stacji liczbie
zatrzymań powyżej 1000
w skali roku

280

30

96

233

143

11

49

137

74

5

27

99

68

5

26

95

175

16

51

125

182

12

60

173

106

106

297

81

9

25

95

96

5

28

140

907

7

45

14

2

79

418

48

63

175

334

25

77

221

59

3

18

51

62

7

24

107

294

31

99

260

129

13

40

172

Dane zaktualizowane w zakresie wyników Warszawskiej Kolei Dojazdowej
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Niezwykle istotny jest powrót pociągów do części ośrodków miejskich w przypadku, których kolej
może odgrywać znaczącą rolę w zwiększeniu mobilności mieszkańców. Powstawanie nowych
osiedli, stref mieszkaniowych czy przemysłowych może być bodźcem do tworzenia całkiem
nowych punktów zatrzymań pociągów. W 2019 r. pociągi powróciły m.in. do niektórych
miejscowości na terenie województwa dolnośląskiego: Lubina, Bielawy oraz wybudowano dwie
nowe stacje na terenie Jeleniej Góry. Podobnie, po wielu latach, w 2019 r. wznowiono obsługę
na stacjach Stare Drzewce i Wschowa w województwie lubuskim oraz w Jeleśni na terenie
województwa śląskiego.
Problemem dla części stacji może być niska średnia częstotliwość kursowania pociągów. Zbyt mała
ich liczba oraz nieregularność są jednymi z głównych negatywnych czynników postrzegania kolei.
W przypadku, gdy czas oczekiwania na następny pociąg przekracza średnio godzinę trudno mówić
o łatwym dostępie do usług kolejowych. Problem ten jest widoczny m.in. w województwie
lubuskim, lubelskim, podlaskim, podkarpackim czy warmińsko-mazurskim. W przypadku
województwa podlaskiego tylko na 4 stacjach w regionie pociąg zatrzymuje się średnio częściej niż
raz na godzinę. Dodatkowo w przypadku części stacji w bardzo dużym wymiarze stosowana jest
komunikacja zastępcza. Tak jest m.in. w woj. podkarpackim, gdzie komunikacja zastępcza
na niektórych liniach funkcjonuje na stałe w związku z brakami taborowymi. W zakresie
częstotliwości kursowania pociągów dodatkowe dane zawarte są w załącznikach do opracowania.
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Wymiana pasażerska
i funkcjonowanie kolei
w wybranych
województwach
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5. Wymiana pasażerska i funkcjonowanie kolei w wybranych
województwach
W dalszej części opracowania poruszona została kwestia kształtowania się oferty przewozowej
w każdym z województw. Przedstawiono następujące dane:









liczba stacji, do których przypisano pasażerów z uwzględnieniem wymiany pasażerskiej i różnic
pomiędzy danymi o zatrzymaniach pociągów a stacjami, do których przypisano pasażerów;
średnia liczba pasażerów przypadających na zatrzymanie;
stopień wykorzystania kolei przez mieszkańców głównych ośrodków wymiany
pasażerskiej - 5 największych pod względem tego kryterium miast;
możliwość skorzystania z usług przewoźników w zakresie pociągów rozkładowych – dla stacji
o liczbie zatrzymań minimum 100 w ciągu roku. Liczba zatrzymań poniżej 100 rocznie oznacza,
że ruch na danej stacji prowadzony był sporadycznie i okazjonalnie;
dostępność kolei w ośrodkach gminnych powyżej 10 tys. mieszkańców. Poruszono również
kwestie inicjatyw w zakresie zwiększenia dostępności transportu kolejowego w mniejszych
miejscowościach;
największe pod względem wymiany miasto w danym województwie, z uwzględnieniem stopnia
wykorzystania kolei w tym ośrodku w stosunku do liczby mieszkańców.

Uzupełnieniem do opracowania są załączone pliki Excel dostępne na stronie Urzędu Transportu
Kolejowego, umożliwiające dalsze analizy w zakresie transportu kolejowego w regionach - zarówno
na poziomie gmin, jak też powiatów, czy województw. Dodatkowo pliki dołączone do opracowania
pozwalają na sprawdzenie dostępności pociągów w aspekcie czasowym umożliwiając weryfikację
jak realizowane są połączenia w wybranych województwach.
Przyjęcie kryterium gminy zamiast miast w przypadku ośrodków powyżej 10 tys. mieszkańców
związane jest z kwestią szeroko rozumianego transportu publicznego, jako zintegrowanej sieci,
gdzie kolej stanowi często punkt centralny. Brak transportu kolejowego w wielu z nich jest
związany z czynnikami historycznymi, ukształtowaniem geograficznym, przebiegiem linii
kolejowych w sąsiednich ośrodkach.
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WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
W województwie dolnośląskim pasażerowie zostali przyporządkowani do 273 stacji. Średnia liczba
wsiadających/wysiadających na jedno zatrzymanie na dolnośląskich stacjach wyniosła
24 pasażerów. Tylko w przypadku stacji Wrocław Główny średnia liczba pasażerów wsiadających
lub wysiadających do jednego pociągu przekroczyła 100 osób. Na 45 stacjach, na których pociągi
zatrzymują się ponad 20 razy, średnia liczba wsiadających/wysiadających nie przekroczyła
5 pasażerów. W przypadku 25 stacji liczba osób przypadających na jedno zatrzymanie pociągu
wynosiła minimum 15 pasażerów.
Na terenie województwa dolnośląskiego rozkładowe przewozy realizowało trzech przewoźników:




Koleje Dolnośląskie - wg danych zarządcy regularnie (powyżej 100 w ciągu roku)
zatrzymywały się na 210 stacjach;
POLREGIO - obsługiwało 137 stacji;
PKP Intercity - więcej niż 100 razy zatrzymało się na 43 stacjach. Były to: Bardo Śląskie,
Bolesławiec, Brzeg Dolny, Chojnów, Głogów, Gryfów Śląski, Janowice Wielkie, Jaworzyna
Śląska, Jelenia Góra, Jelenia Góra Cieplice, Kamieniec Ząbkowicki, Kłodzko Główne,
Legnica, Lubań Śląski, Lubin (Górniczy), Marciszów, Międzybórz Sycowski, Oborniki Śląskie,
Oleśnica Rataje, Olszyna Lubańska, Oława, Piechowice, Sędzisław, Strzelin, Szklarska
Poręba Dolna, Szklarska Poręba Górna, Szklarska Poręba Średnia, Ścinawa, Środa Śląska,
Świebodzice, Twardogóra Sycowska, Wałbrzych Główny, Wałbrzych Miasto, Węgliniec,
Wołów, Wrocław Główny, Wrocław Kuźniki, Wrocław Leśnica, Wrocław Mikołajów,
Wrocław Nadodrze, Wrocław Nowy Dwór, Ziębice.

Najważniejszymi miastami w zakresie wymiany pasażerskiej w województwie dolnośląskim
są Wrocław, Legnica, Wałbrzych, Oborniki Śląskie i Jelenia Góra. Łącznie te 5 ośrodków odpowiada
za 33% populacji całego województwa dolnośląskiego, podczas gdy wymiana pasażerska tych
miejscowościach to ponad 61,3%. W przypadku wliczenia pasażerów przypisanych do stacji
granicznej Zgorzelec Gr – liczba pasażerów obsłużonych w obrębie miasta Zgorzelec jest większa
niż Jeleniej Góry o blisko 14 tysięcy. Bez tej wartości Zgorzelec zajmuje 6 miejsce z liczbą ponad
970 tys. pasażerów.
Wśród większych miejscowośći brak jest bezpośredniego dostępu do kolei w takich centrach
ośrodków gminnych jak: Lwówek Śląski, Polkowice (dawniej w mieście istniała stacja kolejowa
Polkowice, na której ruch odbywał się do 1969 r.; w planach władz województwa pojawia się
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koncepcja przywrócenia połączenia kolejowego do Polkowic), Góra (w przypadku tej gminy warto
wskazać, że nie tylko miasto, ale również powiat górowski jest pozbawiony transportu kolejowego
pasażerskiego i towarowego; trwają rozmowy nad przywróceniem linii 372, a w dalszej
perspektywie wznowieniem połączeń kolejowych). Oprócz wymienionych miejsc obecnie brak jest
połączeń z głównych ośrodków gmin: Syców (brana jest pod uwagę możliwość przywrócenia ruchu
pasażerskiego na linii kolejowej nr 181), Złotoryja, Nowogrodziec, Sobótka, Chocianów, Kowary,
Bolków, Wisznia Mała (w tym przypadku istnieje stacja we wsi Szewce znajdująca się na terenie
gminy), Mysłakowice (w planach jest przywrócenie funkcjonowania przewozów) oraz Leśna
(przeznaczenie tylko do ruchu towarowego).
Dodatkowo w odniesieniu do województwa dolnośląskiego 89 pasażerów zostało przypisanych
do 20 stacji, na których nie zatrzymywały się pociągi (z wyłączeniem pasażerów przypisanych
do granicznych punktów Polski oraz Karpacza, dla którego uruchomiono łączone połączenie
kolejowo-autobusowe). Liczba pasażerów przypisanych do tych stacji stanowiła 0,0002% liczby
pasażerów w województwie dolnośląskim.
Pasażerowie przypisani do punktów granicznych: Jakuszyce Gr, Lubawka Gr, Mieroszowa Gr,
Międzylesie Gr oraz Zgorzelec Gr stanowili 0,3% wartości wymiany pasażerskiej na terenie
województwa dolnośląskiego.
Tab. 4. Dane o najważniejszych ośrodkach miejskich i głównych stacjach województwa
dolnośląskiego
miasto
liczba stacji funkcjonujących
w 2019 r.

Wrocław

Legnica

Wałbrzych

Oborniki
Śląskie

Jelenia Góra
7
(Jelenia Góra
Przemysłowa oraz
Zabobrze
od grudnia 2019 r,)
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2

4

1

udział wymiany pasażerskiej
na wszystkich stacjach w mieście
w wymianie pasażerskiej
w województwie

51,6

4,0%

2,0%

1,9%

1,8%

wymiana pasażerska w 2019 r.
(mln)

30,1

2,4

1,2

1,1

1,0

udział dobowej wymiany
pasażerskiej w stosunku do liczby
mieszkańców gminy

12,9%

6,5%

2,8%

14,6%

3,6%

wskaźnik wykorzystania
wszystkich stacji w danym mieście
na 1 mieszkańca

47

24

10

53

13

Wrocław
Główny

Legnica

Wałbrzych
Miasto

Oborniki
Śląskie

Jelenia Góra

średni czas oczekiwania na pociąg
dalekobieżny (min) na głównej
stacji

17

375

127

71

106

średni czas oczekiwania na pociąg
regionalny (min) na głównej stacji

4

17

45

39

41

144

73

47

52

52

nazwa stacji o największej
wymianie pasażerskiej
(główna stacja)

średnia liczba pasażerów
na 1 zatrzymanie pociągu
na głównej stacji
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Dane o najważniejszym ośrodku wymiany pasażerskiej
W 2019 r. pasażerowie korzystali z 21 funkcjonujących na terenie Wrocławia stacji8, na których
łącznie wg danych PKP PLK pociągi zatrzymały się 531 535 razy. Oznacza to, że średnio
na wszystkich wrocławskich stacjach w ciągu jednej godziny pociągi zatrzymywały się blisko
61 razy, z czego 17 razy w ciągu godziny pociągi zatrzymywały się na stacji Wrocław Główny.
Najmniejszą częstotliwością z funkcjonujących stacji charakteryzowała się stacja Wrocław
Zakrzów. W 2019 r. na pociąg na tej stacji średnio trzeba było czekać ponad 52 minuty. Łącznie w
ciągu roku na wrocławskich stacjach obsłużono blisko 30,1 mln pasażerów. Średnia liczba
pasażerów przypadająca na jedno zatrzymanie pociągu na terenie miasta Wrocław wynosiła 57.

W 2019 r. liczba mieszkańców Wrocławia wynosiła blisko 641 tysięcy. Mając na uwadze, że
w ciągu doby wymiana pasażerska wynosi średnio 82,5 tys. pasażerów, można przyjąć, że średnio
statystycznie 12,9% mieszkańców tego miasta wsiada lub wysiada dziennie na jednej
z wrocławskich stacji. Najwięcej mieszkańców Wrocławia korzysta ze stacji Wrocław Główny (9%).
Oprócz Wrocławia Głównego, gdzie na godzinę zatrzymują się średnio 4 pociągi PKP Intercity,
średnia liczba zatrzymań na godzinę dla tego przewoźnika jest większa niż jeden jeszcze
w przypadku stacji Wrocław Mikołów.
Ponad 0,5% udziału dobowej wymiany w liczbie mieszkańców Wrocławia oprócz Wrocławia
Głównego miało miejsce jeszcze na stacji Wrocław Leśnica oraz wspomnianej już Wrocław
Mikołów. Średnia liczba wymiany pasażerskiej na 1 pociąg w stosunku do liczby mieszkańców
to 47 podróżnych obsłużonych przez wszystkie wrocławskie stacje.

8

Łącznie pasażerów przypisano do 26 stacji, przy czym dla 5 z nich wartość wymiany była marginalna i nie należy brać ich
przy ocenie wymiany pod uwagę (do stacji Wrocław: Klecina, Kowale, Swojczyce, Wojnów i Wojszyce łącznie przypisano
w ciągu roku 22 pasażerów).
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WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
W przypadku województwa kujawsko-pomorskiego wymiana pasażerska obejmowała 154 stacji.
W rzeczywistości zarządca infrastruktury odnotował zatrzymania pociągów na 149 stacjach.
Różnica w liczbie 5 stacji wynika z faktu, że łącznie 21 pasażerów przypisanych zostało do stacji
na których nie odbywał się ruch pasażerski (Ciechocinek, Dragacz, Inowrocław Mątwy, Kruszwica,
Rogóźno Pomorskie.
Na jedno zatrzymanie pociągu przypadało w tym województwie średnio 16 pasażerów.
Na 31 stacjach, na których pociągi w 2019 r. zatrzymywały się dziennie minimum 20 razy, średnio
do pociągu wsiadało mniej niż 5 pasażerów. Wymiana pasażerska większa niż 15 pasażerów na
jedno zatrzymanie obejmowała 19 stacji, z czego na dwóch, w Janikowie i Brodnicy pociągi
zatrzymywały się stosunkowo rzadko, odpowiednio 19 i 17 razy na dobę.
Warto zauważyć, że w przypadku dwóch stacji województwa kujawsko-pomorskiego:
Inowrocławia Rąbinka oraz Piotrkowa Kujawskiego w 2019 r. nie zatrzymywały się pociągi
regionalne, natomiast w Inowrocławiu Rąbinku blisko co 3 godziny, a w przypadku Piotrkowa
Kujawskiego co 4 godziny zatrzymywały się pociągi dalekobieżne.
Przewoźnikami, którzy realizowali przejazdy z wykorzystaniem wybranych stacji województwa
kujawsko-pomorskiego, byli:





Arriva RP – pociągi przewoźnika zatrzymywały się powyżej 100 razy w ciągu roku na
90 stacjach; w przypadku 1000 zatrzymań było to 76 stacji;
POLREGIO – pociągi przewoźnika obsługiwały 70 stacji (wszystkie ponad 1000 razy
w roku);
Koleje Wielkopolskie – pociągi przewoźnika zatrzymywały się na jednej stacji województwa
– Mogilno;
PKP Intercity - przewoźnik obsługiwał na terenie tego województwa 18 stacji:
Aleksandrów Kujawski, Bydgoszcz Główna, Bydgoszcz Leśna, Bydgoszcz Wschód,
Inowrocław, Inowrocław Rąbinek, Jabłonowo Pomorskie, Kowalewo Pomorskie, Laskowice
Pomorskie, Mogilno, Nakło nad Notecią, Piotrków Kujawski, Solec Kujawski,
Toruń Główny, Toruń Miasto, Toruń Wschodni, Wąbrzeźno, Włocławek.

Najważniejszymi miastami wymiany pasażerskiej w województwie kujawsko-pomorskim były:
Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Inowrocław i Grudziądz. W przypadku jednego z tych
miast - Grudziądza (gmina Grudziądz jako miasto na prawach powiatu liczyło w 2019 r. ponad
95 tys. mieszkańców) nie zatrzymywały się pociągi głównego przewoźnika dalekobieżnego
PKP Intercity. Wymienione miejscowości zamieszkuje 40% ludności województwa, zaś wymiana
pasażerska w nich stanowiła 63,6% wyniku wymiany pasażerskiej wszystkich stacji województwa
kujawsko-pomorskiego w 2019 r. Tych pięć ośrodków to zarazem najliczniejsze gminy
w województwie kujawsko-pomorskim. Jednakże już kolejny miasto, jakim jest Świecie, nie posiada
obecnie żadnego połączenia kolejowego (stosunkowo blisko znajduje się stacja Laskowice
Pomorskie). W zakresie połączeń kolejowych z/do Świecia pojawiają się koncepcje zarówno
związane z programem Kolej Plus, jak i modernizacją linii 131 z Bydgoszczy do Tczewa.
Wśród gmin liczących powyżej 10 tysięcy mieszkańców brak jest funkcjonujących połączeń
z centrów takich gmin jak Szubin, Żnin, Koronkowo, Chełmno, Kruszwica, Sępólno Krajeńskie,
Rypin, Barcin, Osielsk (istnieje stacja Maksymilianowo), Zławieś Wielka, Kcynia, Więcbork,
Golub-Dobrzyń, Dobrcz (funkcjonuje stacja Stronno we wsi Stronno należącej do tej gminy),
Strzelno, Brześć Kujawski, Ciechocinek, Nowe, Łabiszyn, Sicienko oraz Fabianki. Warto zauważyć,
że w przypadku znaczącej liczby tych ośrodków rozważane jest przywrócenie funkcjonowania
kolei, gdyż przez teren prawie każdego z nich przebiega lub przebiegała linia kolejowa.
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Ich przywrócenie pojawia się zarówno w strategiach województw, jak i w ramach programu Kolej
Plus. Rozwój transportu kolejowego czy drogowego wymaga także prac inwestycyjnych. Warto
np. wskazać, że włodarze gminy Fabianki sprzeciwiają się budowie dróg ekspresowych i linii
kolejowej przebiegającej przez tę gminę.
Według danych dotyczących wymiany pasażerskiej woj. kujawsko-pomorskiego w 2019 r.
21 pasażerów zostało przypisanych do 5 stacji, na których zarządca nie wykazał zatrzymań.
Tab. 5. Dane o najważniejszych ośrodkach miejskich i głównych stacjach województwa
kujawsko -pomorskiego

liczba stacji funkcjonujących
w 2019 r.
udział wymiany pasażerskiej na
wszystkich stacjach w mieście w
wymianie pasażerskiej
w województwie
wymiana pasażerska w 2019 r.
(mln)
udział dobowej wymiany
pasażerskiej w stosunku
do liczby mieszkańców gminy
wskaźnik wykorzystania
wszystkich stacji w danym
mieście na 1 mieszkańca
nazwa stacji o największej
wymianie pasażerskiej (główna
stacja)
średni czas oczekiwania
na pociąg dalekobieżny (min) na
głównej stacji
średni czas oczekiwania
na pociąg regionalny (min)
na głównej stacji
średnia liczba pasażerów
na jedno zatrzymanie pociągu na
głównej stacji

Bydgoszcz

Toruń

Włocławek

Inowrocław

Grudziądz

11

5

2

2

3

29,6%

20,3%

5,4%

4,9%

3,5%

5,8

4

1,1

1

0,7

4,5%

5,4%

2,4%

3,4%

1,7%

16,5

19,7

9,6

13,1

7,1

Bydgoszcz
Główna

Toruń Główny

Włocławek

Inowrocław

Grudziądz

26

42

58

42

brak pociągów
dalekobieżnych
w rozkładzie

11

14

50

37

29

72

46

49

34

32

Dane o najważniejszym ośrodku wymiany pasażerskiej
Bydgoszcz, odpowiadająca za 30% wymiany pasażerskiej województwa, to najważniejszy ośrodek
związany z ruchem pasażerskim województwa kujawsko-pomorskiego. W przypadku trzech stacji
znajdujących się na terenie tego miasta istnieje możliwość skorzystania z pociągów dalekobieżnych,
jednakże to Bydgoszcz Główna obsługuje dwa razy więcej pociągów dalekobieżnych niż dwie
pozostałe stacje. Potencjał wymiany pasażerskiej stacji Bydgoszcz Główna w stosunku do liczby
mieszkańców wyniósł 3,8%, zaś całego miasta 4,5%. Według danych GUS liczba mieszkańców
wynosiła 350 tys. Przeciętny bydgoszczanin korzystał w 2019 r. ze stacji Bydgoszcz Główna
średnio 14 razy.
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WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
Pasażerowie województwa lubelskiego zostali przypisani do 149 stacji, wśród których znalazły się
23 stacje, na których ruch prowadzony był wyłącznie przez część roku. Do 5 stacji, na których ruch
pociągów się nie odbywał (z wyłączeniem stacji granicznej Terespol Gr oraz Dorohusk Gr),
przypisano 4 277 pasażerów, z czego ponad 4 200 przypisano pomimo braku ruchu pasażerskiego
do stacji Puławy Azoty. W 2019 r. ruch na terenie Puław był częściowo prowadzony
z wykorzystaniem komunikacji zastępczej. Średnio na jedno zatrzymanie przypadało 13 pasażerów.
W przypadku 6 stacji o średniej liczbie zatrzymań w 2019 r. przekraczającym 20 dziennie na jedno
zatrzymanie przypadało mniej niż 5 pasażerów. Powyżej 15 pasażerów wsiadało do pociągów
na 17 stacjach, przy czym w przypadku stacji: Sadurki, Miłocin Lubelski, Łopatki, Klementowice,
Zarzeka i Motycz ruch wznowiono od grudnia 2019 r., a stacja Zarzeka zmieniła nazwę
na Skoki-Borowa.
Transport kolejowy w województwie lubelskim zapewniało trzech przewoźników:




POLREGIO - zatrzymało się więcej niż 100 razy w 2019 r. na 135 stacjach;
Koleje Mazowieckie - zatrzymujące się na 4 stacjach województwa tj. Dęblin, Krynka
Łukowska, Łuków i Rokitnia Stara;
PKP Intercity - ponad 100 razy zatrzymało się zaś na stacjach: Biała Podlaska, Biłgoraj,
Chełm, Chełm Miasto, Chotyłów, Dęblin, Dorohusk, Hrubieszów Miasto, Izbica,
Krasnystaw Miasto, Kraśnik, Lubartów, Lublin, Lublin Północny, Łuków, Małaszewicze
Przystanek, Międzyrzec Podlaski, Nałęczów, Parczew, Puławy, Puławy Miasto, Radzyń
Podlaski, Rejowiec, Szczebrzeszyn, Świdnik Miasto, Terespol, Tereszpol Biłgorajski,
Trawniki, Werbkowice, Zamość, Zamość Starówka, Zamość Wschód, Zawada, Zwierzyniec.

Najważniejszymi ośrodkami w przypadku województwa lubelskiego są Lublin, Dęblin, Łuków, Biała
Podlaska oraz Chełm. W przypadku Lublina za ponad połowę wymiany odpowiadają pasażerowie
korzystający z pociągów przewoźników regionalnych. W przypadku stacji w Dęblinie pasażerowie
pociągów regionalnych stanowią 92% wymiany pasażerskiej, a w przypadku Łukowa 64%. Warto
zauważyć, że w przypadku Dęblina pasażerowie korzystają głównie z pociągów Kolei
Mazowieckich. Co ciekawe, gmina Dęblin zajmuje 17 miejsce wśród gmin pod względem liczby
mieszkańców województwa lubelskiego9, a gmina miejska Łuków zajmuje 8 miejsce. Dane te
pokazują, jak niewielka jest rola transportu kolejowego w wielu ośrodkach województwa
lubelskiego. Wielkość wymiany pasażerskiej w pięciu najważniejszych miastach to niecałe 24%
mieszkańców województwa. Dane te wskazują również na niewielką rolę kolei w dużych ośrodkach
miejskich województwa – potwierdzać to może np. wartość potencjału dobowej wymiany w liczbie
mieszkańców Zamościa (drugiej gminy województwa lubelskiego) czy Puław, gdzie wyniósł on
odpowiednio 0,5% i 0,4%.
Wśród gmin, których liczba mieszkańców przekroczyła 10 tys., brak było zatrzymań na stacjach
w głównych miejscowościach w przypadku gmin: Łęczna (podpisany został list intencyjny
w zakresie utworzenia linii Lublin-Łęczna), Tomaszów Lubelski (miasto pojawia się w koncepcjach
rozwoju kolei w związku z budową CPK), Opole Lubelskie, Poniatowa, Jastków (w gminie znajduje
się stacja Miłocin), Konopnica (na terenie gminy funkcjonuje stacja Motycz), Bełżyce (do najbliższej
stacji jest ok. 15 km), Włodawa (linia 81, na której znajduje się stacja Włodawa znajduje się w

9

z wyłączeniem tych samych ośrodków będących oddzielnie gminami miejski i gminami wiejskimi.
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pobliskiej wsi Orchówek i jest przewidziana do rewitalizacji), Wólka, Puławy (ciągle prowadzony
był remont linii kolejowej nr 7), Bychawa, Szczebrzeszyn (w odległości ok. 4 km istnieje stacja
Szczebrzeszyn - znajdująca się jednakże we wsi Brody), Głusk czy Piaski.
Tab. 6. Dane o najważniejszych ośrodkach miejskich i głównych stacjach województwa lubelskiego

Lublin

Dęblin

Łuków

Biała
Podlaska

Chełm

7

1

3

1

2

23,2%

14,1%

11,4%

6,9%

6,8%

2

1,2

1

0,6

0,6

udział dobowej wymiany
pasażerskiej w stosunku do liczby
mieszkańców gminy

1,6%

20,7%

9,0%

2,9%

2,6%

wskaźnik wykorzystania
wszystkich stacji w danym mieście
na 1 mieszkańca

6

76

33

10

9

Lublin Główny

Dęblin

Łuków

Biała Podlaska

Chełm

średni czas oczekiwania na pociąg
dalekobieżny (min) na głównej
stacji

88

296

64

180

208

średni czas oczekiwania na pociąg
regionalny (min) na głównej stacji

24

30

30

81

47

średnia liczba pasażerów na jedno
zatrzymanie pociągu na głównej
stacji

67

63

36

63

35

liczba stacji funkcjonujących
w 2019 r.
udział wymiany pasażerskiej
na wszystkich stacjach w mieście
w wymianie pasażerskiej
w województwie
wymiana pasażerska w 2019 r.
(mln)

nazwa stacji o największej
wymianie pasażerskiej (główna
stacja)

Dane o najważniejszym ośrodku wymiany pasażerskiej
Województwo lubelskie jest obecnie w sytuacji znaczących utrudnień w funkcjonowaniu kolei
m.in. z powodu wielu modernizacji infrastruktury. W przypadku Lublina, najważniejszego ośrodka
wymiany pasażerskiej, należy zauważyć, że pomimo tych trudności na stacji Lublin Główny w ciągu
doby średnio 76 razy zatrzymywały się pociągi przewoźników kolejowych. Średnio na jedno
zatrzymanie pociągu na głównej stacji przypadało 67 pasażerów. Oznacza to, że przeciętny
mieszkaniec Lublina korzystał ze stacji Lublin Główny (wsiadając lub wysiadając) średnio tylko
6 razy w ciągu 2019 r. Liczba mieszkańców Lublina w 2019 r. wyniosła blisko 340 tys.
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WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
Pasażerowie na terenie województwa lubuskiego zostali przyporządkowani do 107 stacji, jednakże
w przypadku 5 z nich, na których pociągi nie zatrzymywały się, przypisanie było wynikiem błędu
systemu sprzedaży (łącznie do tych 5 stacji przypisano 274 pasażerów). Ponad 112 tys. pasażerów
zostało przypisanych do 3 stacji granicznych: Kostrzyn Gr (zdecydowana większość pasażerów
stacji granicznych), Kunowice Gr, oraz Zasiek Gr. Średnio na jedno zatrzymanie pociągu na terenie
tego województwa przypadało 13 pasażerów. W przypadku 8 stacji, na których pociągi
zatrzymywały się minimum 20 razy, liczba pasażerów nie przekraczała 5 osób na jedno
zatrzymanie. W przypadku 14 stacji liczba pasażerów jednego pociągu była większa niż
15 pasażerów.
Przewozy rozkładowe realizowane były w wypadku województwa lubuskiego przez czterech
przewoźników:







POLREGIO - przynajmniej 100 razy zatrzymało się na 100 stacjach;
Koleje Dolnośląskie - przy minimum 100 zatrzymaniach obsługiwały 9 stacji: Leszno Górne,
Lipinki Łużyckie, Małomice, Sieniawa Żarska, Tuplice, Dębinka, Zasieki, Żagań i Żary;
Koleje Wielkopolskie - pociągi tego przewoźnika minimum 100 razy zatrzymywały się
na stacji Zbąszynek;
PKP Intercity - przy przyjęciu kryterium minimum 100 zatrzymań w 2019 r. można było
wsiąść/wysiąść na 17 stacjach: Babimost, Bytom Odrzański, Czerwieńsk, Dobiegniew,
Gorzów Wielkopolski, Gorzów Wielkopolski Wschodni, Kostrzyn, Międzyrzecz, Nowa Sól,
Nowe Drezdenko, Rzepin, Skwierzyna, Strzelce Krajeńskie Wschód, Sulechów, Świebodzin,
Zbąszynek, Zielona Góra Główna;
dodatkowo odnotowano okazjonalne przewozy innych przewoźników.

Ośrodkami o największym udziale w liczbie pasażerów obsłużonych przez lubuskie stacje były:
Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Kostrzyn, Zbąszynek oraz Nowa Sól. W przypadku Gorzowa
Wielkopolskiego oraz Nowej Soli widoczny był długi czas oczekiwania na możliwość skorzystania
z transportu kolejowego. Dotyczyło to zarówno pociągów regionalnych, jak i dalekobieżnych.
Zwłaszcza w przypadku Gorzowa Wielkopolskiego, miasta na prawach powiatu, liczącego w 2019 r.
ponad 123 tysiące osób można mówić o bardzo małej liczbie pociągów dalekobieżnych, jakie
obsługiwały tę stację. Na taki średni wynik miała wpływ bardzo mała liczba pociągów w pierwszym
półroczu (35% całkowitej liczby pociągów PKP Intercity zatrzymujących się na stacji Gorzów
Wielkopolski przypadało na okres styczeń-czerwiec). Liczba pasażerów wsiadających bądź
wysiadających na stacjach w pięciu największych ośrodkach w 2019 r. odpowiadała 32% ludności
województwa lubuskiego.
W przypadku stacji Zbąszynek należy mieć na uwadze, że na wartość wymiany pasażerskiej
w bardzo dużym stopniu wpływ mają pasażerowie Kolei Wielkopolskich, którzy stanowią blisko
30% wymiany pasażerskiej. Z jednej strony może to być związane z ofertami biletowymi, w ramach
których stacją końcową była dla tego przewoźnika właśnie stacja Zbąszynek, z drugiej zaś
prawdopodobna jest również duża migracja w celach zawodowych np. do stolicy sąsiedniego
województwa wielkopolskiego, zarazem istnieje też w przypadku tej stacji możliwość częstego
(co godzinę) skorzystania z usług przewoźnika dalekobieżnego.
Gminami o liczbie mieszkańców powyżej 10 tys., w przypadku których w głównych ośrodkach nie
zatrzymywały się pociągi, były: Szprotawa Lubsko, Krosno Odrzańskie (województwo lubuskie
zgłosiło do programu Kolej Plus inicjatywę przywrócenia ruchu na tej stacji), Gubin (także rozwijane
są koncepcje związane z programem Kolej Plus), Kożuchów, Sulęcin (również podnoszone są
koncepcje przywrócenia połączeń w ramach wykorzystania funduszy programu Kolej Plus) oraz
Sława.
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Tab. 7. Dane o najważniejszych ośrodkach miejskich i głównych stacjach województwa lubuskiego
Zielona
Góra

Gorzów Wlkp.

3

6

22,8%

13,3%

1,8

Zbąszynek

Nowa Sól

1

1

10,2%

9,6%

5,1%

1,0

0,8

0,8

0,4

3,5%

2,3%

12,4%

24,9%

2,9%

wskaźnik wykorzystania
wszystkich stacji w danym
mieście na 1 mieszkańca

13

8

45

91

10

nazwa stacji o największej
wymianie pasażerskiej
(główna stacja)

Zielona Góra
Główna

Gorzów
Wielkopolski

Kostrzyn

Zbąszynek

Nowa Sól

średni czas oczekiwania na pociąg
dalekobieżny (min) na głównej
stacji

67

236

114

60

129

średni czas oczekiwania na pociąg
regionalny (min) na głównej stacji

23

48

20

24

60

średnia liczba pasażerów na jedno
zatrzymanie pociągu na głównej
stacji

57

65

23

25

31

liczba stacji funkcjonujących
w 2019 r.
udział wymiany pasażerskiej
na wszystkich stacjach w mieście
w wymianie pasażerskiej
w województwie
wymiana pasażerska w 2019 r.
(mln)
udział dobowej wymiany
pasażerskiej w stosunku do liczby
mieszkańców gminy

Kostrzyn
1*

10

Dane o najważniejszym ośrodku wymiany pasażerskiej
W przypadku Zielonej Góry najważniejszego ośrodka miejskiego województwa lubuskiego
kluczową rolę odgrywała stacja Zielona Góra Główna. W ciągu doby w 2019 r. średnio
zatrzymywało się tam 85 pociągów, zaś średnia liczba pasażerów na jedno zatrzymanie wynosiła
57. W tym czasie na pozostałych stacjach miasta wynosiła ona od 0,3 do 2 pasażerów. Zielona Góra
jest miastem, które w 2019 r. zamieszkiwało 14% populacji województwa lubuskiego. W ostatnich
latach prowadzone były prace m.in. w zakresie polepszenia jakości korzystania ze stacji Zielona
Góra Główna– prace związane z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami, system
informacji pasażerskiej, czy budowa nowych wiat. Wprowadzono również zmiany nazewnictwa dla
stacji Zielona Góra Stary Kisielin oraz Zielona Góra Przylep, które do 2018 r. pisane były bez nazwy
miasta.

10

Cześć pasażerów została przypisana do punktu granicznego Kostrzyn Gr
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WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
W przypadku województwa łódzkiego pasażerowie zostali przypisani do 139 stacji, przy czym
w przypadku 7 z nich, do których przypisano 23 pasażerów, faktyczny ruch pociągów w 2019 r.
nie odbywał się. Na jedno zatrzymanie na stacjach tego województwa średnio przypadało
19 pasażerów, przy czym najwięcej wsiadało na stacjach Łódź Fabryczna, Łódź Kaliska oraz
Skierniewice. Dla 34 stacji, gdzie pociągi zatrzymywały się dziennie przynajmniej 20 razy, liczba
pasażerów wsiadających do jednego pociągu nie przekraczała 5. Więcej niż 15 pasażerów
przypadało na jedno zatrzymanie na 18 stacjach, z czego w przypadku stacji Bełchów, Niedźwiada
Łowicka oraz Opoczno pociągi zatrzymywały się średnio odpowiednio 11, 9 oraz 13 razy na dobę.
Na terenie województwa łódzkiego funkcjonowało czterech przewoźników:






Łódzka Kolej Aglomeracyjna - zatrzymała się ponad 100 razy na 94 stacjach;
POLREGIO - liczba stacji na których min. 100 razy zatrzymywały się pociągi przewoźnika
wyniosła 101;
Koleje Mazowieckie - obsługiwały stacje Azory, Bednary, Drzewica, Jasionna Łowicka,
Kęszyce, Kutno, Łowicz Główny, Mysłaków, Raciborów Kutnowski, Skierniewice,
Skierniewice Rawka, Strzelce Kujawskie;
PKP Intercity - w 2019 r. spółka zapewniała minimum 100 razy możliwość skorzystania
ze stacji: Gorzkowice, Koluszki, Kutno, Łęczyca, Łowicz Główny, Łódź Chojny, Łódź
Dąbrowa, Łódź Fabryczna, Łódź Kaliska, Łódź Pabianicka, Łódź Radogoszcz Zachód, Łódź
Widzew, Łódź Żabieniec, Opoczno Południe, Ozorków, Pabianice, Piotrków Trybunalski,
Radomsko, Rogów, Sieradz, Skierniewice, Tomaszów Mazowiecki, Wieluń, Wieruszów
Miasto, Zduńska Wola, Zduńska Wola Karsznice, Zgierz, Żychlin.

Najważniejszymi ośrodkami miejskimi dla wymiany pasażerskiej na terenie województwa łódzkiego
były: Łódź, Skierniewice, Łowicz, Koluszki oraz Kutno. W przypadku dwóch ostatnich miast warto
zauważyć, że czas oczekiwania na pociąg regionalny był w 2019 r. zbliżony do czasu oczekiwania
na dalekobieżny: 14 i 27 minut na pociągi regionalne do 24 i 29 minut w przypadku pociągów
dalekobieżnych. Gminy wskazanych pięciu miast odpowiadały za 34% ludności województwa
łódzkiego. Transport kolejowy dla mieszkańców tych miast odgrywał wg danych większe znaczenie
niż w przypadku Pabianic, Tomaszowa Mazowieckiego, czy Zgierza. W przypadku gminy
Bełchatów, piątej największej w województwie łódzkim w 2019 r. ruch pociągów nie był
prowadzony w ogóle. Jednakże władze miasta starają się o przywrócenie połączeń na linii 24.
Bełchatów jest też uwzględniany w ramach programu Kolej Plus.
Wśród gmin o liczbie ludności powyżej 10 tys. trudność z dostępem w ich głównych ośrodkach
do transportu kolejowego występował w 2019 r. w gminach: Bełchatów, Aleksandrów Łódzki
(w koncepcjach budowy kolei dużych prędkości pojawiał się plan kolei do Aleksandrowa
Łódzkiego), Konstantynów Łódzki (odbywały się protesty mieszkańców w zakresie połączeń, które
miałyby przebiegać przez teren gminy), Rawa Mazowiecka (mieszkańcy oczekiwaliby uruchomienia
stacji w miejscowości Żurawia – leżącej blisko Rawy Mazowieckiej), Sulejów, Zelów (w przypadku
miasta Zelów istniała bocznica towarowa), Andrespol (w stosunkowo niewielkiej odległości
od głównego ośrodka gminy istnieją dwie stacje Justynów i Bedoń zapewniające połączenia
kolejowe dla mieszkańców), Warta, Brzeziny (pojawiają się propozycje ujęcia gminy w ramach
planów CPK), Tuszyn, Wola Krzysztoporska, Pajęczno, Biała Rawska, Rzgów. W przypadku
województwa łódzkiego istnieje więc problem pomiędzy potrzebami lokalnych mieszkańców,
rozwiązaniami strategicznymi w zakresie planów takich projektów jak CPK, a ogólnie pojętym
rozwojem sektora kolei i jego znaczenia.
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Tab. 8. Dane o najważniejszych ośrodkach miejskich i głównych stacjach województwa łódzkiego
Łódź

Skierniewice

Łowicz

Koluszki

Kutno

16

2

2

1

1

41,6%

16,5%

5,3%

4,2%

3,6%

wymiana pasażerska w 2019 r.
(mln)

12,1

4,8

1,5

1,2

1

udział dobowej wymiany
pasażerskiej w stosunku
do liczby mieszkańców gminy

4,8%

27,3%

14,8%

14,5%

6,4%

wskaźnik wykorzystania
wszystkich stacji w danym
mieście na 1 mieszkańca

18

100

54

53

24

nazwa stacji o największej
wymianie pasażerskiej
(główna stacja)

Łódź
Fabryczna

Skierniewice

Łowicz
Główny

Koluszki

Kutno

średni czas oczekiwania
na pociąg dalekobieżny (min) na
głównej stacji

45

26

44

24

29

średni czas oczekiwania
na pociąg regionalny (min)
na głównej stacji

16

13

25

14

27

średnia liczba pasażerów
na jedno zatrzymanie pociągu
na głównej stacji

87

77

43

21

27

liczba stacji funkcjonujących
w 2019 r.
udział wymiany pasażerskiej na
wszystkich stacjach w mieście w
wymianie pasażerskiej w
województwie

Dane o najważniejszym ośrodku wymiany pasażerskiej
Miasto Łódź od kilku lat znacząco zwiększa dostępność usług transportu kolejowego.
Łódź w 2019 r. liczyła ponad 685 tysięcy mieszkańców, co oznaczało, że w 2019 r. jako miasto
na prawach powiatu było trzecią najliczniejszą gminą, a zarazem miastem w Polsce. Najważniejszą
stacją w 2019 r. dla wymiany pasażerskiej była stacja Łódź Fabryczna. Jej rola na początku istnienia
była mocno ograniczona, jednakże obecnie jest to czwarta stacja pod względem liczby zatrzymań
w województwie łódzkim (pierwsze trzy to Łódź Widzew, Skierniewice i Koluszki). Potencjał miasta
pod względem wymiany wynosił w 2019 r. 4,8% z czego na tą wartość w największym stopniu
wpływ miały wyniki stacji Łódź Widzew, Łódź Fabryczna oraz Łódź Kaliska (łącznie 3,7% dziennego
potencjału). Średnio mieszkaniec Łodzi odbywał 18 podróży z wykorzystaniem pociągu. Podróż
pociągiem PKP Intercity była w przypadku tego miasta możliwa z 8 stacji, jednakże w największym
stopniu możliwość ta występowała przy wyborze stacji Łódź Widzew oraz Łódź Fabryczna.
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WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
W przypadku województwa małopolskiego pasażerowie zostali przypisani do 198 stacji, z czego
w przypadku 6 stacji ( do których łącznie przypisano 53 pasażerów) brak było danych
o zatrzymaniach pociągów. Średnio na jedno zatrzymanie pociągu na terenie województwa
małopolskiego przypadało 20 pasażerów. W przypadku miasta Nowy Sącz wynik liczby pasażerów
pomimo regularnego zatrzymywania się pociągów POLREGIO na stacjach Nowy Sącz Miasto
i Nowy Sącz Chełmiec został wykazany jedynie dla stacji: Nowy Sącz, Nowy Sącz Biegonice oraz
Nowy Sącz Jamnica.
Na terenie województwa małopolskiego istniała możliwość skorzystania z usług przewoźników:






Koleje Małopolskie – zapewniające w przypadku 88 stacji więcej niż 100 zatrzymań
w ciągu roku;
POLREGIO - umożliwiające skorzystanie ze swoich usług na 176 stacjach (z liczbą
zatrzymań powyżej 100);
Koleje Śląskie – operujące na stacjach: Andrychów, Biały Dunajec, Chabówka, Inwałd,
Jordanów, Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona, Kęty, Kojszówka, Maków Podhalański,
Nowy Targ, Osielec, Oświęcim, Poronin, Pyzówka, Rabka-Zdrój, Sucha Beskidzka Zamek,
Szaflary, Szaflary Wieś, Wadowice, Zakopane;
PKP Intercity - przewoźnik ponad 100 razy przewoźnik zatrzymał się na 36 stacjach:
Andrychów, Bobowa-Miasto, Bochnia, Bogoniowice Ciężkowice, Brzesko Okocim,
Chabówka, Grybów, Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona, Kęty, Kraków Główny, Kraków
Płaszów, Krynica-Zdrój, Krzeszowice, Łomnica-Zdrój, Maków Podhalański, Miechów,
Muszyna, Muszyna-Zdrój, Nowy Sącz, Nowy Targ, Oświęcim, Piwniczna-Zdrój, Poronin,
Rabka-Zdrój, Rytro, Stary Sącz, Stróże, Sucha Beskidzka, Sucha Beskidzka Zamek, Tarnów,
Trzebinia, Tuchów, Wadowice, Wierchomla Wielka, Zakopane, Żegiestów-Zdrój.

W przypadku 32 stacji, gdzie liczba przejeżdżających pociągów wynosiła minimum 20, liczba
wsiadających/wysiadających nie przekraczała 5 pasażerów. Na 23 stacjach liczba pasażerów
na zatrzymanie przekraczała 15 osób11.
Największa wymiana pasażerska miała miejsce w miastach: Kraków, Tarnów, Wieliczka, Bochnia
oraz Zakopane. Miasta w województwie małopolskim charakteryzują się dużym potencjałem
turystycznym. Znaczenie tego potencjału widoczne jest m.in. w udziale wymiany pasażerskiej
w podróżach dalekobieżnych na takich stacjach jak Kraków Główny czy Zakopane. W przypadku
Wieliczki kluczową kwestią rozwoju potencjału wydaje się stworzenie oferty gwarantującej
m.in. skomunikowania z pociągami dalekobieżnymi. Ostatnie lata funkcjonowania kolei
w województwie małopolskim to okres licznych remontów – także tak ważnych linii jak E30.
Mieszkańcy gmin najważniejszych ośrodków w województwie małopolskim (Krakowa, Tarnowa,
Wieliczki, Bochni i Zakopanego) stanowili 29,3% liczby mieszkańców województwa małopolskiego.
W przypadku 50 gmin o liczbie mieszkańców powyżej 10 tys. pociągi nie zatrzymywały się w ogóle
w siedzibach władz tych ośrodków. Były to gminy: Myślenice (istnieje koncepcja budowy linii
kolejowej między Myślenicami a Krakowem), Chełmiec, Niepołomice (istnieje zamiar przyłączenia
Niepołomic do linii LK95), Zielonki (rozważane warianty budowy linii kolejowej są kontrowersyjne
z racji istnienia wartościowych przyrodniczo terenów Jury Krakowsko-Częstochowskiej), Czarny
Dunajec (obecnie funkcjonuje szlak rowerowy), Jabłonka, Gdów (plany budowy linii Podłęże Piekiełko przebiegającej przez gminę), Liszki, Łącko, Proszowice, Kocmyrzów-Luborzyca (przez

11

Na stacji Kraków Bonarka w 2019 r. ruch pociągów był zawieszony. Stacja z tego powodu nie jest wliczona do tej
wartości.
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teren dawnej stacji obecnie przebiega autostrada, jednakże w niedalekiej odległości od siedziby
gminy znajdują się dwie stacje kolejowe w Baranówce i w Łuczycach), Lisia Góra, Dobczyce, Klucze,
Sułkowice, Dębno, Czernichów, Korzenna, Skrzyszów, Mogilany (istnieją plany rozwoju kolei
w ramach programu Kolej Plus), Nowy Wiśnicz, Wojnicz, Bukowina Tatrzańska, Podegrodzie,
Zakliczyn, Wieprz, Wielka Wieś, Pleśna, Ryglice, Pcim, Łososina Dolna, Jerzmanowice-Przeginia,
Wierzchosławice, Michałowice, Skała, Biskupice, Świątniki Górne (istnieją warianty uwzględniające
rozwój kolei w tej gminie), Lubień i Łukowica.
Tab. 9. Dane o najważniejszych ośrodkach miejskich i głównych stacjach województwa
małopolskiego
Kraków
liczba stacji funkcjonujących
w 2019 r.

23

12

udział wymiany pasażerskiej
na wszystkich stacjach w
58,3%
mieście w wymianie
pasażerskiej w województwie
wymiana pasażerska w 2019
18,9
r. (mln)
udział dobowej wymiany
pasażerskiej w stosunku
6,7%
do liczby mieszkańców gminy
wskaźnik wykorzystania
wszystkich stacji w danym
25
mieście na 1 mieszkańca
nazwa stacji o największej
wymianie pasażerskiej
Kraków Główny
(główna stacja)
średni czas oczekiwania
na pociąg dalekobieżny (min)
17
na głównej stacji
średni czas oczekiwania
na pociąg regionalny (min) na
9
głównej stacji
średnia liczba pasażerów
na jedno zatrzymanie pociągu
173
na głównej stacji

Tarnów

Wieliczka

Bochnia

Zakopane

2

3

1

1

7,0%

3,1%

2,8%

2,4%

2,3

1

0,9

0,8

5,7%

4,6%

8,2%

7,8%

21

17

30

28

Tarnów

Wieliczka RynekKopalnia

Bochnia

Zakopane

48

brak pociągów
rozkładowych

50

353

19

44

28

57

55

79

31

72

Dane o najważniejszym ośrodku wymiany pasażerskiej
Kraków, stanowiąc stolicę województwa, ma dominującą rolę w zakresie wymiany pasażerskiej
w województwie małopolskim. W mieście zamieszkiwało 2019 r. blisko 23% (ponad 773 tys.
mieszkańców) liczącej 3,4 mln ludności województwa. Kraków to miasto, gdzie na większości stacji
średni czas oczekiwania nie przekraczał godziny. W przypadku takich stacji jak:
Kraków - Sanktuarium, Łagiewniki Olsza, Swoszowice, Sidzina, Podgórze, Podgórze P2 ich
funkcjonowanie było mocno ograniczone w związku z prowadzonymi modernizacjami. Udział
dobowej wymiany pasażerskiej w stosunku do liczby mieszkańców Krakowa wynosił 6,7% dla
wszystkich 23 stacji i 5% dla samego Krakowa Głównego (0,5% dla stacji Kraków Lotnisko). Niski
wynik pozostałych stacji w stosunku do liczby mieszkańców może oznaczać potencjał w zakresie
ogólnego zwiększenia znaczenia transportu koleją mieszkańców Krakowa przy odbywaniu
codziennych podróży w mieście.
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Na stacji Kraków Bonarka wykazano 1 zatrzymanie, wprowadzana była komunikacja zastępcza,
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WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Pasażerowie województwa mazowieckiego zostali przypisani do 298 stacji. Na każdej z tych stacji
miało miejsce przynajmniej jedno zatrzymanie pociągu. Warto zauważyć, że ponad 17% wszystkich
stacji Mazowsza to stacje na terenie Warszawy.
Przewoźnikami, którzy uruchamiali rozkładowo pociągi na terenie województwa mazowieckiego,
były spółki:









Arriva RP – spółka zapewniła w przypadku 2 stacji więcej niż 100 zatrzymań w ciągu roku:
Podwierzbie oraz Sierpc;
Koleje Mazowieckie –obsłużyły 269 stacji;
Łódzka Kolej Aglomeracyjna – przewoźnik docierał do 3 stacji: Warszawa Centralna,
Warszawa Wschodnia, Warszawa Zachodnia;
POLREGIO – wg wspomnianego kryterium obsługiwało 21 stacji;
PKP Intercity - umożliwiało skorzystanie z 32 stacji. Były to stacje: Ciechanów, Kotuń,
Legionowo, Łochów, Małkinia, Mińsk Mazowiecki, Mława, Modlin, Mrozy, Nasielsk, Nowy
Dwór Mazowiecki, Ostrówek Węgrowski, Piaseczno, Pilawa, Pionki Zachodnie, Prostyń,
Radom, Sadowne Węgrowskie, Siedlce, Siedlce Zachodnie, Sochaczew, Tłuszcz, Topór,
Warka, Warszawa Centralna, Warszawa Lotnisko Chopina, Warszawa Rakowiec,
Warszawa Służewiec, Warszawa Wschodnia, Warszawa Zachodnia, Wołomin, Żyrardów.
SKM w Warszawie – obsługiwało 49 stacji;
WKD – przewoźnik umożliwiał skorzystanie wg wskazanego kryterium z 28 stacji.

W przypadku dwóch ostatnich przewoźników ich usługi skupione były w obrębie aglomeracji
warszawskiej.
Najważniejsze ośrodki miejskie wymiany pasażerskiej województwa mazowieckiego wskazują na
duże zainteresowanie usługami kolejowymi ze strony mieszkańców województwa mazowieckiego,
zwłaszcza w zakresie gmin znajdujących się w niewielkiej odległości od Warszawy. Wyniki zbliżone
do 30% w takich ośrodkach jak Pruszków, Grodzisk Mazowiecki czy Żyrardów związane są z dużym
wykorzystaniem kolei w zakresie dojazdów do pracy i szkoły w Warszawie. Łącznie pięć
największych pod względem wymiany pasażerskiej ośrodków odpowiadało w 2019 r. za 37%
ludności województwa mazowieckiego.
Gminami powyżej 10 tys. mieszkańców, w których w ich głównym ośrodku brak było
funkcjonującej stacji pasażerskiej były gminy: Marki, Kozienice (władze złożyły wniosek w zakresie
programu Kolej Plus), Lesznowola (funkcjonuje stacja Nowa Iwiczna w bliskiej odległości od
centrum Lesznowoli), Grójec (zgłoszona została inicjatywa w zakresie budowy kolei połączonej
z lotniskiem Chopina w Warszawie), Konstancin-Jeziorna (stacja została zgłoszona do programu
Kolej Plus), Pułtusk (został zgłoszony wniosek o objęcie pracami w ramach programu Kolej Plus),
Raszyn, Stare Babice, Przasnysz (istnieją plany reaktywacji linii), Karczew, Zwoleń, Iłża, Skaryszew,
Serock (istnieje koncepcja utworzenia połączenia do Przasnysza), Jedlińsk (w 2019 r. budowane
były w gminie dwie stacje w Bierwieckiej Woli i Kruszynie), Żuromin, Nadarzyn (istnieją koncepcje
budowy linii i stacji), Zakrzew, Węgrów (władze miasta również liczą na rozwój kolei, co widać
m.in. poprzez zgłoszenia do programu Kolej Plus), Kowala (w gminie i sąsiadujących gminach
znajdują się 4 stacje kolejowe: Radom – Potkanów, Kończyce Radomskie, Rożki, Ruda Wielka),
Stara Biała, Tarczyn, Kadzidło, Lipsko, Gąbin, Łosice (w gminie znajduje się stacja Niemojki),
Olszewo-Borki (podpisane jest porozumienie w zakresie przywrócenia funkcjonowania linii
Ostrołęka – Chorzele), Rzekuń, Izabelin, Myszyniec, Białobrzegi, Leszno, Zbuczyn.

33

Tab. 10. Dane o najważniejszych ośrodkach miejskich i głównych stacjach województwa
mazowieckiego

Warszawa

Pruszków

Grodzisk
Mazowiecki

Siedlce

Żyrardów

52

2

5

2

1

udział wymiany pasażerskiej
na wszystkich stacjach
w mieście w wymianie
pasażerskiej w województwie

56,3%

3,3%

2,4%

1,9%

1,8%

wymiana pasażerska w 2019
r. (mln)

119,2

7,0

5,1

4,1

3,8

udział dobowej wymiany
pasażerskiej w stosunku
do liczby mieszkańców gminy

18,4%

31,0%

29,1%

14,5%

26,2%

wskaźnik wykorzystania
wszystkich stacji w danym
mieście na 1 mieszkańca

67

113

10

53

96

nazwa stacji o największej
wymianie pasażerskiej
(główna stacja)

Warszawa
Centralna

Pruszków

Grodzisk
Mazowiecki

Siedlce

Żyrardów

średni czas oczekiwania
na pociąg dalekobieżny (min)
na głównej stacji

7

brak
rozkładowych
postojów

322 (pociągi
PKP Intercity
zatrzymują się
na stacji
od 15 grudnia)

65

27

średni czas oczekiwania
na pociąg regionalny (min) na
głównej stacji

12

8

14

17

19

średnia liczba pasażerów
na jedno zatrzymanie pociągu
na głównej stacji

137

75

79

72

82

liczba stacji funkcjonujących
w 2019 r.

Dane o najważniejszym ośrodku wymiany pasażerskiej
Warszawa jest kluczowym miastem dla województwa mazowieckiego. Należy zauważyć, że stolica
Polski to miasto, do którego pasażerowie podróżują z sąsiednich województw, jak i z całej Polski.
Częściowym potwierdzeniem tego faktu jest duży udział przewoźnika Koleje Mazowieckie
w stacjach województw lubelskiego i warmińsko-mazurskiego, do których dociera ten przewoźnik.
W Warszawie mieszkało 33% mieszkańców województwa mazowieckiego. Warto zauważyć,
że rola podróży dalekobieżnych przewoźnika PKP Intercity w ogólnej wymianie pasażerskiej na
terenie Warszawy stanowiło 20%. Największym udziałem dobowej wymiany w liczbie
mieszkańców Warszawy charakteryzują się stacje znajdujące się w centralnej części
stolicy - Warszawa Centralna, Śródmieście, Śródmieście WKD, Ochota i Ochota WKD.
Udział dobowej wymiany pasażerskiej w stosunku do liczby mieszkańców Warszawy wynosi 6,5%.
Największe miasto w Polsce wg spisu gmin liczyło blisko 1,8 mln mieszkańców i jest większym
ośrodkiem pod względem mieszkańców niż całe województwa: lubuskie, opolskie, podlaskie,
świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie czy zachodniopomorskie. W takim wypadku wynik 18,4%
nawet przy założeniu, że 75% wysiadających i wsiadających stanowili mieszkańcy innych miastach
wskazuje na możliwość stosunkowo dużego wykorzystania kolei przez mieszkańców Warszawy,
zwłaszcza biorąc pod uwagę liczbę alternatywnych środków transportu.
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WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
Według danych w województwie opolskim pasażerowie korzystali ze 114 stacji i na każdej z nich
odbywał się ruch pasażerski.
W województwie opolskim było 20 stacji, na których liczba zatrzymań wynosiła minimum
20 dziennie, zaś średnia liczba pasażerów na jeden pociąg była mniejsza niż 5. Na 18 stacjach liczba
pasażerów przypadająca na jedno zatrzymanie przekraczała 15 osób.
W przypadku województwa opolskiego dostęp do usług kolejowych w 2019 r. zapewniało trzech
przewoźników:




Koleje Śląskie – dla pięciu stacji: Bąków, Kluczbork, Olesno Śląskie, Sowczyce, Stare
Olesno;
POLREGIO - dla 114 stacji;
PKP Intercity - dla 10 stacji: Brzeg, Byczyna Kluczborska, Gogolin, Kędzierzyn-Koźle,
Kluczbork, Olesno Śląskie, Opole Główne, Ozimek, Strzelce Opolskie, Zdzieszowice.

Najważniejszymi ośrodkami miejskimi pod względem wymiany pasażerskiej w województwie
opolskim były Opole, Brzeg, Kędzierzyn-Koźle, Lewin Brzeski oracz Kluczbork. W tych pięciu
ośrodkach zamieszkuje blisko 28% ludności województwa opolskiego. W zakresie dostępu do usług
kolejowych widoczna jest duża dysproporcja miedzy dwoma pierwszymi miastami a pozostałą
trójką – zwłaszcza w zakresie przewozów dalekobieżnych. Warta odnotowania była większa
dostępność pociągów dalekobieżnych w stosunku do regionalnych w miejscowości Brzeg. Stacja
w Brzegu jest położona na odcinku ważnego korytarza transportowego oraz jest jedną
z najstarszych stacji w Polsce. Ostatnie lata to okres licznych modernizacji mających na celu
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zwiększenie jakości usług świadczonych przez transport kolejowy w województwie opolskim m.in.
w zakresie odcinka pomiędzy Kędzierzynem-Koźlem a Opolem.
Gminami województwa opolskiego liczącymi powyżej 10 tys. mieszkańców w 2019 r., w których
miejscowości stanowiące siedzibę władz nie posiadały stacji kolejowych, były: Krapkowice
(okazjonalnie uruchamiane były pociągi retro), Głubczyce (zgłoszono projekt rewitalizacji odcinków
linii nr 177 oraz 294), Praszka, Niemodlin, Paczków (wielokrotnie podejmowano próby
przywrócenia połączeń, jednakże w 2019 r. zarządca nie wykazał zatrzymań), Kietrz (władze gminy
również podejmują działania w celu przywrócenia połączeń kolejowych – rewitalizacja linii 194),
Biała (interesującym faktem jest istnienie linii Prudnik – Krapkowice wykorzystywanej przez wojsko
i w celach przemysłowych).
Tab. 11. Dane o najważniejszych ośrodkach miejskich i głównych stacjach województwa opolskiego
Opole

Brzeg

KędzierzynKoźle

Lewin Brzeski

Kluczbork

9

1

4

1

1

38,3%

12,4%

8,0%

4,1%

3,8%

4,7

1,5

1

0,5

0,5

10,0%

11,6%

4,4%

10,6%

3,6%

wskaźnik wykorzystania wszystkich
stacji w danym mieście
na 1 mieszkańca

36

42

16

39

13

nazwa stacji o największej wymianie
pasażerskiej (główna stacja)

Opole
Główne

Brzeg

KędzierzynKoźle

Lewin Brzeski

Kluczbork

średni czas oczekiwania na pociąg
dalekobieżny (min) na głównej stacji

14

27

186

brak pociągów
rozkładowych

119

średni czas oczekiwania na pociąg
regionalny (min) na głównej stacji

23

32

22

40

44

72

42

35

39

28

liczba stacji funkcjonujących w 2019 r.
udział wymiany pasażerskiej
na wszystkich stacjach w mieście
w wymianie pasażerskiej w
województwie
wymiana pasażerska w 2019 r. (mln)
udział dobowej wymiany pasażerskiej
w stosunku do liczby mieszkańców
gminy

średnia liczba pasażerów na jedno
zatrzymanie pociągu na głównej stacji

Dane o najważniejszym ośrodku wymiany pasażerskiej
Opole, w którym mieszka 13% ludności województwa opolskiego, charakteryzuje się dominującą
rolą w wymianie na terenie województwa opolskiego. Udział głównego przewoźnika
dalekobieżnego w wymianie pasażerskiej na stacjach Opola wyniósł 27%.
Udział dobowej wymiany pasażerskiej w stosunku do liczby mieszkańców Opola wynosi 10%.
Oznacza to, że przeciętnie 10% mieszkańców Opola codziennie korzysta z dziewięciu stacji
zlokalizowanych w tym mieście, a najwięcej, bo aż 9,2% ze stacji Opole Główne. Wynika z tego,
że kolej nie jest często wykorzystywana jako środek komunikacji wewnątrz miasta. Pomimo że na
terenie miasta Opole znajdowało się 9 stacji, tylko stacje Opole Główne, Opole Zachodnie, Opole
Grotowice, Opole Groszowice miały więcej niż 10 tys. zatrzymań. Stacje takie jak Opole
Wschodnie, Opole Borki, Opole Czarnowąsy to stacje, na których zatrzymuje się zdecydowanie
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mniej pociągów niż na pozostałych. W przyszłości jednak rola stacji Opole Wschodnie może być
większa w związku z planami budowy Centrum przesiadkowego w tym rejonie.
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WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
W województwie podkarpackim w 2019 r. pasażerowie przypisani zostali do 164 stacji.
1942 pasażerów zostało przypisanych przez przewoźnika do dwóch stacji granicznych – Łupkowa
Gr oraz Medyki Gr, natomiast 6 pasażerów do 4 stacji, na których w 2019 r. nie doszło
do zatrzymania pociągów.
W przypadku województwa podkarpackiego połączenia obsługiwane były przez:



POLREGIO – jego pociągi zatrzymywały się na 151 stacjach (dotyczy stacji o liczbie
zatrzymań powyżej 100 razy w ciągu 2019 r.);
PKP Intercity – na 39 stacjach minimum jeden raz zatrzymał się pociąg tego przewoźnika,
jednakże w przypadku stacji Zaklików, Zagórz, Krosno, Krosno Miasto, Jasło, Sanok,
Pilchów, Tarnobrzeg, Rzeszów Staroniwa, Kolbuszowa, Targowiska, Jedlicze, Wróblik
Szlachecki, Nowosielce, Zarszyn, Strzyżów nad Wisłokiem, Nowa Dęba możliwość z ich
korzystania uruchomiona została dopiero w grudniu 2019 r. Dlatego też biorąc pod uwagę
kryterium ponad 100 zatrzymań w ciągu roku liczba stacji, na których zatrzymywały się
pociągi PKP Intercity wynosiła tylko 17.

Najważniejszymi ośrodkami w zakresie wymiany pasażerskiej w województwie podkarpackim były:
Rzeszów, Przemyśl, Jarosław, Dębica oraz Przeworsk. Najważniejsze ośrodki pod względem
wymiany pasażerskiej jako gminy stanowiły 20% ludności województwa podkarpackiego. Pomimo
że transport kolejowy wydaje się nie być najczęstszym środkiem transportu osób w województwie
podkarpackim, to widoczny jest duży potencjał rozwoju kolei w tym regionie – co widać
m.in. na przykładzie podejmowanych inicjatyw, czy w rozwoju połączeń realizowanych we
współpracy z ukraińskim przewoźnikiem (władze Rzeszowa są zaangażowane w koncepcję
podkarpackiej kolei aglomeracyjnej, przewoźnik dalekobieżny zapewnia obecnie połączenia między
Polską i Ukrainą z wykorzystaniem stacji kolejowej Przemyśl). Efektem nowych połączeń jest m.in.
znaczący wzrost znaczenia przewoźnika PKP Intercity w wymianie pasażerskiej stacji Przemyśl.
Przeworsk jest ośrodkiem, w którym poza stacjami przewozów normalnotorowych istnieje
możliwość skorzystania z przewozów koleją wąskotorową.
W przypadku miast: Jasło, Jasło Niegłowice, Przysieki, Siepietnica, Skołyszyn istniała możliwość
skorzystania z usług przewoźnika Koleje Małopolskie (jednakże liczba zatrzymań w ciągu roku nie
przekroczyła dla tych stacji 100). Dodatkowo w ramach usługi świadczonych dla PKP Intercity oraz
realizacji własnych przejazdów pasażerowie mogli zrealizować podróż pociągami przewoźnika
SKPL Cargo. Łącznie ten przewoźnik zatrzymał się na 34 stacjach, przy czym dla 18 stacji
zatrzymania miały miejsce regularnie w każdym miesiącu 2019 r.
Gminami liczącymi powyżej 10 tys. mieszkańców, w przypadku których w mieście będącym
siedzibą ich władz nie istniała możliwość skorzystania z usług transportu kolejowego, były: Mielec
(infrastruktura kolejowa na odcinku Mielec – Dębica była poddana rewitalizacji, jednakże w 2020 r.
wstępnie wznowiono wyłącznie ruch towarowy), Brzozów (istnieje koncepcja budowy linii
kolejowej między Rzeszowem a Sanokiem z uwzględnieniem Brzozowa – linia 122), Trzebownisko
(w jednej z wsi, Zaczernie, istnieje stacja kolejowa), Pilzno, Ustrzyki Dolne (rozważane są plany
przywrócenia linii 108, jednak występuje wiele trudności w jej realnym przywróceniu), Sokołów
Małopolski, Rymanów (na terenie gminy funkcjonuje stacja Widacz obsługiwana przez POLREGIO),
Dukla, Radomyśl Wielki, Żyraków, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Gorzyce, Brzostek
(gmina uzyskałaby połączenie w wypadku budowy linii 166 Dębica – Jasło), Kańczuga, Przecław
(w gminie znajduje się stacja Tuszyma, która w wypadku wznowienia ruchu pociągów pasażerskich
zwiększyłaby dostępność gminy), Baranów Sandomierski, Wiązownica, Lesko, Krasne (w gminie
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funkcjonuje stacja kolejowa we wsi Strażów), Korczyna, Pysznica, Zaleszany, Iwonicz-Zdrój,
Błażowa, Niebylec, Tyczyn, Jeżowe.
Tab. 12. Dane o najważniejszych ośrodkach miejskich i głównych stacjach województwa
podkarpackiego
Rzeszów

Przemyśl

Jarosław

Dębica

Przeworsk

6

2

1

2

1

31,5%

20,3%

8,0%

6,4%

4,6%

3,2

2,1

0,8

0,7

0,5

4,6%

9,3%

6,0%

3,9%

8,3%

wskaźnik wykorzystania
wszystkich stacji w danym
mieście na 1 mieszkańca

17

34

22

14

30

nazwa stacji o największej
wymianie pasażerskiej
(główna stacja)

Rzeszów
Główny

Przemyśl
Główny

Jarosław

Dębica

Przeworsk

średni czas oczekiwania
na pociąg dalekobieżny (min)
na głównej stacji

52

44

46

50

45

średni czas oczekiwania
na pociąg regionalny (min)
na głównej stacji

18

36

40

63

32

średnia liczba pasażerów
na jedno zatrzymanie pociągu
na głównej stacji

80

76

33

34

17

liczba stacji funkcjonujących
w 2019 r.
udział wymiany pasażerskiej
na wszystkich stacjach
w mieście w wymianie
pasażerskiej w województwie
wymiana pasażerska
w 2019 r. (mln)
udział dobowej wymiany
pasażerskiej w stosunku
do liczby mieszkańców gminy

Dane o najważniejszym ośrodku wymiany pasażerskiej
W Rzeszowie, stolicy województwa, mieszkało 9,1% populacji województwa podkarpackiego,
jednakże udział dobowej wymiany pasażerskiej w tym mieście w stosunku do liczby mieszkańców
jest stosunkowo niski i wynosi 4,6%. Jest to wynik głównie jednej stacji – Rzeszów Główny, z której
skorzystało 4,2% mieszkańców Rzeszowa. Trzeba mieć na uwadze, że tylko w przypadku tej stacji
liczba pasażerów przypadających na jedno zatrzymanie pociągu przekroczyła 10 osób. Stacja
Rzeszów Północny została otworzona dla ruchu pociągów w czerwcu 2020 r. Stacja ta jest nowym
obiektem i została wybudowana zgodnie z obowiązującymi standardami dla osób z ograniczoną
możliwością poruszania się. W 2019 r. przewoźnik dalekobieżny realizował przewozy wyłącznie
przez Rzeszów Główny z wyłączeniem kilkunastu zatrzymań pociągów na stacji
Rzeszów Staroniwa.
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WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
Pasażerowie w województwie podlaskim przypisani zostali do 95 stacji. Trzy z nich to stacje
graniczne: Czeremcha Gr, Kuźnica Białostocka Gr oraz Trakiszki Gr, do których łącznie przypisano
1535 pasażerów. Na stacji Dąbrowa-Łazy ruch kolejowy nie odbywał się w 2019 r. 13
Warto wskazać, że odcinek linii kolejowej nr 6 Czyżew – Białystok ma zostać zmodernizowany,
zaś po modernizacji istnieje szansa na wznowienie funkcjonowania tej stacji.
Na terenie województwa podlaskiego funkcjonowało zgodnie z rozkładem jazdy trzech
przewoźników:





Koleje Mazowieckie - pociągi przewoźnika zatrzymywały się na stacjach: Borowiki,
Czeremcha, Nowy Nurzec, Nurzec, Siemiatycze, Sycze;
POLREGIO - zapewniało możliwość skorzystania ze swoich usług w przypadku 87 stacji
przy kryterium minimum 100 zatrzymań w ciągu roku (w przypadku 3 stacji: Białystok
Nowe Miasto, Hryniewicze i Orzechowicze liczba zatrzymań wyniosła 97 i 96);
PKP Intercity – spółka umożliwiała skorzystanie ze swoich usług na stacjach: Augustów,
Białystok, Białystok Starosielce, Czyżew, Dąbrowa Białostocka, Grajewo, Kuźnica
Białostocka, Łapy, Mońki, Osowiec, Sokółka, Suwałki, Szepietowo.

W przypadku stacji Czyżew PKP Intercity było jedynym przewoźnikiem, którego pociągi
zapewniały obsługę w 2019 r. Czyżew jest gminą miejsko–wiejską, której liczba mieszkańców
w 2019 r. wyniosła blisko 6,4 tys. mieszkańców. Tylko na 6 stacjach w województwie podlaskim
średnia dobowa liczba zatrzymań pociągów przekraczała 20 pociągów. Były to stacje: Białystok,
Łapy, Szepietowo, Sokółka, Czeremcha, Czyżew. Powyżej 15 pasażerów wsiadało na jedno
zatrzymanie w przypadku 13 stacji.
5 największych ośrodków dla wymiany pasażerskiej na terenie województwa podlaskiego
to: Białystok, Łapy, Szepietowo, Suwałki i Kuźnica Białostocka. W tych 5 ośrodkach mieszka ponad
1/3 mieszkańców województwa podlaskiego. Widoczna jest bardzo duża dysproporcja między
wymianą pasażerską odnotowaną w Białymstoku a w pozostałych miejscowościach.
Drugim ośrodkiem pod względem wielkości wymiany pasażerskiej w 2019 r. były Łapy, które
obsłużyły 700 tys. pasażerów (o blisko 2 mln mniej pasażerów niż Białystok). W przypadku Łap
i Szepietowa widocznym jest większa dostępność do usług przewoźnika dalekobieżnego niż
regionalnego. W przypadku Szepietowa blisko połowa wymiany pasażerskiej to pasażerowie
pociągów PKP Intercity. Znaczenie transportu kolejowego dla takich ośrodków jak Łapy,
Szepietowo czy Kuźnica Białostocka wydaje się szczególnie istotne porównując wielkość
wykorzystania stacji pasażerskich w stosunku do liczby mieszkańców tych miejscowości (dla Łap
jest to 8,5%, dla Szepietowa 9,8%, a dla Kuźnicy Białostockiej 11,8%). Znaczenie tych ośrodków
może jeszcze wzrosnąć biorąc pod uwagę koncepcję rozwoju takich projektów jak Rail Baltica.
Gminami województwa podlaskiego o liczbie mieszkańców przekraczających 10 tys., w przypadku
których brak było stacji kolejowej w ich głównym ośrodku, były gminy: Łomża (istnieją koncepcje
przedłużenia linii nr 29 do Łomży, obecnie zaś do stacji prowadzi linia nr 49), Zambrów
(dawniej do Zambrowa biegła linia Zambrów – Czerwony Bór), Juchnowiec Kościelny, Supraśl,
Choroszcz (możliwość skorzystania z usług kolei na stacji Klepacze), Piątnica, Kolno (rozważana jest
koncepcja budowy linii kolejowej w ramach programu Centralnego Portu Komunikacyjnego).
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Błędnie przypisano 1 pasażera.
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Tab. 13. Dane o najważniejszych ośrodkach miejskich i głównych stacjach województwa podlaskiego
Białystok

Łapy

Szepietowo

Suwałki

Kuźnica
Białostocka

7

2

1

1

1

udział wymiany pasażerskiej na
wszystkich stacjach w mieście
w wymianie pasażerskiej
w województwie

51,8%

12,9%

4,7%

3,5%

3,3%

wymiana pasażerska w 2019 r.
(mln)

2,7

0,7

0,2

0,2

0,2

udział dobowej wymiany
pasażerskiej w stosunku do liczby
mieszkańców gminy

2,5%

8,5%

9,8%

0,7%

11,8%

wskaźnik wykorzystania
wszystkich stacji w danym mieście
na 1 mieszkańca

9

31

36

3
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Białystok

Łapy

Szepietowo

Suwałki

Kuźnica
Białostocka

średni czas oczekiwania na pociąg
dalekobieżny (min) na głównej
stacji

52

66

66

366

766

średni czas oczekiwania na pociąg
regionalny (min) na głównej stacji

26

77

77

166

156

średnia liczba pasażerów na jedno
zatrzymanie pociągu na głównej
stacji

89

30

17

39

42

liczba stacji funkcjonujących
w 2019 r.

nazwa stacji o największej
wymianie pasażerskiej (główna
stacja)

Dane o najważniejszym ośrodku wymiany pasażerskiej
Białystok jest miastem, które odpowiadało za prawie 52% udziału wymiany pasażerskiej
odbywającej się w 2019 r. na wszystkich stacjach województwa podlaskiego. Dwie z 7 stacji –
Białystok, Białystok Starosielce obsługiwane były również przez PKP Intercity, przy czym Białystok
Starosielce obsługiwana była wyłącznie przez pociągi PKP Intercity niższych kategorii. Pomimo tak
dużego znaczenia miasta dla całości wymiany na terenie województwa, dane wskazują na raczej
niskie wykorzystanie kolei przez mieszkańców Białegostoku. Udział dobowej wymiany pasażerskiej
w stosunku do liczby mieszkańców wynosi 2,5%. Przeciętnie jeden na czterdziestu mieszkańców
tego miasta codziennie korzystał z jednej z siedmiu stacji zlokalizowanych w tym mieście. Wskaźnik
wykorzystania kolei dla Białegostoku, liczony jako iloraz wielkości wymiany pasażerskiej
odnotowanej w tym mieście i liczby jego mieszkańców wynosi 9. Oznacza to, że przeciętny
mieszkaniec stolicy Podlasia korzystał z pociągu w tym mieście 9 razy. Na stopniowe zwiększanie
roli kolei także w zakresie poruszania się po samym mieście wpływ może być stopniowe
poszerzanie oferty „biletu miejskiego” przez POLREGIO oraz rozwój inicjatyw związanych
z programami strategicznymi.
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WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
W przypadku województwa pomorskiego pasażerowie zostali przypisani do 201 stacji, przy czym
dla 12 z nich zarządca infrastruktury PKP PLK nie wskazał zatrzymań pociągów, do których
przypisano blisko 309 tysięcy pasażerów. Z tej liczby blisko 290 tysięcy stanowili pasażerowie
trzech stacji: Kwidzynia, Ryjewa oraz Sztumu – było to związane z brakiem danych dla stacji linii
207 w związku z modernizacją tej linii. Pozostali pasażerowie zostali przypisani do stacji Gdynia
Wielki Kack, Łąg Południowy oraz Nowy Dwór Gdański.
Na 15 stacjach o liczbie zatrzymań przekraczającej 20 dziennie liczba pasażerów przypadających
na jedno zatrzymanie nie przekraczała 5. Na 66 stacjach na jedno zatrzymanie przypadało minimum
15 pasażerów.
W 2019 r. rozkładowe kursy pociągów realizowało 5 przewoźników:








Arriva RP - pociągi tej spółki docierały z/do stacji: Będźmierowice, Chałupy, Chojnice,
Czersk, Gdańsk Główny, Gdańsk Oliwa, Gdańsk Wrzeszcz, Gdynia Główna, Hel, Jastarnia,
Jastarnia Wczasy, Jurata, Kuźnica (Hel), Pelplin, Pruszcz Gdański, Puck, Racławki, Silno,
Smętowo, Sopot, Szlachta, Tczew, Władysławowo, Władysławowo Port. Warto zauważyć,
że w przypadku czterech stacji: Będźmierowice, Racławki, Silno, Szlachta przewoźnik ten
był jedynym je obsługującym;
Koleje Mazowieckie;
PKP Intercity - przewoźnik (przy przyjęciu kryterium minimum 100 zatrzymań w roku)
umożliwiał skorzystanie ze swoich usług na stacjach: Chałupy, Chojnice, Czarna Woda,
Czersk, Gdańsk Główny, Gdańsk Oliwa, Gdańsk Wrzeszcz, Gdynia Główna, Hel, Jastarnia,
Jurata, Kaliska, Kuźnica (Hel), Lębork, Łeba, Malbork, Pelplin, Prabuty, Pruszcz Gdański,
Puck, Rumia, Słupsk, Smętowo, Sopot, Starogard Gdański, Tczew, Ustka, Wejherowo,
Władysławowo;
POLREGIO;
PKP SKM w Trójmieście.

W przypadku województwa pomorskiego kluczowym okresem dla przewozów pasażerskich
są wakacje. Z uwagi na walory turystyczne regionu przewoźnicy Arriva RP oraz Koleje Mazowieckie
uruchamiali w okresie od drugiej połowy czerwca do września dodatkowe połączenia z Ustką
i Helem, zaś PKP Intercity w tym samym okresie uruchamia dodatkowe połączenia sezonowe.
Najważniejszymi ośrodkami wymiany pasażerskiej dla województwa pomorskiego były Gdańsk,
Gdynia, Sopot, Wejherowo oraz Rumia. W przypadku pierwszych trzech miast ich liczba
mieszkańców stanowi blisko 33% wszystkich mieszkańców województwa pomorskiego. Są one
uznawane za metropolię, w której występuje silnie powiązanie wielu elementów funkcjonowania
tych trzech miast. Tak jest m.in. w zakresie funkcjonowania kolei. PKP SKM w Trójmieście
zapewnia częste połączenia pomiędzy tymi miastami. Wykorzystanie kolei w obrębie aglomeracji
charakteryzuje się jednym z najwyższych wśród dużych ośrodków. Szczególnym przypadkiem jest
tu Sopot, będący miastem na prawach powiatu, gdzie udział wymiany pasażerskiej w liczbie
mieszkańców wyniósł 71,3%. Oznacza to, że dla stacji w Sopocie średniodobowe wykorzystanie wg
liczby mieszkańców wyniosło przeciętnie blisko 3/4 mieszańców tego miasta. Na taki wynik wpływ
oczywiście mieli w tym przypadku mieszkańcy różnych części Polski przyjeżdzający do Sopotu
między innymi w okresie letnim.
W przypadku Wejherowa i Rumii kluczową rolę w wymianie pasażerskiej odgrywali pasażerowie
przewoźników PKP SKM w Trójmieście oraz POLREGIO. Warto zauważyć, że w większości z tych
miast czas oczekiwania na przyjazd pociągu regionalnego jest jednym z najkrótszych w Polsce.
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Można uznać, że w wypadku tych ośrodków transport kolejowy jest ważną częścią całej gałęzi
transportu pasażerskiego.
Gminami liczącymi powyżej 10 tys. mieszkańców, w przypadku których brak było zatrzymań
pociągów w mieście pełniącym funkcję siedziby władz gminy, były: Kwidzyn (w 2019 r.
prowadzone były prace na linii 207), Bytów (samorząd gminy Kępice złożył wniosek
o przywrócenie linii 212 w ramach programu Kolej Plus), Sierakowice (prowadzone są prace
koncepcyjne w zakresie przywrócenia linii 229 – została już dokonana modernizacja dworca),
Sztum (prace na linii 207 były powodem braku zatrzymań), Szemud, Nowy Dwór Gdański, Kolbudy
(władze gminy rozważają koncepcję przedłużenia Pomorskiej Kolei Aglomeracyjnej), Gniew,
Kosakowo (istnieje projekt budowy torów do Kosakowa), Skarszewy (tory kolejowe rozebrano
w 2009 r.), Łęczyce, Trąbki Wielkie, Krokowa i Stężyca.
Tab. 14. Dane o najważniejszych ośrodkach miejskich i głównych stacjach województwa pomorskiego
Gdańsk

Gdynia

Sopot

Wejherowo

Rumia

21

11

3

3

2

36,3%

20,2%

7,8%

6,1%

4,6%

43,8

24,5

9,4

,4

5,6

udział dobowej wymiany
pasażerskiej w stosunku do liczby
mieszkańców gminy

25,7%

27,2%

71,3%

32,1%

31,0%

wskaźnik wykorzystania
wszystkich stacji w danym mieście
na 1 mieszkańca

94

99

260

117

113

Gdańsk
Wrzeszcz

Gdynia
Główna

Sopot

Wejherowo

Rumia

średni czas oczekiwania na pociąg
dalekobieżny (min) na głównej
stacji

17

16

17

99

100

średni czas oczekiwania na pociąg
regionalny (min) na głównej stacji

4

4

5

10

8

średnia liczba pasażerów na jedno
zatrzymanie pociągu na głównej
stacji

55

67

47

95

66

liczba stacji funkcjonujących
w 2019 r.
udział wymiany pasażerskiej
na wszystkich stacjach w mieście
w wymianie pasażerskiej
w województwie
wymiana pasażerska w 2019 r.
(mln)

nazwa stacji o największej
wymianie pasażerskiej
(główna stacja)

Dane o najważniejszym ośrodku wymiany pasażerskiej
Najważniejszym ośrodkiem wymiany pasażerskiej w województwie pomorskim był Gdańsk.
Z 21 stacji w 2019 r. skorzystało 43,8 mln pasażerów. W przypadku stacji Gdańsk Główny,
Gdańsk Oliwa, Gdańsk Wrzeszcz oprócz przewoźników regionalnych istniała możliwość
skorzystania z usług przewoźnika PKP Intercity. Pomimo że kolejowy transport pasażerski jest
istotnym elementem infrastruktury komunikacyjnej tego miasta należy zaznaczyć, że w Gdańsku
znajduje się jeden z kluczowych dla polskiej gospodarki portów morskich, zapewniający
funkcjonowanie wielu przedsiębiorstwom i istnienie wielu gałęzi gospodarki. Stąd też bardzo
ważnym jest umożliwienie funkcjonowania na równym poziomie jakości transportu pasażerskiego,
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jak i towarowego. Linie kolejowe nr 9, 201, 202, ale również pozostałe na terenie miasta Gdańsk,
powinny pozostawać w obszarze szczególnego zainteresowania zarówno władz, jak i zarządców
infrastruktury.
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WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
W województwie śląskim pasażerowie zostali przypisani do 241 stacji, przy czym na 6 z nich
zarządca infrastruktury nie wykazał zatrzymań pociągów – dotyczyło to 7 156 pasażerów, z czego
blisko 100% stanowią pasażerowie przypisani do stacji Sosnowiec Kazimierz. Wynikało to z braku
informacji o zatrzymaniach w związku z pracami modernizacyjnymi i wprowadzeniem zastępczej
komunikacji autobusowej. W przypadku pozostałych 5 są to zlikwidowane lub nieczynne stacje.
Blisko 3,4 tysiąca pasażerów zostało przypisanych do stacji granicznych Chałupki Gr
i Zebrzydowice Gr, natomiast 1 pasażer do stacji Zwardoń Gr.
Na 71 stacjach o liczbie zatrzymań przekraczającej 20 dziennie liczba pasażerów przypadających
na jedno zatrzymanie nie przekraczała 5. Na 34 stacjach na jedno zatrzymanie przypadało minimum
15 pasażerów.
Transport kolejowy w przypadku województwa realizowany był w zakresie rozkładowych
przewozów przez przewoźników:





Koleje Śląskie - w 2019 r. zatrzymały się minimum raz na 184 stacjach (dla 179 było
to przynajmniej 100 zatrzymań, w przypadku 174 stacji było to więcej niż 1000 zatrzymań
w ciągu roku);
POLREGIO – 123 razy ( dla 117 stacji było to przynajmniej 100 zatrzymań, a na 94 stacjach
było to więcej niż 1000 zatrzymań w ciągu roku);
PKP Intercity - zatrzymało się zaś na 64 stacjach, a spośród nich na 43 więcej niż 100 razy
w ciągu całego 2019 r. Powyżej 10 tys. zatrzymań w ciągu roku dla tego przewoźnika
dotyczyło stacji: Częstochowa Stradom, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Katowice, Lubliniec,
Sosnowiec Główny, Tychy, Zabrze, Zawiercie.

Województwo śląskie jest województwem z najwyższym wskaźnikiem ludności przypadającej
na 1 km2. Duży wpływ na to ma ludność zamieszkująca obszar Konurbacji Górnośląskiej.
Trzy z pięciu głównych ośrodków miejskich – Katowice, Gliwice i Tychy – należą do pierwszej
piątki miast o największej wymianie pasażerskiej. Oprócz nich do miast o największej wymianie
pasażerskiej w tym województwie należą Częstochowa oraz Bielsko-Biała. W przypadku obydwu
tych miast również często używa się pojęcia aglomeracja. Pomimo bardzo dużej liczby stacji dostęp
do kolei w województwie śląskim jest mocno zróżnicowany. Czas oczekiwania na pociąg
dalekobieżny wynosi tylko w przypadku głównej stacji Katowic mniej niż półgodziny.
Łącznie 5 wyżej wymienionych miast na prawach powiatu zamieszkuje 22% ludności województwa
śląskiego.
Gminami o liczbie mieszkańców powyżej 10 tys., w przypadku których siedziby władz nie posiadały
bezpośredniego dostępu do kolei, były: Jastrzębie-Zdrój (trwają prace koncepcyjne związane
z programem Kolej Plus, CPK – należy jednak mieć na uwadze, że są to trudne tereny obszarów
górniczych), Siemianowice Śląskie (na dzień przygotowania opracowania rozważany był tylko
wariant linii towarowej), Piekary Śląskie, Czeladź (wg różnych opracowań jest to największe miasto
w Polsce, które nigdy nie miało dostępu do kolei – jeden z wariantów rozwoju kolei w Górnośląsko
– Zagłębiowskiej Metropolii przedstawia możliwość uruchomienia pociągów), Jasienica, Gorzyce
(na terenie gminy znajduje się stacja Olza), Kłobuck (wg wiadomości lokalnej prasy na stacji
Kłobuck mają zostać odbudowane perony), Bieruń (podpisano umowę w zakresie budowy linii
kolejowej doprowadzającej kolej do tej gminy), Wręczyca Wielka (do 2013 r. ruch odbywał się
z wykorzystaniem stacji we wsi Borowa), Wilamowice, Lędziny (przed likwidacją infrastruktury na
terenie tej gminy funkcjonowały 4 stacje), Miedźna, Zbrosławice, Porąbka, Mykanów (w 2019 r.
trwał remont linii 146), Koziegłowy, Pszów, Godów, Radziechowy-Wieprz (na terenie wsi Wieprz
znajduje się przystanek kolejowy, Poczesna (istnieje stacja Korwinów we wsi Korwinów), Siewierz,
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Świerklany, Świerklaniec (istnieje stacja Nakło Śląskie znajdująca się w obszarze gminy), Psary,
Istebna, Gierałtowice, Bobrowniki, Pilchowice, Bestwina (istnieje stacja we wsi Kaniów położonej
na terenie gminy), Brenna, Buczkowice, Hażlach (na terenie gminy istnieje stacja we wsi
Pogwizdów), Mstów, Lipowa, Konopiska, Rędziny.
Tab. 15. Dane o najważniejszych ośrodkach miejskich i głównych stacjach województwa śląskiego
Katowice

Częstochowa

Gliwice

Bielsko-Biała

Tychy

8

4

3

7

7

33,5%

8,9%

8,7%

4,4%

4,1%

17,6

4,7

4,5

2,3

2,1

udział dobowej wymiany
pasażerskiej w stosunku do liczby
mieszkańców gminy

16,3%

5,8%

6,9%

3,7%

4,6%

wskaźnik wykorzystania
wszystkich stacji w danym mieście
na 1 mieszkańca

60

21

25

14

17

Katowice

Częstochowa

Gliwice

Bielsko-Biała
Główna

Tychy

średni czas oczekiwania na pociąg
dalekobieżny (min) na głównej
stacji

19

54

38

66

48

średni czas oczekiwania na pociąg
regionalny (min) na głównej stacji

5

14

13

22

12

średnia liczba pasażerów na jedno
zatrzymanie pociągu na głównej
stacji

119

85

83

61

28

liczba stacji funkcjonujących
w 2019 r.
udział wymiany pasażerskiej
na wszystkich stacjach w mieście
w wymianie pasażerskiej
w województwie
wymiana pasażerska
w 2019 r. (mln)

nazwa stacji o największej
wymianie pasażerskiej
(główna stacja)

Dane o najważniejszym ośrodku wymiany pasażerskiej
W przypadku Katowic udział dobowej wymiany pasażerskiej w liczbie mieszkańców wynosi 16,3%.
W pozostałych ośrodkach województwa śląskiego o największej wartości wymiany pasażerskiej
udział dobowej wymiany pasażerskiej w liczbie mieszkańców nie przekracza 10%. Na taki wynik
Katowic z pewnością wpływ mają pasażerowie dojeżdżający do tego miasta z innych miejscowości,.
Ruch pasażerów w obrębie samych Katowic był najpewniej stosunkowo niewielki. Tylko 1,7%
udziału dobowej wymiany w liczbie mieszkańców generują inne stacje Katowic niż stacja Katowice,
co może oznaczać, że istnieje potencjał w zakresie zwiększenia roli kolei w ruchu wewnątrz miasta.
16% wymiany pasażerskiej Katowic stanowili pasażerowie korzystający z usług przewoźnika
PKP Intercity. Dodatkowo na terenie Katowic istnieją trzy stacje, które obecnie nie funkcjonują:
Katowice Kostuchna, Katowice Murcki i Katowice Ochojec – jednak istnieją plany ponownego
wykorzystania tych stacji w przyszłości.
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WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
Pasażerowie w województwie świętokrzyskim zostali przypisani do 56 stacji. Na każdej z nich
wg danych zarządcy miało miejsce przynajmniej jedno zatrzymanie pociągu.
Na terenie województwa działa czterech przewoźników pasażerskich:






Koleje Małopolskie - pociągi tego przewoźnika zatrzymywały się tylko na stacji Sędziszów;
Koleje Mazowieckie – pociągi tej spółki dojeżdżały do stacji Lipowe Pole oraz
Skarżysko-Kamienna;
PKP Intercity - przewoźnik zapewniał obsługę takich miejscowości jak Jędrzejów, Kielce,
Ostrowiec Świętokrzyski, Sandomierz, Sędziszów, Skarżysko-Kamienna, Starachowice,
Suchedniów, Wąchock i Włoszczowa;
POLREGIO - zapewniało możliwość skorzystania ze swoich usług w przypadku 54 z 56
stacji w województwie świętokrzyskim (pociągi POLREGIO nie docierały tylko do stacji
Lipowe Pole oraz Włoszczowa Północ). W przypadku takich miejscowości jak Ćmielów,
Jakubowice, Kije czy Busko Zdrój pociągi zatrzymywały się na tych stacjach głównie
w okresie letnim.

Na 20 stacjach o średniej dobowej liczbie zatrzymań powyżej 20, na jedno zatrzymanie pociągu
przypadało mniej niż 5 pasażerów. Biorąc pod uwagę ogólną, niewielką liczbę stacji
w województwie świętokrzyskim oznacza to, że dla bardzo dużej części mieszkańców tego
województwa kolej nie stanowi istotnego środka transportu. Tylko w przypadku 9 stacji wymiana
pasażerska przekraczała 15 pasażerów.
W przypadku 5 miast o największej wymianie pasażerskiej w województwie świętokrzyskim
stosunek wielkości wymiany do liczby mieszkańców tych miast jest raczej niewielki. Kielce,
Skarżysko-Kamienna, Sędziszów, Starachowice oraz Jędrzejów łącznie zamieszkuje blisko 27%
ludności województwa. Jedynie w przypadku Sędziszowa udział dobowej wymiany w liczbie
mieszkańców przekracza 10%. Średnio 1 mieszkaniec tej gminy 55 razy w ciągu roku znajduje się na
tej stacji w związku z podróżą pociągiem. Na taki wynik wpływ z pewnością mają między innymi
codzienne podróże mieszkańców tego województwa do stolicy sąsiedniego województwa
małopolskiego. W przypadku każdego z tych pięciu miast występuje możliwość skorzystania
z oferty minimum dwóch przewoźników.
Do gmin województwa świętokrzyskiego, w których liczba mieszkańców przekraczała 10 tys.,
i w których siedziba władz nie posiada dostępu do transportu kolejowego, należały: Końskie
(gmina najprawdopodobniej zostanie objęta programem Kolej Plus), Staszów (istnieją koncepcje
znaczącego zwiększenia roli kolei w Staszowie w zakresie zarówno transportu pasażerskiego,
jak i kolejowego), Pińczów, Stąporków (możliwe przywrócenie ruchu po objęciu modernizacjami
linii 25 w ramach programu Kolej Plus), Morawica (na terenie gminy znajdują się przystanki
w Brzezinach), Kazimierza Wielka, Daleszyce, Pawłów, Chęciny (w gminie istnieje stacja kolejowa
we wsi Wolica), Górno, Bodzechów, Połaniec, Opatów, Bodzentyn, Miedziana Góra (istnieją
koncepcje uwzględnienia gminy podczas budowy CPK – jednak problemem może być przebieg
w terenach zurbanizowanych), Chmielnik, Masłów, Ożarów, Strawczyn, Krasocin i Bieliny.
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Tab. 16. Dane o najważniejszych ośrodkach miejskich i głównych stacjach województwa
świętokrzyskiego

Kielce

SkarżyskoKamienna

Sędziszów

Starachowice

Jędrzejów

6

3

1

3

1

33,9%

17,5%

10,5%

5,4%

4,8%

2,2

1,2

0,7

0,4

0,3

3,1%

7,0%

15,1%

2,0%

3,1%

wskaźnik wykorzystania wszystkich
stacji w danym mieście na 1
mieszkańca

11

25

55

7

11

nazwa stacji o największej wymianie
pasażerskiej (główna stacja)

Kielce

SkarżyskoKamienna

Sędziszów

Starachowice

Jędrzejów

liczba stacji funkcjonujących
w 2019 r.
udział wymiany pasażerskiej
na wszystkich stacjach w mieście
w wymianie pasażerskiej
w województwie
wymiana pasażerska w 2019 r. (mln)
udział dobowej wymiany pasażerskiej
w stosunku do liczby mieszkańców
gminy

Na stacji
Starachowice
brak jest
rozkładowych
zatrzymań
pociągów
dalekobieżnych.
89

102

143

średni czas oczekiwania na pociąg
regionalny (min) na głównej stacji

23

22

32

59

63

średnia liczba pasażerów na jedno
zatrzymanie pociągu na głównej
stacji

73

37

35

20

26

średni czas oczekiwania na pociąg
dalekobieżny (min) na głównej stacji

Pociągi
dalekobieżne
zatrzymują się
na stacji
Starachowice
Wschodnie
średnio
co 360 min.

143

Dane o najważniejszym ośrodku wymiany pasażerskiej
Dworzec w Kielcach umożliwia podróż w kilku ważnych kierunkach takich jak Kraków, Warszawa,
Częstochowa. Na stacji Kielce pociągi przewoźnika PKP Intercity realizowały blisko 25% wymiany
pasażerskiej. Każda z 6 stacji na terenie miasta obsługiwała pasażerów, lecz w przypadku stacji
Kielce Ślichowice, Kielce Słowik, Kielce Herbskie, Kielce Białogon udział dobowej wymiany
w liczbie mieszkańców oscylował w granicach 0,01-0,02%. Średnio na jedno zatrzymanie na
stacjach pasażerskich województwa świętokrzyskiego przypadało 31 pasażerów. Z danych tych
wynika, że w przypadku Kielc praktycznie nie ma ruchu kolejowego w obrębie samego miasta. Kolej
w przypadku tego ośrodka służy częściej połączeniom z innymi miejscowościami niż jako część
transportu miejskiego. Przebieg istniejących linii kolejowych i rozmieszczenie stacji pasażerskich
powodują, że w poszczególnych częściach miasta dostęp do kolei jest nierówny.
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WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Wymiana pasażerska w przypadku województwa warmińsko-mazurskiego wg deklaracji
przewoźników realizowana była w zakresie 139 stacji, przy czym dla 6 z nich (do których
przypisanych zostało 26 pasażerów) zarządca nie wykazał zatrzymań pociągów. Były to stacje
Karwica Mazurska, Mikołajki, Mrągowo, Przykopka, Sorkwity i Szymany. 1 pasażer został
przypisany do stacji granicznej Braniewo Gr.
W przypadku 2 stacji dzienna liczba zatrzymań pociągów przekraczała 20, zaś liczba osób na jedno
zatrzymanie była mniejsza niż 5 (Fiszewo oraz Olsztyn Dajtki). Na 39 stacjach liczba osób na jedno
zatrzymanie wynosiła minimum 15.
Na terenie województwa warmińsko–mazurskiego przewozy rozkładowe realizowane były przez
trzech przewoźników:






Koleje Mazowieckie - zapewniały połączenia do i ze stacji Działdowo, Iława Główna oraz
Narzym. W przypadku stacji Iława Główna możliwość skorzystania z usług przewoźnika
była możliwa jedynie w okresie wakacji – w ramach uruchomienia sezonowego pociągu
„Słoneczny”. Z kolei miejscowość Narzym w 2019 r. miała zagwarantowane połączenie
kolejowe tylko w oparciu o usługi Kolei Mazowieckich;
PKP Intercity - pociągi przewoźnika w 2019 r. zatrzymywały się tylko na 17 stacjach:
Barczewo, Działdowo, Elbląg, Ełk, Giżycko, Gutkowo (od 2020 r. Olsztyn Gutkowo), Iława
Główna, Kętrzyn, Korsze, Morąg, Nidzica, Olsztyn Główny, Olsztyn Zachodni, Olsztynek,
Ostróda, Pasłęk, Susz. W przypadku takich stacji jak Barczewo, Nidzica,
Olsztynek - przewoźnik przywrócił połączenia do tych miejscowości w grudniu 2019 r.;
POLREGIO – spółka gwarantowała obsługę stacji w charakterze minimum 100 zatrzymań
dla 121 punktów obsługi ruchu pasażerskiego.

Najważniejszymi ośrodkami w przypadku województwa warmińsko-mazurskiego były: Olsztyn,
Iława, Elbląg, Działdowo i Ostróda. Tylko w przypadku jednego z tych ośrodków udział dobowej
wymiany w liczbie mieszkańców przekroczył 10%, na co istotny wpływ miała stosunkowo duża
oferta – na stacji Iława Główna odnotowano więcej zatrzymań niż na stacji Olsztyn Główny. Ma na
to wpływ umiejscowienie stacji na głównym szlaku kolejowym pomiędzy Warszawą i Trójmiastem
– zatrzymują się na niej wszystkie pociągi dalekobieżne PKP Intercity. Dlatego też Iława Główna
w większym stopniu umożliwia skorzystanie z połączeń pociągów dalekobieżnych niż regionalnych,
co może przekładać się na duże zainteresowanie w zakresie dojazdów do większych ośrodków
miejskich np. w zakresie zatrudnienia czy potrzeb edukacyjnych.
Miastem, w którym poziom wykorzystania kolei był stosunkowo niski, był Elbląg. Iloraz wielkości
wymiany pasażerskiej i liczby mieszkańców wynosi 9, co oznacza, że przeciętny mieszkaniec Elbląga
średnio 9 razy w ciągu całego roku korzystał ze stacji kolejowej w związku podróżą. Na taki wynik
wpływ może mieć długi przeciętny czas oczekiwania na pociąg na stacji w Elblągu, który wynosił
40 minut dla pociągu regionalnego i średnio ponad 3 godziny dla pociągu dalekobieżnego.
Może to wynikać z bardzo dużego ograniczenia oferty przewozowej w zakresie pociągów PKP
Intercity w drugiej połowie 2019 r. – kiedy to na pociąg trzeba było czekać znacznie więcej
niż 4 godziny.
Brak dostępu do kolei w siedzibach gmin o liczbie mieszkańców powyżej 10 tys. w województwie
warmińsko-mazurskim dotyczył gmin: Bartoszyce (pojawiają się koncepcje przywrócenia
połączenia kolejowego), Olecko, Mrągowo (istnieją koncepcje odbudowy części linii 223), Gołdap
(także w wypadku linii 41 pojawia się koncepcja odbudowy kolei), Węgorzewo (stacja kolejowa
była wykorzystywana do połączeń okazjonalnych), Lidzbark Warmiński, Lidzbark, Szczytno, Dywity
(istnieje stacja we wsi Bukwałd), Nowe Miasto Lubawskie i Lubawa.
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Tab. 17. Dane o najważniejszych ośrodkach miejskich i głównych stacjach województwa
warmińsko-mazurskiego
Olsztyn

Iława

Elbląg

Działdowo

Ostróda

4

2

1

1

1

31,5%

12,5%

10,2%

7,0%

5,3%

wymiana pasażerska w 2019 r.
(mln)

3,5

1,4

1,1

0,8

0,6

udział dobowej wymiany
pasażerskiej w stosunku
do liczby mieszkańców gminy

5,5%

11,4%

2,6%

10,0%

4,9%

wskaźnik wykorzystania
wszystkich stacji w danym
mieście na 1 mieszkańca

20

41

9

36

18

nazwa stacji o największej
wymianie pasażerskiej
(główna stacja)

Olsztyn
Główny

Iława Główna

Elbląg

Działdowo

Ostróda

średni czas oczekiwania
na pociąg dalekobieżny (min)
na głównej stacji

46

22

195

51

59

średni czas oczekiwania
na pociąg regionalny (min)
na głównej stacji

23

42

43

57

78

średnia liczba pasażerów
na jedno zatrzymanie pociągu na
głównej stacji

89

37

75

40

38

liczba stacji funkcjonujących
w 2019 r.
udział wymiany pasażerskiej
na wszystkich stacjach w mieście
w wymianie pasażerskiej w
województwie

Dane o najważniejszym ośrodku wymiany pasażerskiej
W ciągu ostatnich lat można było zaobserwować rosnącą rolę kolei w Olsztynie. Świadczy o tym
wzrost wielkości wymiany pasażerskiej w ciągu ostatnich lat w stosunku do danych z 2014 r.
Na ten wzrost wpływ mieli zarówno pasażerowie pociągów dalekobieżnych, jak również
regionalnych. W 2019 r. pociągi przewoźnika dalekobieżnego odpowiadały za ok. 40% wymiany na
terenie tego miasta. Możliwość wykorzystania kolei w ruchu pasażerów wewnątrz samego miasta
widoczna jest m.in. dzięki budowie w ciągu ostatnich dwóch lat nowych stacji – Olsztyn Dajtki oraz
Olsztyn Śródmieście. Dodatkowo w 2020 r. rozpoczęła się budowa kolejnych stacji Olsztyn Likusy,
Olsztyn Redykajny oraz Olsztyn Szkoła. W przyszłości istnieje więc realna szansa na jeszcze
większą dostępność transportu kolejowego dla tego miasta. Olsztyn oraz jego okolice wykazują
duży potencjał turystyczny, a w ostatnich czasach widoczna była realizacja ważnych inwestycji jak
np. modernizacja linii Olsztyn – Gutkowo. Także prace na tak ważnych szlakach jak Działdowo –
Olsztyn miały na celu zwiększenie atrakcyjności kolei w tym regionie.
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WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
Na terenie województwa wielkopolskiego w 2019 r. pociągi pasażerskie zatrzymywały się
na 265 stacjach, podczas gdy pasażerowie zostali przypisani do 274 stacji. Do 9 stacji, które nie
były obsługiwane przez pociągi pasażerskie, przypisanych zostało 85 pasażerów.
Stacje województwa wielkopolskiego obsługiwane były regularnie przez przewoźników:





Koleje Dolnośląskie – 3 stacje: Krotoszyn, Rawicz, Zduny;
Koleje Wielkopolskie – 193 stacje powyżej 100, 170 powyżej 1000 zatrzymań;
POLREGIO – 155 stacji o liczbie zatrzymań powyżej 100, 149 powyżej 1000;
PKP Intercity - zapewniało swoje usługi pasażerom na stacjach: Babiak, Chodzież, Gniezno,
Jarocin, Jastrowie, Kalisz, Kępno, Kłodawa, Koło, Konin, Kościan, Krajenka, Krotoszyn,
Krzyż, Leszno, Lipka Krajeńska, Nowy Tomyśl, Oborniki Wielkopolskie Miasto, Odolanów,
Opalenica, Ostrów Wielkopolski, Ostrzeszów, Piła Główna, Pleszew, Poznań Główny,
Poznań Wschód, Rawicz, Rogoźno Wielkopolskie, Słupca, Szamotuły, Środa Wielkopolska,
Trzcianka, Wronki, Września, Wyrzysk Osiek, Zbąszyń, Złotów.

Na terenie województwa wielkopolskiego odnotowano 38 stacji, na których liczba zatrzymań
w ciągu doby przekraczała 20, zaś średnia liczba pasażerów na jedno zatrzymanie nie była większa
niż 5. Stacji, na których wymiana pasażerska kształtowała się na poziomie minimum 15 pasażerów,
było 57. Stacje takie jak Bogdanowo, Poznań Podolany, Złotniki Grzybowe, Złotkowo, Lasocice
uruchomione zostały dopiero w grudniu 2019 r. W przypadku pierwszych czterech było
to związane z modernizacją linii Poznań – Piła.

Największymi ośrodkami w wymianie pasażerskiej w województwie wielkopolskim w 2019 r. były:
Poznań, Gniezno, Leszno, Ostrów Wielkopolski i Piła. Łączna liczba mieszkańców w tych ośrodkach
stanowiła blisko 1/4 ludności województwa z bardzo silną dominacją stolicy województwa –
Poznania. Wszystkie pięć ośrodków charakteryzuje stosunkowa duża dostępność pociągów
regionalnych – średni czas oczekiwania na pociąg regionalny w żadnym z nich nie przekraczał pół
godziny. Transport kolejowy między ośrodkami województwa wielkopolskiego znacząco zmieniał
się w ostatnich latach w wyniku prowadzonych, a dla części linii jeszcze trwających modernizacji.
Warto zauważyć, że w przypadku Wielopolski obecne linie kolejowe mają istotne znaczenie dla
przewozu towarów – w relacjach krajowych oraz międzynarodowych m.in. dla tranzytu
w przewozach intermodalnych i w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku.
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Gminami powyżej 10 tys. mieszkańców, w których pasażerowie nie mieli możliwości skorzystania
z kolei w miejscowości będącej siedzibą lokalnych władz, były: Śrem, Komorniki, Gostyń, Turek,
Tarnowo Podgórne, Międzychód, Śmigiel, Suchy Las, Przemęt, Ślesin, Witkowo, Siedlec, Pniewy,
Stare Miasto, Raszków, Kazimierz Biskupi, Czarnków (gm. miejska), Czarnków (gm. wiejska),
Gołuchów, Tuliszków, Sompolno.
Tab. 18. Dane o najważniejszych ośrodkach miejskich i głównych stacjach województwa
wielkopolskiego

Poznań

Gniezno

Leszno

Ostrów Wlkp.

Piła

14

1

2

2

3

udział wymiany pasażerskiej
na wszystkich stacjach w mieście
w wymianie pasażerskiej
w województwie

41%

4%

3%

2%

2%

wymiana pasażerska w 2019 r.
(mln)

25,7

2,4

1,7

1,5

1,4

udział dobowej wymiany
pasażerskiej w stosunku do liczby
mieszkańców gminy

13,1%

9,7%

7,3%

5,6%

5,2%

wskaźnik wykorzystania
wszystkich stacji w danym mieście
na 1 mieszkańca

48

35

27

21

19

Poznań
Główny

Gniezno

Leszno

Ostrów
Wielkopolski

Piła Główna

średni czas oczekiwania na pociąg
dalekobieżny (min) na głównej
stacji

17

33

71

53

78

średni czas oczekiwania na pociąg
regionalny (min) na głównej stacji

5

25

25

26

24

średnia liczba pasażerów na jedno
zatrzymanie pociągu na głównej
stacji

164

66

60

49

48

liczba stacji funkcjonujących
w 2019 r.

nazwa stacji o największej
wymianie pasażerskiej
(główna stacja)

Dane o najważniejszym ośrodku wymiany pasażerskiej
Głównym ośrodkiem wymiany pasażerskiej w województwie wielkopolskim był Poznań.
W ostatnich latach rozwijana jest inicjatywa Poznańskiej Kolei Aglomeracyjnej, która ma na celu
zwiększenie wykorzystania kolei w zakresie m.in. codziennych dojazdów do pracy czy szkoły.
Efekty tych działań widać w odnotywanym corocznie wzroście wymiany pasażerów na większości
poznańskich stacji. Dominującą stacją dla wymiany pasażerskiej była jednak stacja Poznań Główny.
Udział średniej dobowej wymiany pozostałych stacji w liczbie mieszkańców Poznania nie
przekraczał 2%, co świadczy, że poziom wykorzystania transportu kolejowego w systemie
transportu miejskiego jest ciągle jeszcze niewielki. Warto zaznaczyć, że stacja Poznań Główny była
stacją o największej wymianie pasażerskiej w Polsce – ma na to wpływ jej umiejscowienie na szlaku
wielu ważnych regionalnych, krajowych i międzynarodowych linii kolejowych.
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WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE
W województwie zachodniopomorskim pociągi pasażerskie zatrzymywały się na 172 stacjach,
podczas gdy wymiana pasażerska została wykazana w przypadku 177 stacji. W dwóch przypadkach
pasażerowie zostali przypisani do stacji granicznych – Grambow Gr oraz Tantow Gr.
Łącznie do tych stacji przypisano 16 285 pasażerów. W przypadku trzech stacji: Mrzeżyno, Połczyn
Zdrój, Szczecin Dąbie Osiedle wykazano pasażerów pomimo braku zatrzymań pociągów. Na terenie
województwa zachodniopomorskiego działa niemiecki przewoźnik UBB Gmbh. Jego infrastruktura
nie jest w żaden sposób połączona na terenie Polski z infrastrukturą PKP PLK. Jego pociągi
funkcjonują na wydzielonej infrastrukturze i obsługują wyłącznie jedną stację: Świnoujście
Centrum UBB.
Na 8 stacjach, gdzie dziennie zatrzymywało się minimum 20 pociągów, liczba pasażerów
nie przekraczała 5 na jedno zatrzymanie. W przypadku 31 stacji liczba pasażerów przypadających
na jedno zatrzymanie wynosiła minimum 15.
W województwie zachodniopomorskim przewozy były realizowane przez następujących
przewoźników:





POLREGIO - jako wiodący przewoźnik regionalny gwarantował możliwość skorzystania
ze swoich usług na 171 stacjach;
PKP Intercity - przy kryterium minimum 100 zatrzymań w ciągu roku przewoźnik ten
zapewniał możliwość skorzystania ze swoich usług na stacjach: Białogard, Chociwel,
Chojna, Choszczno, Goleniów, Gryfice, Gryfino, Kalisz Pomorski, Kołobrzeg, Koszalin,
Łobez, Mieszkowice, Międzyzdroje, Nowogard, Płoty, Recz Pomorski, Runowo Pomorskie,
Sławno, Stargard, Szczecin Dąbie, Szczecin Główny, Szczecinek, Świdwin, Świnoujście,
Trzebiatów, Tuczno Krajeńskie, Ustronie Morskie, Wałcz, Wysoka Kamieńska;
UBB Gmbh.

Najważniejszymi ośrodkami w województwie zachodniopomorskim były Szczecin, Stargard,
Świnoujście, Koszalin oraz Kołobrzeg. Liczba ludności zamieszkujących te miasta wyniosła
w 2019 r. blisko 40% populacji całego województwa. Dodatkowo należy zaznaczyć,
że miejscowości te mają duży potencjał w zakresie rozwoju połączeń o charakterze turystycznym.
Jednakże w przypadku Stargardu, Świnoujścia, Koszalina i Kołobrzegu średni czas oczekiwania
na pociąg regionalny przekraczał pół godziny, zaś w przypadku Świnoujścia (gdzie średnio
co 32 minuty pociągi UBB Gmbh uruchamiane są ze stacji Świnoujście Centrum UBB) średni czas
przekraczał 90 minut dla pociągów regionalnych i ponad 150 minut dla dalekobieżnych. Jednakże
to właśnie w Świnoujściu udział dobowej wymiany w liczbie mieszkańców jest najwyższy wśród
tych ośrodków.
Gminami powyżej 10 tys. mieszkańców, w których dla głównych ośrodków brak było stacji
kolejowych, były gminy: Dobra (Szczecińska) (włodarze gminy dążą do włączenia gminy do projektu
Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, który polega na stworzeniu systemu szybkiej kolei miejskiej,
łączącej szczecińskie osiedla Prawobrzeża z centrum Szczecina oraz z Policami, Goleniowem,
Stargardem i Gryfinem), Barlinek, Połczyn-Zdrój, Sianów (w gminie znajduje się stacja Skibno),
Kołbaskowo.
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Tab. 19. Dane o najważniejszych ośrodkach miejskich i głównych stacjach województwa
zachodniopomorskiego
Szczecin

Stargard

Świnoujście

Koszalin

Kołobrzeg

8

1

5

1

2

udział wymiany pasażerskiej
na wszystkich stacjach w mieście
w wymianie pasażerskiej
w województwie

31%

9%

7%

6%

6%

wymiana pasażerska w 2019 r.
(mln)

6,5

1,9

1,4

1,3

1,2

4,7%

7,5%

9,2%

3,3%

7,0%

wskaźnik wykorzystania
wszystkich stacji w danym
mieście na 1 mieszkańca

17

27

33

12

25

nazwa stacji o największej
wymianie pasażerskiej
(główna stacja)

Szczecin
Główny

Stargard

Świnoujście

Koszalin

Kołobrzeg

średni czas oczekiwania na pociąg
dalekobieżny (min) na głównej
stacji

36

49

154

60

85

średni czas oczekiwania na pociąg
regionalny (min) na głównej stacji

11

32

94

52

50

średnia liczba pasażerów
na jedno zatrzymanie pociągu
na głównej stacji

91

67

86

68

70

liczba stacji funkcjonujących
w 2019 r.

udział dobowej wymiany
pasażerskiej w stosunku do liczby
mieszkańców gminy

Dane o najważniejszym ośrodku wymiany pasażerskiej
Szczecin, jako miasto na prawach powiatu, obejmował w 2019 r. 23,6% ludności województwa
zachodniopomorskiego. Kluczową rolę w wymianie pasażerskiej w tym mieście odgrywała stacja
Szczecin Główny, która odpowiadała za 84,4% dobowej wymiany szczecińskich stacji. 29%
dobowej wymiany w Szczecinie stanowili pasażerowie PKP Intercity, którego pociągi oprócz
Szczecina Głównego zatrzymywały się jeszcze na stacji Szczecin Dąbie. Warto zauważyć, że wiele
linii kolejowych zbiega się w stolicy województwa zachodniopomorskiego, umożliwiając realizację
transportu kolejowego w wielu kierunkach. Szczecin jako miasto leżące w sąsiedztwie niemieckiej
granicy może stanowić także ważne połączenie w zakresie transportu międzynarodowego.
Koncepcja budowy SKM w Szczecinie powinna uwzględniać przewozy towarowe, zwłaszcza
z uwagi na ładunki masowe z portów morskich i stosunkowo niewielką odległość do portów
w Świnoujściu. Rozwiązania dla transportu pasażerskiego i towarowego muszą w sposób
efektywny realizować potrzeby zarówno pasażerów, jak i spedytorów ładunków, aby zapewnić
efektywny rozwój tego strategicznego regionu.
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6. Spis skrótów i pojęć
1.

Arriva RP lub Arriva

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 Global a.s.

8.

ŁKA lub Łódzka Kolej
Aglomeracyjna

„Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.o.

9.

PKM

Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.

10.

PKP Intercity lub PKP
IC

„PKP INTERCITY” S.A.

PKP PLK

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

12.

PKP S.A.

Polskie Koleje Państwowe S.A.

13.

POLREGIO

POLREGIO 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

Usedomer Bäderbahn GmbH

17.

UBB Polska

UBB Polska sp. z o.o.

18.

WKD

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.

11.

.

Inne skróty
1.

CPK

Centralny Port Komunikacyjny

2.

GUS

Główny Urząd Statystyczny

4.

Kolej Plus lub Kolej +

Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej
Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2028 roku

6.

Prezes UTK

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

7.

UTK

Urząd Transportu Kolejowego

55

7. Spis tabel
Tab. 1.
Tab. 2.
Tab. 3.
Tab. 4.
Tab. 5.
Tab. 6.
Tab. 7.
Tab. 8.
Tab. 9.
Tab. 10.
Tab. 11.
Tab. 12.
Tab. 13.
Tab. 14.
Tab. 15.
Tab. 16.
Tab. 17.
Tab. 18.
Tab. 19.

Największe stacje pasażerskie w 2019 r. ....................................................................................................................................... 14
Wielkość wymiany pasażerskiej na stacjach zlokalizowanych na terenie miast będących ośrodkami władz
wojewódzkich (mln pasażerów) ........................................................................................................................................................ 15
Dane o zatrzymaniach pociągów i wymianie pasażerskiej w ujęciu wojewódzkim ........................................................... 16
Dane o najważniejszych ośrodkach miejskich i głównych stajach województwa dolnośląskiego ................................. 21
Dane o najważniejszych ośrodkach miejskich i głównych stajach województwa kujawsko -pomorskiego ................ 24
Dane o najważniejszych ośrodkach miejskich i głównych stajach województwa lubelskiego ........................................ 26
Dane o najważniejszych ośrodkach miejskich i głównych stajach województwa lubuskiego ........................................ 28
Dane o najważniejszych ośrodkach miejskich i głównych stajach województwa łódzkiego .......................................... 30
Dane o najważniejszych ośrodkach miejskich i głównych stajach województwa małopolskiego ................................. 32
Dane o najważniejszych ośrodkach miejskich i głównych stajach województwa mazowieckiego ................................ 34
Dane o najważniejszych ośrodkach miejskich i głównych stajach województwa opolskiego ........................................ 36
Dane o najważniejszych ośrodkach miejskich i głównych stajach województwa podkarpackiego ............................... 39
Dane o najważniejszych ośrodkach miejskich i głównych stajach województwa podlaskiego ...................................... 41
Dane o najważniejszych ośrodkach miejskich i głównych stajach województwa pomorskiego .................................... 43
Dane o najważniejszych ośrodkach miejskich i głównych stajach województwa śląskiego ............................................ 46
Dane o najważniejszych ośrodkach miejskich i głównych stajach województwa świętokrzyskiego ............................ 48
Dane o najważniejszych ośrodkach miejskich i głównych stajach województwa warmińsko-mazurskiego ............... 50
Dane o najważniejszych ośrodkach miejskich i głównych stajach województwa wielkopolskiego .............................. 52
Dane o najważniejszych ośrodkach miejskich i głównych stajach województwa zachodniopomorskiego ................. 54

okładka, s. 20, 22 - fot. Marek Kempin
s. 5, 9, 35, 49 - fot. Tomasz Frankowski

56

