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WYBRANE CZYNNIKI KONKURENCYJNOŚCI KOLEI  

W BRANŻY PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH 

 

W artykule omówione zostały problemy konkurencyjności transportu kolejowego w Polsce. Przedstawiono główne czynniki 

jakości i konkurencyjności transportu kolejowego i drogowego. Zaprezentowane zostały także projekty i rozwiązania, które 

mogą stać się ważnym argumentem w procesie wyboru usług w zakresie transportu pasażerskiego. 

 

WSTĘP 

Trudno nie zgodzić się z twierdzeniem, że sytuacja transportu 
kolejowego w Polsce mierzona choćby liczbą pasażerów połączeń 
lokalnych i regionalnych z każdym rokiem jest coraz gorsza. Per-
spektywy rozwoju krajowych przewozów kolejowych niestety kończą 
się z reguły na rysowanych w ramach dość odległych planów finan-
sowania projektach modernizacji połączeń między największymi 
miastami czy też wymiany taboru.   

Wpływ na taki stan rzeczy, poza częstymi obietnicami bez po-
krycia, ma m.in. skala wykorzystania innych środków transportu,  w 
szczególności transportu samochodowego, który lepiej spełniając 
oczekiwania użytkowników bywa jedynym możliwym wyborem. 
Trzeba również zauważyć, iż coraz większa zamożność społeczeń-
stwa powoduje, że ludzie, których wcześniej nie było stać na  posia-
danie własnego samochodu mogą pozwolić sobie na jego kupno. 
Zjawisko to wpisuje się w schemat określany w literaturze tematu 
mianem urban sprawl. Rozlewanie się miast jako element suburba-
nizacji jest poważnym problemem natury tranportowej, który w 
skutkuje wzrostem zapotrzebowania na przewozy [1, s. 6-68]. 

1. SYTUACJA TRANSPORTU KOLEJOWEGO  
W POLSCE  

W świetle konkurencji na rynku przewozów, nie tylko pasażer-
skich, można postawić pytanie – czy kolej jest konkurencyjna na 
rynku transportowym? Inwestycje w tabor kolejowy, infrastrukturę 
kolejową, przyczyniają się do poprawy jakości podróżowania i bez-
pieczeństwa. Niestety, nie to jest poprawa, która pozwalałaby na 
konieczną w perspektywie rozwoju zrównoważonego m.in. obsza-
rów miejskich,  dywersyfikację wykorzystywanych gałęzi transportu. 

Zadania jakie zostały narzucone krajom członkowskim Unii Eu-
ropejskiej jasno określają reguły polityki transportowej, które po-
szczególne kraje musiały przyjąć, aby wywiązać się z zadań zwią-
zanych z poprawą stanu poszczególnych gałęzi transportu. Efektem  
tych działań ma być wzrost liczby pasażerów komunikacji publicz-
nej, podniesienie prędkości szlakowych na liniach kolejowych, 
poprawa bezpieczeństwa, jak  też zmniejszenie czasu przejazdu 
między aglomeracjami. 

W obecnym stanie infrastrukturę transportową w Polsce cechu-
je nierównomierne wykorzystanie. Biorąc pod uwagę prowadzony 
ruch pojazdów wykonujących usługę przewozów pasażerskich, 
zdecydowanie bardziej obciążone są trakty drogowe niż ciągi linii 
kolejowych. Nadmierna eksploatacja dróg przy jednoczesnym za-

niechaniu korzystania z kolei to typowy przykład zaburzenia równo-
wagi w rozłożeniu potoków ruchu oraz celów funkcjonowania da-
nych gałęzi transportu. 

2. JAKOŚĆ USŁUG TRANSPORTU KOLEJOWEGO  

W literaturze tematu spotkać można różne ujęcia „jakości usłu-
gi transportowej”. Jedna z definicji stwierdza, że jest to zespół cech 
charakteryzujących daną usługę transportową z punktu widzenia 
wymagań stawianych przez użytkownika transportu. Inny opis jako-
ści przewozu określa ją jako stopień zaspokojenia stwierdzonych 
potrzeb przewozowych mieszkańców miasta mierzony zespołem 
postulatów przewozowych zgłaszanych przez pasażerów [2, s. 23-
24]. 

Wydaje się iż przytoczone określenia mają praktyczne i mocne 
odniesienie. Jakość tutaj najsilniej związana jest z tym czy usługi 
realizowane są właściwie tj. czy w sposób możliwie pełny uwzględ-
niają potrzeby klientów. 

Typowe dzisiaj zjawisko rezygnacji z podróżowania koleją wo-
bec pogarszającej się oferty przewozowej i jakości usług na danych 
szlakach oraz regularnie okrajanej oferty rozkładowej były, co po-
twierdzały obserwowane od pewnego czasu tendencje i przeprowa-
dzone symulacje, łatwe do przewidzenia. 

Według Master Planu dla Transportu Kolejowego w Polsce do 
2030 roku,  od końca XX wieku transport kolejowy podupada i prze-
grywał będzie na rzecz transportu samochodowego. W latach 1990 
-2006 liczba samochodów osobowych w Polsce wzrosła z 5,26 do 
13,38 mln. Do powodów upadku kolei można zaliczyć m.in. bardzo 
zły stan infrastruktury kolejowej, spadek dochodów ludności w 
początkowej fazie przemiany gospodarki (po 1989 roku), zmniej-
szenie się konkurencyjności cenowej kolei oraz zmiany na rynku 
pracy [3, s. 11]. 

W dokumencie tym infrastruktura kolejowa została poddana 
ocenie również z punktu widzenia jej konkurencyjności. Konkuren-
cyjność kolei w stosunku do innych gałęzi transportu spadła dlate-
go, że na znacznej części sieci kolejowej, prędkości maksymalne 
zostały zmniejszone i w szeregu ważnych relacji czas przejazdu 
uległ poważnemu wydłużeniu [3, s. 17]. W związku z tym, w wyniku 
spadku zapotrzebowania na przewozy, a także niewystarczających 
źródeł finansowania, długość eksploatowanych linii kolejowych 
zmniejszyła się o ponad 5 tysięcy kilometrów. Powodem załamania 
tej gałęzi transportu były m.in. działania i zarządzanie spółką Prze-
wozy Regionalne – monopolisty usług przewozu osób w kraju. 
Przewoźnik ten generował bardzo duże straty. 
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W tym samym dokumencie można znaleźć informacje o nie-
wielkim spowolnieniu tendencji spadkowej. W latach 2003 - 2006 
roku uwarunkowania prawne i koniunktura pozwoliły na zbudowanie 
tezy, że istnieją szanse na odrodzenie przemysłu i branży kolejowej. 
Od 2004 roku powstają nowe przedsiębiorstwa świadczące usługi 
przewozu osób w transporcie kolejowym np. Koleje Mazowieckie. 
Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Przewoźnicy korzysta-
jący z infrastruktury kolejowej, zobowiązani zostali do ponoszenia 
opłat dla zarządcy infrastruktury z tego tytułu. 

Osobnym problemem kolei w Polsce są dworce kolejowe. W 
2007 roku spółka PKP PLK S.A. zarządzała 2663 budynkami dwor-
ców kolejowych,  z czego  czynnych dworców kolejowych służących 
do obsługi pasażerów było 1007.  Decyzje związane z utrzymaniem 
stanu ilościowego i jakościowego w tej materii w wielu przypadkach 
miały charakter działań likwidacyjnych co wiązało się z brakiem 
możliwości realizacji połączeń na liniach obsługiwanych przez te 
elementy infrastruktury kolejowej [4, s. 11-20]. 

3. PROGRAM BUDOWY KOLEI DUŻYCH PRĘDKOŚCI 

Jednym z podstawowych kryteriów konkurencyjności w pasa-
żerskich przewozach kolejowych są aspekty organizacyjne, za które 
odpowiedzialne są zarządy kolejowe. Ich głównym celem jest 
utrzymywanie znaczącej roli kolei jako przewoźnika pasażerskiego. 
Aby było to możliwe niezbędne jest doskonalenie oferty przewozo-
wej [5, s. 134], którą osiągnąć można dzięki spełnieniu oczekiwań 
pasażerów w zakresie zapewnienia wysokiej częstotliwości kurso-
wania, większej wygody a przede wszystkim skracaniu czasów 
przejazdu pomiędzy aglomeracjami [6, s. 40]. 

Skracanie czasu jazdy możliwe jest dzięki budowie nowych linii 
przeznaczonych do poruszania się pociągów z dużymi prędkościami 
oraz modernizacji linii istniejących lub zastosowaniu taboru z wy-
chylnym nadwoziem.   

Linie szybkiego ruchu kolejowego, tworząc jeden z najważniej-
szych standardów w przewozach pasażerskich niosą za sobą sze-
reg udogodnień oferowanych pasażerom.  Charakteryzują się ukła-
dem gwarantującym bezpieczne osiąganie prędkości nawet do 300 
km/h w codziennej eksploatacji.  

 
Rys. 1. Sieć superekspresów Shinkansen [7] 

 
Pierwsza na świecie linia wysokich prędkości – Tokaido Shin-

kansen - wybudowana została w Japonii w roku 1964. Początkowo 
pociągi na tej trasie osiągały prędkości rzędu 200 km/h. Z czasem 

jednak były one zwiększane do obecnych blisko 300 km/h. Schemat 
przebiegu linii Shinkansen ilustruje rys. 1. 

Europejskim potentatem dorównującym jakością japońskim su-
perekspresom Shinkansen są należące do francuskich sieci kolejo-
wych SNCF szybkie pociągi TGV, które eksploatowane są na 
pierwszym odcinku o długości 417 km od 1981 roku. Odcinek ten 
połączył Paryż z Lyonem i prowadził ruch z prędkością 213 km/h.  
Obecnie sieć TGV składa się z tras TGV Est, TGV Méditerranée, 
TGV Lyria, TGV Atlantique, TGV Nord, TGV Paris-Germany, TGV 
SudEst, TGV Artesia. Obsługują one nie tylko całą Francję ale 
również kraje sąsiednie, w tym Belgię, Luksemburg, Niemcy oraz 
Szwajcarię [8, s.14]. Schematyczną sieć połączeń linii TGV przed-
stawia rysunek 2. 

 

 
Rys. 2. Sieć linii TGV [9] 

 
Polska również posiada swój program Kolei Dużych Prędkości 

(KDP). Ma on umożliwić systematyczną modernizacje głównych 
szlaków - linii kolejowych, oraz taboru kolejowego tak by możliwe 
było osiąganie prędkości co najmniej 200km/h. W dużej części plan 
organizacji tego rodzaju połączeń pokrywa się z przebiegiem euro-
pejskich korytarzy transportowych. 

Przez Polskę przechodzą cztery główne kolejowe oraz drogo-
we korytarze transportowe (rysunek 3): 
– Korytarz I - Helsinki - Tallin - Ryga - Kowno - Warszawa, po 

Polskiej stronie będzie przebiegać część projektowanej linii Via 
Baltica (E 26) Trakiszki - Warszawa, 

– Korytarz II - Berlin - Warszawa - Mińsk - Niżnyj Nowgorod, w 
skład którego wchodzi trasa kolejowa E20 zaczynająca się Ku-
nowicach i biegnąca przez Poznań, Warszawę do Terespola, 

– Korytarz III - Berlin - Drezno - Wrocław - Kraków - Przemyśl - 
Lwów - Kijów z linią kolejową E30  

– Korytarz VI - Gdynia - Warszawa - Katowice - Żylina - Ostrawa - 
Breclav, w ciągu którego przebiega linia E65 z Warszawy do 
Gdyni i na południe Centralna Magistrala Kolejowa Grodzisk 
Mazowiecki - Zawiercie i dalej w kierunku Katowic. 
 
Do 2015 roku nie było technicznej możliwości by pociągi poru-

szające się po polskiej infrastrukturze kolejowej osiągnęły stałą 
przewozową prędkość 200km/h. Mimo, że PKP posiadało w tym 
czasie tabor kolejowy do osiągnięcia takiej prędkości przepisy 
prawne nie pozwalały na rozwijanie prędkości większych niż 
160km/h. Decydował tu także brak infrastruktury kolejowej dostoso-
wanej do takich prędkości. 
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Pierwszym odcinkiem, na którym można obecnie rozwijać 
prędkość 200km/h jest fragment Centralnej Magistrali Kolejowej 
(linia kolejowa nr 4 z Grodziska Mazowieckiego do Zawiercia) gdzie 
na około 100 km trasy, tj. na odcinku od Olszamowic do Zawiercia 
nowoczesny tabor kolejowy (a taki jest w posiadaniu głównego 
polskiego przewoźnika PKP Intercity) może rozwinąć prędkość 
maksymalną 200 km/h. Na pozostałym fragmencie tej linii maksy-
malna prędkość z jaką mogą poruszać się pociągi pasażerskie to 
160 km/h. 

 

 
Rys. 3. Mapa korytarzy transportowych przechodzących przez 
Polskę [10] 

 
Centralna Magistrala Kolejowa (CMK) jest częścią linii łączącej 

Warszawę z Katowicami i Krakowem a dzięki tak zwanej „protezie 
koniecpolskiej” możliwy jest dojazd do Wrocławia przez Częstocho-
wę, Lubliniec i Opole. Trasa ta również została zmodernizowana dla 
potrzeb szybkich połączeń ze stolicą.  

Obecnie na CMK  trwają pracę nad ciągłym doskonaleniem, 
modernizacją i podnoszeniem prędkości przejazdowych. Dzięki jej 
konstrukcji czyli geometrii linii i nawierzchni jest ona dostosowana 
teoretycznie do prędkości 250 km/h. Niestety – problemem, który 
uniemożliwia uzyskania stałych przejazdów z tą prędkością jest 
niewydolny system zasilania sieci energią. 

Analizując tendencje budowy linii KDP i widząc wzrost długości 
szybkich połączeń, budowa KDP w Polsce byłaby wskazana, nie 
tylko przez uwarunkowania ekonomiczne ale też społeczne i tech-
nologiczne. Niewątpliwie byłby to milowy krok technologiczny dla 
polskich kolei i związany z tym szybszy przejazd. Pojawiłyby się 
również pojazdy szynowe budowane specjalnie dla potrzeb linii a co 
za tym idzie byłyby one bardziej zaawansowane technologicznie i 
bardziej komfortowe. 

Na rysunku 4 przedstawiono planowane przebiegi KDP. Odci-
nek Warszawa przez Łódź do Poznania i Wrocławia mógłby być 
pokonywany z prędkością do 350km/h. Dzięki łącznikowi Łódź - 
Opoczno linia KDP zbiegałaby się z CMK zapewniając szybkie 
połączenie z Katowicami oraz Krakowem z prędkością do 250km/h. 
Dostosowanie taboru KDP do linii konwencjonalnych zapewniłoby 
możliwość poruszanie się poza liniami KDP. 

Liniami pomocniczymi dla tzw. linii "Y" będą: 
– linia Białystok - Warszawa, 
– linia Gdynia - Warszawa, 
– linia Szczecin - Poznań, 
– linia Kraków / Katowice - Warszawa, 
– linia Przemyśl / Rzeszów - Kraków, 
– linia Słubice - Poznań, 
– linia Zgorzelec – Wrocław. 

 

 
Rys. 4. Planowana sieć Kolei Dużych Prędkości w Polsce [10] 

 
Wszystkie wymienione linie, mają znaczenie nie tylko regional-

ne ale są także elementem linii międzynarodowych łączących pań-
stwa wschodnie z zachodnimi i północne z południowymi naszego 
kontynentu. Przebiegają one europejskimi korytarzami transporto-
wymi TEN-T.  

Koszty tego projektu określone na podstawie studia wykonal-
ności, które zostało przeprowadzone zostało w 2010 roku wynosi 
ok. 20 - 25 mld złotych za 450 km odcinek. Średni koszt 1 km bu-
dowanego odcinka KDP wynosi zatem ok. 42 mln złotych. Można na 
podstawie takiej kalkulacji stwierdzić, że koszt budowy sieci KDP 
stanowi tylko ok. 80% kosztów budowy analogicznych połączeń 
drogowych – autostrad (1 km autostrady kosztował około 50 mln zł). 
Ponadto należy zaznaczyć, że linia kolejowa, powierzchniowo zaj-
muje mniejszą przestrzeń niż autostrada. 

PODSUMOWANIE 

Postęp techniczny i integracja europejskiej sieci transportowej 
stwarza możliwości połączeń kolejowych dużych miast nie tylko 
wewnątrz danego państwa, ale także  w skali międzynarodowej. 
Modernizacje linii kolejowych, podnoszenie ich prędkości, likwidacja 
luk prawnych działa na korzyść transportu kolejowego dzięki czemu 
wydaje się, iż w niedalekiej przyszłości będzie on mógł konkurować 
z transportem drogowym, czy też nawet lotniczym. 

Linie kolejowe i połączenia drogowe są naturalną alternatywą 
na dalekich trasach. Nowe autostrady, drogi ekspresowe oferują 
wysoki komfort przemieszczania się, gwarantują szybki i płynny 
przejazd czy też łączą regiony. Są niewątpliwie na dzień dzisiejszy 
rozwiązaniem bardziej dostępnym.  Wydaje się jednak, że w niedłu-
gim czasie koleje dzięki budowie i modernizacjom głównych połą-
czeń krajowych i regionalnych, dzięki budowie nowych szlaków 
kolejowych zaczną oferować usługi, które mogły będę z samocho-
dem skutecznie konkurować. 
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