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Katowicki Węzeł Kolejowy  
– uwarunkowania historyczne i perspektywy rozwoju TEN-T
W artykule dokonana została analiza kierunków rozwoju Kato-
wickiego Węzła Kolejowego jako elementu Transeuropejskiej 
Sieci Transportowej (TEN-T). Katowice, zgodnie z Rozporządze-
niem UE 1315/2013, są jednym z 8 węzłów miejskich sieci TEN-T  
tworzących szkielet systemu kolejowego w Polsce. Krajowy sys-
tem jest ważną częścią europejskiego systemu kolejowego ze 
względu na duży polski potencjał demograficzny i gospodarczy 
ale także z racji szczególnego położenia Polski na skrzyżowaniu 
głównych szlaków transportowych Europy. System węzłów miej-
skich sieci TEN-T odzwierciedla system powiązań społeczno-go-
spodarczych pomiędzy regionami ale także jest katalizatorem dla 
dalszego rozwoju systemów transportowych, zwłaszcza w obliczu 
kształtowania się nowych powiązań gospodarczych w skali global-
nej. Kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów sieci TEN-T mają 
działania w kierunku budowy optymalnej funkcjonalnie struktury 
tych węzłów, wśród których znajduje się Węzeł Katowicki, jako 
integratorów wewnętrznych regionów, które one obsługują. W za-
łożeniach koncepcji TEN-T społeczności lokalne dzięki węzłom 
TEN-T mają uzyskać dostęp do nowoczesnej sieci transportowej 
i zdyskontować go dla rozwoju regionalnego.
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Kolej odegrała kluczową rolę w rozwoju Śląska a Węzeł Katowic-
ki jest jednym z pierwszych historycznie utworzonych w Polsce 
a także w Europie węzłów kolejowych. Rola węzłów kolejowych 
oraz funkcje jakie mają do spełnienia ewoluowała od połowy XIX 
wieku aż do obecnych czasów wraz z przemianami gospodarczy-
mi. Obecnie postępuje na świecie proces restrukturyzacji węzłów 
kolejowych i łączenia ich systemami kolei dużych prędkości. Ma 
to na celu poprawę konkurencyjności transportu kolejowego 
oraz zapewnienie społeczeństwu wysokiej jakości usług przewo-
zowych zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym. 

Prace nad koncepcją rozwoju Katowickiego Węzła Kolejowego 
zostały zainicjowane na początku XXI wieku. Ich zasadnicza idea 
opierała się na wykorzystaniu korzystnego położenia geograficz-
nego Katowic i całego regionu na skrzyżowaniu głównych linii ko-
lejowych w Polsce w osiach północ – południe i wschód – zachód. 
Oś północ – południe jest predestynowana dla jej rozwoju poprzez 
budowę linii dużej prędkości, którą rozpoczęto jeszcze w latach 
80. ub. wieku. W latach 2009-2011 w ramach programu budowy 
i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce 
zostały opracowane studia wykonalności, których kluczowymi ele-
mentami są:

 � budowa przedłużenia linii CMK częściowo wspólnym przebie-
giem dla Katowic i Krakowa oraz wykorzystanie tej inwestycji 
dla połączenia także węzłów multimodalnych w tych miastach 
linią dużej prędkości

 � budowa nowej linii dużej prędkości z Katowic do Ostrawy jako 
elementu połączenia międzynarodowego Polski z Republiką 
Czeską, Słowacją, Węgrami i Austrią.    

W 2013 r. planowane linie dużych prędkości w Polsce zostały 
włączone do Transeuropejskiej Sieci Transportowej, co umożliwiło 
wykorzystanie wsparcia unijnego dla sfinansowania prac projek-
towych oraz otworzyło  drogę do pozyskania środków na prace 
konstrukcyjne.

Planowane linie stały się także kluczowym elementem strategii 
rozwoju województwa [2, 6] 

Rys historyczny rozwoju węzła 
Stacja Katowice uruchomiona została w roku 1846, kiedy to otwar-
to odcinek Świętochłowice – Mysłowice – ostatni na budowanej 
etapami w latach 1842-1846 linii Wrocław – Mysłowice, tzw. Kolei 
Górnośląskiej. Linia, za której budową stały lokalne koła bizneso-
we, powstała dla poprawy warunków wywozu z Górnego Śląska 
węgla i produktów przemysłu hutniczego. Korzystanie w tym celu 
z drogi wodnej było wolniejsze i bardziej zawodne, ze względu na 
niskie stany Odry, zaś transport drogowy mało wydajny zarówno 
z powodu niskiej jakości traktów, jak i słabej wydajności transportu 
napędzanego siłą mięśni zwierząt pociągowych. Kolej, rozwijająca 
się w Europie od ponad dekady, dawała szansę na wydajny i ma-
sowy transport towarów. W konsekwencji sieć kolejowa stała się 
jednym z ważniejszych katalizatorów ekspansji przemysłu ciężkie-
go na Górnym Śląsku.

Stacja Katowice zlokalizowana została na otwartym terenie po-
między wsiami Dąb i Szopienice, na tzw. „surowym korzeniu”. Stała 
się głównym powodem urbanizacji przyległego terenu i powstania 
miasta. Szybki rozwój terenów dzisiejszych Katowic sprawił, że 
w 1865 roku osada otrzymała prawa miejskie, co wsparło jej dal-
szy rozwój. Rozwój miasta był tak szybki i do tego stopnia związany 
z koleją, że ściśle przylegająca do torów zabudowa okazywała się 
kilkukrotnie problemem dla wykonania niezbędnej rozbudowy sieci 
i samego dworca. Kiedy w latach 60. XX wieku podjęto decyzję 
o budowie nowego obiektu dworcowego, pod jego budowę wybu-
rzony został cały kwartał historycznej zabudowy.

Rozwój Katowic ściśle związany był nie tylko z zapewnieniem 
dostępu do transportu kolejowego, ale też z rozwojem wokół stacji 
węzła kolejowego. Już w rok po zakończeniu budowy linia została 
przedłużona do granicy z Cesarstwem Austriackim. Na jego terenie 
w tym czasie powstała linia od granicy do Krakowa. W 1848 r. za-
kończono budowę dwóch magistralnych linii: z Kędzierzyna Koźla 
do Bohumina (i dalej do Wiednia), a także Kolei Warszawsko-Wie-
deńskiej czyli linii z Warszawy do granicy austriackiej. Łączyła się 
ona z linią Mysłowice – Kraków w rejonie Szczakowej. W 1848 r. 
istniały już także połączenia Wrocław – Berlin i Wrocław – Drezno, 
a tym samym Katowice znalazły się w sieci kolejowej łączącej głów-
nie ośrodki gospodarcze Europy Środkowej.

W roku 1852 wybudowana została odnoga z Katowic przez 
Ligotę do kopalni Murcki, ale prawdziwym przełomem dla formo-
wania się węzła katowickiego był rok 1859, kiedy powstała linia 
z Katowic przez Sosnowiec, Będzin i Dąbrowę Górniczą, której 
zadaniem było połączenie Kolei Górnośląskiej i Warszawsko – 



Systemy transportowe

36   11–12 /2019

Wiedeńskiej bez konieczności przejazdu przez teren Cesarstwa 
Austriackiego. II połowa lat 50. XIX wieku przyniosła także inne 
ważne inwestycje, m. in. uruchomienie odnogi linii do Bohumina 
łączącej Nędzę k. Raciborza, Mikołów i Ligotę, budowę linii My-
słowice – Nowy Bieruń czy budowę linii Opole – Tarnowskie Góry, 
która miała poprawić konkurencyjność opolskich hut. Dekadę póź-
niej linia została przedłużona przez Bytom, Szopienice, Murcki, 
Tychy do Pszczyny i Dziedzic, gdzie łączyła się z istniejącymi już 
liniami do Bielska i Ostrawy. Choć linia ta ominęła dworzec w Ka-
towicach to jednak miała istotny wpływ na uformowanie węzła, 
a także stworzyła dzisiejsze główne wyjście z węzła w kierunku 
południowym (ostatecznie uformowane w 1912 roku po budowie 
odcinka Ligota – Piotrowice – Tychy). 

Zasadniczy kształt węzła katowickiego wraz z jego rolą i pozycją 
w sieci kolejowej Europy Środkowej ukonstytuował się do lat 70. 
XIX wieku. Formował się on z jednej strony w silnej roli służebnej 
wobec górnośląskiego przemysłu ciężkiego, co wpłynęło m.in. na 
mnogość bocznic i odnóg obsługujących poszczególne zakłady 
i miejscowości. Z drugiej zaś, z racji nadgranicznego położenia, 
niemal od samego początku węzeł pełnił istotną rolę tranzytową 
na szlakach łączących największe ówczesne ośrodki. Swoje piętno 
na kształcie sieci odcisnął także koncesyjny tryb budowy. Linie 
finansowane były przez prywatnych akcjonariuszy, przeważnie po-
wiązanych z konkretnymi zakładami przemysłowymi, często służyć 
więc miały zdobywaniu przewagi konkurencyjnej przez poszcze-
gólne kopalnie czy huty. Prowadziło to niekiedy do dublowania 
infrastruktury i dodatkowo zagęszczało sieć torowisk.

Zasadnicze procesy modernizacyjne w wieku XX polegały na 
rozbudowie linii do dwutorowych i ich elektryfikacji. W latach 20. 
XX wieku uzupełniono sieć o odcinki niezbędne ze względu na 
zmieniony przebieg granic państwowych. Zasadnicze projekty 
wpływające na funkcjonalność i znaczenie katowickiego węzła 
kolejowego w XX wieku miały już miejsce poza samym węzłem. 
Wymienić tu należy budowę 3 linii magistralnych, które znacząco 
zmieniły dostępność Górnego Śląska. Pierwszą inwestycją była 
budowa Magistrali Węglowej, której zadaniem było zapewnie-
nie szybkiej drogi transportu węgla z Górnego Śląska do budo-
wanego portu w Gdyni bez przejeżdżania przez teren Niemiec. 
Ostatecznie wykorzystana została linia Chorzów Batory – Bytom 
– Tarnowskie Góry – Kalety, powstała zaś zupełnie nowa linia 
od Kalet do Inowrocławia, i z Nowej Wsi Wielkiej pod Bydgosz-
czą do Gdyni. Drugą inwestycją była budowa szerokotorowej Linii 
Hutniczo – Siarkowej, która służyć miała przede wszystkim do-
wozowi rud żelaza do wybudowanej w latach 70. XX wieku Huty 
Katowice. Trzecią, obecnie najbardziej znaczącą dla miasta, była 
budowa Centralnej Magistrali Kolejowej, która w latach 70. XX 
wieku połączyła Grodzisk pod Warszawą z Zawierciem z pomi-
nięciem innych miast. Jest to linia magistralna zaplanowana dla 
poprawy transportu węgla do stolicy kraju, ale jednocześnie wy-
budowana w geometrii pozwalającej na prowadzenie pociągów 
ekspresowych. Współcześnie jest to najszybsza linia w Polsce (na 
wybranych odcinkach 200 km/h) zapewniająca konkurencyjny 
wobec transportu samochodowego czas przejazdu z Warszawy 
do Krakowa i Katowic.

Aktualny stan infrastruktury kolejowej w regionie śląsko- 
-dąbrowskim
W ukształtowanym historycznie węźle katowickim zachodzą 
w ostatnich latach procesy krystalizacji elementów układu pod-
stawowego i zarazem segregacji ruchu. Jednocześnie dochodzi do 

zawieszania lub likwidacji części tras i bocznic związanych z zamy-
kanymi zakładami przemysłowymi.

W dalekobieżnym ruchu pasażerskim wytworzyły się dwie pod-
stawowe osie. Oś wschód – zachód przebiega śladem dawnej 
Kolei Górnośląskiej łącząc Wrocław, Katowice i Kraków, a szerzej 
także Berlin, Drezno i Lwów. Jest to ciąg co do zasady dostoso-
wany do prędkości 160 km/h, choć odcinki pomiędzy Katowica-
mi a Opolem nie w pełni umożliwiają wykorzystanie potencjału 
linii. Jeszcze gorzej jest w przypadku trasy Katowice – Kraków, 
która uległa dekapitalizacji, a od kilku lat znajduje się w trakcie 
przedłużających się prac remontowych. Czas przejazdu pomiędzy 
Katowicami a Krakowem jest nie tylko niekonkurencyjny wobec 
transportu samochodowego, ale na tyle długi, że część pociągów 
dalekobieżnych z Wrocławia do Krakowa trasowanych jest przez 
Częstochowę Stradom i Koniecpol. Oś w relacji północ – południe 
tworzy Centralna Magistrala Kolejowa, linia Zawiercie – Sosno-
wiec – Katowice, a następnie, po przepleceniu się z osią równo-
leżnikową w obrębie Katowic, linia Katowice – Czechowice-Dzie-
dzice. Stan tej trasy również pozostaje niejednolity. Co do zasady 
linia CMK umożliwia jazdę z prędkościami z zakresu 160-200 
km/h. Pozostałe odcinki umożliwiają jazdę z prędkościami 100-
160 km/h w zależności od stanu i geometrii odcinka, a miejscami 
prędkości są obniżone ze względu na zły stan techniczny. Jako 
odnogę tego korytarza traktować należy linię Zawiercie – Często-
chowa i dalej w kierunku Łodzi i Warszawy. Linię tę, ze względu 
na tkankę urbanistyczną historycznie wykrystalizowaną wokół sta-
cji, charakteryzuje także intensywny ruch regionalny. Układ linii 
wychodzących promieniście z węzła uzupełniają wykorzystywane 
głównie w ruchu regionalnym linie w kierunku Kielc, Rybnika i Ra-
ciborza oraz Oświęcimia.

Na trasach z Katowic do Wrocławia, Krakowa i w kierunku po-
łudniowym dalekobieżny ruch pasażerski współistnieje z ruchem 
towarowym, natomiast na trasach w kierunku północnym nastą-
piła segregacja ruchu. Ruch pasażerski korzysta z linii CMK, zaś 
ruch towarowy – przede wszystkim z Magistrali Węglowej. Linia ta 
obsługująca wyjazd z węzła na północ znajduje się w niejednoli-
tym stanie technicznym, w najbliższych latach modernizowana bę-
dzie do prędkości 120 km/h (pociągi towarowe) i 140-160 km/h 
(pociągi pasażerskie). Na linii tej istnieje także ruch regionalny 
i w ograniczonym zakresie – dalekobieżny. Towarowy charakter 
mają także linie biegnące w relacji wschód – zachód od Gliwic 
do Katowic – Szopienic. Północna – przez Zabrze i Bytom oraz 
południowa – przez Rudę Śląską.

Szerszym uzupełnieniem węzła są historycznie uwarunkowane 
linie styczne do węzła obsługujące ważne kierunki tranzytowe. Wy-
korzystywane są one przez pociągi ważnych relacji, w tym między-
narodowych, ale intensywność tego ruchu jest stosunkowo niska. 
Wymienić należy tu dwie linie prowadzące z Czech: w kierunku 
Krakowa przez Czechowice-Dziedzice i Oświęcim oraz w kierun-
ku Wrocławia przez Racibórz. Kolejną taką linią jest linia łącząca 
Dąbrowę Górniczą i Jaworzno Szczakową wykorzystywana przez 
pociągi relacji Kraków – Częstochowa (i dalej).

Aktualny stan połączeń kolejowych
Lokalne
Połączenia lokalne analizować można w dwóch kategoriach: bliż-
sze – aglomeracyjne i dalsze – regionalne. W grupie połączeń re-
gionalnych zauważalne są relatywnie niskie częstotliwości kurso-
wania, często rzadziej niż raz na godzinę na trasach wychodzących 
z Katowic. Wyjątek stanowi tu trasa do Zawiercia, gdzie realizo-
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wane są z 2-3 kursy w ciągu godziny. Niewysokie są też prędko-
ści handlowe – w zależności od stanu infrastruktury wahające 
się w zakresie 40-60 km/h, nieco wyższe jedynie dla nielicznych 
pociągów przyspieszonych. Przy podróżach na średnie odległości 
taka prędkość z reguły nie będzie konkurencyjna wobec samocho-
du, zwłaszcza wobec istnienia sieci dróg ekspresowych, autostrad 
i innych dróg bezkolizyjnych.

W zakresie połączeń aglomeracyjnych średnie prędkości pozo-
stają nieco wyższe, choć również nie przekraczają 60 km/h. Biorąc 
jednak pod uwagę, że analizowane są tu podróże na niewielkie 
odległości, gdzie trudniej o wygodne, bezkolizyjne połączenia dro-
gowe, to czas podróży i związana z nim prędkość w większości są 
konkurencyjne. Potwierdzeniem tego zdają się być wysokie czę-
stotliwości kursowania, np. ponad 60 par pociągów w ciągu doby 
pomiędzy Katowicami a Tychami.

Krajowe
W zakresie połączeń krajowych średnie prędkości podróży są 
stosunkowo niskie. Podróż do większości miast odbywa się ze 
średnia prędkością 70 - 80 km/h, co jest wartością mało konku-
rencyjną wobec transportu samochodowego. W przypadku połą-
czenia Katowice – Kraków wartości te są jeszcze niższe i mają 
charakter substandardowy. Wyróżnia się natomiast trasa Kato-
wice – Warszawa przez Centralną Magistralę Kolejową, gdzie 
średnia prędkość podróży najszybszym pociągiem wynosi prawie 
130 km/h, a tym samym pozostaje konkurencyjna wobec jazdy 
samochodem. Pokazuje to jednocześnie, że strategia separacji 
ruchu i utrzymanie sieci na należytym poziomie technicznym przy-
noszą wymierne korzyści pozwalające na konkurowanie z innymi 
środkami transportu.

W przypadku połączeń dalekobieżnych uwagę zwraca także sła-
bo rozbudowana oferta ilościowa. Poza kierunkiem do Warszawy, 
Wrocławia i Krakowa oferta ogranicza się tylko do kilku połączeń 
dziennie.

Międzynarodowe
Obecnie z Katowic realizowane są połączenia międzynarodowe je-
dynie w trzech kierunkach – do Pragi, Wiednia i Berlina. Oferowane 
prędkości połączeń pozostają dość niskie.

Kluczowe projekty w ramach Krajowego Programu Kolejowego 
2023
W ramach programu inwestycji kolejowych w latach do 2023 r. 
w Województwie Śląskim zaplanowano stosunkowo duży pakiet 
zadań, głównie w modernizację istniejących linii, co umożliwi za-
trzymanie ich degradacji a w części przypadków nawet podniesie-
niu ich parametrów technicznych np. prędkości maksymalnych (nie 
więcej jednak niż do 160 km/h dla wybranych linii magistralnych).

Lista zaplanowanych inwestycji znajduje się w tabeli 2.
Realizacja powyższych inwestycji umożliwi przywrócenie funk-

cjonalności dla Katowickiego Węzła Kolejowego, która została 

Tab. 1. Charakterystyka wybranych połączeń międzynarodowych

Trasa Liczba par 
połączeń

Odległość 
(km)

Min. czas  
przejazdu (min.)

Średnia pręd-
kość [km/h] Uwagi

Katowice – Wiedeń 3 371 4,5h 82,4
Katowice - Praga 4 455 4,4h 68,2
Katowice – Berlin 1 506 8,5h 59,2
Źródło: opracowanie własne na podstawie rozkładu jazdy przewoźników. Stan na 11.06.2019

Tab. 2. Inwestycje planowane w ramach Krajowego Programu Kolejowego 
do 2023

Nazwa zadania Lista
Modernizacja linii kolejowej E 30, odcinek Zabrze – Katowice 
– Kraków, etap IIb CEF podstawowa
Prace na linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia – Oświęcim 
– Czechowice Dziedzice POIiŚ podstawowa
Prace na liniach kolejowych nr 132, 138, 147, 161, 180, 188, 
654, 655, 657, 658, 699 na odcinku Gliwice – Bytom – Cho-
rzów Stary – Mysłowice Brzezinka – Oświęcim oraz Dorota 
– Mysłowice Brzezinka

POIiŚ podstawowa

Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – 
Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz 
– Maksymilianowo

POIiŚ podstawowa

Prace na linii kolejowej nr 146 na odcinku Wyczerpy – Cho-
rzew Siemkowice POIiŚ podstawowa
Prace na liniach kolejowych nr 140, 148, 157, 159, 173, 689, 
691 na odcinku Chybie – Żory – Rybnik – Nędza / Turze POIiŚ podstawowa
Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa 
– Zawiercie POIiŚ podstawowa
Prace na liniach kolejowych nr 153, 199, 681, 682, 872 na 
odcinku Toszek Północ – Rudziniec Gliwicki – Stare Koźle POIiŚ podstawowa
Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) 
na obszarze Śląska, etap I – lot C CEF podstawowa
Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) 
na obszarze Śląska, etap I – loty A, A1, B i D CEF podstawowa
Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) 
na obszarze Śląska, etap II: linia E 30 na odc. Katowice – 
Chorzów Batory oraz Gliwice Łabędy

CEF podstawowa

Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 
65) na obszarze Śląska, etap III: linia E 30 na odc. Chorzów 
Batory – Gliwice Łabędy

POIiŚ podstawowa

Rewitalizacja linii kolejowych nr 694/157/190/191 Bronów – 
Bieniowiec – Skoczów – Goleszów – Cieszyn/ Wisła Głębce RPO podstawowa
Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połą-
czenia: Orzesze Jaśkowice – Tychy – Baraniec – KWK Piast 
– Nowy Bieruń – Oświęcim

RPO podstawowa

Rewitalizacja linii kolejowej nr 140 Katowice Ligota – Nędza 
na odcinku Rybnik Towarowy – Sumina RPO podstawowa
Rewitalizacja linii kolejowej nr 117 Kalwaria Zebrzydowska 
Lanckorona – Bielsko-Biała Główna na odcinku granica woje-
wództwa – Bielsko-Biała Główna

RPO rezerwowa

Rewitalizacja linii kolejowej nr 90 Zebrzydowice – Cieszyn RPO rezerwowa
Udrożnienie podstawowych ciągów wywozowych z Górnego Śląska

Rewitalizacja linii kolejowej nr 138 na odcinku Katowice - podg 
Szabelnia - Mysłowice

Krajowa 
podstawowa

Prace na linii kolejowej E-59 na odcinku Kędzierzyn Koźle – 
Chałupki (granica państwa)

Krajowa 
podstawowa

Prace na liniach kolejowych nr 62, 660 na odcinku Tunel – 
Bukowno – Sosnowiec Płd.

Krajowa 
podstawowa

Prace na południowo-wschodniej obwodnicy GOP wraz z 
przyległymi odcinkami

Krajowa 
podstawowa

Prace na linii kolejowej nr 139 na odcinku Czechowice Dzie-
dzice – Bielsko Biała - Zwardoń (granica państwa)

Krajowa 
podstawowa

Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) 
na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odc. Będzin - Kato-
wice - Tychy - Czechowice Dziedzice - Zebrzydowice (wykup 
gruntów)

Krajowa 
podstawowa

Prace na linii kolejowej nr 131 na odcinku Bytom - Zduńska 
Wola Karsznice

Krajowa 
podstawowa

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii 
objazdowej nr 142 Katowice Ligota –Tychy

Krajowa 
podstawowa

Źródło: na podstawie danych z PKP PLK S.A.
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poważnie ograniczona w wyniku licznych zamknięć linii na czas ich 
remontów. W pozostałych przypadkach niskie parametry tych linii 
uniemożliwiają stworzenie atrakcyjnej oferty w zakresie przewozów 
pasażerskich zdolnej do konkurencji z indywidualnym transportem 
drogowym.

Prognozowane czasy przejazdu z Katowic do największych miast 
w Polsce w 2023 r.
Do 2023 r. zostaną zrealizowane w Polsce kluczowe inwestycje 
infrastrukturalne, które umożliwią skrócenie czasu przejazdu dla 
większości relacji pasażerskich w Polsce.

Analiza czasów przejazdu z Katowic do miast w Polsce wskazuje, 
że obecna sieć kolejowa w Polsce nawet po jej mo-
dernizacji w niewielkim stopniu zapewni dla część 
relacji możliwość podróżowania w miarę atrakcyj-
nych czasach przejazdu.

Przy prognozowanych czasach podróży w per-
spektywie 2023 r. zasięgiem 3 godzin dojazdu 
z Katowic zostanie objęte zaledwie około 30% 
obszaru Polski. Po modernizacji planowanych 
do 2023 r. linii zasięg gospodarczo-społeczne-
go oddziaływana Katowic ulegnie tylko nieznacz-
nemu poszerzeniu. Czasy przejazdu z Katowic 
w zakresie do 3 godzin będą możliwe do miast 
centralnej Polski (Warszawa, Łódź) oraz Polski 
południowej (Kraków, Rzeszów, Opole, Wrocław).

Izochrony dla czasów przejazdy z Katowic do 
miast Polski zostały przedstawione na rys.  2.

Rys. 1. Szacunkowe czasy podróży pomiędzy największymi miastami w Polsce w perspektywie 
2023 r. Opr. własne.

Tab. 3. Charakterystyka wybranych połączeń 
międzynarodowych

Miasta węzły 
sieci TEN-T Miasta wojewódzkie Inne miasta

Miasto
Cz

as
 

prz
eja

zd
u

Miasto

Cz
as

 
prz

eja
zd

u

Miasto

Cz
as

 
prz

eja
zd

u

Warszawa 2.10 Opole 1.30 Częstochowa 1.00
Łódź 2.30 Zielona Góra 4.10 Bielsko Biała 0.50
Kraków 1.00 Gorzów Wlkp. 5.00
Wrocław 2.10 Bydgoszcz 4.55 Radom 2.30
Poznań 3.40 Toruń 4.20 Jelenia Góra 4.00
Gdańsk 4.45 Olsztyn 4.40 Koszalin 7.40
Szczecin 5.30 Białystok 3.50

Lublin 3.50
Rzeszów 2.30
Kielce 1.30

Źródło: Opracowanie własne

Rys. 2. Izochrony dla czasów przejazdu z Katowic do większych miast Polski w perspektywie 
2023 r., Opr. T. Bużałek.

Tab. 4. Prognozowane możliwe czasy podróży z Katowic 
do większych miast (węzłów sieci TEN-T) za granicą 
w perspektywie 2023 r. 

Miasto Czas 
przejazdu Uwagi

Ostrawa 1.30 przez Zebrzydowice albo przez Chałupki
Praga 4.30
Bratysława 4.20
Wiedeń 4.20
Budapeszt 6.40

Berlin 6.00 Przez Poznań (uwarunkowane urucho-
mieniem połączenia przez przewoźnika)

Drezno 5.30 Przez Zgorzelec (uwarunkowane urucho-
mieniem połączenia przez przewoźnika)

Źródło: Opracowanie własne
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Połączenia międzynarodowe możliwe w perspektywie 2023 r.
W zakresie połączeń międzynarodowych czasy przejazdu z Katowic 
też nie ulegną zasadniczej poprawie. Planowane inwestycje w linie 
dużej prędkości w Czechach, Austrii i na Węgrzech przyniosą rezul-
taty dopiero począwszy od 2030 r.

W oparciu o planowane inwestycje w kraju i za granicą zostały 
oszacowane możliwe czasy przejazdu z Katowic do miast w kra-
jach sąsiedzkich (tabela 4). Wszystkie wybrane miasta są węzłami 
miejskimi sieci TEN-T.

Projekty planowane do realizacji w latach 2024-2030 w ramach 
Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego
Lista inwestycji kolejowych ujętych w Krajowym Programie Kolejo-
wym do 2023 r. nie wyczerpuje istotnych dla rozwoju Katowickiego 
Węzła kolejowego potrzeb w zakresie poprawy transportu kolejo-
wego. W 2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą z dnia 
5 kwietnia 2016 r. przyjął dokument wdrożeniowy do Strategii Roz-
woju Systemu Transportu Województwa Śląskiego[13].

Strategia dotyczy lat 2014-2020 ale są w niej zapisy wykracza-
jące poza tę perspektywę. Są to następujące inwestycje:
1) Budowa linii dużych prędkości

lokalizacja: Korytarz (Warszawa) – Katowice – (Ostrawa)
efekt: zwiększenie dostępności transportowej województwa ślą-
skiego w kierunku Warszawy i południa Europy

2) Rozbudowa linii CMK poprawiającej prędkość połączenia między Ka-
towicami a Krakowem 
lokalizacja: korytarz Katowice – (Kraków) 
efekt: zwiększenie dostępności transportowej Metropolii Górno-
śląskiej i Aglomeracji Krakowskiej

3) Budowa linii kolejowej do MPL „Katowice” w Pyrzowicach 
lokalizacja: korytarz Katowice – Bytom – Pyrzowice 
efekt: poprawa dostępności transportowej lotniska MPL „Kato-
wice” w Pyrzowicach

4) Stworzenie szybkiej kolei regionalnej 
lokalizacja: Korytarze: Gliwice – Katowice – Dąbrowa Górni-
cza – Częstochowa, Katowice – Rybnik – Racibórz/Wodzisław 
Śląski – Chałupki, Katowice – Tychy – Bieruń – (Oświęcim), Ka-
towice – Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń, Katowice – Bytom – 
Tarnowskie Góry – Lubliniec, Katowice – (Kraków)
efekt: wzmocnienie znaczenia transportu kolejowego w syste-
mie transportu województwa, zwiększenie dostępności trans-
portowej wszystkich subregionów.

Węzeł Katowicki w programie budowy i uruchomienia 
przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce
Plany modernizacji i rozbudowy linii CMK 
W 2009 r. rozpoczęły się prace nad studium obejmującym dosto-
sowanie CMK do parametrów linii dużych prędkości [8]. Podzielono 
je na cztery zadania: 

 � zadanie 1: odcinek Grodzisk Maz. – Zawiercie (obecna linia 
CMK);

 � zadanie 2: odcinek od CMK do Katowic;
 � zadanie 3: odcinek od CMK do Krakowa;
 � zadanie 4: odcinki od Katowic do granicy (do Zebrzydowic i do 
Zwardonia).
W 2010 r. sfinalizowano etap rekomendacji najkorzystniejszych 

(po analizie kosztów i korzyści) rozwiązań. Zarząd PKP PLK S.A. 
uchwałami przyjął następujące rekomendacje przedstawione przez 
wykonawcę studium dla linii CMK (rys. 3)

 � dla zadania 1: odcinek Grodzisk – Zawiercie (linia CMK): moder-
nizacja do 300 km/h, w tym zmiana systemu zasilania na 25 kV 
prądu przemiennego;

 � dla zadań 2 i 3: odcinek od CMK do Katowic i Krakowa: 
 – budowa nowej linii odgałęziającej się od linii CMK na połu-

dnie od miejscowości Psary (Nakło) o prędkości maks. 300 
km/h; ;

 – dalej, w okolicach Olkusza - Wolbromia, rozgałęzienie nowej 
linii do Katowic i Krakowa do prędkości 300 km/h;

 – docelowo budowa łącznicy na wschód od Olkusza, łączącej 
oba odgałęzienia, aby stworzyć połączenie dużej prędkości 
Kraków – Katowice;

 � dla zadania 4: odcinki od Katowic do granicy (do Zebrzydowic 
i do Zwardonia):

 – modernizacja istniejących linii do 160 km/h;
 – projekt budowy nowej linii z Katowic do Ostrawy o prędkości 

maks. 300 km/h (miał być w przyszłości przedmiotem umów 
międzynarodowych pomiędzy Polską a Republiką Czeską).

Wydłużenie linii CMK w kierunku południowym i budowa linii 
dużej prędkości są zgodne z dokumentem Kierunek Śląskie 3.0 
Program Rozwoju Wewnętrznego Województwa Śląskiego[2].

Rys. 3. Schemat linii CMK i rekomendacje inwestycji w ramach prac stu-
dialnych wykonanych w ramach programu kolei dużych prędkości w Pol-
sce , opr. T. Bużałek.
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Pomimo przyjęcia w roku 2010 tych wariantów do dalszych 
uszczegółowiających studiów prac nie kontynuowano. Obecnie 
trwa przystosowanie istniejącego odcinka linii CMK do prędkości 
200 km/godz. z możliwością jej zwiększenia do 220 – 230 km/
godz. 

Schemat linii CMK z podziałem na zadania i parametry dla nich 
rekomendowane w studium są przedstawione na rysunku 3.

Centralna Magistrala Kolejowa wraz linią Warszawa – Łódź – Po-
znań/Wrocław z przedłużeniami do Berlina i Pragi tworzyć powinny 
spójny system kolei dużych prędkości. Jako optymalny wariant po-
łączenia tych dwóch linii między Łodzią a Opocznem przyjęto mo-
dernizację linii nr 25 do prędkości 160 km/godz. i budowę łącznicy 
pomiędzy tą linią a CMK. 

Wykorzystanie nowej linii dużej prędkości Katowice – Ostrawa 
i przedłużenie linii CMK od Nakła do Katowic i Krakowa 
W ramach prac studialnych analizowana była możliwość wykorzy-
stania linii dużych prędkości do przewozów:

 � międzynarodowych i krajowych 
 � regionalnych ekspresowych 
 � towarowych
Wykorzystanie nowych linii do przewozów o charakterze regio-

nalnym [5,1] jest możliwe w warunkach, gdy zdolność przepustowa 
nowych linii będzie umożliwiała wprowadzenie do ruchu pociągów 
o niższych prędkościach. Przy założeniu, że prędkości maksymalne 
pociągów dużej prędkości będą wynosić od 300 do 350 km/h, dla 
pociągów regionalnych prędkości maksymalne powinny wynosić co 
najmniej 160 - 200 km/h. 

Stosowane na świecie modele w zakresie wykorzystania linii 
dużych prędkości do obsługi regionów są następujące:

 � Budowa stacji bezpośrednio na linii w mniejszych miastach, 
w ich okolicy lub przy dużych węzłach komunikacyjnych 
(drogowych)

 � Uruchomienie odrębnej kategorii pociągów dużej prędkości do 
obsługi mniejszych stacji 

 � Wydłużenie relacji pociągów dużej prędkości poza linie dużej 
prędkości i włączenie do systemu mniejszych miast 

 � Wykorzystanie odcinków linii dużej prędkości o dostatecznej 
zdolności przepustowej do ruchu pociągów regionalnych (a na-
wet aglomeracyjnych) o charakterze ekspresów regionalnych
Rozważana koncepcja wprowadzenia pociągów regionalnych 

polega na wykorzystaniu odcinków linii dużych prędkości wycho-
dzących z dużych aglomeracji dla relacji regionalnych. Po przebyciu 
50 - 100 km pociągi te opuszczałyby linie dużych prędkości i dalej 
korzystały z istniejących linii konwencjonalnych. W ten sposób zna-
cząco poprawiłaby się obsługa miejscowości oddalonych od aglo-
meracji dla których czasy dojazdu są obecnie bardzo długie, rzędu 
60 minut a w niektórych przypadkach nawet więcej. 

Dla tej koncepcji przeanalizowane zostały możliwości wykorzy-
stania nowych linii:

 � nowej linii Katowice - Ostrawa. 
 � przedłużenie linii CMK w kierunku Katowic i Krakowa 

Oś transportowa: linia dużej prędkości Katowice – Ostrawa
Budowa nowego połączenia z Katowic do Ostrawy, przebiegającego 
przez gęsto zaludnione tereny umożliwiłaby utworzenie nowej sieci 
szybkich połączeń miast leżących w południowej części wojewódz-
twa śląskiego, o relatywnie słabej obsłudze transportem szyno-
wym. Charakterystyczne dla obszaru są niskie prędkości handlowe 
i występowanie dużych ośrodków pozbawionych obsługi kolejowej, 

na czele z Jastrzębiem Zdrój – najbardziej ludnym miastem w Pol-
sce pozbawionym kolei pasażerskiej.

Linia wg studium wykonalności wychodziłaby z dworca głównego 
Katowice w kierunku zachodnim i kierowała by się na południowy-
-zachód, mijała od zachodniej strony stację Ligota, a następnie 
prowadziła łukiem w kierunku południowym (rys. 4). Linia prze-
chodziłaby wzdłuż granicy między Mikołowem a Tychami po czym 
skręcała na południowy – zachód, aby Żory ominąć od strony pół-
nocnej i dalej w kierunku Ostrawy prowadzić w korytarzu zbliżonym 
do autostrady A1. 

Linia o długości (do granicy kraju) 62 km zaplanowana została 
jako linia dużej prędkości, eksploatowana do prędkości 300 km/h. 
Uzyskanie takiej prędkości możliwe jest dzięki przebiegowi poza 
zwartymi obszarami zabudowanymi. Próba wytrasowania linii przez 
struktury miejskie wymagałoby głębokiej modernizacji przejść kolei 
przez struktury zurbanizowane, co wiązałoby się albo z budową 
długich tuneli miejskich, albo z potężnymi wyburzeniami. Zapew-
nienie dostępności do linii dla miejscowości znajdujących się w po-
bliżu najłatwiej uzyskać poprzez systemowe tworzenie włączeń 
w istniejącą, gęstą sieć kolejową spinającą poszczególne miasta 
przy jej modernizacji i ewentualnym uzupełnieniu. W ten sposób 
zapewniona zostaje wysoka dostępność do kolei ze struktur zurba-
nizowanych i jednocześnie możliwe jest zdyskontowanie wysokiej 
prędkości eksploatacyjnej na linii głównej.

W modelu obsługi przyjęto, że pociągi dalekobieżne Katowice 
– Ostrawa (w tym dalsze relacje) kursowałyby główną linią bez za-
trzymania. Możliwe byłoby jednak także kierowanie przynajmniej 
części tych pociągów poprzez by-pasy do stacji w Rybniku i Jastrzę-
biu w zależności od potrzeb przewozowych.

Do obsługi miast leżących wzdłuż linii służyłby system ekspre-
sów regionalnych. Na początkowym odcinku od Katowic do rejonu 
Żor pociągi te również jechałyby linią dużych prędkości wyjeżdża-

Rys. 4. System połączeń regionalnych i ponadregionalnych proponowa-
nych w oparciu o linię Katowice – Ostrawa. Opr. T. Bużałek.
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jąc w ten sposób ze strefy obsługiwanej przez połączenia lokalne. 
W rejonie Żor wykonane zostałyby łącznice do linii Żory – Rybnik, 
którymi pociągi zjeżdżałyby na linie konwencjonalne. Założono dla 
nich następujące trasy:

 � (Katowice) – Rybnik – Racibórz 
 � (Katowice) – Żory – Chybie – Cieszyn/Czeski Cieszyn,
Dla kolejnych linii przyjęto model obsługi obustronnych ciążeń 

– po obsłużeniu Rybnika, Radlina i Wodzisławia Śląskiego pocią-
gi wracałyby łącznicą wybudowaną na południe od Wodzisławia 
i kontynuowały trasę do Ostrawy. Wariant tej linii mógłby również 
zawracać przez Jastrzębie Zdrój do Żor zapewniając skomunikowa-
nie pomiędzy poszczególnymi miastami subregionu.

Ostatnie z proponowanych połączeń korzystałoby z łącznicy na 
zmodernizowaną linię Boguszowice – Jastrzębie Zdrój, obsługiwało 
Jastrzębie Zdrój (przebieg przez miasto do ustalenia), a następnie 
łącznicą na południowy zachód od miasta wracało na linię główną 
łącząc Jastrzębie Zdrój z Ostrawą.

Pozwoliłoby to na przywrócenie połączeń kolejowych do Jastrzę-
bia Zdroju, a także znaczne skrócenie czasu przejazdu do takich 
miast jak Rybnik, Racibórz, Żory. Możliwe byłoby także wytrasowa-
nie nowych, szybkich połączeń Cieszyna z Katowicami. Niektóre 
połączenia mogą być przedłużone do Krakowa.

Istnieje także możliwość wykorzystania nowej linii dla prowadze-
nia szybkich pociągów towarowych  od linii nr 131 (Śląsk – Porty) 

poprzez system łącznic umożliwiających ominięcie stacji Katowice 
(część z nich obecnie istnieje) i dalej do stacji Bohumin po stronie 
czeskiej. Umożliwiłoby to znaczną redukcję czasu przejazdu (na-
wet do 30 minut)  np. dla pociągów kontenerowych międzynaro-
dowych i ominięcie przez nie obszarów miejskich o dużym stopniu 
urbanizacji.

Oś transportowa: przedłużenie linii CMK
Przedłużenie linii CMK zaplanowane zostało w terenie słabiej zur-
banizowanym niż linia Katowice – Ostrawa, inny byłby więc charak-
ter wykorzystania linii. Linia zaplanowana została jako przedłuże-
nie istniejącej linii CMK od miejscowości Nakło. Projektowana była 
dla prędkości 300 km/h, która pozwala na uzyskanie czasu prze-
jazdu z Katowic i Krakowa do Warszawy i Łodzi poniżej 90 minut.

Od węzła w Nakle linia prowadziłaby na południe do okolic Wol-
bromia, gdzie następowałoby rozgałęzienie na kierunek krakowski 
(przez Zabierzów) i katowicki w przebiegu luźno zbliżonym do prze-
biegu linii Kielce – Jaworzno-Szczakowa (rys. 5). Gałęzie katowicka 
i krakowska byłyby przy tym połączone łącznicą, co umożliwiłoby 
trasowanie pociągów dalekobieżnych we wszystkich relacjach – 
nie tylko z Warszawy do Krakowa i Katowic, ale też pomiędzy Ka-
towicami a Krakowem. Tym samym zostałby spełniony ważny po-
stulat segregacji i specjalizacji przeciążonego korytarza Katowice 
– Kraków. Pociągi dalekobieżne z Krakowa do Katowic korzystałyby 

Rys. 5. System połączeń regionalnych i ponadregionalnych proponowanych w oparciu o linię Katowice – Kraków/Nakło (CMK). Opr. T. Bużałek.
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z nowej linii magistralnej, oferującej czas podró-
ży 30 minut - o połowę krótszy niż starą linia po 
modernizacji. Pociągi regionalne w tym ekspresy 
regionalne a także pociągi towarowe kursowały-
by linią przez Trzebinię. Co istotne, taki przebieg 
umożliwiałby trasowanie połączeń międzynaro-
dowych z Krakowa do Czech przez Katowice, 
a więc trasą o zdecydowanie wyższym potencja-
le ludnościowym niż trasa przez Oświęcim.

Dla nowej linii zaplanowano jedną stację 
w rejonie Olkusza, zlokalizowaną na rozjeździe 
linii z Katowic do Warszawy i Krakowa. Ponadto 
zaplanować należy łącznice do linii istniejących 
w Jaworznie-Szczakowej, Olkuszu i Wolbromiu. 
Linia mogłaby zostać wykorzystana do urucho-
mienia ekspresów międzyregionalnych łączą-
cych Katowice z Kielcami i Krakowem, a także 
Częstochowy z Krakowem, częściowo korzysta-
jących z linii konwencjonalnych, a częściowo – 
omijających niektóre odcinki linią szybką dla 
skrócenia czasu przejazdu.

Katowice w transeuropejskiej sieci 
transportowej
Rola sieci TEN-T
Idea transeuropejskiej sieci transportowej pole-
ga na koordynacji inwestycji infrastrukturalnych 
w celu utworzenia spójnej sieci połączeń drogo-
wych, kolejowych, transportem wodnym i portów 
lotniczych w skali całego kontynentu.   

Transeuropejska sieć transportowa ma na 
celu wzmocnienie spójności społecznej, gospo-
darczej i terytorialnej Unii Europejskiej i przyczy-
nić się do tworzenia jednolitego europejskiego 
obszaru transportowego, który jest wydajny 
i zrównoważony, zwiększa korzyści dla użytkow-
ników i wspiera wzrost sprzyjający włączeniu 
społecznemu. Transeuropejska sieć transpor-
towa wykazuje europejską wartość dodaną po-
przez przyczynianie się do realizacji celów okre-
ślonych w następujących czterech kategoriach :

 � poprawy spójności regionalnej
 � wzrostu wydajności systemów transporto- 
wych

 � zrównoważonego rozwoju
 � zwiększenia korzyści dla użytkowników 
transportu 
Na rysunku 6 przedstawiona została cała 

sieć kompleksowa na terenie Polski. Jest ona 
stosunkowo gęsta na obszarze całego kraju 
i obejmuje wszystkie większe ośrodki miejskie. 

Przez Polskę wyznaczone zostały 2 z ośmiu 
korytarzy Transeuropejskiej Sieci Transportowej. 
Korytarz Baltic – Adriatyk składa się na terenie 
Polski z trzech głównych linii zbiegających się 
w Węźle Katowickim.

Rys. 6. Sieć kompleksowa TEN-T na terenie Polski. Opr. T. Bużałek na podstawie Rozp. UE 
1315/2013.

Rys. 7. Korytarze TEN-T na terenie Polski. Opr. T. Bużałek na podstawie Rozp. UE 1315/2013.



Systemy transportowe

11–12 /2019   43

Węzeł miejski sieci TEN-T – Katowice 
W Rozporządzeniu 1315/2013 przyjęta została 
definicja „węzeł miejski”. Oznacza ona obszar 
miejski, gdzie infrastruktura transportowa trans-
europejskiej sieci transportowej, jak na przykład 
porty, w tym terminale pasażerskie, porty lotni-
cze, stacje kolejowe, platformy logistyczne oraz 
terminale towarowe znajdujące się na obsza-
rach miejskich lub w ich okolicy, jest połączona 
z innymi częściami tej infrastruktury oraz z in-
frastrukturą do ruchu regionalnego i lokalnego;

Wytyczne zawarte w Rozporządzeniu okre-
ślają rozwój sieci kompleksowej w odniesieniu 
do węzłów miejskich, zgodnie z celami Unii do-
tyczącymi zrównoważonej mobilności miejskiej, 
ponieważ węzły te stanowią punkt wyjścia lub 
ostateczny cel podróży („last mile”) dla osób i to-
warów przemieszczających się w ramach trans-
europejskiej sieci transportowej oraz punkty 
transferu w obrębie poszczególnych rodzajów 
transportu lub pomiędzy nimi.

Sieć bazowa powinna obejmować strategicz-
nie najważniejsze węzły i połączenia transeuro-
pejskiej sieci transportowej zgodnie z potrzebami 
transportowymi. Powinna ona być multimodalna, 
tj. powinna obejmować wszystkie rodzaje trans-
portu i ich połączenia oraz odpowiednie systemy 
zarządzania ruchem i informacjami. 

Sieć bazowa wyznaczona jest zgodnie z me-
todyką obiektywnego planowania. Zgodnie z tą 
metodyką wyznaczono najważniejsze miejskie 
węzły, porty morskie i lotnicze oraz przejścia 
graniczne. Węzły te są – o ile jest to możliwe 
– połączone z połączeniami multimodalnymi, 
o ile są ekonomicznie opłacalne, ekologicznie 
zrównoważone i możliwe do wykonania do roku 
2030. Metodyka ta zapewnia połączenie wszyst-
kich państw członkowskich oraz włączenie głów-
nych węzłów do sieci bazowej.

W Polsce zostało wyznaczonych 8 wę -
złów sieci TEN-T (załącznik II Rozporządzenia 
1315/2013). Oprócz Katowic są to: Gdańsk, 
Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa, 
Wrocław.

W skład Węzła Katowickiego TEN-T wchodzą:
 � autostrady A1 i A4 oraz drogi szybkiego ruchu
 � główne linie kolejowe (rysunek 12)
 � port lotniczy Katowice w Pyrzowicach 
Struktura multimodalna Węzła Katowickiego 

TEN-T zawiera:
 – system dalekobieżnej i regionalnej komuni-
kacji autobusowej z dworcem autobusowym

 – system komunikacji miejskiej w skali metro-
polii (KZK GOP)

 – system komunikacji kolejowej dalekobieżnej, 
regionalnej i metropolitarnej

Rys. 8. Pasażerska i kompleksowa sieć TEN-T na terenie woj. Śląskiego. Opr. T. Bużałek na 
podstawie Rozp. UE 1315/2013.

Rys. 9. Linie korytarza Bałtyk – Adriatyk i sieć kompleksowa TEN-T na terenie woj. Śląskiego. 
Opr. T. Bużałek na podstawie Rozp. UE 1315/2013.
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Koncepcja rozwoju połączeń kolejowych 
Katowic w długookresowej perspektywie
Linie dużych prędkości w krajowych 
połączeniach
Optymalnym układem linii dużych prędkości 
w Polsce jest system dwóch linii, będący wyni-
kiem studiów i analiz wynikających z planowania 
sieci TEN-T w Polsce [8, 9, 14] oraz Koncepcji za-
gospodarowania przestrzennego kraju 2030[12].

 � Gdańsk – Warszawa – Katowice – Ostrawa, 
przy czym budowy wymagają odcinki:
 – Warszawa – Gdańsk
 – przedłużenie linii CMK od miejscowości 

Nakło w kierunku Olkusza i jej rozgałęzie-
nie do Krakowa i Katowic

 – Katowice – Ostrawa
 � Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław z prze-

dłużeniami do Berlina i Pragi.
Obie linie tworzyłyby ogólnokrajowy system 

z efektem synergii dla całego kraju. 

Tab. 5. Prognozowane czasy podróży z Katowic do 
większych miast w Polsce w perspektywie 2030+
Miasta węzły sieci 

TEN-T Miasta wojewódzkie Inne miasta

Miasto
Cz

as
 

prz
eja

zd
u

Miasto

Cz
as

 
prz

eja
zd

u

Miasto

Cz
as

 
prz

eja
zd

u

Warszawa 1.30 Opole 1.30 Częstochowa 1.00

Łódź 2.30/ 
1.30* Zielona Góra 4.10 Bielsko Biała 0.50

Kraków 0.30 Gorzów Wlkp. 4.00 Radom 2.00
Wrocław 2.10 Bydgoszcz 2.20 Jelenia Góra 3.30
Poznań 2.30 Toruń 2.00 Koszalin 5.40
Gdańsk 3.00 Olsztyn 4.00
Szczecin 4.30 Białystok 3.10

Lublin 3.10
Rzeszów 2.30
Kielce 1.30

* przez linię CMK
Źródło: Opracowanie własne

Tab. 6. Prognozowane możliwe czasy podróży z Katowic 
do większych miast (węzłów sieci TEN-T) za granicą 
w perspektywie 2030+

Miasto Czas przejazdu Uwagi
Ostrawa 0.30
Praga 2.30 Przez Brno
Bratysława 2.30
Wiedeń 2.30
Budapeszt 4.00
Berlin 3.30 Przez Poznań
Źródło: Opracowanie własne

Rys. 10. Sieć linii dużych prędkości w Polsce w perspektywie 2030+. Opr. własne.

Rys. 11. Izochrony dla czasów przejazdy z Katowic do większych miast Polski w perspektywie 
2030+. Opr. T. Bużałek.
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Pozycja Węzła Katowickiego byłaby kluczowa w tym systemie 
a czasy przejazdu z Katowic do większości regionów w Polsce ule-
głyby radykalnemu skróceniu (rysunek 11 i tabela 5).

Połączenia międzynarodowe
Budowa linii dużych prędkości w Polsce umożliwiłaby radykalne 
skrócenie czasów przejazdu z Katowic do głównych miast w kra-
jach sąsiednich. W szczególności dotyczyłoby podróży do Czech, 
Słowacji, Węgier i Austrii ale w wyniku budowy/modernizacji linii 
Rail Baltica z Warszawy do krajów bałtyckich także do Wilna, Rygi 
i Tallina oraz do Berlina po wybudowaniu linii dużej prędkości 
z Warszawy przez Łódź i Poznań (tabela 6).

Połączenia regionalne
Obecnie obsługiwane połączenia regionalne cechuje stosunkowo 
niska prędkość handlowa. Modernizacja linii pozwoliłaby na popra-
wę parametrów eksploatacyjnych poszczególnych tras. Jednocze-
śnie jednak w modelu docelowym konieczne wydaje się stworzenie 
systemu połączeń o różnej hierarchii, w którym miejscowości poło-
żone najbliżej obsługiwałyby pociągi lokalne, zatrzymujące się na 
wszystkich stacjach, zaś miasta bardziej oddalone, wymagające 
dłuższego przejazdu obsługiwane byłyby pociągami przyspieszo-
nymi. Taki model pozwalałby na znaczące zwiększenie zasięgu ob-
sługi przez kolej. Najszybsze z ekspresów regionalnych na swoich 
trasach korzystać mogłyby z linii dużych prędkości poruszając się 
z prędkościami rzędu 160-200 km/h. Zakładać należy utrzyma-
nie wszystkich istniejących relacji połączeń, a także uruchomienie 
dodatkowych, jak np. linii do portu lotniczego czy linii obsługującej 
Jastrzębie Zdrój. Docelowo należy dążyć do zwiększenia liczby kur-
sów i wprowadzenia równoodstępowych rozkładów jazdy.

Układ połączeń regionalnych i aglomeracyjnych ma charakter 
dośrodkowy – większość połączeń prowadzi do lub z Katowic, przy 
czym coraz częściej połączenia parowane są w taki sposób, aby 
Katowice nie stanowiły stacji końcowej, a przelotową. Pozwala to 
na zmniejszenie niepotrzebnej pracy manewrowej i rozszerza za-
kres miejsc, do których pasażer może dotrze bez przesiadki.

Uwagi i wnioski końcowe
Skuteczne włączenie Katowickiego Węzła Kolejowego w Transeuro-
pejską Sieć Transportową jest historyczną szansą na rozwój całego 
regionu śląsko-dąbrowskiego poprzez wysokiej jakości powiązania 
transportowe z innymi regionami w Polsce i w Europie. Prowadzone 
obecnie inwestycje transportowe w Polsce umożliwią odbudowę 
połączeń kolejowych Katowic i regionu a nawet w wielu przypad-
kach poprawę czasów przejazdu na głównych relacjach. Docelo-
wym rozwiązaniem jest jednak budowa linii dużych prędkości do 
prędkości 300 – 350 km/h, które w radykalny sposób zmienią do-
stępność transportową regionu nie tylko w skali krajowej i między-
narodowej. Linie dużej prędkości można też wykorzystać w regionie 
do budowy systemu szybkich regionalnych połączeń okresowych, 
które znacznie poszerzą strefy dostępności dla mniejszych miast 
regionu na trzech poziomach:

 � wzajemne pomiędzy mniejszymi miastami
 � do stolicy regionu
 � do innych regionów w kraju i za granicą poprzez Katowicki Wę-

zeł TEN-T ale także w wielu przypadkach w sposób bezpośredni. 
Dotychczasowe plany regionalne w zakresie rozwoju po-

łączeń transportowych oraz projekty linii dużych prędkości 
w ramach sieci TEN-T spełniają wymagania dla rozwoju regionu 
śląsko-dąbrowskiego.

Tab. 7. Porównanie systemu Węzła Miejskiego TEN-T Katowice i koncepcji 
scentralizowanego systemu kolejowego opartego na Centralnym Portcie 
Komunikacyjnym  (tzw. „szprychy”)

System Węzła Miejskiego TEN-T 
Katowice

System kolejowy Centralnego Portu 
Komunikacyjnego  (tzw. „szprychy”)

Integruje system transportowy Śląska 
wokół stolicy województwa jako hubu 
Transeuropejskiej Sieci Transportowej

Koncepcja jest ukierunkowana na za-
pewnienie dojazdów do planowanego 
portu lotniczego pod Warszawą

System oparty jest na międzynarodowej 
linii dużej prędkości północ – południe: 
Warszawa – Katowice – Ostrawa, krzy-
żującej się w Katowicach z linią konwen-
cjonalną TEN-T w osi wschód – zachód   

Koncepcja zakłada budowę nowego 
węzła na wschodnim pograniczu Woje-
wództwa Śląskiego i faktycznie ograni-
czenie roli integracyjnej Węzła TEN-T 
Katowice 

Wszystkie pociągi międzynarodowe 
przejeżdżają przez Katowice jako 
główny węzeł przesiadkowy efektywnie 
powiązany z systemem kolei metropoli-
tarnej i aglomeracyjnej (oraz przez inne 
miasta regionu leżącej na ich trasie)

Koncepcja zakłada potencjalne przejaz-
dy tylko wybranych pociągów między-
narodowych przez Katowice a główną 
trasą międzynarodową ma być linia 
częściowo nowa a częściowo zmoder-
nizowana przebiegająca na wschodnim 
pograniczu Województwa Śląskiego

Linia dużej prędkości Katowice – Ostra-
wa jako główna magistrala o wysokich 
parametrach w osi północ - południe 
porządkuje układ transportowy Śląska 

Koncepcja nie przewiduje budowy takiej 
linii 

Linia dużej prędkości Katowice – Ostra-
wa umożliwia wykorzystanie jej dla 
ekspresowych pociągów regionalnych 
skracających znacznie czas podróży z 
miast południowego Śląska do Katowic 

Koncepcja nie przewiduje budowy takiej 
linii

Linia dużej prędkości Katowice – Ostra-
wa umożliwia wykorzystanie jej dla mię-
dzynarodowych ekspresowych pocią-
gów towarowych na południe Europy z 
pominięciem Węzła Katowickiego 

Koncepcja nie przewiduje budowy takiej 
linii

Dla linii dużych prędkości przez Węzeł 
Katowicki wykonane zostały już studia 
wykonalności sfinansowane ze środków 
unijnych, co wpływa na możliwość szyb-
kiej realizacji projektu

Dla koncepcji nie ma żadnych studiów 
wykonalności ani też analiz ruchowych i 
ekonomicznych oraz zagospodarowania 
przestrzennego kraju i regionów. Sama 
koncepcja jest niezgodna z Koncep-
cją Zagospodarowania Kraju 20230 i 
Strategią Odpowiedzialnego Rozwoju z 
2016 r.

Projekt przeszedł konsultacje społecz-
ne, jest ujęty w dokumentach strategicz-
nych regionu oraz w unijnych (Rozp. UE 
1315/2013)  

Koncepcja nie jest ujęta w strategicz-
nych dokumentach Katowic i Wojewódz-
twa Śląskiego i uzyskała generalnie 
negatywną opinię w konsultacjach spo-
łecznych w regionie.

Dotychczas opracowany system Węzła 
Miejskiego TEN-T Katowice spełnia za-
sadnicze cele koncepcji by-passa „szpry-
chy” (dojazd do Warszawy poprzez wę-
zeł CPK) z zachowaniem korzyści dla 
regionu oraz przy lepszych przejazdu w 
relacjach międzynarodowych 

Koncepcja przynosi straty dla Katowic i 
regionu powodując jego dezintegrację i 
zahamowanie planów rozwojowych 

Międzynarodowy Port Lotniczy Katowi-
ce w Pyrzowicach jest podstawowym 
elementem Węzła Miejskiego TEN-T 
Katowice

W tej koncepcji Międzynarodowy Port 
Lotniczy Katowice w Pyrzowicach nie 
występuje jako jej element i istnieją oba-
wy, że może być marginalizowany

System ten spełnia podstawową rolę 
transportu jaką jest integracja węzłów w 
regionach 

System ten nie spełnia podstawowej roli 
transportu jaką jest integracja węzłów w 
regionach

Źródło: opr. własne
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Problemy pojawiają się w ocenie oddziaływania znajdującego 
się w fazie koncepcyjnej projektu zmiany systemu transportowego 
w Polsce w kierunku jego centralizacji i podporządkowania dowozo-
wi pasażerów do nowego portu lotniczego planowanego do budowy 
pod Warszawą (CPK). 

W tabeli 7 zestawione zostały podstawowe różnice i rozbieżno-
ści między wypełnieniem celów strategicznych dla regionu śląsko-
-dąbrowskiego przyjętych dla systemu Katowickiego Węzła TEN-T 
oraz całej sieci TEN-T (Rozporz. UE 1315/2013) a  założeniami 
systemu scentralizowanego węzła CPK.
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Katowice Railway TEN-T  
node - historical conditions and development perspectives

The article analyses the development of the Katowice Railway 
Node as part of the Trans-European Transport Network (TEN-T). In 
accordance with EU Regulation 1315/2013, Katowice is one of the 
8 urban nodes of the TEN-T network forming the backbone of the 
railway system in Poland. The national system is an important part 
of the European railway system due to the large Polish demographic 
and economic potential but also because of the special location 
of Poland at the intersection of major European transport routes. 
The urban node system of the TEN-T network reflects the system of 
socio-economic links between regions, but it is also a catalyst for the 
further development of transport systems, especially in the face of 
shaping new economic connections on a global scale. The key to 
achieving the goals of the TEN-T network are activities towards build-
ing a functionally optimal structure of these nodes, including the 
Katowice Node, as integrators of the internal regions they service. 
In the assumptions of the TEN-T concept, local communities, thanks 
to TEN-T nodes, are to gain access to the modern transport network 
and discount it for regional development. 

Keywords: transport, transportation, railway, region development, Ka-
towice node.


