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Analiza symulacyjna wielkości przewozów  
dla kolei dużych prędkości w Polsce
W artykule przedstawiono metodykę prognozowania przewozów 
pasażerskich zastosowana dla systemu kolei dużych prędkości 
w Polsce i w relacjach międzynarodowych do Berlina i Pragi. Ana-
lizy te są podstawą do porównaniu spodziewanych kosztów i ko-
rzyści. Korzyści w inwestycjach transportowych wynikają przede 
wszystkim z przychodów z działalności przewozowej. Przyjęta me-
todyka i wybór narzędzi dla prognoz przewozowych mają kluczo-
we znaczenie dla oceny efektywności inwestycji i możliwości jej 
sfinansowania ze środków unijnych. Na potrzeby analiz wykonany 
został schematyczny model uwzględniający miasta, w których 
przewidziano zatrzymywanie się pociągów dużej prędkości na 
liniach dużej prędkości oraz uwzględniono obszary ciążeń, z któ-
rych możliwym będzie podróżowanie tymi pociągami poprzez ła-
twy dojazd do tych linii. Wykonane analizy wykazały efektywność 
planowanych inwestycji wynikającą z prognozowania dostatecz-
nie dużej ilości pasażerów mogących skorzystać z nowej jakości 
usługi przewozowej.

Podejmowanie decyzji o dużych inwestycjach infrastrukturalnych 
wymaga wszechstronnych analiz ekonomicznych. Analizy te opie-
rają się na porównaniu spodziewanych kosztów i korzyści. Korzyści 
w inwestycjach transportowych wynikają przede wszystkim z przy-
chodów z działalności przewozowej. Aby je oszacować, niezbędne 
jest sporządzenie wiarygodnych prognoz ruchu. Przyjęta metodyka 
i wybór narzędzi dla prognoz przewozowych mają kluczowe znacze-
nie dla oceny efektywności inwestycji i możliwości jej sfinansowania 
ze środków unijnych. Odpowiednia liczba pasażerów jest warun-
kiem sine qua non powodzenia danego zamierzenia. W całym tym 
procesie analizy popytu są podstawowym czynnikiem determinują-
cym celowość inwestycji [4].

Specyfika systemu kolei dużych prędkości w Polsce
System kolei dużych prędkości w Polsce, wg przyjętych studiów 
wykonalności, opiera się na wykorzystaniu linii dużych prędkości 
oraz linii konwencjonalnych, które po modernizacji będą tworzyć 
spójny system przewozów dalekobieżnych dla całego kraju. System 
ten obejmie większość dużych miast i regionów w Polsce liczących 
ponad 15 mln mieszkańców.

Drugą cechą tego systemu jest jego włączenie w sieć międzyna-
rodową poprzez linie dużej prędkości z Polski do Republiki Czeskiej 
i Niemiec oraz krajów nadbałtyckich [7].

Trzecią cechą są przyjęte założenia w zakresie spodziewanych 
czasów przejazdu pomiędzy głównymi miastami i regionami. Jednym 
z najważniejszych elementów determinujących wielkość przewozów 
pasażerskich jest bowiem czas podróży po realizacji inwestycji. 

Założenia projektowe dla linii dużych prędkości wynikają z przy-
jętych ramowych wymagań w zakresie czasów przejazdu pomiędzy 
regionami Polski, które mają zapewnić ich dobrą dostępność trans-
portową, a dla przewoźnika – wysoką efektywność ekonomiczną 
systemu przewozowego. 

Ogólnie przyjęte zasady w zakresie warunków konkurencyjności 
kolei i możliwości generowania nowego popytu na przewozy zesta-

wiono w tabeli 1. Na podstawie tych założeń przyjęto wymagania 
w zakresie optymalnych czasów podróży w Polsce (tabela 2). 

Dostępność aglomeracji z Warszawy przy czasie przejazdu po-
ciągiem ok. 1 godz. 30 minut jest przedstawiona na rysunku 1. 
Relacje dla aglomeracji z zachodniej, wschodniej i południowej 
Polski o czasie przejazdu ok. 3 godz. przedstawiono na rysunku 2.

W rzeczywistych warunkach, do czasu podróży koleją doliczyć 
trzeba czas niezbędny na dojazd do dworca kolejowego znajdujące-
go się zazwyczaj w centrum miasta. W tym układzie kryterium, na 
podstawie którego pasażer podejmuje decyzje wynika z oceny cza-
su przejazdu w relacji drzwi–drzwi. Przy takim podejściu wzrasta 
konkurencyjność transportu drogowego w stosunku do transportu 
kolejowego i rośnie nacisk na zwiększanie prędkości handlowej 
pociągów powyżej 200 km/h, co wymaga eksploatacji linii o pręd-
kościach maksymalnych rzędu 300 km/h.

Metodyka prognoz
W analizach prognostycznych dla systemu kolei dużych prędkości 
w Polsce należy przyjąć założenie, że system ten będzie obejmował 
układy wielostronnych połączeń pomiędzy miastami w Polsce. 

Tab. 1. Czas podróży a efekty społeczno-gospodarcze i konkurencyjność kolei
Czas 

przejazdu
Efekty  

społeczno-gospodarcze
Wielkość przewozów,  

konkurencyjność kolei
Do ok.  
1,5 godz.

Tworzy się międzyaglo-
meracyjny rynek pracy 
i usług generujący wzrost 
gospodarczy

Stosunkowo równomierne obciążenie 
pociągów przez cały dzień – moż-
liwe podróże biznesowe w różnych 
porach dnia. Pojawia się zjawisko 
codziennych lub prawie codziennych 
dojazdów do pracy bez konieczności 
porzucania miejsca zamieszkania 
na stałe.
Bardzo wysoka konkurencyjność 
kolei, w niektórych relacjach 
bezkonkurencyjna.

1,5 – ok.  
3 godz.

Tworzą się aktywne 
wielostronne powiązania 
gospodarcze

Możliwe podróże one-day-trip, 
szczególnie cenione w podróżach 
biznesowych.
Wysoka konkurencyjność kolei.

Powyżej  
3 godz.

W zależności od relacji 
powiązań gospodarczych 
i społecznych, tworzą się 
przyjazne warunki dla 
zacieśnienia powiązań 
społeczno-gospodarczych

Wraz ze wzrostem czasu powyżej 
3 godz. spada możliwość popytu 
generowanego i maleje konkurencyj-
ność kolei.

Tab. 2. Podstawowe założenia dla czasów przejazdu pomiędzy regionami Polski
Relacje Czas przejazdu

Z Warszawy do największych miast Polski w promieniu 
300 km (m.in. Poznań, Wrocław, Kraków, Katowice, 
Łódź, Lublin, Białystok) 

Ok. 1 godz. 
30 min lub mniej

Z miast zachodniej do miast wschodniej Polski (m.in. 
Poznań–Lublin/Białystok, Wrocław–Białystok/Lublin, 
Poznań–Kraków)

Ok. 3 godz.  
lub mniej

Z Warszawy do miast w województwach przygranicznych 
(m.in. Szczecin, Zielona Góra, Jelenia Góra, Zgorzelec, 
Zakopane, Rzeszów, Olsztyn, Gdańsk)

Ok. 3–4 godz.  
lub mniej
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Rys. 1. Dostępność aglomeracji z Warszawy po realizacji systemu kolei 
dużych prędkości w Polsce

Rys. 2. Wybrane relacje pomiędzy miastami w Polsce o czasie przejazdu 
ok. 3 godz.

Rys. 3. Schemat modelu podaży
Źródło: opracowanie własne.

Aby wyznaczyć potencjalne wielkości potoków pasażerskich w ob-
szarze ciążenia projektu linii dużych prędkości, opracowano model 
transportowy obszaru wpływu inwestycji. Model ten został wykona-
ny przy wykorzystaniu narzędzia symulacyjnego PTV Visum, który 
stanowił narzędzie pozwalające określić wielkość ruchu przejętego 
przez koleje dużych prędkości. Analiza przemieszczeń została wyko-
nana, poza pasażerami kolei, dla osób podróżujących autobusami 
zamiejskimi, pojazdami komunikacji indywidualnej oraz transpor-
tem lotniczym (jedynie dla połączeń bezpośrednich z Warszawy). 
Należy zwrócić uwagę, że analizy potoków pasażerskich w ruchu 
kolejowym nie można wykonywać w odosobnieniu od pozosta-
łych gałęzi transportu, zarówno zbiorowego, jak i indywidualnego, 
z uwagi na szereg zależności występujących pomiędzy nimi. Jednym 
z najistotniejszych parametrów mających wpływ na wielkość ruchu 
pasażerskiego jest podział zadań przewozowych, który określa pro-
centowy udział podróży poszczególnymi gałęziami transportu.

Model sieci
Sieć, która została poddana analizom 
obejmowała połączenia krajowe i mię-
dzynarodowe do Niemiec i Republiki Cze-
skiej. System przewozowy opierał się 
liniach dużej prędkości Warszawa–Łódź–
Poznań/Wrocław z przedłużeniami do Ber-
lina i Pragi, i Warszawa–Katowice/Kra-
ków, dla których wykonano już niezbędne 
studia wykonalności oraz liniach konwen-
cjonalnych, poddanych modernizacji.

Na potrzeby analiz wykonany został 
schematyczny model uwzględniający 
miasta, w których przewidziano zatrzy-
mywanie się pociągów dużej prędkości 
na liniach dużej prędkości oraz uwzględ-
niono obszary ciążeń, z których możliwym 
będzie podróżowanie tymi pociągami po-
przez łatwy dojazd do tych linii. Procesowi 
modelowania poddano połączenia między 
tymi miastami, poprzez odwzorowanie 

czasów przejazdu poszczególnych odcinków, a tym samym pręd-
kości podróży osiąganych na analizowanych ciągach komunikacyj-
nych. Każdy fragment sieci został opisany osobnym typem odcinka, 
dzięki czemu możliwe było przypisanie różnych kombinacji prędko-
ści dla poszczególnych środków transportu.

Potencjały ruchotwórcze
W proponowanym ujęciu zastosowano zmodyfikowany model, ba-
zujący na modelu czterostadiowym [6]. Modyfikacja była wyma-
gana z powodu braku właściwej bazy danych wejściowych (tzn. 
w warunkach krajowych do tej pory nie były prowadzone badania 
polegające na zebraniu informacji o zachowaniach komunika-
cyjnych mieszkańców w skali kraju). Wobec powyższego, w celu 
wyznaczenia potencjałów ruchotwórczych posłużono się wstępnie 
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metodą Vomberga [8]. Jest to metoda polegająca na wyznaczeniu 
liczby podróży odbywanych komunikacją indywidualną pomiędzy 
miastami jako funkcji odległości między miastami i liczby samo-
chodów zarejestrowanych w tych miastach oraz liczby ich miesz-
kańców. Należy podkreślić fakt, iż w proponowanym podejściu wy-
korzystanie metody Vomberga ma jedynie charakter wyjściowy, tzn. 
służy do uzyskania macierzy pierwotnej, która w dalszych fazach 
kalibracji modelu będzie ulegała zmianom w związku z wykorzysty-
waniem dostępnych źródeł danych. 

W metodzie Vomberga, potencjały ruchotwórcze można uzy-
skać poprzez sumowanie wierszy i kolumn tak uzyskanej więźby 
ruchu. Wielkości elementów więźby można wyznaczyć za pomocą 
zależności:

jiijij ZZKV (1) 
gdzie:
Vij – liczba podróży między analizowanymi miastami [podr./dobę]
Zi – iloczyn liczby samochodów zarejestrowanych w mieście i oraz 
liczby mieszkańców wyrażonej w tysiącach;
Zj – iloczyn liczby samochodów zarejestrowanych w mieście j oraz 
liczby mieszkańców wyrażonej w tysiącach;
Kij – odległość między analizowanymi miastami po odcinkach sche-
matycznej sieci [km].

Dla miast zlokalizowanych w obszarze analizy zebrano dane 
niezbędne do wyznaczenia potencjału ruchowego tj. liczbę miesz-
kańców oraz wskaźnik motoryzacji. Powyższe dane uzyskano dla 
polskich miast z Głównego Urzędu Statystycznego. Dane dla cze-
skich aglomeracji Pragi, Hradca Králové oraz Liberca w zakresie 
liczby mieszkańców i ich prognozy pochodzą z Czeskiego Urzędy 
Statystycznego [1], natomiast wskaźnik motoryzacji dla Pragi został 
pobrany z EUROSTATu [5]. Liczba samochodów na 1000 miesz-
kańców dla Liberca i Hradca Králové została przyjęta na średnim 
poziomie dla Czech w roczniku EUROSTAT. Liczba ludności dla Ber-
lina i jego strefy oddziaływania pobrano z Urzędu Statystycznego 
Berlina i Brandenburgii (statistik-berlin-brandenburg.de), natomiast 
wskaźnik motoryzacji również pochodzi z EUROSTATu.

Obszarami, które stanowią największy generator podróży, są 
Warszawa i aglomeracja śląska. Pozostałe polskie miasta charak-
teryzują się istotnie mniejszą liczbą mieszkańców. Wartości dla 
Łodzi, Krakowa oraz Wrocławia są do siebie zbliżone i mieszczą 
się między 700 tys. a 1,2 mln mieszkańców. Najmniejszą wartość, 
zarówno w stanie istniejącym, jak i prognostycznym, wykazuje Zgo-
rzelec. Największą wartością wskaźnika motoryzacji charakteryzuje 
się Warszawa oraz Poznań. Wśród polskich miast dużą wartość 
powyższego wskaźnika wykazują również Wrocław, Kraków oraz 
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Rys. 4. Rozkład długości podróży opracowany dla potrzeb budowy modelu 
transportowego [km]
Źródło: oprac. własne.

Rys. 5. Podróż komunikacją indywidualną i zbiorową z wyszczególnieniem 
czasów poszczególnych przemieszczeń [9]

Kalisz. Najmniejszą liczbę samochodów w przeliczeniu na 1000 
mieszkańców odnotowano w Łodzi oraz w Zgorzelcu. Wartym uwagi 
jest wskaźnik motoryzacji obserwowany w Berlinie, który kształtuje 
się na poziomie 320 pojazdów/1000 mieszkańców w 2015 r. 

Wykorzystując macierz odległości, wyznaczoną na zbudowanej 
sieci odcinków oraz wymienione powyżej wzory, otrzymano poten-
cjały ruchotwórcze określające wielkość ruchu pomiędzy poszcze-
gólnymi rejonami. Mając jednak świadomość małej liczby zmien-
nych uwzględnianych w metodzie Vomberga przy konstruowaniu 
stosownej macierzy źródło–cel każdego środka transportu, wyko-
nana została odpowiednia kalibracja danych z wykorzystaniem do-
stępnych materiałów. Należy jednak zaznaczyć, że rozkład długości 
podróży otrzymany na początku analiz został zachowany.

Podział modalny
Podział zadań przewozowych (podział modalny) analizowany był 
w oparciu o koszt uogólniony podróży, uwzględniający nie tylko czas 
podróży (poza samym czasem przejazdu, uwzględnia się czas do-
jazdu do przystanku/lotniska oraz czas odejścia), ale również kosz-
ty (takie jak choćby koszt biletu, paliwa). Aby można było wykorzy-
stać funkcje kosztu uogólnionego podróży w modelowaniu podziału 
zadań przewozowych, należy uwzględnić w analizie możliwe środki 
transportu: samochód osobowy, autobus, kolej konwencjonalną 
oraz samolot. Proponowane podejście uwzględnia uciążliwość cza-
su poszczególnych etapów podróży przez subiektywne oszacowanie 
rzeczywistego czasu podróży przez użytkownika. 

Aby wyodrębnić następujące po sobie etapy podróży każdym 
ze środków transportu, zdefiniowano przykładowe łańcuchy prze-
mieszczeń podróży realizowanych samochodem osobowym oraz 

transportem zbiorowym. Na poniższej ilustracji przedstawiono 
analizowane łańcuchy przemieszczeń dla przykładowej podróży 
źródło–cel (motywacja Dom–Praca).

W prowadzonych analizach przyjęto założenie o stabilności 
warunków podróżowania w sieci drogowej – opłaty za przejazd 
autostradami powodują, że rozkład ruchu pomiędzy odcinki płat-
ne i bezpłatne już się ustabilizował. Zatem w proponowanym po-
dejściu nie ma znaczenia wysokość opłat za przejazd autostrada-
mi (nie ma żadnych przesłanek, aby prognozować zmiany w ich 
wysokości). Jeżeli jednak uwzględniono by ten element kosztu, 
w każdym ze scenariuszy pojawiłaby się taka sama wartość, nie-
różnicująca wyniku końcowego.

Do procesu modelowania podziału zadań przewozowych wyko-
rzystany został logitowy model podziału zadań przewozowych. Okre-
ślono procentowe przejęcie ruchu przez koleje dużych prędkości 
dla wszystkich połączeń międzyrejonowych w oparciu o wyznaczo-
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ne koszty podróży zsumowane po odcinkach sieci komunikacyjnej. 
Wykorzystywana funkcja miała postać:

(2)
 

gdzie:
uKDP – procentowe przejęcie ruchu przez koleje dużych prędkości;
kKDP – koszt uogólniony podróży kolejami dużych prędkości;
ki – koszt uogólniony podróży danym środkiem transportu;
ai, ci – parametry modelu, zależne od środka transportu;
i – środek transportu: kolej, samochód osobowy, samolot, autobus.

Proces kalibracji parametrów w modelu podziału zadań przewo-
zowych polegał na takim ich doborze, aby w analizowanych kory-
tarzach transportowych zachowana była obecnie występująca pro-
porcja pomiędzy istniejącymi środkami transportu. W przypadku 
kolei dużych prędkości, zakłada się uwzględnienie ich udziału przy 
wykorzystaniu stopy elastyczności popytu oszacowanej w oparciu 
o doświadczenia z krajów Europy Zachodniej. Na rysunku 4 przed-
stawiono wybrany stopień dopasowania funkcji przejęcia pasaże-
rów z samochodów osobowych przez kolej dużych prędkości. 

Parametr kalibrujący wyniósł -1,4 dla pojazdów komunikacji in-
dywidualnej (przy R2=0,66), -0,7 dla kolei konwencjonalnej (przy 
R2=0,58), -0,6 dla autobusów zamiejskich (przy R2=0,69) oraz 
-0,16 dla transportu lotniczego (przy R2=0,72).

Do sumy ruchu przejętego przez KDP z innych środków transpor-
tu doliczono ruch wzbudzony, którego wygenerowanie zakłada się 
w związku z realizacją inwestycji. Jako podróże wzbudzone rozumie 
się dodatkowe podróże, które w sytuacji pierwotnej (bez inwestycji) 
nie występowały z powodu braku połączenia lub z powodu niesa-
tysfakcjonujących warunków podróży. Dodatkowy popyt będzie sty-
mulowany zmianami ruchliwości mieszkańców oraz przyjętą stopą 
elastyczności popytu, wynikającą z pojawienia się nowego, spraw-
nego połączenia. Wielkość ruchu wzbudzonego, związana jest 
więc z faktem pojawienia się nowej inwestycji i stanowi pochodną 
wielkości potoków przejętych przez linie obsługiwane przez pociągi 
dużej prędkości. Przyjęta wartość podróży wzbudzonych, stanowi 
10% ruchu przejętego i została uwzględniona w prognozowanych 
wartościach potoków pasażerskich. 

Rozkład ruchu na schematyczną sieć komunikacyjną
Rozkład ruchu na sieć zrealizowany został w programie PTV VISUM, 
w oparciu o przygotowany schemat sieci połączeń pomiędzy mia-
stami w obszarze analizy, a także wyznaczoną sumaryczną wiel-
kość popytu oraz o rozkład długości podróży otrzymany z dotychcza-
sowych analiz. Przygotowano osobne macierze dla każdego środka 

transportu (komunikacja indywidualna, kolej konwencjonalna, kolej 
dużych prędkości, autobusy zamiejskie oraz samolot), które wyko-
rzystano do przedstawienia sumarycznych potoków pasażerskich 
w poszczególnych relacjach w obszarze ciążenia projektu. Dodat-
kowo uwzględniono uruchomienie szybkich kolejowych połączeń 
międzyregionalnych. Linie te będą częściowo wykorzystywać pla-
nowane linie dużych prędkości, natomiast przejmą istotną część 
podróży w podróżach aglomeracyjnych oraz wojewódzkich. Koleje 
dużych prędkości natomiast obsługiwać będą przede wszystkim 
pasażerów poruszających się w połączeniach międzywojewódzkich 
oraz międzynarodowych.

Do kalibracji modelu na poszczególnych etapach wykorzystano 
dane ogólnodostępne z uwagi na brak wyników badań w skali kraju 
pozwalających określić układ i funkcję przemieszczeń w ruchu po-
nadaglomeracyjnym. Dla komunikacji indywidualnej były to wyniki 
Generalnego Pomiaru Ruchu 2010. Jako, że jako rok bazowy przyję-
to 2015, koniecznym było wykonanie prognozy Średniego Dobowe-
go Ruchu. Do tego celu wykorzystano metodę Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad, polegającą na uwzględnieniu wskaźnika 
wzrostu PKB w poszczególnych latach oraz wskaźnika elastyczności 
zmian dla poszczególnych grup pojazdów. Wyniki zostały skorygo-
wane jedynie dla połączeń na autostradzie A2 w rejonie Łodzi oraz 
Warszawy z racji oddania w 2012 r. kolejnego jej odcinka.

Z uwagi na brak wyników pomiarów dla pozostałych gałęzi trans-
portu wykorzystano dane zawarte w Studium Wykonalności dla bu-
dowy linii kolejowej dużych prędkości „Warszawa–Łódź–Poznań/
Wrocław”. W powyższym opracowaniu przedstawione zostały po-
toki pasażerskie w rozbiciu na poszczególne środki transportu na 
analizowanych ciągach komunikacyjnych. Na potrzeby powyższego 
dokumentu przeprowadzono badania terenowe, na podstawie któ-
rych określony został popyt na podróże transportem autobusowym. 
W transporcie kolejowym wykorzystano dane pozyskane w 2010 r. 
od największych przewoźników kolejowych (PKP Intercity oraz Prze-
wozy Regionalne). W powyższym opracowaniu przedstawione zosta-
ły potoki pasażerskie w rozbiciu na poszczególne środki transportu 
na analizowanych ciągach komunikacyjnych. Wspomagano się rów-
nież wynikami Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Trans-
portu Zbiorowego dla kraju, w których zawarto prognozę wielkości 
ruchu kolejowego na poszczególnych ciągach komunikacyjnych.

Jako, że zarówno projekt linii do Pragi, jak i projekt linii do Ber-
lina, planowane są do realizacji w jednym czasie, w analizach 
uwzględniono jeden z wariantów dla drugiego ciągu, prezentowany 
bardziej szczegółowo w stosownym opracowaniu. I tak: przy analizie 
przebiegu linii KDP do Pragi uwzględnia się przebieg LDP z Pozna-
nia bezpośrednio do Berlina bez obsługi Gorzowa Wielkopolskiego 
ani Zielonej Góry. Podczas analizowania połączenia z Berlinem za-
kłada się przebieg LDP przez Wałbrzych, Jelenią Górę oraz Liberec.

Prognostyczne modele popytu zostały wykonane dla roku 2035 
zarówno dla wariantu bezinwestycyjnego (W0), jak i dla wariantów 
zakładających budowę sieci kolei dużych prędkości. Dane dla po-
zostałych okresów zostały interpolowane (2020–2035) oraz eks-
trapolowane (po 2035 r.) z zachowaniem wyznaczonego trendu. 

Dla każdego wariantu wyznaczana była odrębna macierz kosz-
tów dla KDP. Zmiana dostępności odcinków dla danego środka 
transportu wpływa na długości i koszty podróży w poszczególnych 
relacjach pomiędzy rejonami komunikacyjnymi, dlatego koniecz-
nym było wyznaczenie macierzy kosztów przemieszczeń każdora-
zowo przy zmianie układu sieci. Powyższe korekty wpływały również 
na podział modalny, który może się różnić w wybranych relacjach 
pomiędzy rejonami. Dla pozostałych środków transportu macierze 
kosztów zostały zachowane dla każdego wariantu.

Rys. 6. Funkcja przejęcie ruchu przez koleje dużych prędkości z komuni-
kacji indywidualnej
Źródło: oprac. własne.
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Simulation analysis of the size of high speed railway in Poland
In the article a methodology of forecasting passenger transports used 
for the high speed railway system in Poland and in international connec-
tions to Berlin and Prague was described. These analyses are a base for 
comparing expected costs and benefits. Benefits in transport investments 
result mainly from the income from transit activity. Accepted methodology 
and tools choice for transit forecasts have a key importance for the evalu-
ation of the investment effectiveness and possibility of its financing from 
EU funds. For the purposes of analyses a schematic model taking into 
account cities, where stopping the high speed trains on the high speed 
railway lines was predicted and catchment area was included, from which 
travelling by these trains thanks to easy connection to these lines will be 
possible were taken into account. Performed analyses showed effective-
ness of planned investments resulting from projecting sufficient amount 
of passengers being able to use the new quality of transport service. 

Wyniki analiz symulacyjnych
Wyniki analiz symulacyjnych zostały przedstawione w postaci wy-
kresów (rys. 7) oraz dokładnego zestawienia danych liczbowych 
w formie tabelarycznej, w odniesieniu do poszczególnych odcinków 
międzywęzłowych. 

Podsumowanie
Do wykonania dobrej prognozy nie wystarczy wiedzieć, jak zacho-
wują się pasażerowie obecnie. Musimy wiedzieć, jak zmieni się 
ich zachowanie po realizacji inwestycji. I to w wielu aspektach. 
Po pierwsze, budowa linii dużych prędkości z powodu radykal-
nej poprawy dostępności transportowej nawet obecnie odległych 
regionów otworzy nowe możliwości w zakresie realizacji potrzeb 
mieszkańców. Należy spodziewać się rozwoju turystyki w nowych 
obszarach i nowej formie, wzrostu powiązań biznesowych pomiędzy 
przedsiębiorstwami, a także wzrostu mobilności społecznej. 

Konieczne jest także uwzględnienie, że dokonując prognoz, na-
leży się liczyć ze zmianą hierarchii wartości, upodobań i tworzenia 
się nowych potrzeb społecznych. Prognozujemy bowiem zachowa-
nia społeczne wybiegając w przyszłość o kilkadziesiąt lat. Z tego 
powodu, prognozujący przewozy kolejowe powinien posiadać wiary-
godne scenariusze rozwoju społeczno-gospodarczego, psychologii 
zachowań społecznych w wyniku dostępu do nowych technologii 
czy postępu technologiach transportu. 
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Rys. 7. Wyniki symulacji – przykład dla za-
chodniej części sieci kolejowej uwzględ-
niający potoki dobowe w konkurencyjnych 
środkach transportu. 
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