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Cykliczne rozkłady jazdy pociągów
kładzie tym wybrane stacje są potraktowane jako węzły ze skomu-
nikowaniami o pełnych godzinach (tzw. węzły zerowe). Oznacza 
to, że o określonych godzinach na takich stacjach następuje spot-
kanie pociągów ze wszystkich zbiegających się tam linii. Układ 
ten, nazywany jest zasadą Rendezvous, w odróżnieniu od typo
wego układu połączeń kierunkowych, tzn. układu, w którym  
przesiadki są możliwe tylko w wybranych kierunkach. Z uwagi na 
wiele korzyści wynikających z wprowadzenia zintegrowanego  
cyklicznego rozkładu jazdy przedstawiono jego zasadnicze za
łożenia.

Idea zintegrowanego cyklicznego rozkładu jazdy
Pociągi wszystkich powiązanych ze sobą linii przybywają na krót-
ko przed czasem cyklu na stację będącą węzłem zintegrowanego 
cyklicznego rozkładu jazdy. Czas postoju na stacji węzłowej musi 
być wystarczający na przesiadanie. Zaraz potem pociągi opusz-
czają węzeł. Jako czas (godzinę) cyklu wybiera się zazwyczaj peł-
ną godzinę (końcówka minutowa 00) lub pół godziny (końcówka 
minutowa 30). Ponieważ jednoczesny wjazd oraz wyjazd wszyst-
kich pociągów jest z reguły niemożliwy, konieczne jest wprowa-
dzenie dodatkowych czasów synchronizacyjnych [6].

Jeżeli na linii znajduje się więcej stacji wybranych jako węzły 
zintegrowanego cyklicznego rozkładu jazdy, czas przejazdu mię-
dzy tymi węzłami musi odpowiadać całkowitej wielokrotności po-
łowy cyklu podstawowego. Dopasowanie czasów przejazdu przy 
wprowadzeniu zintegrowanego cyklicznego rozkładu jazdy na  
istniejącej infrastrukturze jest podstawowym problemem decy
zyjnym.

Wdrażanie rozkładu cyklicznego
Idea rozkładu cyklicznego nie jest nowa. Najwcześniejsze jej za-
stosowania miały miejsce na sieciach kolei podmiejskich. Należy 
jednak wskazać, że już w latach międzywojennych w kilku krajach 
europejskich wprowadzono cykliczność kursowania pociągów na 
wybranych liniach kolejowych między większymi miastami. 

Najszerszy zakres oferty cyklicznej miały koleje holenderskie. 
W pierwszej połowie lat 30. XX w. zaczęto wprowadzać w Holan-
dii cykliczne kursowanie pociągów na liniach o największych po-
tokach podróżnych. Już w 1935 r. na linii Amsterdam – Haga – 
Rotterdam pociągi kursowały co 30 min. Na kilku innych trasach 
(np. Amsterdam – Utrecht – Arnhem, Utrecht – Eindhoven)  
pociągi kursowały w cyklu godzinnym, ale z pewnymi odchyle-
niami.

Całkowicie nowa organizacja ruchu została wprowadzona wraz 
z wejściem w życie rozkładu jazdy na 1938 r. Wdrożenie nowego 
układu połączeń było powiązane z wprowadzeniem do eksploata-
cji nowego typu taboru: spalinowych oraz elektrycznych zespołów 
trakcyjnych, przystosowanych do szybkiego łączenia oraz dziele-
nia składów na stacjach węzłowych.

Szybkie (120 km/h) pociągi połączyły główne miasta Holan-
dii, w zależności od relacji w cyklu dwugodzinnym, godzinnym, 
a nawet półgodzinnym. 

Istotnym elementem, świadczącym o jakości oferty prze-
wozowej, jest łatwy do zapamiętania, powtarzalny i umoż-
liwiający dogodne przesiadki rozkład jazdy. Poprzez po-
wtarzalność końcówek minut dla odjazdów w tej samej 
relacji uzyskuje się rozkład, którego pasażer nie musi za-
pamiętywać, poza końcówką minutową. Niezależnie od 
tego, o jakiej porze dnia podróżny korzysta z pociągu, od-
jazd następuje zawsze na tę samą końcówkę. Ma to szcze-
gólne znaczenie dla osób, które korzystają z pociągów 
w celach innych niż codzienne dojazdy do pracy lub szko-
ły, ale również dla osób podróżujących codziennie, któ-
rych godziny pracy czy nauki nie są stałe, na przykład dla 
pracowników o elastycznym czasie pracy. 

Wprowadzenie cyklicznego rozkładu jazdy zwiększa atrakcyjność 
kolei dla pasażerów. Stałe godziny odjazdów w każdej relacji, po-
łączone z pewnością kursowania, stanowią o atrakcyjności oferty 
dla klienta. Są też zachętą do korzystania z transportu kolejowego 
w codziennych oraz okazjonalnych podróżach. 

Idea cyklicznego rozkładu jazdy oraz pierwsze propozycje za-
stosowań zostały przedstawione w pracach [1, 5].

Typy rozkładów jazdy
W pracy [3] przeanalizowano możliwe typy (strategie) rozkładu 
jazdy. Kryterium analizy była liczba tras czasowoprzestrzennych 
(rozkładowych) uzależnionych przebiegiem jednej trasy. Wyróż-
niono cztery typy rozkładu jazdy:
1) zwykły (z trasami niezależnymi),
2) cykliczny niesymetryczny,
3) cykliczny symetryczny,
4) cykliczny zintegrowany.

W rozkładzie zwykłym nie istnieją uzależnienia między prze-
biegiem danej trasy czasowoprzestrzennej i układem pozosta-
łych tras. Każdy pociąg jest więc trasowany indywidualnie. Zda-
rzenia ruchowe powtarzają się zasadniczo w cyklu 24godzinnym. 
Odstępstwa od tej powtarzalności dotyczą pociągów kursujących 
tylko w określone dni tygodnia oraz w pewnych okresach.

W rozkładzie cyklicznym bez żadnych dodatkowych wymagań 
strukturalnych, z położenia jednej trasy czasowoprzestrzennej 
wynika położenie tras pozostałych pociągów kursujących na da-
nej linii, ale tylko w danym kierunku. Kolejne trasy są przesunięte 
w stosunku do danej trasy o pełną wielokrotność cyklu podsta
wowego.

W rozkładzie cyklicznym symetrycznym trasy pociągów 
wszystkich linii charakteryzują się symetrią względem tej samej 
osi, np. pełnej godziny. W ten sposób położenie jednej trasy po-
ciągowej determinuje położenie nie tylko pozostałych tras w da-
nym kierunku, lecz także tras w kierunku przeciwnym. Poprzez 
wybór osi symetrii możliwe jest powiązanie rozkładów jazdy na 
kilku liniach.

Bezpośrednie zależności między trasami pociągów na wielu 
liniach występują w rozkładzie cyklicznym zintegrowanym. W roz-
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Wprowadzenie cyklicznego rozkładu jazdy było przedsięwzię-
ciem bardzo trudnym z uwagi na następujące uwarunkowania 
[13]:
n  pociągi są obsługiwane czterema rodzajami trakcji (pociągi 

parowe, elektryczne zespoły trakcyjne, spalinowe zespoły trak-
cyjne, lekkie wagony spalinowe), o zróżnicowanych charakte-
rystykach rozruchu i hamowania, kursujące w pewnych przy-
padkach na wspólnych odcinkach linii;

n  sieć kolejowa Holandii składa się z linii połączonych w licz-
nych, gęsto rozmieszczonych węzłach, a pociągi wielu relacji 
łączą ze sobą wiele węzłów o podobnym znaczeniu, co wy
musza konieczność zapewnienia bardzo dużej liczby skomuni-
kowań;

n  znaczna liczba odcinków jednotorowych oraz zamknięcie wielu 
mniejszych stacji dla ruchu pasażerskiego (wykluczenie tam 
krzyżowań);

n konieczność uwzględnienia ruchu międzynarodowych pocią-
gów pospiesznych, kursujących poza cyklem, jednak z założe-
niem pierwszeństwa dla krajowych pociągów cyklicznych  
(np. dla jednego z pociągów międzynarodowych czas postoju 
na stacji granicznej został z tego powodu wydłużony do  
37 min).
W celu zachowania punktualności ruchu pociągi na stacjach 

węzłowych nie oczekiwały na pociągi opóźnione, a wyjątek od tej 
zasady uczyniono tylko dla ostatnich połączeń w ciągu dnia.

Głównym węzłem tej sieci był Utrecht. Na mniejszych sta-
cjach oferowano pasażerom cykliczne połączenia w wybranych 
relacjach o największych potokach podróżnych.

Jeżeli weźmie się pod uwagę tak duży zakres ruchu cyklicz-
nego osiągnięty w Holandii już w 1938 r., nie może dziwić fakt, 
że współczesny rozkład jazdy na sieci kolei holenderskich jest 
również cykliczny. Poprawie uległy oczywiście czasy przejazdu. 
Znacząco uatrakcyjniono też częstotliwości obsługi.

W Belgii w 1939 r. kursowały już cykliczne pociągi pospiesz-
ne między Brukselą (dworzec Midi) a Ostendą [2]. Warto wska-
zać, że zarówno czas przejazdu (nieco ponad godzinę), jak i czę-
stotliwość ruchu (co godzinę) na tej trasie praktycznie nie uległy 
zmianie do chwili obecnej. Osiągnięciu przez koleje belgijskie tak 
doskonałego rezultatu sprzyjało zastosowanie nowoczesnych (na 
owe czasy) lokomotyw parowych o liniach opływowych, prowa-
dzących lekkie pociągi pospieszne.

Cykliczny rozkład jazdy stopniowo rozpowszechnił się na ko-
lejach Europy. W 1979 r. wprowadzono kursowanie pociągów In-
tercity na kolejach Republiki Federalnej Niemiec, przy zachowa-
niu stałych końcówek minutowych w cyklu godzinnym [4]. 
Innowację tę połączono z wprowadzeniem w tych pociągach także 
drugiej klasy (wcześniej pociągi IC były zestawione tylko z wago-
nów klasy pierwszej) i reklamowano hasłem Intercity – jede Stun-
de, jede Klasse (Intercity – każda klasa, każda godzina). Pociągi 
uzyskały stałe relacje, które określono jako linie IC. Ogółem wpro-
wadzono cztery takie linie, z których każda otrzymała swój numer. 
Na stacjach Dortmund, Kolonia, Mannheim, Hanower oraz 
Würzburg realizowane były cykliczne połączenia między poszcze-
gólnymi liniami IC. Równocześnie stworzono możliwość przejścia 
części pociągów z jednej linii na drugą („zamiany” tras), np. na 
odcinku Kolonia – Dortmund część pociągów IC w kierunku Ham-
burga kursowała przez Düsseldorf – Duisburg – Essen, część zaś 
przez Wuppertal – Hagen, we wspólnym cyklu z pociągami w kie-
runku Hanoweru. Dzięki temu stworzono możliwość bezpośred-

niej podróży dla możliwie dużej liczby relacji. System połączeń 
cyklicznych połączeń miedzyaglomeracyjnych w Niemczech 
stopniowo rozwijano, a kolejnymi po 1979 r. „kamieniami milo-
wymi” były lata:
n 1985 – skrócenie czasów przejazdu dla praktycznie wszyst-

kich linii IC związane ze zwiększeniem prędkości jazdy w skali 
całej sieci kolejowej (m.in. zwiększenie długości odcinków 
dostosowanych do prędkości 200 km/h);

n 1988 – wprowadzenie pociągów InterRegio (przejściowo jako 
pociągi pospieszne w cyklu);

n 1991 – pierwsza linia ICE (InterCityExpress) Hamburg – 
Frankfurt nad Menem – Monachium, pierwsze linie IC obsłu-
gujące wschodnią część kraju (byłe NRD) [9];

n 2002 – uruchomienie linii Kolonia – Frankfurt nad Menem 
i całkowite przemodelowanie połączeń ICE oraz IC na sieci [4].
W Niemczech zwiększa się znaczenie pociągów regionalnych, 

które poza swoim podstawowym zadaniem, tj. zapewnieniem po-
łączeń o charakterze lokalnym, w coraz szerszym zakresie pełnią 
funkcje dowozowe do pociągów ruchu dalekobieżnego. Dzieje się 
tak dzięki coraz lepszym skomunikowaniu. Lata 90. to stopniowe 
wdrażanie zintegrowanego cyklicznego rozkładu jazdy pociągów 
regionalnych na poszczególnych fragmentach niemieckiej sieci 

Pociąg Kaiserstuhl z Basel do Berlina – typowy pociąg IC w Niemczech w 1991 r. 
(08.1991 r.)

W 2002 r. na głównej równoleżnikowej osi transportowej Belgii cykliczne pociągi IC 
kursowały co godzinę z Ostendy przez Brukselę – Liege; co drugi pociąg docierał do 
Kolonii, a co drugi do Eupen w pobliżu granicy z Niemcam; na zdjęciu pociąg nr 423 
Ostenda – Kolonia na stacji Pepinster w Ardenach (7.07.2002)
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kolejowej. Pierwsze, jeszcze pilotażowe realizacje, miały miejsce 
w Szlezwiku – Holsztynie w 1991 r., w rejonie Allgäu – Schwa-
ben w 1993 r., w Nadrenii – Palatynacie w 1994 r. [11]. Obecnie 
zintegrowane cykliczne rozkłady jazdy funkcjonują już we wszyst-
kich regionach. W rozkładach tych, analogicznie jak w przypadku 
pociągów dalekobieżnych, uporządkowano ruch pociągów regio-
nalnych, tworząc ponumerowane linie obejmujące pociągi RE 
(Regional Express) oraz RB (Regional Bahn). Wprowadzenie  
zintegrowanego cyklicznego rozkładu jazdy wiązało się także 
z pewnym zwiększeniem liczby pociągów. Ogółem w latach 
1994–2002 łączna praca eksploatacyjna w ruchu regionalnym 
zwiększyła się o prawie 20%.

W zależności od potoku podróżnych pociągi poszczególnych 
linii kursują z częstotliwością godzinną lub dwugodzinną (wyjąt-
kowo czterogodzinną). Dla najbardziej obciążonych relacji wpro-
wadzono nawet cykl półgodzinny. Przykładem może być linia RE1 
w Brandenburgii na odcinku Frankfurt nad Odrą – Berlin – Bran-
denburg. We wszystkich aglomeracjach kursują pociągi aglome-
racyjne, tworzące niekiedy bardzo rozległe sieci.

Należy wskazać, że obecnie praktycznie cały ruch pasażerski 
w Niemczech jest obsługiwany pociągami dalekobieżnymi (ICE, 
IC, EC), regionalnymi (RE, RB) oraz aglomeracyjnymi (SBahn) 
kursującymi w cyklu. Trasy pojedynczych pociągów (poza cy-
klem), szczególnie międzynarodowych, są opracowywane w dal-

szej kolejności, bez naruszania układu cyklicznego. Dotyczy to 
w szczególności pociągów nocnych na początkowych odcinkach 
trasy (godziny wieczorne) oraz na odcinkach końcowych (godziny 
poranne). Warto tu też podać przykład pociągu IC Wawel relacji 
Kraków – Hamburg, który jako jedyny między Berlinem a Ham-
burgiem kursuje nietypową trasą przez Uelzen (pozostałe pociągi 
kursują przez Wittenberge). Na odcinku Salzwedel – Uelzen czas 
jazdy tego pociągu jest dłuższy niż dla pociągów osobowych, za-
trzymujących się na każdej stacji. Również trasa pociągu Jan Kie-
pura z Warszawy do Kolonii przez wiele lat daleka była od opty-
malnej. Szczególnie wydłużony w stosunku do innych pociągów 
dalekobieżnych był czas przejazdu tego pociągu na odcinku Dort-
mund – Kolonia.

W Szwajcarii, w trwającym wiele dziesięcioleci procesie, zo-
stał wypracowany układ ruchu cyklicznego obejmujący wszystkie 
segmenty rynku kolejowych przewozów pasażerskich. Standard 
zintegrowanego cyklicznego rozkładu jazdy obejmuje pociągi 
ICN, IC, IR obsługujące relacje dalekobieżne, pociągi regionalne 
wszystkich przewoźników (także koleje wąskotorowe) oraz pociągi 
SBahn. Zasadnicza zmiana rozkładu jazdy nastąpiła w grudniu 
2004 r., kiedy to wdrożona została w praktyce koncepcja Bahn 
2000. Koncepcja ta polegała na realizacji wielu inwestycji na róż-
nych odcinkach sieci. Inwestycje te obejmowały budowę nowych 
odcinków linii, modernizację wielu odcinków istniejących z po-
prawą układu geometrycznego i dobudową odcinków drugich to-
rów. Inwestycje były ukierunkowane na osiągnięcie optymalnych 
czasów jazdy między węzłami [14]. Czasy te pozwalają na uzy-
skanie pełnych skomunikowań na najważniejszych stacjach wę-
złowych:
n	Zurych, Berno, Chur, Bazylea – minuta 00 i 30,
n	Lozanna, Biel, Lucerna, St. Gallen – minuta 15 i 45.

We Francji cykliczne rozkłady jazdy w ruchu dalekobieżnym 
zostały wprowadzone stosunkowo niedawno. Cykliczność dotyczy 
najbardziej obciążonych relacji pociągów TGV: Paryż – Lyon, Pa-
ryż – Marsylia, Paryż – Lille, Paryż – Rennes, Paryż – Nantes. We 
wszystkich tych relacjach pociągi kursują w cyklu godzinnym, 
a w godzinach największego ruchu – co pół godziny. Ponieważ 
część pociągów kursuje bez zatrzymania na stacjach pośrednich, 
część zaś ma jeden lub dwa postoje na trasie (nie dotyczy relacji 
Paryż – Lille), cykliczne są jedynie odjazdy, a w przypadku przy-
jazdów do stacji docelowych występują kilku, a nawet kilkuna-
stominutowe różnice. Poza tym cykliczność ruchu dotyczy tylko 
poszczególnych linii i w tym przypadku ma istotny walor marke-
tingowy. Że jest on istotny pokazuje fakt, że przewoźnik lotniczy 
Air France oferuje połączenia na trasach Paryż – Marsylia i Paryż 
– Tuluza także w cyklu godzinnym (w godzinach szczytowych 
w cyklu półgodzinnym), z zachowaniem jednolitych końcówek 
minutowych. Tworzenie wzajemnych skomunikowań pociągów 
TGV wymienionych relacji nie ma sensu, bowiem między po-
szczególnymi miastami (jak Lyon, Marsylia, Rennes, Nantes, Lil-
le) kursują pociągi bezpośrednie z pominięciem czołowych dwor-
ców paryskich (nie ma potrzeby przejazdu transportem miejskim 
między dworcami).

Od czerwca 2002 r. wprowadzono cykliczne kursowanie po-
ciągów dalekobieżnych w Finlandii [7]. Na najbardziej obciążo-
nych odcinkach Helsinki – Turku oraz Helsinki – Tampere połą-
czenia szybkimi pociągami InterCity są oferowane przez cały 
dzień co godzinę. Z kolei między Helsinkami a Kouvola oraz mię-
dzy Turku a Tampere (i dalej do Pieksämaki) pociągi kursują rów-

Tablica na peronie stacji Stendal informująca, że pociągi do Tangermuende odjeżdżają 
zawsze 8 min po pełnej godzinie

Cechą nowoczesnych jednostek elektrycznych serii 425 jest łatwość łączenia i rozłą-
czania; na zdjęciu dwie jednostki tej serii przybyłe z Magdeburga na stacji Stendal – 
pierwsza odjedzie o 10:56 do Wittenberge, druga o 11:02 do Uelzen; taka sytuacja 
powtarza się każdego dnia co dwie godziny
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nież w cyklu, ale z mniejszą częstotliwością (poza szczytem co 
dwie godziny, w szczycie co godzinę).

Rozkład kolei fińskich (VR) jest obecnie rozkładem cyklicz-
nym zintegrowanym. Najważniejsze stacje, na których są realizo-
wane połączenia to Tampere (na końcówkę minutową 00 na stacji 
spotyka się nawet 5 pociągów), Kouvola, Turku, Pieksämaki. Rów-
nież na mniejszych stacjach, jak Toijala (na linii Helsinki – Tam-
pere), Karjaa (na linii Helsinki – Turku) oraz Parikkala (na linii 
Helsinki – Joensuu) zaprojektowano na końcówkę minutową 00 
lub 30 skomunikowania między pociągami na liniach głównych 
oraz bocznych. Wprowadzono cykliczny postój pociągów IC na 
stacji Tikkurila na przedmieściach Helsinek, gdzie zapewnione są 
szybkie połączenia autobusowe do lotniska oraz połączenia na 
sieć kolei miejskiej.

Spośród krajów Europy Środkowej najszerszy jest zakres ru-
chu cyklicznego w Republice Czeskiej. W ciągu ostatnich kilku 
lat udało się stopniowo rozszerzać ofertę cykliczną na kolejne re-
giony. Należy zaznaczyć, że w cyklu kursują pociągi wszystkich 
kategorii:
n	SC (SuperCity) obsługiwane elektrycznymi zespołami trakcyj-

nymi z wychylnymi nadwoziami, kursujące co 2 godz. na tra-
sie Ostrawa – Praga;

n	IC kursujące co 2 godz. na trasie Bohumin – Ostrawa – Praga;
n	pospieszne („Rychlik”) kursujące co godzinę lub co 2 godz. 

na wszystkich trasach między ważniejszymi ośrodkami miej-
skimi, np. Pilzno – Praga (co godzinę), Pardubice – Hradec 
Kralove – Liberec (co 2 godz.);

n	przyspieszone oraz osobowe w ruchu regionalnym;
n	osobowe w ruchu aglomeracyjnym (na liniach dowozowych 

do Pragi).
Analizując rozwój historyczny idei cyklicznego rozkładu jazdy 

można dojść do wniosku, że najlepsze warunki do jego wprowa-
dzenia istnieją w krajach o zdecentralizowanej strukturze zalud-
nienia, czyli z większą liczbą równorzędnych ośrodków miejskich, 
bez wyraźnej dominacji jednej metropolii. Takimi właśnie krajami 
są na przykład Holandia, Szwajcaria oraz Niemcy. W takich wa-
runkach konieczne jest zapewnienie dogodnych połączeń między 
wszystkimi ośrodkami, a uruchomienie bezpośrednich (i czę-
stych) pociągów w układzie „każdy z każdym” nie jest możliwe.

Cykliczny rozkład jazdy w Polsce
Wzorem innych kolei europejskich, tuż przed II wojną światową 
wprowadzono cykliczny rozkład jazdy na zelektryfikowanych od-
cinkach Warszawskiego Węzła Kolejowego. W letnim rozkładzie 
jazdy na 1939 r. cyklem objęto odcinki Warszawa – Otwock, War-
szawa – Mińsk Mazowiecki oraz Warszawa – Żyrardów [15]. Ty-
powy układ cykliczny w godzinie pozaszczytowej przedstawiono 
w tabeli 1.

Interesująco zaprojektowano przejścia składów na stacjach 
zwrotnych. Składy cyklicznych pociągów Otwock – Żyrardów 
przechodziły na stacji Żyrardów do obsługi pociągów Żyrardów 
– Mińsk Mazowiecki. Z kolei w Mińsku następowało ich przejście 
do obsługi pociągów relacji Mińsk – Pruszków. Z Pruszkowa 
przez Warszawę składy wracały na linię otwocką. Używając termi-
nologii wprowadzonej w pracy [3], przedstawiony rozkład można 
sklasyfikować jako cykliczny niesymetryczny. Układ był prawie 
idealny, a jedynym odchyleniem było kursowanie dwóch po
ciągów Mińsk – Pruszków 4 min wcześniej niż wynikałoby to 
z cyklu.

Poza ujętymi w tabeli pociągami cyklicznymi na wszystkich 
odcinkach kursowały liczne pociągi zagęszczające częstotliwość, 
głównie w godzinach szczytowych. Szczególnie dotyczyło to od-
cinka Warszawa – Pruszków – Grodzisk Mazowiecki. Z kolei w dni 
świąteczne w ciągu dnia kursowało więcej pociągów na odcinku 
Warszawa – Otwock.

Należy zwrócić również uwagę na osiągane w 1939 r. czasy 
przejazdu. Odcinek Otwock – Warszawa Główna pociągi elek-
tryczne pokonywały w 38 min, obecnie zaś (do przystanku War-
szawa Śródmieście) w 52 min. Również w relacji do Mińska Ma-
zowieckiego czas przejazdu był o 5 min krótszy, a do Żyrardowa 
o 2 min krótszy.

Powojenne rozkłady jazdy na węźle warszawskim przez wiele 
lat nie charakteryzowały się cyklicznością. Zasadniczą zmianę 
przyniósł dopiero rozkład jazdy 1979/1980, kiedy udało się upo-
rządkować ruch pociągów podmiejskich praktycznie na wszyst-
kich liniach zbiegających się w Warszawie. Układ ten utrzymał się 
przez całe lata 80. Niestety na początku lat 90. liczba pociągów 
została zmniejszona i częstotliwości obsługi, zwłaszcza w godzi-
nach pozaszczytowych, stały się mniej atrakcyjne dla pasażerów.

Na linii Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście cykliczny roz-
kład jazdy obowiązywał od początku jej istnienia. Cykliczny był 
już pierwszy rozkład jazdy na odcinku z Gdańska do Sopotu 
(1952 r.). W 1955 r. SKM kursowała na odcinku Gdańsk Główny 
– Gdynia Główna Osobowa z częstotliwością co 10 min w godzi-
nach szczytu i co 20 min w godzinach pozaszczytowych. Od 
1962 r. częstotliwość szczytowa na linii SKM wynosiła 7 i pół 
minuty, a w rozkładzie jazdy na lata 1970/1971, po zmianie sy-
stemu zasilania na odcinku Gdynia Stocznia – Wejherowo z 800 V 
na 3 kV, wprowadzono między Gdańskiem a Gdynią Stocznią  
6minutową częstotliwość szczytową oraz 12minutową częstotli-
wość poza szczytem. Po unifikacji napięcia na całej linii w grud-
niu 1976 r. pociągi SKM kursowały już co 6 min na odcinku mię-
dzy Gdańskiem a Gdynią Chylonią.

6minutowa częstotliwość szczytowa oraz 12minutowa czę-
stotliwość pozaszczytowa utrzymały się na SKM aż do 2000 r. 
Zasadniczą wadą tych częstotliwości, poza niedogodnymi do za-
pamiętania końcówkami minutowymi, jest trudność zbudowania 

Tabela 1
Cykl pociągów elektrycznych na węźle warszawskim 
w rozkładzie jazdy na 1939 r.

 Otwock – Żyrardów od – do Mińsk – Pruszków od – do

Otwock 40 6:40–23:40   

Mińsk Mazowiecki   56 6:56–22:56

Warszawa Wschodnia 09/10  37/38  

Warszawa Główna 18/20 6:20–23:20 46/48 5:48–22:48

Warszawa Zachodnia 26/26  54/54  

Pruszków 40/41  08 6:08–23:08

Żyrardów 09 7:09–0:09   

 Żyrardów – Mińsk od – do Pruszków – Otwock od – do 

Żyrardów 26 7:26–23:26   

Pruszków 55/57  29 6:29–22:29

Warszawa Zachodnia 12/13  44/45  

Warszawa Główna 18/20 8:20–22:20 50/52 6:52–22:52

Warszawa Wschodnia 27/28  59/00  

Mińsk Mazowiecki 10 9:10–23:10 –  

Otwock   29 7:29–23:29
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oferty sobotniej oraz niedzielnej, kiedy to przy założeniu urucha-
miania co drugiego pociągu otrzymuje się częstotliwość 24mi-
nutową, która jest bardzo niedogodna dla pasażera.

W ruchu dalekobieżnym cykliczne kursowanie pociągów 
wprowadzono po raz pierwszy w Polsce w rozkładzie jazdy 
1972/1973 na linii Warszawa – Łódź Fabryczna. Cykl dotyczył 
pociągów osobowych, kursujących co 2 godz. Poza cyklem uru-
chamiane były 3 pary pociągów pospiesznych. W kolejnych la-
tach rozkład jazdy pociągów na wymienionej trasie był jednak po-
nownie daleki od wzorca ruchu cyklicznego. Udało się go 
ponownie wprowadzić w 1984 r., tym razem dla pociągów po-
spiesznych. Kursowały one co 3 godz., obsługując tylko dwie 
stacje pośrednie, tj. Skierniewice oraz Koluszki.

Następne istotne wydarzenie, to uruchomienie w 1986 r. cy-
klicznych pociągów pospiesznych na trasie Wrocław – Kraków – 
Przemyśl. Na odcinku między Wrocławiem a Krakowem pociągi 
kursowały co 4 godz., a między Krakowem a Przemyślem co 
8 godz. (tylko 3 pary). Należy zwrócić uwagę, że mimo bardzo 
słabej częstotliwości, końcówki minutowe dla tych pociągów były 
dokładnie zachowane na całej trasie ich przebiegu.

W 1992 r. wprowadzono jednolite końcówki minutowe dla 
pociągów kwalifikowanych na trasach Warszawa – Kraków oraz 
Warszawa – Katowice. Mimo to trudno jednak było mówić o rze-
czywistym układzie cyklicznym, gdyż rozmieszczenie odjazdów 
w porze dziennej było bardzo nierównomierne. Na przykład z War-
szawy do Katowic pociągi odjeżdżały o 6:35, 8:35, 9:35, 13:35, 
15:35, 16:35, 17:35. Na trasach Warszawa – Gdynia oraz War-
szawa – Poznań cykliczne były tylko odjazdy z Warszawy.

W zimowym rozkładzie jazdy 1993/1994 na linii Warszawa – 
Kraków po Centralnej Magistrali Kolejowej pociągi IC oraz eks-
presowe zaczęły kursować w cyklu godzinnym, z jedną tylko dwu-
godzinną przerwą.

Bardzo duży zakres ruchu cyklicznego udało się uzyskać 
w rozkładzie jazdy na lata 1994/1995. Praktycznie na wszystkich 
liniach zbiegających się w węźle warszawskim pociągi daleko-
bieżne kursowały w cyklu dwugodzinnym, w niektórych przypad-
kach z dodatkowymi kursami w godzinach szczytowych. Cyklem 
objęte były pociągi:
n IC oraz Ex na trasie Warszawa – Kraków,
n EC, IC oraz Ex na trasie Warszawa – Katowice,
n EC, IC oraz Ex na trasie Warszawa – Poznań,
n IC oraz Ex na trasie Warszawa – Gdynia,
n pospieszne na trasie Warszawa – Łódź
n pospieszne na trasie Warszawa – Białystok,
n pospieszne na trasie Warszawa – Lublin,
n pospieszne na trasie Warszawa – Kielce.

Analogiczny układ utrzymał się także w następnych rozkła-
dach jazdy, jednakże od 2000 r. zaczął ulegać zaburzeniom, 
szczególnie jeżeli chodzi o pociągi pospieszne. Przyczyniło się 
do tego uruchamianie pociągów bezpośrednich relacji przecho-
dzących przez Warszawę. Działanie takie jest generalnie bardzo 
korzystne dla pasażerów. Łączenie relacji zrealizowano jednak bez 
wzajemnego dopasowania cykli na poszczególnych liniach. By 
uniknąć długich postojów wyrównawczych w Warszawie, pociągi 
trasowano w odchyleniu od cykli na poszczególnych odcinkach. 
Najpoważniejszą konsekwencją indywidualnego trasowania po-
ciągów dalekobieżnych na liniach zbiegających się w Warszawie 
była destrukcja wypracowanego wiele lat wcześniej układu cy-
klicznego pociągów regionalnych.

Mimo zasadniczego pogorszenia oferty przewozowej w obrę-
bie Warszawskiego Węzła Kolejowego, lata 2001–2005 to także 
okres pierwszych wdrożeń cyklicznego rozkładu jazdy w regio-
nach. Od stycznia 2002 r. pociągi osobowe na odcinku Gdynia 
– Kościerzyna kursowały w cyklu dwugodzinnym (z wyjątkiem 
pierwszych i ostatnich połączeń w ciągu doby). Z uwagi na jed-
notorowy charakter odcinka rozkład cykliczny był niesymetryczny, 
a krzyżowania pociągów miały zawsze miejsce na stacji Żukowo 
Wschodnie. Niestety już w rozkładzie jazdy na 2003 r. ponownie 
każdy pociąg był wytrasowany indywidualnie.

Z kolei od grudnia 2002 r. zaczęto wprowadzać ruch cykliczny 
na ciągu Kędzierzyn Koźle – Opole – Wrocław. Kolejnymi kroka-
mi były cykliczne rozkłady jazdy na odcinkach Opole – Fosow-
skie, Opole – Gliwice, Kędzierzyn Koźle – Gliwice oraz Kędzierzyn 
Koźle – Racibórz.

W rozkładzie jazdy ważnym od grudnia 2004 r. uporządkowa-
no ruch pociągów podmiejskich na liniach zbiegających się 
w węźle we Wrocławiu.

Zakres ruchu cyklicznego w rozkładzie jazdy 2005/2006
W rozkładzie jazdy wprowadzonym 11 grudnia 2005 r. liczba re-
lacji objętych ruchem cyklicznym znacząco się zwiększyła. Utrzy-
mana jest cykliczność kursowania pociągów kwalifikowanych na 
liniach:
n	IC oraz Ex na trasie Warszawa – Kraków,
n	EC, IC oraz Ex na trasie Warszawa – Katowice,
n	EC, IC oraz Ex na trasie Warszawa – Poznań – Wrocław,
n	IC oraz Ex na trasie Warszawa – Gdynia.

Relacje dalekobieżne PKP Przewozy Regionalne obsługiwane 
w ruchu cyklicznym zestawiono w tabeli 2.

W rozkładzie jazdy 2005/2006 zwiększyła się liczba odcinków 
objętych ruchem cyklicznym pociągów regionalnych obsługiwa-
nych przez PKP Przewozy Regionalne. Podobnie jak w latach po-
przednich dotyczył on wymienionych wcześniej odcinków na te-
renie województwa opolskiego i wrocławskieg. Ważną innowacją 
było natomiast wprowadzenie cyklicznego rozkładu jazdy na li-
niach zbiegających się w Poznaniu. Pełne zestawienie odcinków 
podano w tabeli 3. Nie uwzględniono w niej odcinków Warszaw-
skiego Węzła Kolejowego, które scharakteryzowano omawiając 
nową, cykliczną ofertę Kolei Mazowieckich (KM).

Warto zwrócić uwagę, że rozkład pociągów regionalnych na 
odcinkach Opole – Kędzierzyn Koźle, Kędzierzyn Koźle – Racibórz 
oraz Kędzierzyn Koźle – Nysa charakteryzuje się niemal idealną 
symetrią względem pełnej godziny (końcówka 00). Charaktery-
stykę rozkładu jazdy pociągów regionalnych dla węzła Kędzierzyn 
Koźle zawarto w tabeli 4.

Wcześniejszy niż wynikałoby z układu symetrycznego przyjaz-
dy pociągów osobowych z kierunku Gliwic są wymuszone przez 
pociągi pospieszne (z kierunku Katowic do Wrocławia) przybywa-
jące do Kędzierzyna na typową końcówkę 51. Warto zaznaczyć, że 
w odróżnieniu od rozkładu jazdy pociągów osobowych, układ po-
ciągów pospiesznych przechodzących przez Kędzierzyn Koźle nie 
jest symetryczny (odjazdy w kierunku Katowic mają końcówki 
w zakresie 42–45). 

Cykliczny rozkład jazdy pociągów Koleji Mazowieckich 
na 2006 r.
11 grudnia 2005 r. wprowadzono całkowicie nowy, w dużej czę-
ści cykliczny rozkład jazdy pociągów spółki Koleje Mazowieckie. 



3/2006 65

Tabela 2
Pociągi dalekobieżne PKP Przewozy Regionalne w ruchu cyklicznym 
w RJP 2005/2006

Ze stacji Do stacji Odj. Przyj. Liczba pociągów Uwagi

    ogółem w cyklu

Warszawa Centralna Białystok 10 50 8 8

Warszawa Centralna Lublin 05 30 8 4

Warszawa Centralna Łódź Fabryczna 20 28 16 16

Warszawa Centralna Bydgoszcz Główna 55 35 6 6 Różnice do 5 min

Kraków Główny Katowice 15 49 9 9 Różnice do 5 min 

Katowice Wrocław Główny 54 35 8 8 Dłuższy czas jazdy jednego pociągu

Poznań Główny Wrocław Główny 35 56 11 10

Poznań Główny Szczecin Główny 17 – 6 6 Odjazdy z Poznania

Tabela 3
Pociągi osobowe PKP Przewozy Regionalne w ruchu cyklicznym 
w RJP 2005/2006

Ze stacji Do stacji Odj. Przyj. Liczba pociągów  Uwagi

    ogółem w cyklu

Wrocław Główny  Opole Główne 40 01 12 11 Dodatkowo 2 pociągi przyspieszone

Opole Główne Kędzierzyn Koźle 15 57 17 16 Dodatkowo 2 pociągi przyspieszone

Opole Główne Gliwice 21 43 8 8 2 pociągi odjazd minutę wcześniej

Kędzierzyn Koźle Gliwice 02 38 11 9

Kędzierzyn Koźle Racibórz 07 45 8 8

Kędzierzyn Koźle Nysa 05 28 7 7

Wrocław Główny Kluczbork 35 23 9 8 Dodatkowo 1 pociąg przyspieszony

Kluczbork Lubliniec 29 28 8 7

Opole Fosowskie 17 53 11 11

Wrocław Główny Jelcz Laskowice 50 31 10 9

Wrocław Główny Strzelin 42 17 13 10

Wrocław Główny Wałbrzych Główny 55 51 8 6

Wrocław Główny Legnica 40 01 11 7 Dodatkowo 3 pociągi przyspieszone

Wrocław Główny Głogów 49 06 10 7

Poznań Główny Zbąszynek 42 58 9 7

Poznań Główny Września 41 28 16 15

Poznań Główny Jarocin 40 49 16 14 Część pociągów przyspieszonych

Poznań Główny Leszno 45 56 16 13 Dodatkowo 4 pociągi przyspieszone

Poznań Główny Krzyż 38 51 8 5

Tabela 4
Końcówki minutowe dla pociągów regionalnych 
w Kędzierzynie Koźlu w RJP 2005/2006

Kategoria Częstotliwość Ze stacji Przyj. odj. Do stacji

Osobowy 60–120 Gliwice 45 

Osobowy 60–120 Racibórz 55  

Osobowy 60–240 Nysa 55  

Osobowy 60 Opole Główne 57  

Osobowy 60   00 Opole Główne

Osobowy 60–120   02 Gliwice

Osobowy 60–300   05 Nysa

Osobowy 60–120   07 Racibórz

Opracowanie cyklicznego rozkładu jazdy 
dla województwa mazowieckiego było bardzo 
poważnym przedsięwzięciem z uwagi na wiele 
uwarunkowań wynikających zarówno z obecne-
go stanu infrastruktury, jak i z faktu, że jest ona 
wykorzystywana przez wielu przewoźników, 
w tym realizujących przewozy międzyaglome-
racyjne i międzyregionalne oraz przewozy to-
warowe. Prosty powrót do rozwiązania z 1979 r. 
nie był możliwy zarówno dlatego, że zasadni-
czo zwiększyła się liczba dziennych pociągów 
międzyaglomeracyjnych oraz międzyregional-
nych, jak i dlatego, że obecne potoki ruchu są 
dalekie od potoków z lat 70. i 80. Zmienił się 
także układ szczytów przewozowych.

Koncepcja nowego rozkładu została przy-
gotowana przez Centrum NaukowoTechniczne 
Kolejnictwa.

Częstotliwości ruchu pociągów w poszcze-
gólnych relacjach zostały dopasowane do po-
toków podróżnych. Są one większe w godzi-
nach szczytu, a znacznie mniejsze w godzinach 
pozaszczytowych. 

Na najbardziej obciążonej trasie Warszawa 
– Grodzisk Mazowiecki w godzinach poran-
nych i popołudniowych pociągi kursują co 
10 min, zaś poza szczytem – co 30 min.

Na linii Warszawa – Siedlce pociągi kursu-
ją co 60 min, a na odcinku Warszawa – Mińsk 
Mazowiecki nawet co 30 min poza szczytem 
i co 10–20 min w szczycie.

Częstotliwości na poszczególnych odcin-
kach zestawiono w tabeli 5.

Przy konstrukcji rozkładu szczególnie istot-
ne było zapewnienie ujednoliconych końcó-
wek minutowych, np. pociągi do Pilawy lub 
Dęblina odjeżdżają ze stacji Warszawa Śród-
mieście na końcówkę 15, a ze stacji Warszawa 
Wschodnia na końcówkę 27. Odjazdy z War-

Tabela 5
Częstotliwości pociągów Kolei Mazowieckich (KM) 
w RJP 2005/2006

Odcinek Częst. poza szczytem Częst. w szczycie

Warszawa – Grodzisk Mazowiecki 30 10

Grodzisk Mazowiecki – Żyrardów 30–60 30

Żyrardów – Skierniewice 60 30–60

Warszawa – Sochaczew 60 20

Sochaczew – Łowicz 60 60

Warszawa – Czachówek Południowy 60 20–40

Czachówek Południowy – Radom 60–120 60

Warszawa – Otwock 30–60 10–20

Otwock – Pilawa 60 60

Pilawa – Dęblin 60–120 60

Warszawa – Mińsk Mazowiecki 30 10–20

Mińsk Mazowiecki – Siedlce 60 30–60

Siedlce – Łuków 120 60

Warszawa Śródmieście – Wołomin  120 60

Warszawa Wileńska – Wołomin 30 15

Wołomin – Tłuszcz 30 30 

Tłuszcz – Małkinia 60 30–60

szawy Śródmieście do Skierniewic zawsze następują na końców-
kę 47, a w szczycie dodatkowo także na końcówkę 17. Pociągi 
z Siedlec do Warszawy odjeżdżają 19 min po każdej godzinie, 
a pociągi z Mińska Mazowieckiego do Warszawy mają końcówki 
minutowe 12 oraz 42.

Z uwagi na układ tras pociągów kwalifikowanych i pospiesz-
nych założony przez PKP Intercity i PKP Przewozy Regionalne 
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brak możliwości opracowania klasycznego rozkładu symetryczne-
go (symetria względem 00 i 30) i dlatego opracowano układ 
w przybliżeniu symetryczny względem minuty 23–53.

Tabela 6a
Końcówki minutowe dla odjazdów 
ze stacji Warszawa Śródmieście w kierunku wschodnim

Kierunek Odjazdy poza szczytem Odjazdy w szczycie

Dęblin 15 15

Mińsk Mazowiecki 10, 40 00, 10, 30, 40, 50

Otwock 15, 45 05, 15, 25, 45

Pilawa 15 15

Siedlce 40 40

Wołomin 20 20

Tabela 6b
Końcówki minutowe dla odjazdów 
ze stacji Warszawa Śródmieście w kierunku zachodnim

Kierunek Odjazdy poza szczytem Odjazdy w szczycie

Czachówek Płd. 52 12, 52

Grodzisk Mazowiecki 17, 47 07, 17, 27, 37, 47, 57

Łowicz Główny 22 02

Radom 52 52

Skierniewice 47 47

Sochaczew 22 02, 22, 42

Żyrardów 47 17, 47

Analizując praktycznie wprowadzony rozkład jazdy Kolei Ma-
zowieckich widać wyraźnie, że w wielu przypadkach nie było 
możliwe dokładne zachowanie cykliczności. W większości takich 
przypadków przyczyną odchyleń było kursowanie pociągów PKP 
Intercity oraz PKP Przewozy Regionalne poza wcześniej ustalony-
mi cyklami, np. niektóre pociągi pospieszne z kierunku Bydgosz-
czy zamiast przybywać na stację Warszawa Centralna na końców-
kę 50, docierają 5 lub nawet 20 min później. Spowodowało to 
konieczność wyprzedzania kilku pociągów regionalnych KM z Ło-
wicza do Warszawy na stacji Sochaczew lub Błonie. Część pocią-
gów w kierunku Lublina odjeżdża z Warszawy Centralnej później 
niż według cyklu (końcówka 05). 

Przyczyną tego, że na linii Siedlce – Warszawa pociąg, który 
według cyklu powinien odjeżdżać ze stacji początkowej o 8:19, 
kursuje 10 min wcześniej, jest kolizja z sezonowym pociągiem 
ekspresowym Nida (kursującym tylko dwa miesiące w roku) 
z Lublina. Ze względu na kursowanie pociągu Moskwa – Warsza-
wa z 15:19 na 15:13 przesunięto odjazd innego pociągu z Sied-
lec. Pociąg ten jest wyprzedzany na stacji Mrozy i na dalszym 
odcinku do Warszawy kursuje w cyklu.

Duży problem sprawia kursowanie pociągów PKP Intercity 
uruchamianych tylko kilka lub kilkanaście razy w ciągu roku, np. 
pociąg TLK Pojezierze relacji Gliwice – Ełk zakłóca przebieg po-
ciągu KM z Warszawy do Ciechanowa, wymuszając konieczność 
wariantowania jego trasy (w soboty, w sezonie letnim odjazd 
z Warszawy Gdańskiej następuje o 9:27 zamiast o 9:13).

Przykłady te pokazują, że niekonsekwencja jednego przewoź-
nika w stosowaniu cykliczności kursowania pociągu pociąga za 
sobą skutki (niekiedy bardzo poważne) także w odniesieniu do 
innych przewoźników.

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście
W rozkładzie jazdy 2005/2006 układ pociągów na podstawowym 
odcinku między Gdańskiem Głównym a Gdynią Chylonią opiera 
się na częstotliwości 7 i pół minuty w godzinach szczytu oraz 15 
min w godzinach pozaszczytowych.

Tabela 7
Częstotliwości pociągów PKP Szybka Kolej Miejska 
w Trójmieście w RJP 2005/2006

Okres  Częstotliwość ruchu [min]

 dzień roboczy sobota niedziela

5:10–6:00 10 20–30 20–30

6:00–9:45 (szczyt poranny) 7,5 15 30

9:45–10:30  15 15 30

10:30–13:15  15 15 15

13:15–18:45 (szczyt popołudniowy) 7,5 15 15

18:45–21:00 15 15 15

21:00–21:40 20 20 20

Rozkład jazdy w kierunku z Gdańska do Gdyni nie wykazuje 
żadnych odchyleń od cyklu podstawowego. Niestety, w kierunku 
przeciwnym zdarzają się 1–2minutowe różnice dotyczące pocią-
gów kursujących z Wejherowa i przenoszące się także na odcinek 
do Gdańska. Wynikają one z faktu, że odcinek Wejherowo – Ru-
mia jest wykorzystywany przez pociągi wielu przewoźników. Po-
ciągi innych przewoźników kursują także na torach SKM między 
Rumią a Gdynią Główną.

Cykliczny rozkład jazdy w warunkach kolei polskich 
– analiza SWOT
Wdrażanie cyklicznego rozkładu jazdy jest przedsięwzięciem bar-
dzo złożonym. W proces jego tworzenia zaangażowanych jest 
wiele podmiotów: zarządca infrastruktury kolejowej, przewoźnicy 
kolejowi, a także samorządy województw, jako ustawowi organi-
zatorzy przewozów (w zakresie przewozów służby publicznej). 
Dlatego opracowanie takiego rozkładu może w pewnych warun-
kach być trudniejsze, niż rozkładu, w którym każdy pociąg jest 
trasowany indywidualnie. Narzuca się naturalne pytanie o celo-
wość tworzenia rozkładu cyklicznego. Powszechnie stosowanym 
narzędziem służącym do oceny silnych i słabych stron różnych 
przedsięwzięć, a także identyfikacji tworzonych przez nie szans 
oraz możliwych zagrożeń, jest analiza SWOT. Analizę taką dla cy-
klicznego rozkładu jazdy przedstawiono w tabeli 8.

Uwarunkowania formalnoprawne
Podstawowym aktem prawnym regulującym funkcjonowanie kolei 
w Polsce jest ustawa o transporcie kolejowym [16]. Artykuł 30 tej 
ustawy stanowi, że zarządca infrastruktury przydziela trasy pocią-
gów przewoźnikom kolejowym, uwzględniając:
n pierwszeństwo przewozu osób oraz obowiązek służby publicz-

nej;
n obowiązek wykonania przewozu nałożony przepisami prawa 

przewozowego;
n udostępnienie tras pociągów, które w poprzednim rozkładzie 

jazdy pociągów były wykorzystywane przez tego samego prze-
woźnika kolejowego (zapis ten jest dyskusyjny i krytykowany, 
zwłaszcza przez nowych przewoźników kolejowych);

n umowy ramowe.
Należy zwrócić uwagę, że umowa ramowa to, zgodnie z art. 31, 

ust. 2 ustawy, umowa zawierana na uzasadniony wniosek prze-
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woźnika kolejowego na okres dłuższy niż okres obowiązywania 
jednego (czyli rocznego) rozkładu jazdy pociągów.

W przypadku rozpatrywania wniosków o równych priorytetach, 
zarządca powinien w drodze konsultacji z wnioskodawcami przy-
jąć w rozkładzie jazdy rozwiązanie najkorzystniejsze pod wzglę-
dem wykorzystania zdolności przepustowej linii kolejowej.

Tryb składania i rozpatrywania wniosków o przydział tras pocią-
gów jest określony w regulaminie opracowanym przez zarządcę.

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym do ustawy [10] za-
rządca może w przypadku pociągów o identycznych prędkoś-
ciach, relacjach, czasach przejazdu i miejscach zatrzymania, za-
stosować, ograniczone w czasie, mniejsze od jedności wskaźniki 
zmniejszające stawki odpowiadające wskaźnikom obniżki kosz-
tów. Warunkiem jest, aby były to co najmniej trzy kolejno po so-
bie następujące w dobie, ustalone trasy pociągu w rozkładzie jaz-
dy pociągów

W ustawie zapisano, że rozpatrywanie skarg przewoźników ko-
lejowych dotyczących przydzielania tras pociągów i opłat za ko-
rzystanie z infrastruktury kolejowej należy do zadań prezesa UTK.

Szczegółowe zasady przydzielania tras pociągów i korzystania 
z nich określa corocznie wydawany przez PKP Polskie Linie Kole-
jowe regulamin [8]. Regulamin ten określa terminy składania 
wniosków przez przewoźników. Termin składania wniosków doty-
czących pociągów kwalifikowanych jest o tydzień wcześniejszy 
dla pociągów międzywojewódzkich i regionalnych pospiesznych 
oraz o dwa tygodnie wcześniejszy niż dla pozostałych pociągów 
regionalnych.

Od wielu lat na linii Warszawa – Poznań pociągi kwalifikowane kursują w cyklu dwu-
godzinnym, z zagęszczeniem w godzinach szczytu; na zdjęciu IC 1615 „Fredro" 
Warszawa – Wrocław przed stacją Koło (30.03.2002)

Silne strony

Dla pasażera
n Nowa, atrakcyjniejsza oferta przewozowa
n Dogodne i cykliczne skomunikowanie w węzłach
n Zwiększenie czytelności oferty, jej powtarzalność
n Łatwość zapamiętania końcówki minutowej

Dla przewoźników kolejowych
n Efektywne wykorzystanie zasobów przewoźnika (tabor, zaplecze, personel)
n Uproszczona konstrukcja obiegów składów
n Uniknięcie zwolnień pracowników (rozwiązanie problemów społecznych)
n Zwiększenie przychodów ze sprzedaży biletów
n Nowa oferta stworzona działaniami organizacyjnymi, a nie inwestycyjnymi  

(z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury i taboru)

Dla zarządcy infrastruktury
n Poprawa stopnia wykorzystania infrastruktury
n Łatwiejsza praca służb ruchowych, nowy porządek pracy, powtarzalność sytuacji 

ruchowej i wykonywanych czynności
n Uproszczona konstrukcja wykresów ruchu
n Powtarzalność typowych tras pociągów
n Powtarzalność zdarzeń ruchowych (krzyżowania, wyprzedzania, skomunikowania)
n Zwiększenie przychodów z udostępniania 

Szanse

n Zwiększenie mobilności społeczeństwa, poprzez „przyzwyczajenie” do korzysta-
nia z transportu kolejowego

n Zwiększenie potoków pasażerów dzięki czytelnej ofercie
n Zwiększenie udziału kolei w rynku przewozowym
n Rozwój miast i regionów
n Zmniejszenie oddziaływania transportu na środowisko
n Zmniejszenie zatłoczenia na drogach i w miastach
n Poprawa bezpieczeństwa w transporcie
n Lepszy dostęp społeczeństwa do miejsc pracy
n Poprawa dostępu do edukacji i do różnych form kształcenia dorosłych (zmniej-

szenie bezrobocia)
n Poprawa dostępu do kultury
n Kształtowanie wizerunku kolei przyjaznej ludziom
n Poprawa bezpieczeństwa poprzez kształtowanie rytmu pracy wynikającego 

z wprowadzenia cykliczności 

Słabe strony

n Trudność dopasowania podaży miejsc do nierównomierności potoków podróż-
nych (konieczność zagęszczania cyklu lub wzmacniania składów w godzinach 
szczytu)

n W przypadku niekorzystnych czasów przejazdu między węzłami (minimalnie 
przekraczających 30’, 60, 90’, itd.) – trudność w zapewnieniu krótkich czasów 
oczekiwania na przesiadkę

n W przypadku wielu skomunikowań – podatność na zakłócenia i, w konsekwencji, 
na opóźnienia wtórne

n Usztywnienie rozkładu – trudniejsze uruchomienie dodatkowych pociągów 
w przypadku wystąpienia nowych potrzeb przewozowych

n W pewnych warunkach utrudnienie w prowadzeniu napraw infrastruktury
n Skomplikowany proces tworzenia rozkładu cyklicznego – konieczne wysokie 

kwalifikacje personelu, wsparcie eksperckie, pożądane doskonalenie systemów 
komputerowych wspomagających konstrukcję rozkładu

n W warunkach funkcjonowania wielu przewoźników utrudniona koordynacja z roz-
kładami niecyklicznymi

Zagrożenia

n Postępująca degradacja infrastruktury
n Wrażliwość infrastruktury na zakłócenia (skutek likwidacji posterunków ruchu)
n Starzenie się taboru
n Groźba braku wystarczającej liczby pojazdów w ciągu kilku lat 

Tablica 8

PKP PLK S.A. rozpatruje wnioski o przydzielenie tras z zacho-
waniem zasad równoprawnego traktowania przewoźników, biorąc 
pod uwagę możliwie najlepsze wykorzystanie potencjału linii ko-
lejowych (zdolności przepustowych, parametrów techniczno 
eksploatacyjnych).

Paragraf 24, ust.2 regulaminu stanowi, że przy rozpatrywaniu 
wniosków uwzględnia się:
n uwarunkowania wynikające z ustawy;
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n  termin złożenia wniosku: wnioski złożone w wyznaczonym ter-
minie rozpatruje się przed wnioskami złożonymi po wyznaczo-
nym terminie;

n  dotychczasowy okres trwania współpracy z przewoźnikiem;
n  zgodność treści wniosków w zakresie dotyczącym parametrów 

trasy przejazdu z warunkami technicznoeksploatacyjnymi linii 
kolejowych;

n  częstość kursowania pociągów: wnioski, które ze względu na 
planowaną częstość kursowania umożliwiają lepsze wykorzy-
stanie linii kolejowej rozpatruje się przed wnioskami dla po-
ciągów kursujących nieregularnie;

n okres, na jaki przewoźnik przewiduje realizację przejazdów;
n  wykorzystanie tras pociągów przez przewoźników w okresie 

poprzedzającym złożenie wniosków.
W przypadku powstania konfliktu między trasami, podejmo-

wany jest przez zarządcę infrastruktury proces koordynacji. Koor-
dynacja jest prowadzona w formie rozmów eksperckich, zawsze 
z udziałem wszystkich przewoźników, których trasy mają charakter 
konfliktowy. W procesie koordynacji PKP PLK S.A. zgłasza propo-
zycję rozwiązania sytuacji konfliktowej, która może polegać na:
n  przydzieleniu innego układu czasowego dla wnioskowanych 

tras;
n opracowaniu rozkładu jazdy do przeprowadzenia pociągów in-

ną drogą niż wskazana we wniosku o przydzielenie trasy po-
ciągu;

n	skróceniu czasu przejazdu pociągu przez przepełniony ele-
ment infrastruktury poprzez zmniejszenie liczby postojów, cza-
sów ich trwania, zmniejszenie masy pociągu, użycie środka 
trakcyjnego o lepszych parametrach trakcyjnych;

n  zastosowaniu wariantów rozkładu jazdy dla tras kolidujących 
w dniach zaistnienia kolizji lub ograniczeń możliwości kurso-
wania wybranych pociągów.
Zaproponowane rozwiązania są dyskutowane w procesie koor-

dynacji, przy czym przewoźnicy mogą formułować specjalne wy-
magania dotyczące organizacji przewozów. Wymagania te są 
uwzględniane przez zarządcę w miarę możliwości techniczno 
eksploatacyjnych. 

Proces koordynacji musi być zakończony w terminie 7 dni od 
daty powiadomienia przewoźników o wystąpieniu konfliktu. Jeżeli 
proces ten nie przyniesie rozwiązania akceptowanego przez 
wszystkich jego uczestników, PKP PLK S.A. przydziela trasę, bio-
rąc pod uwagę uwarunkowania technicznoeksploatacyjne oraz 
najlepsze wykorzystanie zdolności przepustowej na udostępnia-
nych liniach kolejowych.

W przypadku, gdy nie ma możliwości opracowania rozkładu 
jazdy według wniosku, PKP PLK S.A. sugeruje wnioskodawcy 
rozwiązania zastępcze umożliwiające przejazdy pociągów (np. 
proponuje przejazdy inną drogą, możliwie najkrótszą i o zbliżo-
nych do pożądanych parametrach, według innego układu czaso-
wego przejazdu).

Propozycje rozstrzygnięć elementów spornych PKP PLK S.A. 
przedstawia wnioskodawcy w ciągu 14 dni, jako ostateczne sta-
nowisko.

O swoich decyzjach dotyczących przedstawionego przez PKP 
PLK S.A. ostatecznego stanowiska wnioskodawca powiadamia 
PKP PLK S.A. w terminie 7 dni.

Wnioskodawca, kiedy uzna, że stanowisko zarządcy jest nie-
właściwe, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Transportu Ko-
lejowego.

Podsumowanie i wnioski
Cykliczne rozkłady jazdy stają się stopniowo standardowym roz-
wiązaniem w ruchu pociągów międzyaglomeracyjnych, międzyre-
gionalnych, regionalnych oraz aglomeracyjnych w wielu krajach 
europejskich. Dotyczy to szczególnie Niemiec, Holandii, Belgii, 
Szwajcarii, Austrii, Włoch, Danii.

Wprowadzenie rozkładu cyklicznego (szczególnie zaś rozkła-
du cyklicznego zintegrowanego) niesie korzyści dla pasażerów, 
przewoźników oraz zarządcy infrastruktury.

Główną korzyścią dla pasażerów jest uatrakcyjnienie oferty 
przewozowej, przede wszystkim dzięki zachowaniu stałej końców-
ki minutowej oraz zapewnieniu bardzo dogodnych, realizowanych 
cyklicznie skomunikowań. Przewoźnicy kolejowi poprzez cyklicz-
ność kursowania pociągów, a w konsekwencji racjonalizację 
obiegów składów, mogą poprawić wykorzystanie podstawowych 
zasobów, tzn. taboru oraz personelu. Z kolei zarządca infrastruk-
tury korzysta dzięki powtarzalności zdarzeń, co ułatwia prowadze-
nie ruchu.

Należy zwrócić uwagę, że doświadczenia licznych kolei euro-
pejskich wskazują na potrzebę zachowania stabilności raz opra-
cowanego rozkładu cyklicznego, co wyraża się w zachowaniu  
tego samego układu cyklicznego (i tych samych końcówek minu-
towych) również w kolejnych latach. Duże zmiany wprowadzane 
są „skokowo” co kilka lat i wiążą się zazwyczaj z oddaniem do 
ruchu nowych odcinków linii kolejowych lub zakończeniem mo-
dernizacji odcinków istniejących, a także z dostawami nowego 
taboru, co pozwala na uatrakcyjnianie ofert przewozowych.

Istotne jest, że cykliczny rozkład jazdy jest z reguły traktowany 
jako jeden z elementów całego łańcucha działań uatrakcyjniają-
cych ofertę. Inne istotne działania to modernizacja infrastruktury, 
modernizacja taboru. Nie można także zapominać o poprawie 
bezpieczeństwa podróżnych oraz o tworzeniu nowych ofert taryfo-
wych, adresowanych do różnych grup docelowych. Dopiero wte-
dy można mówić o efekcie synergii.

Dotychczasowe doświadczenia z wdrażania cyklicznych roz-
kładów jazdy wskazują, że jest ono w Polsce bardzo trudne, a za-
kres ruchu cyklicznego jest jak dotąd stosunkowo niewielki.

Obowiązujące w Polsce uregulowania prawne, poczynając od 
ustawy o transporcie kolejowym, poprzez rozporządzenie w spra-
wie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej, 
kończąc na regulaminie PKP PLK S.A., nie stanowią (przynaj-
mniej teoretycznie) przeszkody we wprowadzaniu cyklicznych 
rozkładów jazdy. Szczególnie istotny wydaje się zapis przyznający 
pierwszeństwo przydziału tras dla przewozów pasażerskich, w tym 
służących realizacji obowiązku służby publicznej. W praktyce 
obowiązek służby publicznej dotyczy przewozów regionalnych 
(w tym aglomeracyjnych) dofinansowywanych przez samorządy 
województw. Są to przewozy wykonywane pociągami osobowymi. 
Na wielu liniach pociągi takie kursują z dużą częstotliwością.

Okolicznością sprzyjającą jest dysponowanie przez zarządcę 
infrastruktury nowoczesnymi narzędziami do konstrukcji rozkładu 
jazdy, przede wszystkim systemem KWR (Konstruowanie Wykre-
su Ruchu). Składanie przez przewoźników wniosków o przydziele-
nie tras ułatwiają moduły ZAMPAS oraz KPSPLANY.

Bardzo celowe byłoby wprowadzenie do ustawy o transporcie 
kolejowym zachęt dla przewoźników i zarządcy infrastruktury do 
tworzenia i wdrażania cyklicznego rozkładu jazdy. Taką zachętą 
mogłoby być także zawarcie w regulaminie PKP PLK S.A. pew-
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nych upustów dla przewoźników zamawiających nie pojedyncze 
trasy, ale całe cykle.

Pewną możliwość stworzyłoby przejęcie inicjatywy przez za-
rządcę infrastruktury, opracowanie układu cyklicznego tras pocią-
gów wszystkich kategorii i zaoferowanie tych tras przewoźnikom 
kolejowym. 

q
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Tabela 4
Dobowe oszczędności energii

Rejon Rekuperacja Rekuperacja + falowniki lub zasobniki

Śródmiejski [kWh] 1389 2366

Zgierska [kWh] 706 1429

Emilia [kWh] 94 208

Z danych zestawionych w tabeli 4 wynika, że największy efekt 
energetyczny dałoby zainstalowanie zasobnika w najmocniej 
obciążonym rejonie, mimo że w rejonie tym i bez stosowania do-
datkowych urządzeń warunki do przejmowania energii hamowania 
są najlepsze.

Wyniki symulacji dla rejonu podstacji „Emilia” pokazały, że 
nawet zastosowanie falowników lub zasobników nie da istotnych 
efektów, jeżeli w układzie zasilania występują nadmierne spadki 
napięć.

Trochę niespodziewany fakt stwierdzono, porównując wyniki 
symulacji z zasobnikiem energii w każdym z badanych rejonów. 
Mimo istotnych różnic w natężeniu ruchu i rozległości tych re-
jonów, maksymalna energia, do której ładowały się zainstalowane 
w nich zasobniki, była zbliżona i niewiele przekraczała 2 kWh.

q
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 Dokończenie ze s. 59

Szybka Kolej Miejska w aglomeracji trójmiejskiej od początku cieszyła się bardzo 
dobrą frekwencją, jednym z czynników decydującym o sukcesie tego przedsięwzięcia 
była bardzo atrakcyjna częstotliwość i cyliczny rozkład jazd; na zdjeciu pociąg SKM na 
przystanu Gdańsk Zaspa, lata 60. XX w.


