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Kierunki rozwoju Wrocławskiego Węzła Kolejowego 
Artykuł omawia uwarunkowania historyczne i ruchowe funk-
cjonowania Wrocławskiego Węzła Kolejowego w przewozach 
pasażerskich i towarowych. Przedstawia występujące obecnie 
problemy związane z ograniczeniami przepustowości istnieją-
cych układów torowych. Wskazuje możliwe kierunki inwestycji 
i poprawy sytuacji, jednocześnie kładąc nacisk na właściwe 
analizowanie potrzeb w zakresie dostępności infrastruktury 
dla przewoźników i organizatorów przewozów.

Słowa kluczowe: układy torowe, przepustowość, Wrocławski Węzeł 
Kolejowy.

Wrocław jest miastem, od którego rozpoczęła się historia ko-
lei publicznej na obecnych ziemiach polskich. Już w 1842 roku 
uruchomione zostało pierwsze połączenie kolejowe (do Oławy), 
rok później – do Świebodzic, a następnie – do Legnicy. W ten 
sposób już w 1844 roku można było stąd podróżować koleją 
w trzech różnych kierunkach. 

Począwszy od 1847 roku, kiedy powstało pierwsze połączenie 
pomiędzy dworcami, dotąd całkowicie wyizolowanych towarzystw 

kolejowych, można mówić o rozpoczęciu konstrukcji węzła. Trwa-
ła ona prawie przez stulecie – aż do lat trzydziestych XX wieku, 
kiedy uruchomiono ostatnią nową linię kolejową – prawobrzeż-
ne połączenie Jelcza z Wrocławiem, przechodzące przez stację 
Wrocław Sołtysowice na linii do Oleśnicy, a na stacji Wrocław 
Osobowice łączące się z linią do Poznania.

Po wojnie, w zmienionych warunkach politycznych i społecz-
no-gospodarczych, Wrocławski Węzeł Kolejowy nie uległ więk-
szym przekształceniom. Dostosowano jedynie układ do nowych 
kierunków ciążenia (wzrosła istotność połączenia do Warszawy 
i Poznania, zmalała – do Berlina i Drezna). Szerzej ten proces 
został przedstawiony w [5].

Większy wpływ na zmianę układu węzła miała transformacja 
ustrojowa z przełomu lat 80 i 90 XX wieku. Przyniosła ona spa-
dek zainteresowania społeczeństwa koleją, co w latach dziewięć-
dziesiątych z jednej strony umożliwiło zamknięcie ostatniego, 
utrudniającego przesiadki, dworca czołowego (stacji Wrocław 
Świebodzki), ale z drugiej – spowodowało zawieszenie ruchu 
pasażerskiego na trzech wylotach (w kierunku Trzebnicy, Kobie-
rzyc i prawobrzeżnej linii do Jelcza). Analogicznie, spadek ruchu 
towarowego doprowadził do trwałego wyłączenia z eksploatacji 

Fot. 1. Rozjazd numer 3 posterunku odgałęźnego Grabiszyn był przez lata symbolem ograniczeń przepustowości Wrocławskiego Węzła Kolejowego. 
Skupiał na sobie (na zdjęciu kolejno od lewej): dwa tory łącznicy 761 z linii 274 z kierunku Wałbrzycha; dwa tory linii 273 z Głogowa (i Legnicy) 
oraz jeden tor łącznicy 753 ze stacji towarowej na Gądowie. Po prawej – dwa, prowadzone niezależnie tory linii 271 w kierunku północnym. 
Fot. B.  Molecki
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niektórych łącznic (760 Świebodzki - Gądów oraz 762 Teresin 
- Jeżyny), dla których w początku XXI wieku podjęto nawet decy-
zje likwidacyjne. Zamknięte zostały również niektóre posterunki 
(Tarnogaj, Klecina), co ograniczyło elastyczność prowadzenia 
ruchu. 

Co jednak najważniejsze – przez ostatnie trzydzieści lat 
grunty pozostałe po zamkniętych liniach kolejowych nie zostały 
przeznaczone pod inną zabudowę. Pas terenu po łącznicy 760 
znajduje się na terenie klina kolejowego i nie znajdzie inne-
go zastosowania. Łącznica 762, pomimo decyzji likwidacyjnej 
z 2005 roku, nadal jest zarządzana przez PKP Polskie Linie Ko-
lejowe S.A. [1]. Nawet bardzo cenne inwestycyjnie tereny dworca 
Wrocław Świebodzki, z którego pociągi pasażerskie nie odjeż-
dżają od 1992 roku, (położone zaledwie 1 kilometr od Rynku) 
do dziś stanowią rezerwę dla rozwoju transportu szynowego 
w aglomeracji.

Tymczasem, wzrost zatłoczenia komunikacyjnego Wrocławia, 
spowodowany popularyzacją motoryzacji indywidualnej i niedo-
stateczną ofertą transportu publicznego przełomu XX i XXI wieku 
(por. [3]) wywołał trwałe problemy w dojazdach do pracy i szko-
ły mieszkańców całej aglomeracji. Umożliwiło to, od momentu 
usamorządowienia przewozów regionalnych, renesans połączeń 
kolejowych regionu (por. [4]).

Znaczącym sygnałem w tym zakresie było przejęcie przez 
władze regionu aglomeracyjnej linii kolejowej 326 do Trzebnicy, 
na której po remoncie – od września 2009 roku, wznowiono 
ruch pasażerski. Następnie, dzięki porozumieniu samorządu 
miasta i regionu, od kwietnia 2017 roku uruchomiono przewozy 
kolejowe po linii 292 – do przystanku Wrocław Wojnów (obecnie 
w trakcie rewitalizacji). Prace remontowe trwają także na linii 
285 w kierunku Kobierzyc – po ich zakończeniu ponownie na 
wszystkich liniach kolejowych prowadzących do Wrocławia reali-
zowane będą przewozy pasażerskie. 

Wzrost liczby osób przewożonych koleją, który na Dolnym Ślą-
sku jest rekordowy w skali kraju, występuje przy tym zarówno 
w relacjach regionalnych, jak i wewnętrznych Wrocławia. Rosną-
ce zatłoczenie składów wywołuje niezadowolenie podróżnych 
i żądania uruchomienia dodatkowych połączeń, kursujących 
tylko w graniach Wrocławia, bądź aglomeracji, które pozwoliłyby 
rozładować tłok w pociągach regionalnych (por. [6], [2]).

Kwestie nowoprojektowanych połączeń kolejowych
Oprócz istniejących dotąd połączeń kolejowych, w ostatnich la-
tach pojawiały się również postulaty budowy nowych linii, umoż-
liwiających dojazd do wrocławskiego lotniska, szybkie połączenie 
ze stolicą (obecnie także Centralnym Portem Komunikacyjnym) 
oraz przyłączenie do sieci kolejowej zakładów przemysłowych 
umiejscowionych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w podwro-
cławskich Kobierzycach.

Port Lotniczy Wrocław im. Mikołaja Kopernika położony jest 
na terenie dzielnicy Strachowice, dojazd do niego umożliwiają 
połączenia autobusowe, które przy zatłoczonej sieci drogowej 
nie są obecnie w pełni satysfakcjonujące. W związku z tym wy-
tyczony został przebieg linii kolejowych (269: Leśnica - Port Lot-
niczy i 270: Żerniki - Port Lotniczy [1]), umożliwiających dojazd 
pociągów do lotniska od strony linii 275 (z Wrocławia w kierunku 
Legnicy), zarówno ze strony Wrocławia, jak i regionu.

W celu jeszcze lepszego skomunikowania lotniska, władze re-
gionu zaproponowały ponadto dowiązanie projektowanego połą-
czenia do linii 274 (z Wrocławia w kierunku Wałbrzycha), również 

z włączeniami tak w kierunku Wrocławia (Smolec), jak i regionu 
(Sadowice Wrocławskie). Rozszerzony przebieg projektowanej 
linii został ujęty w Planie Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Dolnośląskiego [7], [8].

Nowe, szybkie połączenie kolejowe w kierunku Warszawy, było 
projektowane w ramach linii Ygrek dużych prędkości (Wrocław/
Poznań - Łódź - Warszawa). W ramach prac koncepcyjnych okre-
ślono jako najkorzystniejszy wariant wprowadzający linię do Wro-
cławia od strony wschodniej, poprzez stację Wrocław Brochów. 
Obecnie z koncepcji tej wychodzi również projekt szprychy nr 9 
Centralnego Portu Komunikacyjnego, zakładający budowę nowej 
linii kolejowej 86: Poniatowice - Wrocław Brochów, ujętej w wyka-
zie linii kolejowych o znaczeniu państwowym [9].

Ostatnie nowoprojektowane połączenie związane jest z ko-
niecznością rozwiązania problemów transportu osób i ładunków 
do zakładów znajdujących się na obszarze Tarnobrzeskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej – podstrefy Wrocław - Kobierzyce. 
W pierwotnych założeniach wszystkie tereny strefy miały zapro-
jektowane połączenia do sieci kolejowej poprzez bocznice od-
gałęziające się od linii 285 (z Wrocławia w kierunku Kobierzyc), 
które były uwzględnione w planach zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Kobierzyce. Niestety, w kolejnych latach te 
rezerwy terenowe zostały wykorzystane przez przedsiębiorstwa 
niezainteresowane transportem kolejowym. 

Obecnie  sytuacja uległa zmianie, w związku z uruchomie-
niem dużych zakładów LG Chem – europejskiej fabryki baterii 
do samochodów elektrycznych. Brak dostępu poprzez założone 
niegdyś rezerwy terenowe (obecnie zabudowane) powoduje, że 
konieczne jest wytyczenie linii kolejowej nowym śladem. Pewne 
propozycje w tym zakresie zostały przedstawione przez Biuro 
Strategii i Rozwoju PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (rys. 1).

Niezależnie od szczegółowej lokalizacji nowej linii, w przy-
padku ruchu pasażerskiego, należy przeanalizować możliwości 
i celowość uruchomienia nowego aglomeracyjnego połączenia 
okólnego, na wzór połączeń Wrocławia z Jelczem, tworzącego 
południową pętlę kolejową na trasie Wrocław Główny – Wrocław 
Tarnogaj – Podstrefa Kobierzyce – Smolec – Wrocław Główny 
/ Wrocław Świebodzki. Takie połączenie umożliwiałoby popra-
wę dojazdów do terenów strefy zarówno ze strony Wrocławia 
Głównego (dojazdy regionalne, centralne dzielnice miasta), jak 
i dzielnic zachodnich (dojazdy aglomeracyjne, możliwość dojaz-
du z rejonu lotniska).

W odniesieniu do ruchu towarowego, celowe jest natomiast 
rozważenie połączeń kolejowych Podstrefy Kobierzyce zarów-
no z linią 274 (dojazdy z Podstrefy do stacji towarowej Wrocław 
Gądów, umożliwiające wyprawianie pociągów w kierunku pół-
nocnym i zachodnim), poprzez połączenie linii 274 z lotniskiem 
(ewentualne dojazdy do potencjalnego lotniczego terminala to-
warowego), jak i połączenie z linią kolejową 285 (dojazdy do 
stacji towarowej Wrocław Brochów, umożliwiające wyprawianie 
pociągów w kierunku wschodnim i południowym).

Problemy przepustowości we Wrocławskim Węźle Kolejowym
Istniejące obecnie warunki ruchowe we Wrocławskim Węźle 
Kolejowym wskazują na wyczerpującą się przepustowość wę-
zła. Sytuacja taka ma miejsce zwłaszcza na trzytorowym szlaku 
pomiędzy zachodnią głowicą rozjazdową stacji Wrocław Główny 
a posterunkiem odgałęźnym Grabiszyn.

Co istotne, podobny poziom problemów występuje praktycznie 
w obszarze całego węzła w czasie, kiedy konieczne jest prze-
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prowadzenie w danym miejscu w szerszym zakresie prac kon-
serwacyjnych (zamknięcia torowe dłuższe niż czterogodzinne, 
realizowane w porze nocnej). 

W związku z tym, dla dalszej efektywnej eksploatacji syste-
mu transportu pasażerskiego i towarowego,  konieczne będzie 
przeanalizowanie w przyszłości możliwości dostosowania węzła 
do zwiększonych obciążeń ruchowych. Podkreślić jednak nale-
ży, że zakres możliwych do zastosowania rozwiązań jest bardzo 
szeroki, a analiza wyboru musi być dokonana przy uwzględnie-
niu wzajemnych wpływów poszczególnych inwestycji, przez co 
nie jest możliwa do przeprowadzenia bez szczegółowych danych 
dotyczących wzrostu natężeń ruchu.

W niniejszym opracowaniu zostanie zatem zarysowany jedynie 
wstępny scenariusz dalszych analiz, wskazujący przewidywane 
problemy i możliwe metody rozwiązania. Pełna analiza decyzyj-
na powinna natomiast następować każdorazowo w momencie 
pozyskania nowych danych, konkretyzujących poziom wzrostu 
natężenia ruchu w poszczególnych kierunkach.

Problem przepustowości odcinka podg Grabiszyn – Wrocław 
Główny
Problem przeciążenia trzytorowego odcinka łączącego posteru-
nek odgałęźny Grabiszyn ze stacją Wrocław Główny wynikł na 
początku lat 90 XX wieku, w momencie zamknięcia ruchu na 
stacji czołowej Wrocław Świebodzki, która do tego momentu mo-

gła częściowo prowadzić ruch pociągów w kierunku Wałbrzycha, 
Legnicy i Głogowa. 

Układ torowy podg Grabiszyn dostosowany został po II wojnie 
światowej do prowadzenia ruchu kolejowego przede wszystkim 
w relacji Wrocław Główny – Wrocław Mikołajów. Dwa północne 
tory  estakady dedykowano obsłudze wyjazdu w kierunku Pozna-
nia i Warszawy (przez Oleśnicę). Odmiennie niż przed 1945 ro-
kiem, ponieważ straciło na znaczeniu połączenie w kierunku 
Legnicy (i Berlina), tylko jeden tor estakady został dedykowany 
obsłudze kierunków południowo-zachodnich. W rezultacie wy-
jazd w kierunku Wałbrzycha, Legnicy i Głogowa (a także stacji 
towarowej Wrocław Gądów) realizowany był z wykorzystaniem 
jednego, wspólnego dla wszystkich relacji, krytycznego rozjaz-
du oraz ograniczonych do jednego toru odcinków dojazdowych 
(fot. 1 na winiecie).

W 1991 roku, w momencie zakończenia eksploatacji w ru-
chu pasażerskim stacji Wrocław Świebodzki, cały ruch pociągów 
z kierunku Głogowa, Legnicy i Wałbrzycha (Jeleniej Góry) został 
skierowany na stację Wrocław Główny właśnie za pomocą tego, 
bardzo ograniczonego pod względem przepustowości, rozwiąza-
nia. W tym miejscu należy wyraźnie zaznaczyć, że przeniesienie 
całego pasażerskiego ruchu regionalnego na dworzec Wrocław 
Główny było działaniem właściwym i wyraźnie poprawiającym 
jakość kolei pasażerskiej w regionie. Zlikwidowano w ten spo-
sób bowiem kłopotliwe przesiadki pomiędzy dworcem Głównym 

Rys. 1. Orientacyjny przebieg wariantów połączenia kolejowego do terenów TSSE Podstrefy Wrocław-Kobierzyce według Biura Strategii i Rozwoju 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Rys. J. Rosowski na podst. materiałów PKP PLK S.A.
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i Świebodzkim, które wymagały uciążliwych przejść pieszych 
bądź korzystania z komunikacji miejskiej. Dopiero jednak w wy-
niku przeprowadzonej w 2015 roku przebudowy układu toro-
wego podg Grabiszyn, poprawiły się warunki ruchowe węzła. 
Niestety, zmiany te spowodowały wydłużenie dróg rozjazdowych 
posterunku Grabiszyn, co może mieć w przyszłości negatywny 
wpływ na długość czasu zajęcia torów na posterunku, a zatem 
przepustowość.

Na odcinku pomiędzy posterunkiem odgałęźnym Grabiszyn 
a stacją Wrocław Główny przed rokiem 2015 pociągi mogły kur-
sować po każdym z torów w odstępach 6-minutowych. Obecnie, 
po przywróceniu prędkości 60 km/h na każdym torze (oraz pod-
niesieniu prędkości na rozjazdach przy jeździe na odgałęzienie), 
możliwe jest prowadzenie ruchu w odstępach 5-minutowych. Na 
odcinkach międzywęzłowych w warunkach polskich maksymalna 
osiągalna częstotliwość oznacza ruch pociągów co 2,5 minu-
ty (takie parametry założone zostały dla przebudowywanej linii 
średnicowej w Warszawie), przy czym kluczowym elementem dla 
osiągnięcia takich parametrów jest minimalizacja obszaru węzłów 
oraz utrzymanie odpowiedniej długości odcinków międzywęzło-
wych, które dzięki temu mogą być dzielone na optymalne odstępy.

Problem podziału przepustowości linii pomiędzy kategorie pociągów
Oprócz problemów z przepustowością pojedynczych odcinków, 
takich jak omówiony szlak pomiędzy posterunkiem odgałęźnym 
Grabiszyn a stacją Wrocław Główny, w prowadzeniu ruchu pocze-
sne miejsce zajmują problemy z przeprowadzeniem w obrębie 
węzła ruchu pociągów z różnymi charakterystykami prędkościo-
wymi, to jest:

 � regionalnych pociągów osobowych, zatrzymujących się krótko 
na każdej stacji i przystanku, przy tym prowadzonych za po-
mocą elektrycznych zespołów trakcyjnych, bądź autobusów 
szynowych, dzięki czemu mających niewielkie straty czasu 
hamowania i rozruchu;

 � międzyregionalnych pociągów pośpiesznych i ekspresowych, 
zatrzymujących się rzadziej (tylko na wybranych stacjach 
i przystankach), jednak na postoje o dłuższym czasie trwania, 
do tego prowadzonych często za pomocą klasycznych składów 
(lokomotywa i wagony), o ograniczonych wartościach przyśpie-
szeń i opóźnień;

 � pociągów towarowych, w założeniach kursujących bez posto-
jów, ale z prędkością niższą niż pociągi pasażerskie, mających 
w razie konieczności zatrzymania bardzo ograniczone warto-
ści przyśpieszeń i opóźnień.
Optymalne wykorzystanie przepustowości linii kolejowej ma 

miejsce wówczas, gdy kolejne pociągi poruszające się po sobie 
po danej linii mają taką samą, lub bardzo zbliżoną, charaktery-
stykę ruchową (nie występuje wtedy potrzeba organizacji wyprze-
dzania składów wolniejszych przez szybsze).

Zbliżenie parametrów prędkościowych poszczególnych pocią-
gów nie zawsze jednak jest możliwe. Regulacja taka w praktyce 
oznacza, że dla kolejnych (często skrajnie różnych pod kątem 
kategorii) pociągów, suma czasu przebywania na danym odcinku 
(przejazdu oraz ewentualnego hamowania, postoju i rozruchu 
przy zatrzymaniach) powinna być taka sama, a co najmniej bar-
dzo zbliżona.

Problem przepustowości stacji Wrocław Główny
Wśród ograniczeń przepustowości specyficznym (aczkolwiek nie-
możliwym do zignorowania) problemem jest kwestia zajętości 

krawędzi peronowych stacji Wrocław Główny. Już w chwili obec-
nej, w godzinach szczytu, występują bowiem trudności z prowa-
dzeniem ruchu w obrębie stacji.

Biorąc pod uwagę wyłącznie połączenia regionalne – osobo-
we, służące do dojazdów do pracy i szkoły – z Wrocławia Główne-
go wyruszają obecnie pociągi w dziewięciu kierunkach: do Ole-
śnicy, Trzebnicy, Rawicza, Głogowa, Legnicy, Jaworzyny Śląskiej, 
Kłodzka, Oławy oraz Jelcza przez Wrocław Brochów. W trakcie re-
witalizacji są linie kolejowe obsługujące dwa kolejne kierunki: do 
Jelcza przez Wrocław Wojnów (linia prawobrzeżna) oraz do Świd-
nicy przez Sobótkę. Biorąc zatem pod uwagę tylko podstawienie 
do odjazdu samych pociągów regionalnych (zakładając, że w tym 
momencie nie będą obsługiwane pociągi międzyregionalne i nie 
będą odbywać się przyjazdy jakichkolwiek innych pociągów), na 
stacji potrzebna jest dostępność 11 krawędzi peronowych. 

Tymczasem, zaznaczyć należy, że stacja Wrocław Główny 
(rys. 2) dysponuje w tej chwili zaledwie dziewięcioma torami do 
odprawy pasażerów (peron I: tor 1 i 2, peron II: tor 3 i 4, peron 
III: tor 5 i 6, peron IV: tor 7 i 8, peron V: tor 10), ponadto w trak-
cie przebudowy znajduje się tor 12 przy peronie VI. Jak widać, 
liczba ta jest zbyt mała w stosunku do potrzeb.

Problemy związane z niewystarczającą liczbą krawędzi pero-
nowych mogą być rozwiązywane poprzez rozłożenie przyjazdów 
i odjazdów pociągów w czasie (por. [5]). W takim przypadku istot-
nym staje się jednak czas zajętości poszczególnych krawędzi. 

Najkrótszy możliwy czas postoju występuje w przypadku wy-
korzystywania taboru dostosowanego wysokością podłogi do wy-
sokości peronów (brak stopni przy wysiadaniu), wyposażonego 
w dużą liczbę, szerokich, automatycznie otwieranych drzwi. Naj-
dłuższego postoju wymagają klasyczne składy wagonowe w ruchu 
międzywojewódzkim, z ręcznie otwieranymi drzwiami, z których 
wysiadanie następuje po stopniach, a pasażerowie częstokroć 
posiadają większy bagaż ręczny, którego przemieszczanie i wy-
ładowywanie z wagonu również jest kłopotliwe i czasochłonne.

Dodatkowym problemem w odniesieniu do czasu zajętości 
krawędzi peronowych jest zmiana kierunku jazdy, wymagana 
w niektórych relacjach. W przypadku, gdy zmiana kierunku jaz-
dy dotyczy autobusów szynowych bądź zespołów trakcyjnych, 
czas ten jest krótszy, aniżeli w sytuacji, gdy pociąg jest obsługi-
wany klasycznym składem wagonowym, gdzie zmiana wymaga 
przeczepiania lokomotywy. Jeszcze większy problem występuje 
w przypadku, kiedy skład pociągu ulega podziałowi na grupy wa-
gonów, na stacji odbywają się dodatkowe manewry, a lokomoty-
wy ulegają zmianie (np. z elektrycznych na spalinowe).

Analiza możliwości poprawy przepustowości
Poprawa przepustowości musi być analizowana w sposób sie-
ciowy, tzn. badania z zakresu inżynierii ruchu muszą brać pod 
uwagę sieć kolejową całego Wrocławskiego Węzła Kolejowego. 
Dodatkowo, należy mieć na uwadze, że wszelkie ustalenia mu-
szą być dokonywane bezpośrednio z przewoźnikami kolejowymi, 
a także – zwłaszcza w dłuższej perspektywie czasowej – z wła-
ściwymi organizatorami przewozów pasażerskich.

Ze względu na charakter prowadzenia ruchu kolejowego (pla-
nowanie przejazdu określonego pociągu w określonym czasie 
po określonym odcinku sieci), analizy przepustowościowe mu-
szą opierać się na konkretnych założeniach ruchowych, a za-
tem – projekcie docelowego rozkładu jazdy, przy rozpoznanych 
rozkładach zakłóceń występujących na poszczególnych ciągach 
dojazdowych.
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Poprawa przepustowości na szlakach
Poprawę przepustowości na liniach kolejowych przede wszystkim 
można osiągnąć przez wprowadzenie samoczynnej blokady od-
stępowej (taki podział umożliwia ruch większej liczby pociągów 
jeden za drugim po danym odcinku linii kolejowej). Podział linii 
na odstępy musi przy tym być dostosowany do prędkości po-
ciągów, położenia i rozmiarów węzłów torowych oraz położenia 
przystanków.

W przypadku różnic w prędkości pociągów, korzystne może 
być rozdzielenie od siebie ruchu dalekobieżnego, regionalnego 
i towarowego. Zasadność rozdziału rośnie przy wyższych prędko-
ściach (większych różnicach prędkości poszczególnych katego-
rii) oraz dłuższych odcinkach międzywęzłowych (większych pro-
blemach wynikających z braku możliwości wyprzedzania). Przy 
braku możliwości całkowicie oddzielnego prowadzenia ruchu 
o różnych prędkościach, należy przeanalizować możliwość bu-
dowy torów prześcigowych na stacjach, bądź nawet dodatkowych 
odcinków torów między stacjami, umożliwiających wyprzedzanie 
pociągów bez ich zatrzymywania.

W przypadku, gdy węzły położone są blisko siebie, zdecydo-
wanie korzystniejszy jest kierunkowy rozdział ruchu. Przypisanie 
poszczególnych torów do określonych kierunków musi przy tym 
uwzględniać potrzeby ruchowe przewoźników oraz istniejący 
układ torowy węzłów. Zasadność rozdziału kierunkowego dodat-
kowo rośnie w przypadku potrzeby równoczesnej jazdy pociągów 
w kilku kierunkach (równoczesny dojazd pociągów dowożących 
na przesiadkę i odwożących z niej – por. [5]).

W odniesieniu do punktów zatrzymań, nacisk należy poło-
żyć na takie planowanie postojów, aby czas przejazdu odcinka 
był wyrównany. Oznacza to, że należy wziąć pod uwagę czasy 
zatrzymania, straty czasu na hamowanie i rozruch (zależne od 
parametrów dynamicznych poszczególnych pociągów) oraz – 
oczywiście – czas przejazdu. Sumarycznie może to oznaczać, 
że zatrzymujący się rzadziej pociąg pośpieszny (o słabszym przy-
śpieszeniu) może mieć czas jazdy zbliżony do pociągu osobowe-
go, który zatrzymuje się częściej, lecz również szybciej i na kró-
cej. Tak szczegółowa analiza może być jednak przeprowadzona 
wyłącznie przy udziale przewoźników i organizatorów przewozów, 
dysponujących założeniami docelowego modelu organizacji ru-
chu i parametrami pojazdów, które mają być przeznaczone do 
jego obsługi.

W odniesieniu do Wrocławskiego Węzła Kolejowego, przy istnie-
jącym stanie wiedzy, zalecić należy następujące rekomendacje:

 � należy przeanalizować wprowadzenie samoczynnej blokady 
odstępowej na wszystkich głównych liniach kolejowych węzła;

 � dla zwiększenia przepustowości estakady pomiędzy stacją 
Wrocław Główny a posterunkiem odgałęźnym Grabiszyn nale-
ży rozpatrzyć dobudowę czwartego toru, z założeniem podzia-
łu kierunkowego poszczególnych par torów;

 � na podejściach do węzła należy analizować dobudowę kolej-
nych torów, przy założeniu rozdziału ruchu dalekobieżnego, 
regionalnego i towarowego – wedle potrzeb;

 � na najbardziej obciążonych odcinkach sieci należy uzależniać 
powstanie dodatkowych punktów zatrzymań od analizy uwa-

Rys. 2. Obecny układ peronów na stacji Wrocław Główny. Rys. B. Molecki
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runkowań ruchowych (kwestia różnicowania czasu przejazdu 
przez poszczególne kategorie pociągów).

Poprawa przepustowości na węzłach
Poprawę przepustowości na węzłach można osiągnąć poprzez 
uproszczenie ich struktury (w powiązaniu z kierunkowym podzia-
łem torów między węzłami) oraz wykorzystanie przejść bezkoli-
zyjnych (wielopoziomowych). Korzystne zmiany przynieść może 
także uzgodnienie z przewoźnikami odmiennych założeń orga-
nizacji ruchu (głównie z zakresu przejść składów), które mogą 
spowodować uproszczenie pracy węzła wraz z uwolnieniem czę-
ści przepustowości.

Uproszczenie struktury węzłów oznacza zmniejszenie rozmia-
rów oraz stopnia skomplikowania przejść rozjazdowych. Należy 
przy tym pamiętać, że każde uproszczenie powoduje zmniejsze-
nie elastyczności prowadzenia ruchu – a zatem może powodo-
wać spadek niezawodności systemu. Z drugiej jednak strony, 
każdy element ruchomy odznacza się mniejszą niezawodnością 
aniżeli element stały – w związku z czym uproszczenie może 
także powodować wzrost niezawodności, zwłaszcza, jeżeli do-
tychczas eksploatowane rozwiązanie wynikało z uwarunkowań 
historycznych, innych warunków eksploatacji i obecnie było oce-
niane jako nadmiarowe.

Wykorzystanie przejść wielopoziomowych każdorazowo 
upraszcza prowadzenie ruchu, ale należy pamiętać, że znaczą-
co podnosi koszty budowy i utrzymania. Ponadto, w warunkach 
miejskich cechuje się bardzo niekorzystnym wpływem na prze-
strzeń: powoduje zwiększenie zajętości terenowej oraz zaburza 
warunki krajobrazowe.

Podsumowując, należy podkreślić, że wszelkie zmiany w ukła-
dzie torowym węzłów muszą być analizowane w porozumieniu 
z przewoźnikami i organizatorami. Największą poprawę przepusto-
wości można bowiem osiągnąć wówczas, gdy założenia organiza-
cyjne są dostosowane do potrzeb przewozowych, a rozwiązania in-
frastrukturalne – ściśle odpowiadają założeniom organizacyjnym.

W chwili obecnej należy zalecić następujące rekomendacje:
 � dla poprawy przepustowości najbardziej obciążonych węzłów: 
podg Grabiszyn oraz stacji Wrocław Główny, należy przeanali-
zować możliwość uproszczenia przejść rozjazdowych, przy wy-
korzystaniu podziału kierunkowego czterech torów łączących 
(czyli przy założeniu dobudowy czwartego toru);

 � w przypadku podg Grabiszyn najbardziej celowe byłoby prze-
analizowanie zasadności rekonstrukcji układu torowego 
w postaci podziału par torów według kierunków: południo-
wy zachód (południowa para torów obsługiwałaby ruch z/
do: Jaworzyny Śląskiej, Legnicy, Głogowa i stacji towarowej 
Wrocław Gądów) oraz północny wschód (północna para torów 
obsługiwałaby ruch z/do: Rawicza, Trzebnicy, Oleśnicy i Jelcza 
przez Wrocław Wojnów); przejścia rozjazdowe pomiędzy tymi 
torami w obrębie podg Grabiszyn mogłyby zostać ograniczone 
– przy czym zakres ograniczenia również powinien wynikać 
z analizy kompromisu pomiędzy elastycznością prowadzenia 
ruchu (poziomem niezawodności), długością zastosowanych 
rozjazdów (prędkością i przepustowością) a rozmiarami poste-
runku i czasem zajętości dróg rozjazdowych (ograniczeniami 
przepustowości);

 � w przypadku głowicy zachodniej stacji Wrocław Główny celowe 
byłoby przeanalizowanie celowości rekonstrukcji polegającej 
na umożliwieniu wjazdu z północnej pary torów na perony I-III 
(tory 1-6), a z pary południowej – na perony III-VI (tory 5-12); 
tory 5 i 6 umożliwiałyby przejście składów z kierunków połu-
dniowych na północne i odwrotnie;

 � należy przeanalizować możliwość ograniczenia do minimum 
ruchu pociągów kończących i rozpoczynających bieg na 
stacji Wrocław Główny – na rzecz uruchamiania pociągów 
przelotowych;

 � ze względu na niesymetrię obciążenia stacji Wrocław Głów-
ny, należy przeanalizować możliwość wykorzystania li-
nii wylotowych w kierunku wschodnim do przedłużenia 
w obrębie miasta biegu pociągów, dla których nie ma moż-

liwości nawiązania relacji przelotowych;
 � w przypadku składów o mniejszej długo-

ści, należy rozważyć możliwość wypra-
wiania i przyjmowania dwóch składów 
z jednej krawędzi peronowej (wyprawianie 
pociągów w ten sposób jest już w większo-
ści przypadków możliwe; do przyjmowania 
konieczna jest instalacja dodatkowych 
semaforów drogowskazowych w połowie 
długości peronów); z tego względu celo-
wa jest analiza możliwości rekonstrukcji 
torów 10, 11 i 12 w sposób umożliwiający 
eksploatację peronów V i VI we wszystkich 
sektorach (również w sektorze A).

Zmiany organizacyjne w funkcjonowaniu 
węzła i ciągów tranzytowych
Poprawę warunków ruchu można także osią-
gnąć poprzez wyprowadzenie z węzła (lub 
jego elementów) tej części ruchu, która nie 
musi przechodzić przez węzeł. Oznacza to 
całkowitą zmianę trasy przejazdu, bądź ko-
rekty przebiegu umożliwiające uproszczenie 
czynności ruchowych. 

Rys. 3. Możliwości poprawy przepustowości na szlakach: odcinki z istniejącą samoczynną blo-
kadą liniową (a), odcinki postulowane do analizy w zakresie rozbudowy samoczynnej blokady 
liniowej (b), odcinki postulowane do analizy pod kątem wybudowania dodatkowych torów 
szlakowych (c). Rys. J. Rosowski
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Podstawowym działaniem z zakresu wyprowadzania ruchu 
poza węzły jest budowa ich obejść (obwodnic). Najbardziej ce-
lowa jest budowa i eksploatacja obwodnic w ruchu towarowym, 
na co dodatkowo wpływa spadek udziału przesyłek jednowago-
nowych (wymagających rozrządzania w węzłach sieci) na rzecz 
przesyłek całopociągowych (przewozów realizowanych w zwar-
tym składzie od stacji nadania do stacji odbioru).

W przypadku przewozów pasażerskich, celową może być ana-
liza kierunku i sposobu podejścia do węzła. Za pomocą korekt 
układu torowego możliwe jest wyrównanie obciążeń poszcze-
gólnych elementów węzła. Należy jedynie pamiętać, że podczas 
oceny wariantu należy dokładnie przeanalizować wpływ postu-

lowanych zmian na oferowany czas przejaz-
du, który ma kluczowe znaczenie w ruchu 
pasażerskim.

W odniesieniu do Wrocławskiego Węzła 
Kolejowego w chwili obecnej można za-
proponować następujące rekomendacje 
– do wspólnej analizy z zainteresowanymi 
przewoźnikami:

 � celowość inwestycji w układ torowy wę-
zła na osi wschód – zachód dla ruchu 
towarowego na linii E 30, w sytuacji po-
tencjalnej elektryfikacji i przebudowy do 
dwóch torów linii kolejowej 137 (Katowice 
– Gliwice – Kędzierzyn Koźle – Nysa – Ka-
mieniec Ząbkowicki – Jaworzyna Śląska 
– Legnica);

 � celowość uruchomienia połączenia towa-
rowej obwodnicy Wrocławia z linią kolejo-
wą 276 w kierunku Kłodzka – w celu uzy-
skania obejścia dla linii C-E 59;

 � celowość udrożnienia i reelektryfikacji linii 
kolejowej 292 na odcinku Wrocław Sołty-
sowice – Wrocław Osobowice wraz z odbu-
dową łącznicy 762 Wrocław Osobowice – 
Jeżyny, co umożliwiłoby skierowanie ruchu 
towarowego z pominięciem newralgiczne-
go odcinka linii 143 przez stację Wrocław 
Nadodrze, z wyjazdem w kierunku Pozna-
nia, a także stacji towarowych na Gądowie 
i Brochowie; 

 � w związku z pracami projektowymi nad 
komponentem kolejowym Centralnego 
Portu Komunikacyjnego (budowa linii du-
żych prędkości na odcinku Poniatowice – 
Wrocław Brochów), z włączeniem do stacji 
Wrocław Główny od strony wschodniej, za-
sadne jest wykonanie analizy przebudowy 
i dostosowania terenu peronów poczto-
wych stacji Wrocław Główny dla potrzeb 
pociągów wspomnianej linii, rozpoczyna-
jących i kończących we Wrocławiu bieg;

 � należy przeanalizować także celowość 
wybudowania wspomnianych torów w for-
mie przelotowej, połączonych poniżej po-
ziomu gruntu nową łącznicą z reakty -
wowaną stacją Wrocław Świebodzki, co 

umożliwiałoby ominięcie najbardziej obcią-
żonego fragmentu sieci (estakady Wrocław 

Główny – podg Grabiszyn) przez odrębne przeprowadzenie 
przez węzeł pociągów dużych prędkości relacji Warszawa – 
Centralny Port Komunikacyjny – Wrocław – Zielona Góra / Le-
gnica / Wałbrzych / Republika Czeska;

 � celowość rozszerzenia wspomnianej linii Poniatowice – Wro-
cław Brochów o łącznicę umożliwiającą wykorzystanie jej 
w ruchu regionalnym na trasie Oleśnica – Wrocław Brochów 
– Wrocław Główny, co umożliwiłoby prowadzenie do Wrocła-
wia ruchu pociągów z kierunku Krotoszyna i Ostrowa Wielko-
polskiego przez stację Oleśnica bez zmiany kierunku jazdy, 
z wjazdem do stacji Wrocław Główny od mniej obciążonej 
strony wschodniej;

Rys. 4. Możliwości poprawy przepustowości w węzłach: podział kierunkowy przy rekonstrukcji 
układu torowego (a), możliwości przedłużenia biegu pociągów w kierunku wschodnim i połu-
dniowym (b). Rys. J. Rosowski

Rys. 5. Możliwe zmiany organizacyjne w pracy węzła: postulowane do analizy, nowe korytarze 
ruchu towarowego (a) i pasażerskiego (b). Rys. Jakub Rosowski
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 � celowość rozszerzenia towarowej obwod-
nicy Wrocławia o łącznicę umożliwiającą 
wykorzystanie jej jako obejścia odcinka 
podg Grabiszyn – Wrocław Główny, realizo-
wanego na trasie Wrocław Mikołajów – ob-
wodnica – Wrocław Główny, z wjazdem od 
strony wschodniej, co umożliwiłoby prze-
jazd pociągów pośpiesznych z kierunków 
północno wschodnich w kierunku Legnicy, 
Wałbrzycha i Jeleniej Góry bez czasochłon-
nej zmiany kierunku jazdy na stacji Wro-
cław Główny.

Kwestie uruchomienia dworca miejskiego 
i kolei aglomeracyjnej 
Analiza warunków przepustowości Wrocław-
skiego Węzła Kolejowego nie może odbywać 
się bez uwzględnienia potrzeb w zakresie ko-
lei aglomeracyjnej.

Ruch aglomeracyjny realizowany jest 
przede wszystkim w postaci zagęszczania 
(zwiększania częstotliwości kursowania) na li-
niach kolejowych promieniście wybiegających 
z ośrodka centralnego. Ponadto, w przypadku 
rozległych ośrodków, wykorzystuje się również linie kolei obwo-
dowej (miejskiej bądź aglomeracyjnej), ułatwiające równomierny 
dostęp do poszczególnych dzielnic, lub ośrodków satelickich.

Ruch aglomeracyjny na liniach promienistych realizowany jest 
poprzez zagęszczenie kursowania pociągów regionalnych. W go-
dzinach szczytowych rozwiązanie takie pozwala rozładować tłok 
w pociągach dowozowych do i z pracy czy szkoły, natomiast w go-
dzinach pozaszczytowych – utrzymać częstotliwość połączeń 
atrakcyjną w ruchu podmiejskim, umożliwiającą ograniczenie 
wykorzystywania samochodów osobowych przez mieszkańców 
przedmieść.

Ruch aglomeracyjny na liniach okólnych realizowany jest nie-
zależnie od kolei regionalnej. Pociągi regionalne mogą ewen-
tualnie wykorzystywać część układu obwodowego do przejazdu 
tranzytowego przez węzeł, natomiast pociągi aglomeracyjne, 
bądź miejskie – skupiają się stricte na obsłudze linii obwodowej.

Należy pamiętać, że – zwłaszcza w godzinach szczytowych 
– układ torowy przeznaczony do ruchu pociągów regionalnych 
jest częstokroć całkowicie wykorzystany. W związku z tym dla 
potrzeb kolei aglomeracyjnej w najbardziej obciążonych frag-
mentach sieci konieczna może się okazać budowa dedykowanej 
infrastruktury.

W odniesieniu do Wrocławia, należy rekomendować w tym 
zakresie wykonanie następujących analiz:

 � celowości reaktywacji stacji Wrocław Świebodzki, wraz z ewen-
tualną przebudową łącznicy Wrocław Świebodzki – Wrocław 
Muchobór, w celu umożliwienia uruchomienia połączeń aglo-
meracyjnych zagęszczających ruch regionalny z kierunku 
Wałbrzycha, Legnicy i Głogowa, bez obciążania odcinka podg 
Grabiszyn – Wrocław Główny;

 � celowości reaktywacji łącznicy Wrocław Świebodzki – Wrocław 
Gądów, w celu umożliwienia uruchomienia połączeń aglome-
racyjnych z kierunku Głogowa z odciążeniem stacji Wrocław 
Muchobór, przy zatrzymaniu w obrębie stacji Wrocław Gądów 
(obecnie wyłącznie towarowej);

 � celowości przebudowy łącznicy Wrocław Świebodzki – Wro-
cław Gądów w sposób umożliwiający wjazd w kierunku przy-
stanku Wrocław Mikołajów, w celu umożliwienia obsługi kie-
runków północno wschodnich przez dworzec kolei miejskiej;

 � celowości dostosowania obwodnicy towarowej do wprowadze-
nia ruchu aglomeracyjnego z kierunków północno wschodnich 
na stację Wrocław Główny od strony głowicy wschodniej;

 � celowości wybudowania stacji pasażerskiej Wrocław Tarno-
gaj na obwodnicy towarowej, wraz z nowym odcinkiem linii 
Wrocław Tarnogaj – Wrocław Sołtysowice oraz nowymi przy-
stankami pasażerskimi, celem uruchomienia miejskiej kolei 
obwodowej;

 � celowości przebudowy linii 285 na terenie Wrocławia, z wynie-
sieniem jej do poziomu obwodnicy towarowej oraz podłącze-
niem do stacji pasażerskiej Wrocław Tarnogaj.

Uruchomienie połączeń kolejowych Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Na tle przedstawionych wyżej możliwych elementów rozwoju 
Wrocławskiego Węzła Kolejowego, należy przeanalizować po-
tencjalne kierunki uruchomienia połączeń kolejowych Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. 

Rozwój Specjalnej Strefy Ekonomicznej może wymagać popra-
wy połączeń zarówno pasażerskich, jak i towarowych. W przypad-
ku połączeń pasażerskich, istotne byłoby uruchomienie w pełni 
szynowego połączenia z Wrocławiem (strefą centralną, dzielni-
cami zachodnimi oraz ewentualnie lotniskiem). W odniesieniu 
do połączeń towarowych, konieczne jest rozważenie połączenia 
kolejowego ze stacją towarową Wrocław Gądów (ekspedycja wy-
robów na zachód i północ), stacją towarową Wrocław Brochów 
(ekspedycja wyrobów na wschód i południe), jak również opcjo-
nalnie z lotniskiem.

Obsługa ruchu pasażerskiego do Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej nie może przy tym sprowadzać się jedynie do dowozu jej pra-
cowników. Uruchamianie linii kolei aglomeracyjnej powinno wią-
zać się z aktywizacją obszarów strefy podmiejskiej, przez które 

Rys. 6. Możliwe kierunki rozwoju kolei aglomeracyjnej: stacja Wrocław Świebodzki wraz z łącz-
nicami dla ruchu aglomeracyjnego (a), stacja Wrocław Tarnogaj wraz z obwodnicą towarową 
i nowym odcinkiem kolei obwodowej (b). Rys. J. Rosowski
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przebiega linia. Utworzenie szybkiego korytarza dojazdowego do 
ośrodka centralnego winno stymulować rozwój mieszkalnictwa 
na tych terenach. Jednocześnie nowa linia może być wykorzysta-
na do obsługi celów podróży, które w przeszłości mogły być kla-
syfikowane jako zbyt słabe generatory ruchu dla uruchomienia 
połączenia kolejowego.

W przewozach ładunków, zasadność połączenia do Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej jest tym większa, im silniejszy jest zwią-
zek logistyki produkcji z transportem szynowym. Przybliżenie 
dostępu do transportu kolejowego ma największe uzasadnie-
nie, jeżeli sam proces produkcji (w tym układ zabudowy fabryki) 
bezpośrednio jest powiązany z odbiorem ładunków z wagonów 
kolejowych. Ponadto, posiadanie bocznicy czy stacji zakładowej 
otwiera możliwości wykorzystywania rozwiązań kolejowych de-
dykowanych obsłudze łańcuchów logistycznych (np. specjalizo-
wanych składów zespolonych do realizacji dostaw w systemie 
just-in-time).

Trasowanie i przebieg linii kolejowej łączącej linię 285, teren 
Podstrefy oraz linię 274 powinien być przedmiotem dokładnych 
opracowań, celem jak najszybszego zabezpieczenia rezerw te-
renowych dla wspomnianego projektu. Należy przy tym zauwa-
żyć, że korytarze przewidziane pierwotnie dla obsługi kolejowej 
terenów aktywności gospodarczej w gminie Kobierzyce, zostały 
ostatecznie (już kilkanaście lat temu) przekazane pod zabudo-
wę firmom niezainteresowanym budową połączenia kolejowego. 
W związku z powyższym, w chwili obecnej sugerowana byłaby 
inna kolejność działań: uzgodnienie położenia torów ładunko-
wych w obrębie realnie zainteresowanych tym rodzajem trans-
portu zakładów strefy, a następnie zaprojektowanie linii kolejo-
wej wraz z włączeniami w istniejący układ Wrocławskiego Węzła 
Kolejowego.

W zakresie analiz ruchowo-handlowych, w odniesieniu do 
Podstrefy Wrocław-Kobierzyce, należy rekomendować wykona-
nie analiz celowości: 

 � uruchomienia połączenia pasażerskiego Wrocław Główny – 
Wrocław Tarnogaj – Podstrefa Kobierzyce – Smolec – Wrocław 
Świebodzki;

 � uruchomienia projektowanego połączenia pasażerskiego 
do lotniska, przy wykorzystaniu linii aglomeracyjnej Wrocław 
Główny – Wrocław Tarnogaj – Podstrefa Kobierzyce – Smolec 
– Wrocław Port Lotniczy – Wrocław Główny;

 � uruchomienia połączenia towarowego Wrocław Gądów – Pod-
strefa Kobierzyce;

 � uruchomienia połączenia towarowego Wrocław Brochów – 
Podstrefa Kobierzyce;

 � uruchomienia połączenia towarowego Wrocław Port Lotniczy 
– Podstrefa Kobierzyce, wraz z systemem obsługi specjalizo-
wanymi towarowymi zespołami trakcyjnymi, dostosowanymi 
do przewozu kontenerów lotniczych;

 � budowy stacji zakładowej, kształtu oraz układu torowego 
łącznic i stacji, umożliwiających dogodny dowóz pracowników 
i ładunków do poszczególnych zakładów, z włączeniem trans-
portu kolejowego w proces produkcyjny;

 � lokalizacji nowych przystanków pasażerskich na projektowa-
nej trasie;

 � budowy drugiego toru na początkowym fragmencie linii 285, 
wraz z elektryfikacją tego odcinka i nowej linii do Podstrefy 
Kobierzyce, łączącej linie 274 i 285.

Podsumowanie
W opracowaniu wskazano zakres analiz, dotyczących Wrocław-
skiego Węzła Kolejowego, które powinny zostać wykonane dla 
właściwego określenia kierunków inwestycji infrastrukturalnych 
w najbliższych latach. 

Należy wyraźnie podkreślić, że nie jest możliwe (ani zasadne) 
dokonanie wskazanych analiz w sposób oddzielny, lub wybiór-
czy. Opisane wyżej kierunki rozwoju muszą być traktowane jako 
funkcjonujące równolegle (lecz nie niezależnie) czynniki wpływu 
na jeden system. 
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 Development directions of the Wroclaw Railway Junction
The article discusses the historical and traffic conditions of func-
tioning of the Wroclaw Railway Junction in passenger and freight 
transport. Presents the current problems associated with capacity 
constraints of existing track layouts. Indicates possible directions 
of investment and improvement of the situation, while emphasiz-
ing the proper analysis of the needs in terms of infrastructure 
availability for carriers and transport organizers. 
Keywords: track layouts, capacity, Wroclaw Railway Junction.


