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Konkurencja na rynku międzynarodowych przewozów pasażerskich. 
Przewozy pasażerskie pomiędzy Warszawą a stolicami krajów Europy Zachodniej

Mobilność jest niezwykle ważna dla rozwoju gospodarczego oraz 
dla jakości życia obywateli, którzy mogą swobodnie podróżować 
zarówno w celach turystycznych i rekreacyjnych, jak i służbowych 
czy też szkoleniowych. W niniejszym artykule, będącym kolejnym 
w cyklu publikacji dotyczących konkurencji na rynku międzynaro-
dowych przewozów pasażerskich, przedstawiono wyniki analizy 
ofert przewozów z Warszawy do stolic państw Europy Zachodniej. 
Porównano przewozy realizowane indywidualnymi środkami trans-
portu oraz transportem zbiorowym. Pod uwagę wzięto dostępność 
danego środka transportu, czas podróży oraz cenę. 

Jak już napisano w poprzednim artykule [12], dotyczącym prze-
wozów pasażerskich pomiędzy Warszawą a stolicami krajów 
Europy Północnej, zgodnie z szacunkami Ministerstwa Sportu 
i Turystyki w I półroczu 2016 r. Polacy w wieku 15 i więcej lat 
uczestniczyli w 4,7 mln podróży za granicę. Wskazano ponadto, 
że Polscy turyści najczęściej odwiedzali Niemcy, Wielką Brytanię, 
Włochy, Czechy, Grecję i Hiszpanię. W I połowie 2016 r. celem 
ponad 51% zagranicznych wyjazdów Polaków była typowa turysty-
ka. W ogólnej liczbie 4,7 mln wszystkich podróży za granicę było 
takich wyjazdów 2,4 mln; liczbę wyjazdów w odwiedziny szacuje 
się na 1,55 mln, liczbę wyjazdów służbowych – na 0,47 mln [2].

Dominującym środkiem transportu w przewozach między-
narodowych nadal jest samolot. Udział tego środka transportu 
w rynku stanowi ponad 53,3% i systematycznie rośnie. Istotne 
znaczenie mają także podróże samochodami osobowymi (ok. 
28%) i autokarami (15%). Relatywnie niski jest udział przewozów 
kolejowych (1,2%).

W niniejszym artykule przedstawiono oferty na przewozy auto-
karowe, lotnicze i kolejowe na wybrany losowo dzień – 24 kwiet-
nia 2017 r. – i porównano je z transportem zrealizowanym indy-
widualnym środkiem transportu, uwzględniając dostępność oraz 
czas i koszt podróży. Porównanie ma charakter poglądowy, dla 
wielu połączeń kolejowych nie można ustalić ceny online; ofer-
ty przedstawione w walucie euro przeliczono po kursie 4,30 zł, 
natomiast cena ta jest każdorazowo, przy zakupie biletu, prze-
liczana po kursie bieżącym. Czas podróży liczono od startu do 
osiągnięcia celu podróży, nie wliczono czasu potrzebnego na do-
jazd do lotniska czy dworca ani czasu potrzebnego na odprawę. 
Pod uwagę wzięto wyłącznie przewozy regularne, a przy podróży 
samochodem skalkulowano tylko koszt paliwa potrzebnego na 
pokonanie danego dystansu – przy założeniu, że spalanie jest 
na poziomie 7 l/100 km, a koszt paliwa to 4,70 zł/l. Nie ujęto 
natomiast kosztów związanych z amortyzacją, kosztów związa-
nych z przejazdem po płatnych odcinkach autostrad ani kosztów 
związanych z wypoczynkiem i regeneracją organizmu przy dłuż-
szych odcinkach (np. nocleg w hotelu). Przy podróży środkami 
transportu publicznego, przy dostępnych opcjach, wybrano ceny 
podróży klasą ekonomiczną. W przypadku braku połączeń bez-
pośrednich przedstawiono możliwie najkrótszą trasę przejazdu, 
z możliwie najmniejszą liczbą przesiadek.

Warszawa–Berlin (Niemcy)
Zgodnie z danymi Ministerstwa Sportu i Turystyki w pierwszej poło-
wie ubiegłego roku do Niemiec wyjechał 1 milion Polaków (powyżej 
15 lat), o 100 tysięcy osób więcej w porównaniu do analogicznego 
okresu poprzedniego roku. Z powyższych danych wynika, że jest to 
najczęściej odwiedzane przez Polaków państwo [2].

Największym miastem i zarazem stolicą Niemiec jest Berlin. Zaj-
muje on powierzchnię ok. 892 km² i zamieszkuje go 3,4 mln osób. 

Najtańszym i najbardziej dostępnym, spośród transportu zbio-
rowego, sposobem dojazdu z Warszawy do stolicy Niemiec jest 
podróż autokarem. Najniższa cena takiego przejazdu to 73 zł. 
Autokary wyjeżdżają z Dworca Zachodniego PKS lub z Dworca Au-
tobusowego Metro Młociny i dojeżdżają do Berlina ZOB am Funk-
turm, Masurenallee. Czas takiej podróży to 7–12 h [5, 7].

Aby dostać się z Warszawy do Berlina transportem kolejowym, 
należy skorzystać z oferty przewozowej PKP Intercity S.A., która 
na tej trasie w wybranym dniu oferuje 4 bezpośrednie połącze-
nia. Czas trwania tych połączeń to ok. 5,5 h, a maksymalna cena 
biletu w 2 klasie pociągu dziennego to 52,60 euro. Obowiązuje 
wówczas, gdy nie ma już dostępnych biletów w tańszych ofertach, 
tj. w cenie 29 euro [9].

Berlin stanowi nie tylko węzeł transportu drogowego i kolejo-
wego, ale także lotniczego. Obsługiwany jest przez 2 lotniska: 
Schönefeld i Tegel. W wybranym dniu istnieją 2 bezpośrednie po-
łączenia lotnicze pomiędzy Portem Lotniczym im. Chopina w War-
szawie a lotniskiem Berlin Tegel, realizowane prze linie lotnicze 
Air Berlin. Lot trwa 1 h i 25 min, a cena przelotu wraz w opłatami 
lotniskowymi i transakcyjnymi wynosi 1 184–1 314 zł.

Najtańsza opcja przelotu jest liniami Air Baltic (koszt to 506 zł), 
ale jest to połączenie z przesiadką, więc czas podróży jest znacz-
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nie dłuższy. Całkowity czas, od momentu startu w Warszawie, to 
10 h (wraz z oczekiwaniem na przesiadkę w Rydze) [8].

Odległość drogowa pomiędzy wskazanymi stolicami to 570 km. 
Samochodem osobowym można więc dojechać do Berlina 
w 5,5 h [11], nie licząc postojów. Koszt paliwa potrzebnego na do-
jazd to ok. 190 zł. Jeśli dodamy do tego koszty amortyzacji pojaz-
du, koszty przejazdu płatnym odcinkiem autostrady A2 w wysoko-
ści 75 zł [6], to podróż ta będzie znacznie droższa niż ta przebyta 
autokarem czy pociągiem. 

Porównanie dostępnych połączeń transportem publicznym 
i transportem prywatnym przedstawiono w tab. 1.

Warszawa–Wiedeń (Austria)
W pierwszej połowie 2016 r. do Austrii wyjechało 200 tys. Polaków 
(powyżej 15 lat) [2].

Wiedeń będący stolicą i zarazem największym miastem 
w Austrii położony jest w północno-wschodniej części kraju, nad 
Dunajem.

Najszybszym i wysoce dostępnym sposobem dotarcia z War-
szawy do oddalonego o 18 km na południowy wschód od Wied-
nia portu lotniczego Wiedeń-Schwechat jest podróż powietrzna. 
W dniu 24 kwietnia br. sprawdzono 9 połączeń bezpośrednich, 
które trwają zaledwie 1 h, 15 min–1 h, 25 min. Koszt takiej podró-
ży jest jednak relatywnie wysoki i wynosi od 768 zł do 1 290 zł [8] 
(por. tab. 2).

Zgodnie z danymi zawartymi na portalu sprzedaży biletów na 
autokary międzynarodowe i na stronach internetowych www.pol-
skibus.com regularne oferty przewozowe na trasie Warszawa–
Wiedeń oferują Eurobus/Jordan, Eurolines Polska i Agat i Polski 
Bus. Czas podróży to średnio ok. 12 h, a koszt wg regularnego 
cennika waha się w granicach 99–230 zł. W wybranym dniu jest 
możliwy przejazd na tej trasie z przewoźnikiem Polski Bus. Pierw-
sze połączenie rozpoczyna się o godz. 8, a drugie o 19.13. Oba 
zaczynają się z Dworca Autobusowego Mero Młociny w Warsza-
wie, a kończą się po ok. 10 h na dworcu Wiedeń ÖBB Postbus [5]. 

PKP Intercity S.A. w swojej ofercie na przewozy międzynarodo-
we oferuje m.in. bezpośrednie połączenia z Warszawy do Wiednia. 
Czas takiej podróży to 7 h, a koszt 29 euro, pod warunkiem, że 
dokona się zakupu biletu promocyjnego co najmniej 3 dni przed 
wyjazdem. Bilet taki nie podlega wymianie ani zwrotowi, a liczba 
tych biletów jest ograniczona. Regularna cena za miejsce siedzą-
ce w 2 kl. pociągu dziennego to 82,80 euro [9] (por. tab. 2).

Wybierając się z Warszawy do Wiednia samochodem, nale-
ży się liczyć z ponad 7-godzinną podróżą. Odległość drogowa 
pomiędzy tymi miastami to 680 km [11], a szacunkowy koszt 
paliwa potrzebnego do przebycia tego odcinka to ok. 224 zł. 
Znaczącym kosztem podróży będzie zakup winiet potrzebnych 
w Czechach i Austrii.

Warszawa–Amsterdam (Holandia)
Amsterdam jest miastem i stolicą konstytucyjną Holandii. Około 
18 km na południowy zachód od Amsterdamu znajduje się ob-
sługujący to miasto port lotniczy Schiphol. Schiphol to czwarte 
co do wielkości lotnisko w Europie i jedenaste na świecie, a pod 
względem liczby pasażerów – czwarte w Europie. Ofertę na prze-
wozy pasażerskie z Warszawy do Amsterdamu w dniu 24 kwietnia 
2017 r. przedstawiły linie lotnicze LOT oraz KLM. Czas trwania ta-
kiego lotu to 1 h, 55 min–2 h, 10 min, cena zaś (w porównaniu 
z transportem autokarowym) jest wysoka i wynosi 795–934 zł [8].

Cena podróży autokarem wynosi od 169 zł do 289 zł, dostęp-
ność w wybranym dniu jest także zadowalająca, czas podróży na-
tomiast to średnio ok. 20 h [7]. Wszystkie dostępne na wybranym 
portalu sprzedaży biletów oferty przedstawiono w tab. 3.

Tab. 2. Wybrane połączenia z Warszawy do Wiednia
Odległość 

(km)
Liczba 

połączeń Środek komunikacji Czas podróży Koszt podróży (zł)

Połączenia autobusowe
– 2 Polski Bus 9 h, 55 min 99,00

Połączenia kolejowe

– 2 PKP IC 5 h, 46 min– 
7 h, 04 min 124,70*–356,04

Połączenia lotnicze

4 Austrian 1 h, 15 min– 
1 h, 25 min 768,00–923,00

– 5 LOT 1 h, 20 min– 
1 h, 25 min 934,00–1 290,00

Indywidualny transport prywatny
681,088 – samochód osobowy 7 h, 13 min 224,05**

Uwaga. Oferta cenowa za przejazdy pociągami przedstawiona jest w euro. Kwota 
została przeliczona wg szacunkowego kursu – 4,30 PLN
* Oferta promocyjna, liczba miejsc ograniczona
** Cena obejmuje wyłącznie koszt paliwa przy założeniu, ze spalanie to 7 l/100 km 
i cenie paliwa – 4,70 zł/l.
Źródło: oprac. własne na podst. [5, 8, 9, 11].

Tab. 1. Wybrane połączenia z Warszawy do Berlina
Odległość 

(km)
Liczba 

połączeń Środek komunikacji Czas podróży Koszt podróży (zł)

Połączenia autobusowe

– 2 ECOLINES 7 h– 
7 h, 15 min 73,00

– 2 EST-Lorek 11 h, 30 min–
11 h, 35 min 150,00

– 1 Eurolines Polska 8 h, 10 min 74,00

– 1 Sindbad-Eurobus 
Sindbad-Interbus 12 h, 5 min 209,90*–229,00

169,00**

– 3 Polski Bus 9 h, 20 min–
9 h, 30 min 62,00–99,00***

Połączenia kolejowe

– 4 PKP IC 5 h, 19 min–
5 h, 43 min 124,70**–356,04

Połączenia lotnicze
– 2 LOT 1 h, 40 min 615,00

Indywidualny transport prywatny
572,222 – samochód osobowy 5 h, 24 min 188,19****

Uwaga. Oferta cenowa za przejazdy pociągami przedstawiona jest w euro. Kwota 
została przeliczona wg szacunkowego kursu – 4,30 PLN
* Oferta dostępna do zakupu na stronie internetowej lub telefonicznie, z płatnością 
przelewem
** Oferta promocyjna, liczba miejsc ograniczona
*** Cena podstawowa biletu to 199 zł. Przewoźnik może od ceny podstawowej udzie-
lić rabatu komercyjnego w wysokości od 1 zł do 198 zł lub ich równowartości w euro, 
w zależności od daty zakupu biletu na stronie internetowej lub w punkcie sprzedaży, 
liczby dostępnych miejsc na dany kurs oraz innych czynników kształtujących popyt 
na daną usługę przewozową
**** Cena obejmuje wyłącznie koszt paliwa przy założeniu, że spalanie to 7 l/100 km 
i cenie paliwa – 4,70 zł/l.

Źródło: oprac. własne na podst. [5, 7–9, 11].
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W mieście znajduje się znaczący węzeł kolejowy, główny dwo-
rzec Centraal Station, obsługuje dziennie około 280 tys. pasaże-
rów. Nie ma bezpośrednich połączeń pomiędzy Warszawą a Am-
sterdamem, w wybranym dniu są jednak 3 połączenia z jedną 
przesiadką w Berlinie. Czas takiej podróży to 13 h (szczegółowo 
przedstawiono wybrane połączenie w tab. 3). Znaleziono jeszcze 
2 połączenia z dodatkową przesiadką w Poznaniu bądź Duisburgu; 
czas podróży, przy opcji z 2 przesiadkami, to 13 h, 40 min–15 h, 
30 min [10, 9].

Koszt przejazdu z Warszawy do Berlina to 29 euro, niemniej 
jednak to cena promocyjna, więc liczba miejsc jest ograniczona. 
Bilety można kupić najpóźniej na 3 dni przed odjazdem; nie pod-
legają one zwrotowi i wymianie. Stała cena to 52,60 euro [9]. Za 
kolejny etap podroży, z Berlina do Amsterdamu, należy zapłacić 
od 49,90 euro [10]. 

Wybierając przejazd samochodem osobowym, należy zaplano-
wać prawie 11-godzinną podróż [11], nie licząc postojów niezbęd-
nych na zregenerowanie sił. Koszt paliwa potrzebnego na pokona-
nie tego 1 200-kilometrowego odcinka to ok. 390 zł. 

Warszawa–Bruksela (Belgia)
Bruksela jest stolicą Belgii oraz Unii Europejskiej, miasto położone 
jest w środkowej części kraju nad rzeką Zenne.

Aby dotrzeć z Warszawy do Brukseli autokarem, należy zarezer-
wować miejsce w biurze podróży Sindbad (Sindbad – Eurobus/ 
Sindbad – Interbus), gdyż tylko ten przewoźnik w dniu 24 kwiet-
nia 2017 r. realizuje przewozy na tej trasie. Koszt takiej podróży 
to 179–289 zł, a czas trwania to 19 h, 30 min [7].

Nieco krócej, ale z przesiadkami, można tę podróż przebyć 
pociągiem. Przykładowo: najkrótsze połączenie z 2 przesiadka-

mi rozpoczyna się pociągiem Eurocity, który odjeżdża z Dwor-
ca Centralnego w Warszawie o 5.57. Następnie, po przyjeździe 
o godzinie 11.43 do Dworca Berlin Hbf, należy iść przez 9 min 
pieszo, aby dotrzeć do podziemnego peronu (tife), z którego od-
jeżdża Interitcy-Express do Kolonii. Z Kolonii natomiast o 17.43 
odjeżdża pociąg także kategorii Intercity-Express do Bruxeli. Na 
dworcu Bruxelles Midi jest o 19.35. Całkowity czas połączenia 
to 13 h i 38 min i właśnie to połączenie przedstawiono w tab. 4. 
Jest także połączenie krótsze o godzinę, ale za to z 3 przesiad-
kami – 2 razy w Berlinie pomiędzy dworcami Ostbanhof, Hbf 
i przemieszczeniem się na Hbf do podziemnego peronu (tief) 
oraz w Düsseldorfie [10].

Koszt przejazdu z Warszawy do Berlina to 29 euro (jeśli zaku-
pimy bilet promocyjny). Stała cena to 52,60 euro [9]. Za kolejny 
etap podroży należy zapłacić 79,90–129 euro – pod warunkiem, 
że jest to oferta specjalna. Cena zawiera rezerwację miejsca 
siedzącego dla pociągów z obowiązkiem rezerwacji, dodatkowa 
rezerwacja miejsc siedzących w kolejnych pociągach nie jest 
zawarta w cenie. Cena bez promocji to 167 euro. Dla wielu po-
łączeń nie ma niestety ofert specjalnych, nie można też ustalić 
ceny online. Zakupu biletów dokonać można w Centrum dla Po-
dróżnych DB, w biurach podróży z licencją DB lub telefonicznie 
w Serwisie dla Podróżnych [10]. Można także skorzystać z oferty 
Interrail i zakupić 1 z biletów Global Pass. Cena biletu typu flexi, 
5-dniowego do wykorzystania w ciągu 15 dni, to 267 euro (obec-
nie z 15-procentową zniżką, tj. za 227 euro) [4].

Najszybszym sposobem przemieszczenia się pomiędzy wska-
zanymi wyżej stolicami jest podróż samolotem. Czas takiej podró-
ży to ok. 2 h (wyłącznie czas lotu), a koszt połączeń jest bardzo 
zróżnicowany, wynosi od 374 do 956 zł [8].

Tab. 3. Wybrane połączenia z Warszawy do Amsterdamu
Odległość 

(km)
Liczba 

połączeń Środek komunikacji Czas podróży Koszt podróży (zł)

Połączenia autobusowe
– 1 ECOLINES 20 h, 20 min 260,00
– 2 EST-Lorek 21 h, 45 min 245,00

– 1 Sindbad-Eurobus 
Sind-bad-Interbus 19 h, 45 min 199,00*–289,00

169,00**
Połączenia kolejowe***

– 3 EuroNight/Eurocity 5 h, 21 min 124,70**–356,04
Intercity 6 h, 37 min 214,57

Połączenia lotnicze

– 3 LOT 2 h, 5 min– 
2 h, 10 min 795,00

– 2 KLM 1 h, 55 min– 
2 h, 5 min 846,00–934,00

Indywidualny transport prywatny
1 190,924 – samochód osobowy 10 h, 58 min 391,51****

Uwaga. Oferta cenowa za przejazdy pociągami przedstawiona jest w euro. Kwota 
została przeliczona wg szacunkowego kursu – 4,30 PLN
* Oferta dostępna do zakupu na stronie internetowej lub telefonicznie, z płatnością 
przelewem
** Oferta promocyjna, liczba miejsc ograniczona
*** Szczegółowo przedstawiono wybrane – najbardziej optymalne – połączenie
**** Cena obejmuje wyłącznie koszt paliwa przy założeniu, że spalanie to 7 l/100 km 
i cenie paliwa – 4,70 zł/l.
Źródło: oprac. własne na podst. [7, 8, 10, 11].

Tab. 4. Wybrane połączenia z Warszawy do Brukseli
Odległość 

(km)
Liczba 

połączeń Środek komunikacji Czas podróży Koszt podróży (zł)

Połączenia autobusowe

– 1 Sindbad-Eurobus 
Sindbad-Interbus 19 h, 30 min 209,00*–289,00

179,00**
Połączenia kolejowe***

–
1

Eurocity 5 h, 46 min 124,40 **–356,04
– Intercity-Express 4 h, 17 min ****– Intercity-Express 1 h, 52 min

Połączenia lotnicze
– 1 W!ZZ 2 h, 5 min 374,00

2 Ryanair 1 h, 55 min 412,00–574,00

3 LOT 2 h, 5 min– 
2 h, 10 min 526,00–956,00

– 2 Brussels Airlines 2 h, 15 min 754,00
Indywidualny transport prywatny

1 300,073 – samochód osobowy 11 h, 54 min 375,72*****
Uwaga. Oferta cenowa za przejazdy pociągami przedstawiona jest w euro. Kwota 
została przeliczona wg szacunkowego kursu – 4,30 PLN
* Oferta dostępna do zakupu na stronie internetowej lub telefonicznie, z płatnością 
przelewem
** Oferta promocyjna, liczba miejsc ograniczona
*** Szczegółowo przedstawione wybrane – optymalne – połączenie
**** Nie można ustalić ceny online
***** Cena obejmuje wyłącznie koszt paliwa przy założeniu, że spalanie to 7 l/100 km 
i cenie paliwa – 4,70 zł/l.
Źródło: oprac. własne na podst. [7–11].
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Wybierając podróż samochodem osobowym, należy się liczyć 
z koniecznością przejechania 1 300-kilometrowego odcinka drogi. 
Czas efektywnej podróży to 12 h [11], a koszt paliwa – ok. 375 zł.

Warszawa–Paryż (Francja)
Zgodnie z danymi Ministerstwa Sportu i Turystyki w pierwszej po-
łowie 2016 r. do Francji wyjechało 200 tys. Polaków [2]. Stolicą 
tego państwa jest Paryż. Jest on również największym miastem 
oraz największym węzłem komunikacyjnym we Francji i jednym 
z największych na świecie.

Najszybszym sposobem przemieszczenia się pomiędzy Pa-
ryżem a stolicą naszego państwa jest lot samolotem; trwa to 
zaledwie średnio 2 h i 25 min. Samoloty startujące z Warszawy 
lądują zazwyczaj na największym lotnisku, czyli w porcie lotni-
czym im. Charles’a de Gaulle’a, znajdującym się w położonym 
40 km na północny wschód od Paryża Roissy-en-France, bądź 
porcie lotniczym zlokalizowanym w pobliżu miejscowości Beau-
vais, położonym ok. 70 km na północ od Paryża. Lotnisko to wy-
korzystywane jest głównie przez loty czarterowe oraz tanie linie 
lotnicze. Ceny za przelot są bardzo zróżnicowane i wynoszą od 
309 do 900 zł [8].

Paryż jest także głównym węzłem komunikacji kolejowej we 
Francji. Aby dojechać z Warszawy do Paryża pociągiem, nale-
ży w pierwszej kolejności dojechać do Ostbahnhof w Berlinie 
i stamtąd do dworca w Paryżu Gare de l’Est (z jeszcze jedną 
przesiadką we Frankfurcie nad Menem) bądź w Berlinie dotrzeć 
z Ostbahnhof na Hbf i stamtąd przez Düsseldorf lub Kolonię do 
Dwora Gare du Nord. W drugim przypadku podróż jest nieco krót-
sza, trwa 14 h i 7–8 min [10]; w tab. 5 przedstawiono dłuższe 
o ok. 40 min połączenie z uwagi na mniejszą liczbę przesiadek. 
Najniższy koszt podróży to 29 euro za przejazd z Warszawy do 
Berlina i 89,90 euro z podróż z Berlina do celu [10, 9].

W wybranym dniu usługi transportowe na interesującym nas 
odcinku świadczy Biuro Podroży Sindbad Sp. z o. o. Czas takiej 
podróży to ok. 23 h i 45 min, a koszt to wydatek w granicach 
189–289 zł. Drożej, ale znacznie szybciej, można pokonać ten 
odcinek samochodem osobowym. Należy pamiętać jednak, że 
podany w tab. 5 czas jest czasem spędzonym za kierownicą. 
Ważne jest jednak, żeby ze względów bezpieczeństwa robić co 
2–3 h postoje. Przy tak znacznym odcinku trzeba jednak zrobić 
kilka dłuższych postojów bądź podzielić trasę na części, zarówno 
ze względów bezpieczeństwa, jak i dla własnego komfortu.

Warszawa–Berno (Szwajcaria)
Szwajcaria jest jednym z krajów alpejskich. Formalnie nie ma 
stolicy, jej funkcję de facto pełni jednak Berno, będące siedzi-
bą rządu. Jest czwartym co do wielkości i ludności miastem 
Szwajcarii.

Aby dostać się z Warszawy do Berna drogą powietrzną, najko-
rzystniej wybrać jest ofertę KLM i Sky Work z przesiadką w Am-
sterdamie, gdyż nie ma w wybranym dniu lotów bezpośrednich 
między wskazanymi miastami. Lot liniami KLM do Amsterdamu 
trwa 1 h i 55 min, niestety czas oczekiwania w Amsterdamie 
na kolejne połączenie realizowane przez Sky Work wynosi 6 h 
i 25 min. Całkowity czas podróży, począwszy od startu w Warsza-
wie, wynosi prawie 10 h [8], ale i tak jest to najszybszy sposób 
przemieszczenia się na tym odcinku.

Podróż autokarem turystycznym trawa 21 h i 45 min. Atrak-
cyjna pod względem czasu i dostępności jest podróż pociągiem. 
Najkrótsze połączenie trwa niecałe 14 h – z tym, że są aż 4 
przesiadki. W Berlinie, na Ostbahnhof należy przesiąść się, aby 
dotrzeć do Hbf, a stamtąd przemieścić się na Hbf (tief). Kolejne 
przesiadki konieczne są w Hannoverze i Bazylei. W godzinę dłu-
żej, ale za to z 1 tylko przesiadką, można dojechać do Berna, 
wybierając połączenie o 5.57 z Warszawy Centralnej. Wsiadając 
o tej godzinie do pociągu Eurocity, dojeżdżamy o godz. 11.18 
do Ostbahnhof w Berlinie i nie przesiadamy się jak w wyżej pre-
zentowanym połączeniu, tylko czekamy 1 h i 1 min na pociąg 
Intercity-Express, aby nim bezpośrednio dotrzeć do Berna. Cel 
podróży osiągamy o 20.56 [10]. Połączenie to przedstawiono 
w tab. 6. Koszt prezentowanego połączenia z Berlina do Ber-
na to 119,90 euro (jest droższe od wspomnianego wcześniej). 
Koszt przejazdu z Berlina Hbf (tief) z przesiadką w Hannoverze 

Tab. 5. Wybrane połączenia z Warszawy do Paryża
Odległość 

(km)
Liczba 

połączeń Środek komunikacji Czas podróży Koszt podróży (zł)

Połączenia autobusowe

– 1 Sindbad-Eurobus 
Sindbad-Interbus 23 h, 45 min 189,00*–289,00

189,00**
Połączenia kolejowe***

–
2

Eurocity 5 h, 21 min 124,70**–356,04
– Intercity-Express 4 h, 25 min 386,57**– TGV 3 h, 43 min

Połączenia lotnicze
– 1 Ryanair 2 h, 20 min 309,00

3 LOT 2 h, 25 min– 
2 h, 30 min 882,00

– 2 Air France 2 h, 25 min– 
2 h, 30 min 371,00–900,00

Indywidualny transport prywatny
1 591,126 – samochód osobowy 14 h, 34 min 523,44****

Uwaga. Oferta cenowa za przejazdy pociągami przedstawiona jest w euro. Kwota 
została przeliczona wg szacunkowego kursu – 4,30 PLN
* Oferta dostępna do zakupu na stronie internetowej lub telefonicznie, z płatnością 
przelewem
** Oferta promocyjna, liczba miejsc ograniczona
*** Szczegółowo przedstawione wybrane – najkrótsze – połączenie spośród połą-
czeń z najmniejszą liczbą przesiadek
**** Cena obejmuje wyłącznie koszt paliwa przy założeniu, że spalanie to 7 l/100 km 
i cenie paliwa – 4,70 zł/l.

Źródło: oprac. własne na podst. [7–11].
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i Basylei to 69,90 euro. W jednym i drugim przypadku należy do-
liczyć koszt przejazdu z Warszawy do Berlina, czyli 29 euro bądź 
52,60 euro (w zależności, czy uda nam się kupić bilet promocyj-
ny oraz czy pasują nam warunki promocji) [10, 9].

Wysoki jest także koszt podróży samolotem i wynosi 
1 371 zł [8]. Koszt paliwa, potrzebnego do przebycia tego odcinka 
to ok. 475 zł. Wynika z tego, że kierując się przy wyborze środka 
transportu kryterium opłacalności, najlepiej jest wybrać podróż 
autokarem. Cena przejazdu w wybranym dniu to 259–299 zł 
(w zależności, czy jest to cena promocyjna, czy regularna) [7].

Warszawa–Vaduz (Liechtenstein)
Liechtenstein to górskie państwo w Europie Zachodniej, leżą-
ce pomiędzy Austrią i Szwajcarią. Jego powierzchnia to zaled-
wie 160 km². Stolicą Liechtensteinu jest Vaduz. Znajduje się 
w środkowo-zachodniej części kraju, bezpośrednio przy granicy 
ze Szwajcarią. Liechtenstein nie posiada portu lotniczego. Naj-
bliższe porty lotnicze to Sankt Gallen, (zlokalizowany w miejsco-
wości Altenrhein, Szwajcaria) i port lotniczy w Friedrichshafen 
(Niemcy); nieco dalej zlokalizowane jest duże, międzykontynen-
talne lotnisko w Zurychu. Nie znaleziono także ofert na przewozy 
autokarowe z Warszawy do Vaduz. Aby dojechać do stolicy Liech-
tensteinu, należy więc wybrać pociąg lub skorzystać z indywidu-
alnego środka transportu. Najwięcej połączeń kojowych jest do 
szwajcarskiego miasta Buchs, położonego przy granicy z Liech-
tenstainem; ustalono jednak 3 połączenia do stacji Schaan-Va-
duz, mieszczącej się w miejscowości Schaan, 3,5 km od Vaduz. 
Możliwe jest połączenie z Warszawy, przez Czechy (z przesiadką 
w Brzecławiu) i Austrię (z przesiadkami w Wiedniu i Feldkirch). 
Połączenie trwa jednak 20 h. Znacznie krótsza, bo wynosząca 
niespełna 17 h, jest podróż pociągiem EuroNight, rozpoczynająca 
się o 1.58 w Warszawie Centralnej. O godz. 7.19 pociąg docie-
ra do Ostbahnhof w Berlinie, skąd po godzinnym oczekiwaniu 
przesiadamy się do Intercity, aby dojechać do Bazylei. W Bazylei 

należy kolejny raz się przesiąść do pociągu Intercity, aby udać 
się w prawie 2-godzinną podróż do szwajcarskiego miasta Sar-
gans (ok. 3 km na zachód od granicy Liechtenstein-Szwajcaria), 
a stamtąd o godz. 18.36 udać się w 8-minutową podróż pocią-
giem Regional Express do stacji Buchs SG. Z Buchs SG to już tyl-
ko 3 minuty pociągiem regionalnym do stacji Schaan-Vaduz [10] 
(por. tab. 7). Koszt połączeń promocyjnych to: z Warszawy do Ber-
lina – 29 euro [9]; z Belina do Schaan-Vaduz – 89,90 euro [10]. 
Aby pokonać ten odcinek samochodem osobowym, należy ok. 
420 zł przeznaczyć na paliwo i 11,5 h na jazdę [11].

Warszawa–Luksemburg
Stolicą Wielkiego Księstwa Luksemburga jest Luksemburg. Jest 
położony na południu kraju. W Luksemburgu ma swoją siedzibę 
kilka instytucji Unii Europejskiej, w tym jej Trybunał Sprawiedliwo-
ści. W mieście znajdują się stacje kolejowe Luksemburg, Hollerich 
i lotnisko Luxembourg-Findel.

Tab. 6. Wybrane połączenia z Warszawy do Berna
Odległość 

(km)
Liczba 

połączeń Środek komunikacji Czas podróży Koszt podróży (zł)

Połączenia autobusowe

– 1
Sindbad-Eurobus 
Intercars-Sindbad 21 h, 45 min 259,00*–299,00

Sindbad-Interbus 209,00**
Połączenia kolejowe***

– 1 Eurocity 5 h, 21 min 124,70**–356,04
– Intercity-Express 8 h, 37 min 515,57**

Połączenia lotnicze
– 1 KLM 1 h, 55 min 1 371,00– Sky Work 1 h, 35 min

Indywidualny transport prywatny
1 444,42 – samochód osobowy 13 h, 10 min 475,08****

Uwaga. Oferta cenowa za przejazdy pociągami przedstawiona jest w euro. Kwota 
została przeliczona wg szacunkowego kursu – 4,30 PLN
* Oferta dostępna do zakupu na stronie internetowej lub telefonicznie, z płatnością 
przelewem
** Oferta promocyjna, liczba miejsc ograniczona
*** Szczegółowo przedstawiono wybrane połączenie z najmniejszą liczbą przesiadek
**** Cena obejmuje wyłącznie koszt paliwa przy założeniu, że spalanie to 7 l/100 km 
i cenie paliwa – 4,70 zł/l.

Źródło: oprac. własne na podst. [7–11].

Tab. 7. Wybrane połączenia z Warszawy do Vaduz
Odległość 

(km)
Liczba 

połączeń Środek komunikacji Czas podróży Koszt podróży (zł)

Połączenia autobusowe
– – – – –

Połączenia kolejowe*
–

1

EuroNight 5 h, 21 min 124,70**–356,04
– Intercity-Express 7 h, 28 min

386,57**– Intercity 1 h, 59 min
– Regional-Express 8 min
– Regionalzug 3 min

Połączenia lotnicze
– – – – –

Indywidualny transport prywatny
1 268,104 – samochód osobowy 11 h, 22 min 417,17***

Uwaga. Oferta cenowa za przejazdy pociągami przedstawiona jest w euro. Kwota 
została przeliczona wg szacunkowego kursu – 4,30 PLN
* Szczegółowo przedstawiono wybrane połączenie z najmniejszą liczbą przesiadek
** Oferta promocyjna, liczba miejsc ograniczona
*** Cena obejmuje wyłącznie koszt paliwa przy założeniu, że spalanie to 7 l/100 km 
i cenie paliwa – 4,70 zł/l.
Źródło: oprac. własne na podst. [9–11].
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W wybranym dniu znaleziono zaledwie 1 bezpośrednie połą-
czenie lotnicze z Warszawy do Luksemburga. Realizowane jest 
przez LOT, trwa 2 h, a całkowity koszt połączenia to 1 710 zł [8]. 
Zdecydowanie tańsza jest podróż autokarem turystycznym. Koszt 
takiej podróży w dniu 24 kwietnia br. to 269,90 zł (cena promo-
cyjna 239,90 zł), ale z kolei podróż taka trwa ponad 20 h [7]. 
Możliwe jest także pokonanie tego odcinaka pociągiem. Istnieje 
kilka połączeń kończących się na stacji w Luksemburgu i takie 
do niemieckiego miasta Saarbrücken, z którego odcinek 130 km 
należy pokonać autobusem. Spośród połączeń kończących się 
na stacji w Luksemburgu istnieją 3 z relatywnie krótkim czasem 
podróży, tj. ok. 14,5 h przez Kolonię i Trier bądź przez Kolonię 
i Koblencję, z 4 przesiadkami. Jest też 1 oferta na podróż z 3 
przesiadkami (w Berlinie, Hamburgu i Koblencji), ale trwa ona aż 
4 h dłużej [10]. W tab. 8. przedstawiono szczegółowo najkrótsze 
połączenie, rozpoczynające się o 1.58 z Warszawy pociągiem 
EuroNight. O 7.26 odjeżdża pociąg do Berlina Hbf, a stamtąd na-
leży przejść na Hbf (tief), aby o 7.49 pociągiem Intercity-Express 
odjechać w kierunku Kolonii. Nad dworcu Köln Hbf pociąg jest 
o 12.09, a o 12.21 odjeżdża kolejny pociąg, tym razem Regional 
Express do Trier. W Trier jest o 15.37, a stamtąd to już zaledwie 
niespełna godzinna podróż do celu. Przedstawione połączenie 
jest jednak droższe niż inne połączenia, ponieważ cena zawiera 
już rezerwacje miejsca siedzącego i jest to 1 klasa [10].

Podróż samochodem osobowym trwa ok. 12 h [11] (nie licząc 
przerw), a koszt paliwa to ok. 430 zł.

Warszawa–Monako
Monako to niewielkie miasto-państwo położone w Europie Po-
łudniowej nad Morzem Śródziemnym w obrębie Riwiery Francu-
skiej. Monako oddalone jest od Warszawy o 1 818 km. Do poko-
nania tego odcinka drogi potrzeba ponad 17 h [11] (wyłącznie 
czas jazdy) i ok. 600 zł na zakup paliwa. Monako nie posiada 
lotniska; w dzielnicy Fontvieille funkcjonuje jednak lądowisko dla 

śmigłowców i to właśnie na nim może zakończyć się podróż dro-
gą powietrzną. Wybierając podróż samolotem, musimy się liczyć 
z dwukrotną przesiadką i stosunkowo wysokim kosztem podróży. 
Najtańszy w dniu 24 kwietnia przelot kosztuje 1 541 zł (cena 
z opłatami i podatkami) – z tym, że w Paryżu, aby dotrzeć do 
Nicei, należy zmienić lotnisko z Charles’a de Gaulle’a na Orly. Za 
krótszą, tj. 6-godzinną, podróż, bez konieczności przemieszczania 
się pomiędzy paryskimi lotniskami, należy zapłacić 1 888 zł i wła-
śnie te połączenie przedstawiono w tab. 9. Podróż zaczyna się 
o godz. 6.20 z Lotniska Chopina w Warszawie, po 2,5 h samolot 
ląduje na lotnisku Charles’a de Gaulle’a w Paryżu. Po 1 h i 5 min 
oczekiwania wsiadamy do kolejnego samolotu linii Air France i le-
cimy do Nicei. Na lotnisku Cote d’Azur jesteśmy o 11.25, o 12.14 
wsiadamy zaś do śmigłowca linii FlexFlight (obsługiwany przez 
Air Malawi), aby po 6 min wylądować na Monaco Heliport [8]. 
O 1 600 zł taniej można tę podróż przebyć autokarem z Biurem 
Podróży Sindbad. Oszczędność ta może byś jeszcze większa, jeśli 
wybierzemy ofertę internetową bądź promocyjną. Za bilet Sind-
bad-Eurobus zapłacimy 259 zł, natomiast w Sindbad-Interbus – 
229 zł. Autobus wyjeżdża w dniu 24 kwietnia o 11.15 z Dworca 
Zachodniego PKS, na miejsce dociera po ok. 31 h [7].

Wybierając podróż pociągiem, możemy dojechać z Warszawy 
do Monako w 25 h i 43 min. W tab. 9 przedstawiono jednak nieco 
dłuższe połączenia, ale za to z najmniejszą liczbą przesiadek. 
Jedno z tych połączeń wiedzie przez Niemcy i Francję i trwa 26 h 

Tab. 9. Wybrane połączenia z Warszawy do Monako
Odległość 

(km)
Liczba 

połączeń Środek komunikacji Czas podróży Koszt podróży (zł)

Połączenia autobusowe

1 Sinbad-Eurobus 31 h, 5 min 259,90*–289,90
– Sinbad-Interbus 229,00**

Połączenia kolejowe***
–

1

Eurocity 5 h, 19 min 124,70**–356,04
– Intercity 5 h, 37 min

****– Thalys 4 h, 52 min
– TGV 6 h, 4 min

------ ------ ----------------------- ----------- ------
–

1

Express InterCity 7 h, 4 min

****– EuroNight 10 h, 39 min
– EuroStar Italia 2 h, 13 min
– Eurocity 4 h, 28 min

Połączenia lotnicze
–

1
Air France 2 h, 30 min

1 888,00– Air France 1 h, 30 min
– FlexFlight 6 min

Indywidualny transport prywatny
1 817,924 – samochód osobowy 17 h, 14 min 597,79*****

Uwaga. Oferta cenowa za przejazdy pociągami przedstawiona jest w euro. Kwota 
została przeliczona wg szacunkowego kursu – 4,30 PLN
* Oferta dostępna do zakupu na stronie internetowej lub telefonicznie, z płatnością 
przelewem
** Oferta promocyjna, liczba miejsc ograniczona
*** Szczegółowo przedstawiono wybrane połączenia z najmniejszą liczbą przesiadek
**** Nie można ustalić ceny online.
***** Cena obejmuje wyłącznie koszt paliwa przy założeniu, że spalanie to 7 l/100 
km i cenie paliwa – 4,70 zł/l

Źródło: oprac. własne na podst. [7–11].

Tab. 8. Wybrane połączenia z Warszawy do Luksemburga
Odległość 

(km)
Liczba 

połączeń Środek komunikacji Czas podróży Koszt podróży (zł)

Połączenia autobusowe
– 2 Sindbad-Eurobus 20 h, 15 min 239,90*–269,90

Połączenia kolejowe**
–

1

EuroNight 5 h, 21 min 124,70***–356,04
– Regionalbahn 9 min

687,57***– Intercity-Express 4 h, 20 min
– Regional-Express 3 h, 06 min
– Regional-Express 52 min

Połączenia lotnicze
– 1 LOT 2 h 1 710,00

Indywidualny transport prywatny
1 307,657 – samochód osobowy 12 h, 6 min 430,00****

Uwaga. Oferta cenowa za przejazdy pociągami przedstawiona jest w euro. Kwota 
została przeliczona wg szacunkowego kursu – 4,30 PLN
* Oferta dostępna do zakupu na stronie internetowej lub telefonicznie, z płatnością 
przelewem
** Szczegółowo przedstawiono wybrane połączenie z najmniejszą liczbą przesiadek
*** Oferta promocyjna, liczba miejsc ograniczona
**** Cena obejmuje wyłącznie koszt paliwa przy założeniu, że spalanie to 7 l/100 km 
i cenie paliwa – 4,70 zł/l.
Źródło: oprac. własne na podst. [7–11].
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i 25 min. Podróż rozpoczyna się pociągiem Eurocity o godz. 17.58 
z Dworca Centralnego w Warszawie. O 23.17 pociąg ten przyjeż-
dża do dworca Berlin Hbf, skąd po 36 min oczekiwania odjeżdża 
Intercity do Dortmundu. O 7.13 w Dortmundzie należy wsiąść do 
pociągu Thals, aby udać się do Paryża. Tam należy się przemie-
ścić pomiędzy stacjami Nord i Gare de Lyon, skąd odjeżdża ostat-
ni pociąg w tym połączeniu, tj. TGV o 14.19. Drugie połączenie 
jest natomiast przez Austrię i Włochy i trwa 26 h i 53 min. Zaczy-
na się o 12.45; o tej właśnie godzinie odjeżdża Express Intercity 
z Dworca Centralnego w Warszawie, który dojeżdża do Dworca 
Głównego w Wiedniu o 19.49. O 21.27 należy wsiąść do nocnego 
pociągu typu EuroNight, aby o 8.12 dnia następnego znaleźć się 
w Wenecji na dworcu Venezia Mastre. Stąd 20 min później odjeż-
dża EuroStar Italia w kierunku Torino Porta Nuova, należy jednak 
o 10.45 wysiąść na mediolańskim dworcu Milano Centrale, z któ-
rego o 11.10 odjeżdża pociąg do Nicei przez interesującą nas 
stację, tj. Monaco-Monte-Carlo. Cel podróży osiągamy 25 kwietnia 
2017 r. o 15.35 [10]. Dla wskazanych w tab. 9 połączeń kolejo-
wych nie można ustalić ceny online. Jeżeli jednak cena nie będzie 
nam odpowiadała, to zawsze możemy skorzystać z oferty Interrail 
i zakupić 1 z biletów Global Pass. Bilet typu flexi, 5-dniowy do wy-
korzystania w ciągu 15 dni, można nabyć za 267 euro (obecnie 
z 15-procentową zniżką, tj. za 227 euro) [4].

Podsumowanie
Z przedstawionej powyżej analizy wynika, że – podobnie jak przy 
przewozach pasażerskich pomiędzy Warszawą a stolicami Europy 
Północnej – bezkonkurencyjny, jeżeli chodzi o czas podróżowania, 
jest transport powietrzny. I właśnie ten rodzaj transportu wybiera 
ponad połowa podróżnych. Wybierając podróż samolotem, mo-
żemy zaoszczędzić (w przypadku najbardziej oddalonych stolic) 
nawet kilkanaście godzin w porównaniu z transportem indywidu-
alnym czy pociągiem. Różnica ta jest jeszcze większa, gdy zdecy-
dujemy się na podróż autokarem. 

Planując jednak podróż samolotem, należy doliczyć czas na 
dotarcie do lotniska i z lotniska w miejscowości docelowej, czas 
odprawy i oczekiwania na lot. Ma to znaczenie szczególnie na krót-
kich dystansach, gdzie podróż autokarem jest relatywnie niedługa. 

W przypadku wyjazdu do Berlina – stolicy kraju najczęściej 
odwiedzanego przez Polaków (ok. 1 mln w I półroczu 2016 r.) – 
zdecydowanie korzystniej wybrać jest autokar. Zaprezentowane 
połączenia lotnicze kosztują aż 1 184–1 314 zł. Istnieją tańsze 
połączenia, lecz należy się przesiadać. Najkrótsze połączenie z 1 
przesiadką trwa aż 2 h i 45 min, a do tego należy jeszcze doliczyć 
1 h, 10 min potrzebnych na przesiadkę w Monachium. Czas po-
dróży będzie jeszcze dłuższy (tj. 10 h), gdy wybierzemy lot z prze-
siadką w Rydze, choć cena jest niższa, bowiem wynosi 506 zł [8].

Atrakcyjne, jeżeli chodzi o czas podróży, jest połączenie kolejo-
we. Trasę z Warszawy do Berlina można pokonać już w zaledwie 
5 h i 19 min (podobnie jak w przypadku indywidualnego środka 
transportu). Wybierając jednak samochód, należy pamiętać, że 
podany czas jest czasem efektywnej jazdy, więc należy doliczyć 
jeszcze wszelkie postoje związane z odpoczynkiem, posiłkiem, 
tankowaniem itp. Podróż autokarem turystycznym na tym odcin-
ku trwa 7–12 h i jest najbardziej dostępna spośród wszystkich 
środków transportu publicznego. Także oferta cenowa jest bez-
konkurencyjna. Za podróż ECOLINES zapłacimy zaledwie 73 zł, 
i jest to wynosząca ponad 540 zł oszczędność w porównaniu 
z liniami lotniczymi.

Na pewno trudno konkurować jest przewozom pasażerskim 
realizowanym przez autokary z transportem lotniczym, szczegól-

nie w przypadku przewozów na znaczne odległości bądź przy bar-
dzo popularnych kierunkach (jak Paryż czy Bruksela), gdzie jest 
sporo ofert przewozowych w bardzo konkurencyjnych cenach. Do 
tych mniej odwiedzanych stolic brak jest bezpośrednich połączeń 
lotniczych z Warszawy bądź przeloty te są bardzo drogie. Koszt 
dotarcia np. do Berna drogą lotniczą to 1 371 zł, do Luksembur-
ga natomiast 1 710 zł. W takich właśnie przypadkach atrakcyj-
na wydaje się podróż autokarem, zarówno z uwagi na cenę, jak 
i brak konieczności przesiadania się w trakcie trwania podróży. 
Autokary ponadto wyposażone są komfortowo, m.in. w rozkła-
dane fotele, toaletę, klimatyzację, system audio-wideo, barek 
z gorącymi oraz zimnymi napojami, czasami bezpłatny dostęp 
do Internetu (na terenie Polski) oraz gniazdka 230 V. To wszystko 
sprawia, że podróż autokarami turystycznymi może być wyjątko-
wo atrakcyjna.
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Competition in the international passenger transport market.  
Passenger transportation between Warsaw and the capitals of the coun-

tries of Western Europe
Mobility is extremely important for economic development and for 
the quality of life of citizens who are free to travel both for leisure and 
leisure purposes and for business purposes
or training. In this article, being the next in a series of publications on 
international competition passenger transport, results are presented 
analysis of transport offers from Warsaw to the capitals of the coun-
tries of Western Europe. Comparisons were made with individualized 
transport and public transport. Considered taken availability of the 
means of transport, travel time and price.


