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Konkurencja na rynku międzynarodowych przewozów pasażerskich.
Przewozy pasażerskie pomiędzy Warszawą a stolicami krajów Europy Wschodniej
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 szko-
leniowych. W niniejszym artykule, będącym kolejnym w cyklu publikacji 
dotyczących konkurencji na rynku międzynarodowych przewozów pasa-
żerskich, przedstawiono wyniki analizy ofert przewozów z Warszawy do 
stolic państw Europy Wschodniej. Porównano przewozy realizowane indy-
widualnymi środkami transportu oraz transportem zbiorowym. Pod uwa-
gę wzięto dostępność danego środka transportu, czas podróży oraz cenę.

Na wstępie niniejszego artykułu, należy przypomnieć dane staty-
styczne sporządzone dla Ministerstwa Sportu i Turystyki, prezento-
wane w pozostałych artykułach cyklu [14, 15], z których wynika, że 
w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. celem ponad 51% 
wyjazdów zagranicznych Polaków była typowa turystyka. W ogólnej 
liczbie 4,7 mln wszystkich podróży za granicę takich wyjazdów było 
2,4 mln; liczbę wyjazdów w odwiedziny szacuje się na 1,55 mln, licz-
bę wyjazdów służbowych – na 0,47 mln. Zgodnie z tymi statystykami, 
dominującym w przewozach międzynarodowych środkiem transportu 
jest transport powietrzny, stanowiący ponad 53,3%. Istotne znacze-
nie mają także podróże samochodami osobowymi (ok. 28%) i auto-
busami (15%). Relatywnie niski jest udział przewozów kolejowych 
(1,2%) [2].

W artykule przedstawiono oferty przewozów autokarowych, lotni-
czych i kolejowych na wybrany dzień – 15 maja 2017 r. i porównano 
je z transportem zrealizowanym indywidualnym środkiem transportu, 
uwzględniając dostępność oraz czas i koszt podróży. Porównanie ma 
charakter poglądowy, dla niektórych połączeń kolejowych nie można 
ustalić ceny online, oferty przedstawione w walucie euro przeliczono 
po kursie 4,30 zł, natomiast cena ta jest każdorazowo, przy zaku-
pie biletu, przeliczana po kursie bieżącym. Czas podróży liczono od 
startu do osiągnięcia celu podróży, nie wliczono czasu potrzebnego 
na dojazd do lotniska czy dworca, ani czasu potrzebnego na odpra-
wę. Pod uwagę wzięto wyłącznie przewozy regularne, a przy podróży 
samochodem skalkulowano tylko koszt paliwa potrzebnego na poko-
nanie 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 związanych z przejazdem po płat-
nych odcinkach autostrad ani kosztów związanych z wypoczynkiem 
i regeneracją organizmu przy dłuższych odcinkach (np. nocleg w ho-
telu). Przy podróży środkami transportu publicznego, w dostępnych 
opcjach, wybrano ceny podróży klasą ekonomiczną. W przypadku 
braku połączeń bezpośrednich, przedstawiono możliwie najkrótszą 
trasę przejazdu, z możliwie najmniejszą liczbą przesiadek. Dodatko-
wo, w publikacji przedstawiono połączenia transportowe pomiędzy 
Warszawą a Kaliningradem – stolicą obwodu kaliningradzkiego, bę-
dącego eksklawą Federacji Rosyjskiej, oraz Lwowem – miastem na 
Ukrainie, nazywam niekiedy Perłą Europy Wschodniej, z uwagi na 
fakt, że jest miejscem chętnie odwiedzanym przez turystów.

Warszawa–Moskwa (Rosja)
Największym miastem Rosji i zarazem jego stolicą jest Moskwa. Pla-
nując podróż do Rosji należy pamiętać o wizie, a wybierając transport 

naziemny, o dodatkowej, potrzebnej na przejechanie przez terytorium 
Białorusi.

Najprostszym sposobem dotarcia z Warszawy do Moskwy jest 
transport lotniczy. W wybranym dniu istnieje 5 bezpośrednich połą-
czeń, realizowanych przez LOT bądź Aeroflot. Czas lotu to 2 h, a jego 
cena wraz opłatami lotniskowymi i opłatą transakcyjną kształtuje się 
pomiędzy 1004–1482 zł [10].

W dniu 15 maja 2017 r., PKP Intercity oferuje 2 bezpośrednie połą-
czenia z Warszawy do Moskwy. Pociąg odjeżdża o 3:00 bądź o 20:10. 
Podróż trwa 18 h 27 min–18 h 50 min. Koszt takiej podróży wynosi 
103,60 euro (brak ofert promocyjnych) [11].

Odległość drogowa pomiędzy wskazanymi stolicami wynosi ok. 
1 250 km. Nie znaleziono ofert przewoźników autokarowych na wy-
branej trasie, zatem wybierając transport drogowy, należy skorzystać 
z indywidualnego środka transportu. Szacowany czas pokonania tej 
trasy samochodem osobowym to ok 14,5 h [13], a koszt tankowania 
samochodu to ponad 400 zł. Porównanie transportu kolejowego i lot-
niczego z transportem prywatnym zostało przedstawione w tab. 1.

Warszawa–Kaliningrad (Rosja)
Obwód kaliningradzki jest jednostką administracyjną Federacji Rosyj-
skiej, jej enklawą w nad Morzem Bałtyckim. Stolicą obwodu kalinin-
gradzkiego jest Kaliningrad. 

Nie ma bezpośrednich lotów z Warszawy do Kaliningradu. Zna-
leziono 7 rejsów z jedną przesiadką, w Moskwie bądź w Mińsku. 
W tab. 2 przedstawiono jednak 2 połączenia realizowane przez Linie 
Belavia. Najtańsze połączenie z jedną przesiadką kosztuje 718 zł 
i trwa 17,5 h, najkrótsze z kolei trwa 3 h 15 min i jest droższe o 90 zł 
od poprzedniego. Najdroższe oferty z 1 przesiadką przedstawił  
Aeroflot. Całkowity koszt podróży to 3307 zł, a czas jej trwania to 7 h 
45 min–9 h 40 min [10].

W wybranym dniu nie odnaleziono ofert przewozowych realizo-
wanych autokarem turystycznym. Najbliższym terminem, w którym 

Tab. 1. Wybrane połączenia z Warszawy do Moskwy 
Odległość 

(km)
Liczba 

połączeń Środek komunikacji Czas podróży Koszt podróży (zł)

Połączenia autobusowe
– – – – –

Połączenia kolejowe

2 EuroNight/pospieszny 18 h 27 min– 
18 h 50 min 445,48

Połączenia lotnicze
– 3 LOT 2 h–2 h 5 min 1 004,00–1 115,00
– 2 Aeroflot 2 h 1 010,00–1 482,00

Indywidualny transport prywatny
1 250 – samochód osobowy 14 h 35 min  412,57*

Uwaga. Oferta cenowa za przejazdy pociągami przedstawiona jest w euro. Kwota została 
przeliczona wg szacunkowego kursu – 4,30 PLN.
*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. [10, 11, 13].
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można odbyć podróż, jest dzień następny. Wtedy można skorzystać 
z oferty Polskiego Busa, który przedstawił ofertę przewozową na 
wskazanej trasie, przy współpracy z Kenig Auto i Polonusem. Koszt 
takiej podróży to 85 zł, a czas trwania 8 h 20 min [8]. Dwa dni póź-
niej podróż można zrealizować korzystając z usług ECOLINES. Cena 
biletu podstawowego, bez zniżek to 100 zł [9].

Nie ma także połączeń kolejowych w wybranym dniu. W rozkła-
dzie jazdy odnaleziono dopiero możliwe połączenia w najbliższy 
wybranej dacie weekend. W piątek i niedzielę pociąg jedzie przez 
Białystok, Trakiszki, Kowno i Wilno, a czas podróży to 19 h 38 min. 
Decydując się na wyjazd w sobotę musimy się liczyć z koniecznością 
wydłużenia czasu podróży o 5 h, z uwagi na ponad 12 h czas ocze-
kiwania w Kozłowej Rudzie (Litwa) na kolejne połączenie. Początek 
podróży w tym dniu wygląda tak samo, jak w piątki i niedziele tj. 
przesiadka w Białymstoku i Trakiszkach, następnie należy się prze-
siąść jeszcze we wspomnianej wcześniej, Kozłowej Rudzie i mieście 
położonym przy granicy z obwodem kaliningradzkim – w Kibartach. 
W tabeli 2 przedstawiono połączenie z przesiadkami w Kownie i Wil-
nie, z uwagi na krótszy czas trwania oraz datę (najbliższa wybra-
nego dnia, na który sprawdzano alternatywne połączenia), a także 
dostępność (w piątek i niedzielę). Podróż rozpoczyna się z dworca 
Warszawa Centralna o 11:59. O tej godzinie odjeżdża pociąg typu 
Intercity do Białegostoku. Pierwszy etap podróży trwa 2 h 13 min. 
W Białymstoku należy zaczekać 1 h 35 min, aby zająć miejsce w po-
ciągu regionalnym do miasta Trakiszki. Stamtąd, po 25 min oczeki-
wania, odjeżdża pociąg regionalny do Kowna. Na przejechanie tego 
odcinka należy przeznaczyć prawie 2 h, a z Kowna do Wilna – 1 h 
15 min. Najdłuższy w całej podróży jest czas oczekiwania w Wilnie 
na pociąg pośpieszny do Kaliningradu (3 h 26 min). Ostatni etap po-
dróży trwa nieco ponad 7 h i kończy się o 8:37 czasu Kaliningradz-
kiego [12]. Nie udało się jednak ustalić ceny online tego połączenia.

Wybierając transport indywidualny, musimy zaplanować trasę 
przejazdu. Najbardziej optymalna droga wiedzie przez Ostródę  
i Elbląg i wynosi 380 km. Czas przejazdu to ok 5 h, nie licząc posto-
jów związanych z tankowaniem samochodu i wypoczynkiem oraz 
ewentualnego oczekiwania na granicy.

Warszawa–Mińsk (Białoruś)
Stolicą i największym miastem Białorusi jest Mińsk. Aby się tam do-
stać z Warszawy, mamy do wyboru bezpośrednie połączenia różnymi 
środkami transportu publicznego. 

Tradycyjnie, najszybszym sposobem dotarcia do celu jest samolot. 
W dniu 15 maja br. znaleziono tylko jedno bezpośrednie połączenie 
lotnicze, rozpoczynające się o 15:45 z portu lotniczego im. Chopina 
w Warszawie i kończące się 2 h 10 min później na międzynarodo-
wym porcie lotniczym w Mińsku, położonym w odległości 42 km na 
wschód od miasta. Za bilet wraz z opłatami lotniskowymi należy za-
płacić 455 zł i dodatkowo 90 zł opłaty transakcyjnej [10].

Istnieje duża ilość połączeń autobusowych pomiędzy Warszawą 
a Mińskiem (por. tab. 3). Autobusy odjeżdżają z Dworca PKS Zachod-
ni przy Al. Jerozolimskich 144 począwszy od godz. 4:30, aż do 22:40. 
W tym czasie istnieje aż 9 połączeń realizowanych przez Eurobus/
Biasomex i dodatkowo po jednym realizowanym prze Eurolines Pol-
ska (o 4:30) i ECOLINES (o 9:00). Czas przejazdu pomiędzy wska-
zanymi stolicami to 10 h 30 min–14 h 15 min, a cena waha się 
pomiędzy 80–163 zł [9].

Aby dojechać z Warszawy do Mińska, warto także wybrać połącze-
nie kolejowe. W wybranym dniu są trzy takie oferty, o 00:15, 3:00 
i 20:10. Najkrótsze połączenie, to 15 min po północy, trwa 7 h. Koszt 
połączeń to 64,60 euro za przejazd osoby dorosłej, bez uprawnień 
do zniżek [11].

Aby pokonać wskazaną trasę samochodem, należy się liczyć z ko-
niecznością spędzenia prawie 7 godz. za kierownicą pojazdu. Odle-
głość drogowa pomiędzy Warszawą i Mińskiem to ok 550 km [13], 
koszt podróży (tylko paliwo) to ok 180 zł.

Warszawa–Kijów (Ukraina)
Kijów jest stolicą Ukrainy. Aby dojechać do niego z Warszawy moż-
liwe jest skorzystanie ze wszystkich, prezentowanych w artykule ro-
dzajów środków transportu.

W dniu 15 maja 2017 r. istnieje 5 bezpośrednich lotów, kończą-
cych się na lotnisku Kijów – Boryspol, oddalonym 29 km od Kijowa. 
Czas podroży to ok 1,5 h, a jej koszt jest bardzo zróżnicowany. Naj-
niższa cena biletu wraz z opłatami to 378 zł, a najdroższa to 1235 zł.

Planując podróż do Kijowa, warto się także zastanowić nad trans-
portem autokarowym. Do wyboru mamy aż 9 połączeń, realizowanych 

Tab. 3. Wybrane połączenia z Warszawy do Mińska
Odległość 

(km)
Liczba 

połączeń
Środek 

komunikacji Czas podróży Koszt podróży 
(zł)

Połączenia autobusowe

–
9 Eurobus/Biacomex 10 h 30 min–14 h 15 min 80,00–163,00
1 Eurolines Polska 14 h 15 min 133,00
1 ECOLINES 11 h 50 min 168,00

Połączenia kolejowe

– 3 EuroNight/
pospieszny 7 h–9 h 49 min 277,78

Połączenia lotnicze
– 1 LOT 2 h 10 min 545,00

Indywidualny transport prywatny

545 – samochód 
osobowy 6 h 49 min 179,31*

Uwaga. Oferta cenowa za przejazdy pociągami przedstawiona jest w euro. Kwota została 
przeliczona wg szacunkowego kursu – 4,30 PLN
*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. [9–11, 13].

Tab. 2. Wybrane połączenia z Warszawy do Kaliningradu
Odległość 

(km)
Liczba 

połączeń Środek komunikacji Czas podróży Koszt podróży 
(zł)

Połączenia autobusowe

– 1 Polski Bus 8 h 20 min 85,00
1 ECOLINES 8 h 45 min 100,00

Połączenia kolejowe

– 1

Intercity 2 h 13 min

*
Pociąg regionalny 2 h 23 min
Pociąg regionalny 1 h 55 min
Pociąg pospieszny 1 h 16 min
Pociąg pospieszny 7 h 6 min

Połączenia lotnicze
– 2 Belavia 3 h 15 min–17 h 30 min 718,00–808,00

Indywidualny transport prywatny
383 – samochód osobowy 4 h 50 min 126,01**

*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. [8–10, 12, 13].
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przez 6 przewoźników (tab. 4). Czas dojazdu to 14 h 35 min–16 h 
15 min, w zależności od godziny wyjazdu, przewoźnika i dworca au-
tobusowego w Kijowie. Za podróż zapłacimy 90 zł, jeśli uda się kupić 
bilet w cenie promocyjnej. Niewiele drożej, bo za 95 zł można udać 
się w podróż z Eurolines Polska lub Estern Europa Travel. Najwyższa 
cena takiego przejazdu w dniu 15 maja br. wynosi 140 zł [9].

W wybranym dniu, Intercity Sp. z o.o. oferuje jedno połączenie bez-
pośrednie do Kijowa. Podróż rozpoczyna się o 16:50 z dworca War-
szawa Centralna, następnego dnia, o 9:22 czasu obowiązującego na 
Ukrainie, pociąg pośpieszny wjeżdża na stację Kiev Pass. Koszt takiej 
podróży to 79,80 euro. Cena ta jest dość wysoka z uwagi na fakt, że 
podróż realizowana jest pociągiem nocnym i dostępne są wyłącznie 
miejsca w 3-osobowych przedziałach sypialnych [11]. Tańszą, ale za 
to mniej komfortową opcją jest podróż z przesiadką w Przemyślu; 
stamtąd możliwy jest przejazd w przedziałach z miejscami siedzącymi. 
Cena przejazdu z Przemyśla do Kijowa wynosi 13,60 euro, a gdy brak 
już jest ofert specjalnych – 51 euro, a podróż trwa 8 h 7 min [11].

Aby dotrzeć z Warszawy do Kijowa indywidualnym środkiem trans-
portu, należy liczyć się z koniecznością spędzenia w pojeździe prawie 
10 h, odległość drogowa bowiem, pomiędzy wskazanymi miastami to 
ok 780 km [13], a drogi są w znacznie gorszym stanie, niż te w Euro-
pie Zachodniej. Koszt paliwa, potrzebnego na podróż to ponad 250 zł.

Warszawa–Lwów (Ukraina)
Lwów jest miastem na Ukrainie, położonym na pograniczu wschod-
niego Roztocza i Wyżyny Podolskiej. Jest ważnym ośrodkiem przemy-
słowym, węzłem lotniczym, kolejowym i drogowym. 

W wybranym dniu znaleziono zaledwie 1 bezpośrednie połącze-
nie lotnicze z Warszawy do Lwowa. Czas podróży jest krótki, wynosi 
1 h, lecz cena jest relatywnie wysoka. Koszt lotu wraz z opłatami to 
782 zł. Z kolei cena podróży z 1 bądź 2 przesiadkami jest jeszcze 
droższa – kosztuje od 2010 do 5 235 zł [10].

PKP Intercity w swojej ofercie posiada także połączenia do Lwo-
wa, w tym jedno bezpośrednie, które przedstawiono w tab. 5. Pre-
zentowane połączenie trwa 11 h 20 min, rozpoczyna się o 18.55 
na dworcu Warszawa Centralna, a kończy następnego dnia, o 7.15 
czasu obowiązującego na Ukrainie. Koszt podróży pociągiem typu 
TLK wynosi 55,40 euro. Koszt ten jest wysoki z uwagi na fakt, że 
połączenie z Warszawy realizowane jest pociągiem nocnym, gdzie 
należy wykupić miejsce sypialne w 3-osobowym przedziale. Miejsca 
siedzące są wyłącznie w pociągach kursujących z Przemyśla i taki 
przejazd kosztuje 5,10 euro [12].

Najbardziej dostępnym spośród transportu publicznego na wska-
zanej powyżej trasie, jest transport autokarowy. Na portalu sprze-
daży biletów znaleziono wiele ofert przewozowych, Polski Bus także 
w wybranym dniu przedstawił w sumie 6 ofert przewozowych na tym 
odcinku. Koszt przejazdu jest najniższy spośród wszystkich dostęp-
nych prezentowanych w tab. 5 ofert, wynosi 54–100 zł. Czas podróży 
zajmuje z kolei 6 h 15 min–9 h 20 min, w zależności od przewoźnika 
realizującego usługę, godziny wyjazdu, a także przystanku docelowe-
go we Lwowie [8, 9].

Wybierając transport indywidualny, musimy się liczyć z konieczno-
ścią spędzenia za kierownicą pojazdu ok. 5,5 h, odległość drogowa 
bowiem pomiędzy Warszawą a Lwowem wynosi 390 km [13]. Koszt 
paliwa potrzebnego do przejechania tego odcinka drogi to 130 zł.

Warszawa–Kiszyniów (Mołdawia
Mołdawia to niewielkie państwo położone między Rumunią i Ukrainą. 
Jej stolicą i największym miastem jest Kiszyniów, oddalony od War-

Tab. 4. Wybrane połączenia z Warszawy do Kijowa
Odległość 

(km)
Liczba 

połączeń Środek komunikacji Czas podróży Koszt podróży  
(zł)

Połączenia autobusowe

–

1 Eurobus/Trana Service 16 h 40 min 90,00*-140,00
1 Intercars-Basque 14 h 35 min 100,00

4 Agat 14 h 35 min–15 h 45 min 100,00*–
120,00

1 TKL Polski Transport 
Osobowy 16 h 50 min 100,00

1 Eurolines Polska 15 h 15 min–16 h 15 min 95,00 
1 Estern Europa Travel 15 h 15 min–16 h 15 min 95,00 

Połączenia kolejowe
– 1 pociąg pospieszny 15 h 32 min 343,14

Połączenia lotnicze
– 1 Ukraine International 1 h 30 min 378,00-483,00

–  LOT 1 h 30 min–1 h 35 min 492,00–
1235,00

Indywidualny transport prywatny
777 – samochód osobowy 9 h 41 min 255,63**

Uwaga. Oferta cenowa za przejazdy pociągami przedstawiona jest w euro. Kwota została 
przeliczona wg szacunkowego kursu – 4,30 PLN
*Oferta specjalna, ilość 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. [9–11, 13].

Tab. 5. Wybrane połączenia z Warszawy do Lwowa
Odległość 

(km)
Liczba 

połączeń Środek komunikacji Czas podróży Koszt podróży 
(zł)

Połączenia autobusowe

–

1 Intercars-Basque 8 h 55 min 100,00
1 Shevbus 6 h 15 min–6 h, 45 min 70,00
2 P-TRANS 7 h 50 min–8 h, 30 min 70,00
1 Eurolines Polska 7 h 45 min 58,00
1 Estern Europen Travel 8 h 45 min 58,00
1 PKS Ostrowiec Św. 9 h–9 h 20 min 90,00
2 Agat 8 h 35 min–9 h 70,00
1 Eurobus/Openline 8 h 30 min 54,00
1 Eurobus/Ewe Trans 7 h 25 m 90,00
2 Eurobus/Intercars 7 h 30 min–8 h 55 min 70,00–100,00
1 Eurobus/PKS Sokołów 7 h 25 min 70,00
1 Eurobus/Przykarpacki 

Ekspres 8 h 40 min 70,00
1 Polski Bus/Ideal Travel 8 h 55 min 70,00
5 Polski Bus/Polonus/East 

West Eurolines 7 h 45 min–9 h 60,00
Połączenia kolejowe

– 1 TLK 11 h 20 min 238,22
Połączenia lotnicze

– 1 LOT 1 h 782,00
Indywidualny transport prywatny

391 – samochód osobowy 5 h 33 min 128,64*
Uwaga. Oferta cenowa za przejazdy pociągami przedstawiona jest w euro. Kwota została 
przeliczona wg szacunkowego kursu – 4,30 PLN
**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. [8–11, 13].
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szawy o ok. 1050 km. Aby dotrzeć tam samochodem, należy zaplano-
wać ok 15,5-godzinną podróż, pamiętając o przerwach niezbędnych 
do zregenerowania sił [13].

Dnia 15 maja br. dostępne jest tylko jedno połączenie bezpośred-
nie realizowane przez linie lotnicze LOT. Czas trwania lotu to 1 h 
50 min (tab. 6). Samolot startuje z portu lotniczego im. Chopina 
o 14:30, a ląduje o 17:20 czasu wschodnioeuropejskiego letniego 
na międzynarodowym porcie lotniczym, położonym 13 km na połu-
dniowy wschód od Kiszyniowa [10].

W wybranym dniu, brak jest ofert na przewozy autokarowe z War-
szawy do Kiszyniowa. Taka podróż, możliwa jest dopiero 3 dni póź-
niej tj. 18 maja, z Eurolines Polska. Oferent przedstawił połączenie 
rozpoczynające się o godz. 12:00 z dworca PKS Warszawa Zachod-
nia, a autokar dociera do dworca autobusowego NORD w Kiszynio-
wie po 24 h. 20 min wcześniej zatrzymuje się w tym mieście na 
dworcu kolejowym. Koszt podróży to 316 zł [9].

Aby dostać sie do stolicy Mołdawii pociągiem, należy wybrać po-
łączenie o 20:10 z Warszawy Centralnej. O tej godzinie odjeżdża 
pociąg pospieszny, który jest w Mińsku o 6:59. Tam należy poczekać 
45 min, aby wsiąść do kolejnego pociągu pospiesznego do Żłobina 
(Białoruś). W Żłobinie czekamy zaledwie 16 min, aby o 11:00 roz-
począć ostatni etap podróży. W Kiszyniowie jesteśmy o 7:45 dnia 
następnego, a cała podróż trwa 34 h 35 min [12]. Koszt przejazdu 
do Mińska wynosi 64,60 euro [11], nie można jednak ustalić online 
kosztu dalszej podróży.

Podsumowanie
Z powyższego zestawienia wynika, że bezkonkurencyjny, jeżeli chodzi 
o czas podróżowania do państw Europy Wschodniej, jest transport 
lotniczy. Jednak w tej części Europy, połączenia lotnicze w większości 
przypadków są znacznie droższe, niż te realizowanie autokarem bądź 
pociągiem. Najatrakcyjniejsze cenowo są oferty przedstawione przez 
przewoźników świadczących usługi przewozowe autokarami. Do czę-
sto odwiedzanych miast, można dojechać tym środkiem transportu 
już za kilkadziesiąt zł. Niestety, planując podróż do mniej popularnych 
miast Europy Wschodniej okazuje się, że nie ma ofert przewozowych 
w wybranym dniu, bądź w ogóle brak jest ofert przewoźników świad-
czących regularne przewozy autokarowe na niektórych trasach. 

Pod niektórymi względami, np. pod względem czasu przejazdu, 
stosunkowo atrakcyjna w tej części Europy, w porównaniu z trans-

portem autobusowym, jest podróż koleją. PKP Intercity oferuje 
szybkie połączenia z Warszawy do większości stolic krajów Europy 
Wschodniej, w tym w większości przypadków – 2 lub 3 połączenia 
bezpośrednie. Ponadto, podkreślenia wymaga, że dworce kolejowe 
i autobusowe, w przeciwieństwie do lotnisk, usytuowane zwykle są 
w centrum miasta, a zatem należy odliczyć konieczność dojazdu na 
lotnisko i transfer z lotniska do centrum miasta. Mając powyższe 
na względzie oraz fakt, że w zestawieniu przedstawiono wyłącznie 
czas lotu samolotem, bez czasu potrzebnego na odprawę, okazuje 
się, że oferty na przejazdy koleją bądź autokarem do większości 
miast Europy Wschodniej, zaprezentowanych w tymże artykule, 
przedstawiają się stosunkowo dobrze. 
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Tab. 6. Wybrane połączenia z Warszawy do Kiszyniowa
Odległość 

(km)
Liczba 

połączeń Środek komunikacji Czas podróży Koszt podróży 
(zł)

Połączenia autobusowe
– – – – –

Połączenia kolejowe

– 1
Pociąg pospieszny 10 h 49 min 277,78
Pociąg pospieszny 3 h *Pociąg pospieszny 20 h 

Połączenia lotnicze*
– 1 LOT 1 h 50 min 559,00

Indywidualny transport prywatny
1 050 – samochód osobowy 15 h 11 min 345,12**

Uwaga. Oferta cenowa za przejazdy pociągami przedstawiona jest w euro. Kwota została 
przeliczona wg szacunkowego kursu – 4,30 PLN
*Nie można ustalić ceny online
**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. [9–13].

Competition in the international passenger transport market.  
Passenger transportation between Warsaw and the capitals of the countries  

of Eastern 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 War-
saw to the capitals of the countries of Eastern Europe. Comparisons were 
made with individualized transport and public transport. Considered taken 
availability of the means of transport, travel time and price. 


