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Streszczenia angielskie – Abstracts in English
Michał Małysz
Potential of Polish night trains in domestic connections
Abstract: For many years, Polish night trains have played a very im-
portant role among rail connections in the economic sector. Dozens 
of night trains per day was running on Polish railways, offering jour-
neys between distant regions provided in sleeping carriages. Along 
with infrastructure and rolling stock investments in the second dec-
ade of the 21st century, the increased efficiency of day trains resulted 
with the liquidation of many night connections. Faster day trains 
have reduced the night offer to the minimum necessary with seasonal 
connections to seaside and mountain resorts. Still, many regions of 
Poland are inaccessible peripheries from which travel to others takes 
many hours during the day. Domestic night connections could there-
fore play a very important role in connecting those regions with other 
agglomerations in the country. Through the evening and morning 
passenger flows, the peripheral regions would be simultaneously con-
nected with capitals of the region and they would also gain direct 
connections with areas located on the another side of the country. The 
effect of a long journey would be mitigated by traveling during the 
night, and the peripheral region itself, often a tourist destination itself, 
would become more accessible and therefore more attractive. The aim 
of this article is to present possibilities of developing domestic night 
rail connections in Poland by extending their area of operation and 
servicing the neglected peripheral regions. As a result, those connec-
tions could stimulate development of peripheries as well as maintain 
the economic justification for their further inclusion in the timetable.
Key words: rail transport, night trains, rail transport

Ewelina Dułak, Agnieszka Juchum, Joanna Wachnicka
Problems endangering the safety of children and their parents in road traffic 
while traveling to school on the example of the Przymorze Małe in Gdańsk
Abstract: This article describes studies conducted in order to diag-
nose the main problems negatively affecting road safety in the area of   
Przymorze Małe in Gdańsk. There were ideas developed to improve 
the safety of pedestrians, cyclists and drivers of motor vehicles, with 
particular emphasis on the needs of vulnerable road users, especially 
children. The first part presents information on the current situation 
of the analyzed area, educational institutions, as well as streets and 
bicycle paths. The article describes the results of the surveys on the 
safety of children on the way to school or kindergarten. The instanta-
neous speed near schools was also measured and the impact of vehicles 
speed on the safety of students was examined. The article also pre-
sents the results of audits of pedestrian crossings in the analyzed area, 
and on their basis, the deficiencies of the crossings had been identified 
and ideas for their improvement were proposed. Based on the con-
ducted analyzes and measurements the problems negatively affecting 
the level of road safety in the area were identified. In the final part of 
the article ideas for improving road safety in the Przymorze Małe have 
been recommended for implementation.
Key words: road safety, way to school, children safety, pedestrian 
safety, traffic calming, improvement of road safety

Wołowiec Paweł
Agglomeration railroad systems in Poland
Abstract: Agglomeration rail systems play an important role in 
shaping the transportation systems of cities and regions. They are 
a great reinforcement of the transport offer, and the used means of 
rail transport, due to their technical parameters, they provide trans-

port of a greater number of passengers than standard urban trans-
port. The article characterizes the currently operating systems ac-
cording to three groups of provinces: South Poland – Dolnośląskie, 
Małopolskie, Śląskie voivodships; Central Poland – Łódzkie, 
Mazowieckie, Wielkopolskie voivoships; North Poland – Kujawsko-
Pomorskie, Pomorskie voivoships. The final part of the article pre-
sents three examples of systems that are in the sphere of advanced 
plans and concepts or are still operating to an incomplete extent 
(Zachodniopomorskie, Śląskie and Podkarpackie voivodships)
Key words: rail transport, collective rail transport, agglomeration 
trains
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Streszczenie: Polskie pociągi nocne przez wiele lat pełniły bardzo istotną 
rolę wśród kolejowych połączeń sektora ekonomicznego. Na polskich to-
rach niejednokrotnie pojawiało się kilkadziesiąt pociągów nocnych w cią-
gu doby, które oferowały przejazdy między odległymi od siebie regiona-
mi dzięki wagonom z miejscami do leżenia. Wraz z inwestycjami infra-
strukturalnymi i taborowymi w drugiej dekadzie XXI wieku zwiększone 
możliwości pociągów dziennych spowodowały likwidację wielu połączeń 
nocnych. Przyśpieszenie pociągów dziennych ograniczyło ofertę nocną do 
niezbędnego minimum, z sezonowymi połączeniami do kurortów nad-
morskich i górskich. Wciąż jednak wiele regionów Polski stanowi trud-
nodostępne peryferia, z których dojazd do innych zajmuje wiele godzin 
w ciągu dnia. Krajowe połączenia nocne mogłyby pełnić bardzo istot-
ną rolę skomunikowania tych regionów z innymi aglomeracjami całego 
kraju. Poprzez potoki wieczorne i poranne regiony peryferyjne zostałyby 
jednocześnie połączone z ośrodkami wojewódzkimi w regionie, a także 
zyskałyby bezpośrednie połączenia do przeciwlegle położonych obszarów. 
Efekt długotrwałej podróży w ciągu dnia zostałby zniwelowany poprzez 
jazdę w ciągu nocy, a sam region peryferyjny, nieraz stanowiący desty-
nację turystyczną, stałby się lepiej dostępny, a więc i bardziej atrakcyjny. 
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości rozwoju połączeń nocnych 
w Polsce poprzez zwiększenie ich zasięgu oraz obsługę dotąd pomijanych 
regionów peryferyjnych. W rezultacie połączenia te mogłyby stymulować 
rozwój obszarów o ograniczonej dostępności, jak i uzyskać ekonomicz-
ne uzasadnienie dalszego uwzględnienia pociągów nocnych w rozkładzie 
jazdy.
Słowa kluczowe: transport kolejowy, pociągi nocne, przewozy kolejowe.

Potencjał polskich pociągów nocnych  
w połączeniach krajowych1

Night Line (CNL) i francuskie SNCF [1]. Na przestrzeni 
lat kategorie te zostały zlikwidowane, co wynikało m.in. 
z konkurencyjności połączeń dziennych (m.in. pociągów 
ICE w Niemczech), jak i innych środków transportu, szcze-
gólnie transportu lotniczego i ofert tanich linii lotniczych. 
W Polsce proces ewolucji przebiegał wyraźnie wolniej niż 
w Europie Zachodniej. Wynikało to przede wszystkim 
z kryzysu transportu kolejowego trwającego od lat 90. 
XX wieku do początku drugiej dekady XXI wieku. Jego 
skutki, objawiające się zamykaniem linii kolejowych, z od-
niesieniem do wpływu na sytuację społeczno-gospodar-
czą opisano w wielu pracach, m.in. Taylora (2007) – o fi-
zycznej degradacji sieci kolejowej Polski [2], Miszewskiej 
i Szmytkie (2015) – o wpływie kryzysu na kolei na miejskie 
ośrodki uzależnione od kondycji kolei [3], Barcika i Czecha 
(2010) – opisujących ówczesne przemiany w przewozach 
towarowych [4] oraz Bocheńskiego (2016) – o zmianie do-
stępności regionów do sieci kolejowej [5]. Prac dotyczących 
ewolucji związanej z połączeniami nocnymi oraz zróżnico-
waniem ich zasięgu i możliwości na przestrzeni lat jest wy-
raźnie mniej, stąd istnieje zapotrzebowanie na badania nad 
rozwojem tego typu połączeń w Polsce. 

Próbując określić maksymalny zasięg obsługi połączeń 
przez pociągi nocne z Polski, należy cofnąć się do lat 70. i 80. 
XX wieku. Niewątpliwie były to czasy, gdy w Polsce lądo-
wy transport publiczny stanowił najważniejszy sposób 
przemieszczania się na dalekie odległości. Liczne pociągi 
uruchamiane przez Polskie Koleje Państwowe oraz połącze-
nia autobusowe Państwowej Komunikacji Samochodowej 
zapewniały skomunikowanie w kraju, jak i oferowały moż-
liwość wyjazdu za granicę. Znane już od wielu lat sposoby 
przemieszczania się, m.in. transport indywidualny z wyko-
rzystaniem własnego samochodu, jak i transport lotniczy, 
były ówcześnie nieporównywalnie mniej popularne. 
Przykładowo ruch pasażerski w Porcie Lotniczym Warsza-
wa-Okęcie kształtował się pod koniec lat 80. na poziomie 
około 3 milionów pasażerów rocznie (Kaliński, 2020) [6]. 
Stanowiło to zaledwie około 15% możliwości tego portu 
w drugiej dekadzie XXI wieku. Liczba samochodów na 
drogach, co jest z łatwością dostrzegalne w przestrzeni, 
również była wyraźnie mniejsza, co niejako wymuszało 
również pewien poziom konkurencyjności transportu pu-
blicznego, jako że był on odpowiedzialny w znacznej mierze 
za dostępność transportową poszczególnych regionów. 
Istniało wówczas bardzo dużo różnych połączeń kolejo-
wych, a więc akcentowana była ich ilość. Komfort podróży 
nie miał istotnego znaczenia, a wykorzystywany tabor  

Ogólna rola polskich pociągów nocnych na przestrzeni lat
Pociągi wykorzystujące porę nocną do przebycia trasy są 
cały czas dość popularnym środkiem przemieszczania się 
w Polsce. Jeszcze w latach 80. XX wieku zasięg tras noc-
nych pociągów rozpoczynających bieg w Polsce sięgał nie-
mal całej Europy Środkowej, zamykając się na Ostendzie, 
Paryżu, Rzymie, Bukareszcie i Moskwie. Bezpośrednim 
pociągiem z Warszawy można było dojechać nawet do tu-
reckiego Stambułu położonego na granicy Europy i Azji. 
Ponadto przez Polskę kursowało wiele nocnych pociągów 
międzynarodowych, a krajową siatkę połączeń uzupełniały 
pociągi kursujące między odległymi regionami. Jazda po-
ciągiem nocą stanowiła więc bardzo istotny sposób wyko-
rzystywania kolei pasażerskiej w przewozach. W literatu-
rze największą uwagę pociągom nocnym poświęcał Massel 
(2003), który przedstawił historyczne uwarunkowania or-
ganizacyjne i funkcjonowanie pociągów nocnych w Polsce 
i Europie, wspominając m.in. polskie pociągi kategorii 
Nocny Express (NEx) oraz niemieckie DB NachtZug i City 

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2021.
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niejednokrotnie trudno było określić jako wygodny i kom-
fortowy. Massel (2003) wspomina o nieporównywalnie niż-
szym komforcie pociągów NEx w porównaniu do pociągów 
nocnych uruchamianych w Europie Zachodniej. Wagony 
z miejscami do leżenia i wagony sypialne, co prawda, poja-
wiały się w pociągach przejeżdżających przez kilka krajów, 
ale pociągi międzynarodowe kursujące w porze nocnej ze-
stawiano też z wagonów z miejscami do siedzenia. Na prze-
łomie lat 60. i 70. polskie wagony sypialne kursowały m.in. 
w pociągach z Warszawy do: Belgradu przez Bratys ławę 
i Budapeszt (Polonia), Wiednia (Chopin), Pragi przez 
Bohumin (Ostravan), Pragi przez Wrocław (Bohemia) oraz 
Bukaresztu przez Budapeszt i sezonowo do Warny (Nord 
Orient). Ten ostatni stanowił przez wiele lat pociąg o naj-
większym zasięgu w kierunku południowym. Niektóre re-
lacje były obsługiwane w poszczególnych edycjach rozkła-
du jazdy wyłącznie przez wagony z miejscami do siedzenia. 
Należy tu wymienić trasy takie jak: Warszawa–Sofia, Świno-
ujście –Budapeszt i Świnoujście–Praga. Kuszetki, a więc 
wagony z miejscami do leżenia o niższym standardzie niż 
sypialne, kursowały m.in. z Warszawy do Rijeki. Lata 70. 
pozwoliły na dalszy rozwój połączeń w kierunkach połu-
dniowych. Pojawiły się wagony m.in. ze Szczecina i Wroc-
ławia do Warny. Jednocześnie był to też czas rozwoju oferty 
w kierunku Europy Zachodniej. Docelowo z Warszawy 
można było dojechać m.in. do Rzymu, Paryża, Ostendy, a tak-
że Memmingen i Hoek van Holland (Małysz, 2020). 
Rozkwit nastąpił na przełomie lat 80. i 90., kiedy pociągi 
międzynarodowe docierały do wielu stolic Europy Połud-
niowej, a także do kurortów adriatyckich i czarnomorskich. 
Warto wymienić m.in. Rijekę, Split, Burgas, Warnę 
i Mandalię. Bezpośredni dostęp do kurortów czarnomor-
skich posiadała nie tylko Warszawa, ale i m.in. Szczecin, 
Poznań i Wrocław. Do ważnych ośrodków miejskich Europy 
Południowej dostępnych z Polski należy zaliczyć: Budapeszt, 
Bukareszt, Belgrad, Sofię, Zagrzeb, Rzym i Stambuł. 
W kierunkach zachodnich pojawiały się połączenia z Drez-
nem, Lipskiem i Frankfurtem nad Menem, a także 
z Kolonią, Amsterdamem, Brukselą i Paryżem. Za jedną 
z najdłuższych relacji obsługiwanych przez polskie wagony 
należy uznać trasę wagonu bezpośredniego z Astany (od 
2019 Nur-Sułtan) do Krakowa liczącą około 3500 km, 
którą przemierzał on jeszcze w 2003 roku.

Polskie pociągi nocne znane w ostatnich latach pod na-
zwami Chopin i Polonia miały charakter pociągów trans-
kontynentalnych, nieraz pozwalając na dojazd do odlegle 
położonych krajów. Jednak z upływem czasu pociąg Polonia 
zmienił swój charakter na dzienne połączenie z Warszawy 
do Wiednia, a jedynym pociągiem nocnym odjeżdżającym 
z Warszawy na południe stał się Chopin, który w 2019 roku 
nieco stracił na znaczeniu po uruchomieniu pociągu 
Nightjet z Berlina do Wiednia i Budapesztu. W rezultacie, 
biorąc pod uwagę nomenklaturę kolejową, pociąg Chopin 
stał się podrzędny i jako samodzielny uruchamiany jest 
w relacji Warszawa–Bogumin, a więc w zasadzie tracąc 
swój międzynarodowy charakter. Niedostępne dla pocią-
gów wykorzystujących polski tabor są obszary położone na 

południe od Budapesztu. Niewątpliwie na przestrzeni kil-
kunastu lat na przełomie wieków nastąpił wyraźny regres 
polskiej kolei międzynarodowej wykorzystującej do prze-
mieszczania się porę nocną. 

Jednakże pociągi nocne wciąż pełnią istotną rolę w prze-
wozach krajowych. Przed reformami pod koniec 2008 roku 
i przekazaniem PKP Intercity obsługi wszystkich pociągów 
pośpiesznych na polskich torach pojawiało się dziennie kil-
kanaście całorocznych pociągów nocnych, m.in. na trasach 
dzisiaj niewykorzystywanych, takich jak: Terespol–Poznań 
–Szczecin/Zielona Góra, Białystok–Gdańsk–Szczecin, Lublin– 
Radom–Łódź–Poznań–Szczecin, Zakopane–Bielsko-Biała–
Wrocław–Szczecin, Bielsko-Biała–Katowice–Łódź–Byd goszcz– 
Gdynia oraz Katowice–Ostrów Wielkopolski–Poznań–Koło-
brzeg. Do końca drugiej dekady XXI wieku pociągi nocne 
zachowały się m.in. na trasach: Przemyśl–Szczecin/
Świnoujście, Kraków–Kołobrzeg, Warszawa–Świnoujście, 
Gdynia–Zakopane i Warszawa–Jelenia Góra [8]. Jednak 
połączenia te charakteryzowały się obsługą przez wiekowy 
tabor o średnim lub niskim poziomie komfortu. Nie 
wszystkie wagony w składzie umożliwiały podróż w pozy-
cji leżącej, a w kulturze masowej utożsamiły się różne 
określenia opisujące trudne warunki podróży. Mimo 
wszystko, szczególnie w sezonie letnim, pociągi nocne 
z roku na rok odgrywały istotną rolę w dojazdach do miej-
scowości turystycznych nad Bałtykiem, w górach oraz na 
pojezierzach.

Podsumowując, znaczenie polskich pociągów nocnych 
zostało na przestrzeni lat znacznie ograniczone, a ich zasięg 
obsługi wyraźnie się zmniejszył. Nieustannie ważną funkcją 
tego typu połączeń jest skomunikowanie ze sobą regionów 
Polski i miejscowości turystycznych w sezonie letnim i zi-
mowym. Zmniejszone potoki poza tym okresem doprowa-
dziły do przekształceń oferty na przestrzeni lat i ogranicze-
niu kursowania wielu pociągów nocnych, spośród których 
pozostał trzon składający się z kilku relacji, w tym pocią-
gów wertykalnych z Zakopanego do Gdyni, z Krakowa do 
Kołobrzegu i z Katowic do Gdyni oraz równoleżnikowych, 
w tym pociągów z Przemyśla do Wrocławia i z Warszawy 
do Świnoujścia.

Regres krajowych połączeń nocnych jako wynik zwiększenia 
możliwości infrastruktury
Liczne inwestycje infrastrukturalne, szerzej opisane przez 
Rosika i Kowalczyka (2010) [9] i Koziarskiego (2014) [10], 
znacznie przyczyniły się do skrócenia czasu jazdy na wielu 
trasach, a co za tym idzie, zwiększyły efektywność przewo-
zów pasażerskich w ciągu dnia. W rezultacie podróże nocą 
przestały być konkurencyjne wobec coraz szybszych pocią-
gów dziennych, które niejednokrotnie potrzebowały z roku 
na rok coraz krótszego czasu na przejechanie całej trasy, 
m.in. na trasie Wrocław–Przemyśl. Tabela 1 przedstawia 
różnice między czasem pierwszych efektów modernizacji na 
szeroką skalę a możliwościami infrastruktury w 2020 roku. 
Różnica (∆) określa natomiast procent, o jaki zwiększyła się 
prędkość na danych wybranych kursach istotnych z punktu 
widzenia najważniejszych tras.
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Różnice w średnich prędkościach szlakowych  
w latach 2013 i 2020 na wybranych trasach

Trasa
Średnia prędkość szlakowa 

Rok 2013
[km/h]

Rok 2020
[km/h]

∆ 
[%]

Warszawa–Poznań–Kunice (PL/D) 160 160 0

CMK (Zawiercie–Grodzisk Mazowiecki) 160 200 25

Wrocław–Legnica–Węgliniec–Zgorzelec (PL/D) 160 160 0

Katowice–Tychy–Zebrzydowice (PL/CZ) 120 140 17

Warszawa–Łuków–Terespol (PL/BY) 120 160 33

Warszawa–Lublin–Chełm–Dorohusk (PL/UA) 110 120 9

Warszawa–Ciechanów–Iława–Trójmiasto 130 160 23

Wrocław–Opole–Katowice–Kraków–Przemyśl 100 140 40

Wrocław–Poznań–Bydgoszcz–Trójmiasto 110 130 18

Katowice–Częstochowa–Piotrków Tryb.–Warszawa 100 140 40

Wrocław–Zielona Góra–Rzepin–Szczecin 70 120 71

Poznań–Krzyż–Szczecin–Świnoujście 110 120 9

Poznań–Toruń–Olsztyn–Korsze 80 110 38

Korsze–Ełk–Białystok 100 110 10

Warszawa–Łochów–Białystok 120 120 0

Stargard–Koszalin–Słupsk–Gdynia 120 120 0

Przemyśl–Stalowa Wola–Skarżysko-Kamienna 90 100 11

Kraków–Kielce–Radom–Warszawa 80 100 25

Kluczbork–Ostrów Wlkp.–Jarocin–Poznań 90 120 33

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKP PLK [11], [12] Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKP PLK [11], [12]

Tabela 1 Tabela 2

Tabela 3

Należy pamiętać, że przedstawiane prędkości są teore-
tyczne i w przypadku tych powyżej 160 km/h potrzebne 
jest wyposażenie infrastruktury w dodatkowe systemy ste-
rowania ruchem, jak ERTMS. Największe zmiany prędko-
ści miały miejsce na trasach: Wrocław–Zielona Góra–
Szczecin, Wrocław–Katowice–Kraków–Przemyśl, Katowice– 
Częstochowa–Warszawa, Warszawa–Terespol oraz Klucz-
bork–Ostrów Wlkp.–Poznań. W przypadku Magistrali 
Nadodrzańskiej (linii kolejowej nr 273), łączącej Wrocław 
ze Szczecinem, prędkość zwiększyła się o ponad 70%, co 
pozwoliło na uruchomienie pociągów dziennych na całej 
trasie tej linii, jak również na przyspieszenie pociągów 
nocnych. 

Tabela 2 prezentuje podobne zmiany na poszczególnych 
trasach w latach 2013 i 2020, ale w odniesieniu do czasu 
przejazdu danej trasy. Moduł różnicy ukazuje procent czasu, 
o jaki podróż skróciła się w 2020 roku w stosunku do 2013 
roku. Wyjątkiem jest trasa Warszawa–Kunice (granica pol-
sko-niemiecka), gdzie czas jazdy nieznacznie się wydłużył.

W przypadku czasu przejazdu największy postęp nastą-
pił na trasach: Warszawa–Trójmiasto, Wrocław–Zielona 
Góra–Gdynia, Stargard–Gdynia, Wrocław–Katowice–Kra-
ków–Przemyśl, Kluczbork–Ostrów Wielkopolski–Poznań 
oraz Warszawa–Terespol. Skrócenie czasu podróży jest więc 
skorelowane z poczynionymi inwestycjami pozwalającymi 
na zwiększenie prędkości szlakowej. Zmian nie odnotowa-
no tylko na trasach, które już wcześniej charakteryzowały 
się ponadprzeciętnymi możliwościami. W praktyce jednak, 
nie zawsze w drugiej dekadzie XXI wieku, możliwe było 
osiąganie prędkości 160 km/h na trasie Wrocław–Zgorzelec, 
a także 200 km/h na Warszawa–Trójmiasto. Potencjał  

Różnice w czasie przejazdu w latach 2013 i 2020  
na wybranych trasach

Trasa
Czas przejazdu trasy (h) 

Rok 2013
[h]

Rok 2020
[h]

|∆|
[%]

Warszawa–Poznań–Rzepin–Kunice (PL/D) 4,5 5 0

CMK (Zawiercie–Grodzisk Mazowiecki) 2 1,5 25

Wrocław–Legnica–Węgliniec–Zgorzelec (PL/D) 2 2 0

Katowice–Tychy–Zebrzydowice (PL/CZ) 1,5 1,5 0

Warszawa–Łuków–Terespol (PL/BY) 3 2 33

Warszawa–Lublin–Chełm–Dorohusk (PL/UA) 5 4 20

Warszawa–Ciechanów–Iława–Trójmiasto 6 2,5 58

Wrocław–Opole–Katowice–Kraków–Przemyśl 10 6,5 35

Wrocław–Poznań–Bydgoszcz–Trójmiasto 8 5,5 31

Katowice–Częstochowa–Piotrków Tryb.–Warszawa 4 3,5 13

Wrocław–Zielona Góra–Rzepin–Szczecin 7 4,5 36

Poznań–Krzyż–Szczecin–Świnoujście 4,5 4,5 0

Poznań–Toruń–Olsztyn–Korsze 5,5 4,5 18

Korsze–Ełk–Białystok 3,5 3 14

Warszawa–Łochów–Białystok 3 2,5 17

Stargard–Koszalin–Słupsk–Gdynia 5,5 3,5 36

Przemyśl–Stalowa Wola–Skarżysko-Kamienna 5 3,5 30

Kraków–Kielce–Radom–Warszawa 5 5 0

Kluczbork–Ostrów Wlkp.–Jarocin–Poznań 3 2 33

Średni wzrost możliwości danej trasy ze względu na rozwój  
w zakresie prędkości szlakowej i czasu jazdy

∆
[%]

|∆|
[%]

Średni wzrost 
możliwości 
danej trasy

[%]

Liczba całorocz-
nych połączeń 

nocnych na trasie 
w 2021 roku

Warszawa–Poznań–Rzepin–Kunice (PL/D) 0 0 0 1

CMK (Zawiercie–Grodzisk Mazowiecki) 25 25 25 0

Wrocław–Legnica–Węgliniec–Zgorzelec 
(PL/D)

0 0 0 1 (do Węglińca)

Katowice–Tychy–Zebrzydowice (PL/CZ) 17 0 8 1 (do Bielska-Białej)

Warszawa–Łuków–Terespol (PL/BY) 33 33 33 0

Warszawa–Lublin–Chełm–Dorohusk (PL/UA) 9 20 15 0

Warszawa–Ciechanów–Iława–Trójmiasto 23 58 41 2

Wrocław–Opole–Katowice–Kraków–
Przemyśl

40 35 38 3 (jedno do 
Katowic)

Wrocław–Poznań–Bydgoszcz–Trójmiasto 18 31 25 1

Katowice–Częstochowa–Piotrków Tryb.–
Warszawa

40 13 26 0

Wrocław–Zielona Góra–Rzepin–Szczecin 71 36 54 0

Poznań–Krzyż–Szczecin–Świnoujście 9 0 5 1

Poznań–Toruń–Olsztyn–Korsze 38 18 28 1 (do Inowrocławia)

Korsze–Ełk–Białystok 10 14 12 0

Warszawa–Łochów–Białystok 0 17 8 1 

Stargard–Koszalin–Słupsk–Gdynia 0 36 18 0

Przemyśl–Stalowa Wola–Skarżysko-
-Kamienna

11 30 21 0

Kraków–Kielce–Radom–Warszawa 25 0 13 0

Kluczbork–Ostrów Wlkp.–Jarocin–Poznań 33 33 33 0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKP PLK i Sieciowego Rozkładu Jazdy [11], [12], [13]
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infrastrukturalny nie był więc w pełni wykorzystany bez 
wcześniejszego wyposażenia linii w systemy bezpieczeń-
stwa. Niemniej jednak dzięki porównaniu różnic można 
określić średni wzrost możliwości danej trasy ze względu na 
prędkość szlakową oraz czas podróży i uśrednienie ich roz-
woju w latach 2013–2020, co mogło mieć następnie wpływ 
na rozwój siatki połączeń dziennych i ograniczenia oferty 
nocnej. Tabela 3 prezentuje wyniki dotyczące średniego 
wzrostu możliwości. 

Największe ogólne wzrosty możliwości infrastruktury 
odnotowano na trasach: Wrocław–Zielona Góra–Szczecin, 
Warszawa–Trójmiasto, Wrocław–Katowice–Kraków–Prze-
myśl, Kluczbork–Ostrów Wielkopolski–Poznań oraz War-
szawa–Terespol, a dość wyraźne ponadto na Wrocław–Poz-
nań–Gdynia oraz Stargard–Gdynia. Jednakże charakter 
typowo nocnego połączenia na trasach Warszawa–Trój-
miasto i Wrocław–Przemyśl jest widoczny tylko w przypadku 
dwóch pociągów, tj. odpowiednio TLK Ustronie (Warszawa–
Gdynia) i TLK Pogórze (Wrocław–Przemyśl). Z kolei przykła-
dowo pociąg IC Przemyślanin na odcinku Kraków–Przemyśl 
pełni już rolę typowego pociągu porannego.

Modernizacja sieci kolejowej Polski przyczyniła się do 
rozwoju pociągów kategorii ekonomicznej TLK/IC o cha-
rakterystyce ekspresów. Na kilku trasach stały się one przy-
kładem zastąpienia połączeń nocnych na tych samych rela-
cjach. Tabela 4 przedstawia przykładowe zamiany połączeń 
nocnych na dzienne. 

o bardzo wysokiej efektywności ekonomicznej, umożliwia-
jącym sprawne skomunikowanie ze sobą regionów o istot-
nym oddaleniu od siebie. Stąd dodatkowy pociąg nocny na 
tej trasie nie jest koniecznością, a jedynie wypadkową ob-
sługi relacji z Pomorza nad Podkarpacie (IC Przemyślanin), 
bądź z Berlina do Przemyśla (Nightjet). 

Należy jednak zauważyć, że wciąż nie wszystkie relacje 
mogą być z powodzeniem zastąpione przez pociągi dzien-
ne. Przykładowo trasa Zakopane–Gdynia wciąż wymaga 
jazdy trwającej około 11 godzin. W przypadku relacji 
z Bielska-Białej do Gdyni czas jazdy wynosi 9 godzin, co 
także nie umożliwia całkowitej rezygnacji z połączenia noc-
nego na tej trasie. W przypadku relacji takich jak Kraków–
Świnoujście i Wrocław–Kołobrzeg efekt wdrożenia pociągu 
dziennego przyniósł z kolei bardzo dobry efekt jako alter-
natywy dla połączenia nocnego, a na trasie Warszawa–
Zakopane możliwe było utworzenie innego istniejącego już 
pociągu nocnego, co pozwoliło na likwidację jednego z po-
dobnych połączeń na samej trasie, tj. na zastąpienie roli 
ww. pociągu z Warszawy przez pociąg nocny z Gdyni do 
Zakopanego.

Rola pociągów nocnych w kształtowaniu dostępności peryferii
Wobec rozwoju kolei pasażerskiej i zwiększeniu możliwości 
pociągów dziennych nieuniknione wydaje się organizowa-
nie połączeń nocnych w sposób możliwie jak najbardziej 
ekonomiczny. Należy przede wszystkim ustalić czas, w któ-
rym operować ma pociąg nocny. Pod uwagę należy wziąć 
trasę i miejscowości znajdujące się na niej. Przejazd przez 
ośrodki o szczególnym znaczeniu dla popytu nie powi-
nien następować w środku nocy, tj. między godziną 01:00 
a 04:00. Kwestią dyskusyjną jest więc optymalna długość 
trasy pociągu nocnego. W warunkach połączeń krajo-
wych w Polsce wyznacznikiem może być trasa pociągu IC 
Przemyślanin łączącego Przemyśl ze Świnoujściem, która 
średnio wymaga spędzenia w podróży 15 godzin. Wobec 
tego optymalną godziną rozpoczęcia jazdy może być go-
dzina 19:00, co powinno pozwolić na dojazd do Katowic 
przed 00:00, a następnie dojazd do Wrocławia około 03:00 
i przyjazd do Świnoujścia na godzinę 10:00. W rezultacie 
po 01:00 opuszczony jest obszar największego popytu, któ-
ry stanowią aglomeracje Małopolski i Górnego Śląska, a od 
05:00 (tj. od Poznania) następują już potoki dzienne zwią-
zane z przejazdami porannymi np. z Poznania do Szczecina. 
Problemowym odcinkiem jest trasa Katowice–Wrocław–
Poznań, na której Opole i Wrocław są obsługiwane w mało 
korzystnych godzinach, co może negatywnie wpływać na 
popyt. Stąd wskazane jest zadbanie o drugie komfortowe 
połączenie na trasie do Świnoujścia dla tych miast, co ofe-
ruje pociąg IC Chełmoński, który odjeżdża z nich na wyspę 
Wolin z Opola około 07:30 i Wrocławia około 08:30. Aby 
trasa pociągu nocnego nie była zbyt krótka, a jednocześnie, 
aby istniało ekonomiczne uzasadnienie uruchomienia go, 
słusznym działaniem może być skierowanie go do regionów 
o ograniczonej dostępności transportowej. Do takich re-
gionów należą peryferyjnie położone obszary przygranicz-
ne, m.in. Suwalszczyzna, Roztocze, Bieszczady i Polesie. 

Przykłady zastąpienia pociągów nocnych na danych trasach przez 
nowe pociągi dzienne

Trasa Dawny pociąg nocny 
(godziny jazdy)

Pociąg dzienny w 2020 roku
(godziny jazdy) Uwagi

Zakopane–Łódź 
Bydgoszcz–
Gdynia

TLK Regle (22:00–13:00) IC Witkacy (06:00–17:00) Zamiana 
składu wa-
gonowego 
na EZTBielsko-Biała 

Łódź–Gdynia
TLK Pogoria 
(19:00–07:00) IC Hutnik (04:00–13:00)

Warszawa–Kielce 
Kraków–Zakopane TLK Nosal (23:30–09:00)

TLK Karłowicz (04:30–13:00) Trasy przez 
CMK oraz 
DęblinTLK Malinowski (05:00–13:00)

Kraków–
Świnoujście TLK Wolin (19:00–07:30) IC Chełmoński (05:00–14:30) Zamiana 

sezonowe-
go pociągu 
nocnego na 
dzienny (IC 
Chełmoński 
jako cało-
roczny)

Wrocław–Poznań 
Kołobrzeg TLK Pirat (00:00–08:00) IC Bosman (06:00–12:00)

Wrocław–Opole 
Bielsko-Biała 
Zakopane

TLK Pogórze 
(23:30–10:30) IC Halny (08:30–16:00)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sieciowego Rozkładu Jazdy Pociągów [13]

Tabela 4

Zwiększenie możliwości pociągów dziennych można 
także obserwować poprzez analizy z wykorzystaniem 
wskaźnika KED, szerzej opisanego przez autora w pracy 
poświęconej efektywności pociągów porannych (Małysz, 
2019) [14]. Pozwala on stwierdzić, że przykładowo na tra-
sie Wrocław–Przemyśl wskaźnik ten przyjmował wartości 
odpowiadające pociągom potrzebującym wiele godzin na 
przejechanie całej trasy (około 100 w 2013 roku). W roz-
kładzie jazdy 2020/2021 pociąg IC Wyspiański, który jest 
pierwszym dziennym pociągiem z Wrocławia do Przemyśla, 
osiągnął wartość KED ponad 500 jako przykład pociągu 
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Modelowy przykład trasy pociągu nocnego, z uwzględnie-
niem czasu i pozycji na trasie przedstawia tab. 5.

Regiony peryferyjne stanowią istotny problem w organi-
zacji połączeń kolejowych. Odznaczają się one słabą dostęp-
nością, nieraz spowodowaną przez niski poziom gęstości sieci 
kolejowej. Skutkuje to koniecznością wykorzys tywania tras 
dość krętych i nieraz niezelektryfikowanych. Konieczne jest 
poprowadzenie trasy pociągu nocnego w taki sposób, aby 
obsłużył on jak najwięcej węzłów w regionie peryferyjnym. 
Ta funkcja połączenia realizowana jest w porze późnopopo-
łudniowej i wczesnowieczornej. Z kolei obsługa najwięk-
szych ośrodków miejskich regionu, a nieraz województwa 
oraz sąsiedniego regionu, powinna odbywać się wieczorem, 
najpóźniej do godziny 01:00. W tym okresie pociąg nocny 
może być wykorzystywany do przemieszczania się między 
aglomeracjami odległymi od siebie o kilkaset kilometrów, 
np. Krakowem i Szczecinem bądź Katowicami i Trój-
miastem. Kolejny etap podróży stanowi przejazd przez ob-
szary ogólnie słabo zaludnione lub istotne węzły kolejowe, 
wobec czego należy tu wyróżnić dwa rodzaje tras. 
Przykładem pierwszej jest jazda np. linią kolejową nr 131 
(tzw. Magistralą Węglową) omijającą duże miasta, ale po-
zwalającą na sprawny dojazd z Górnego Śląska na Pomorze 
m.in. przez Zduńską Wolę i Inowrocław. Jazda na odcinku 
Częstochowa–Bydgoszcz np. wakacyjnego pociągu TLK 
Korsarz (Kraków–Kołobrzeg w 2017 roku) miała miejsce 
między 00:00 a 04:00, więc w tych godzinach, gdy na tra-
sie nie znajdowały się żadne duże aglomeracje. Drugi ro-
dzaj trasy wykorzystują choćby pociągi relacji Warszawa– 
Świnoujście czy Wrocław–Gdynia, które jadą przez Poznań, 
a na stacji Poznań Główny około godziny 02:00 następuje 
ich skomunikowanie, nieraz połączone z manewrami i prze-
łączaniem grup wagonów. Jest to o tyle istotne, że dzięki 
temu większa liczba regionów może uzyskać połączenie 
bezpośrednie bądź z jedną dość wygodną przesiadką. 
Ponadto pora nocna jest wykorzystywana na nieraz trwają-
ce około godzinę manewry, przez co strata czasowa nie jest 
odczuwalna dla podróżnych. Ostatni etap podróży to jazda 
w porze wczesnoporannej i porannej, gdzie pojawiają się 
potoki dzienne podobne do tych obserwowanych w pocią-
gach dziennych. 

Odpowiednio zaplanowane nocne połączenie krajowe 
musi spełniać kilka warunków, aby było uznane za sukces. 
Przede wszystkim konieczne jest generowanie pewnego po-
ziomu codziennych potoków. Uruchomienie pociągu noc-
nego wiąże ze sobą konieczność zabezpieczenia składu 
przez Straż Ochrony Kolei, a nieraz też zaangażowanie ob-
sługi WARS do obsługi wagonów sypialnych i kuszetek. 
Trudniejsze warunki pracy również wymuszają wyższe 
koszty takiego połączenia. Stąd musi ono posiadać uzasad-
nienie ekonomiczne, które może być motywowane przez 
badania mobilności ludności. W pociągu nocnym koniecz-
ne jest zadbanie o cztery rodzaje potoków: potoki na całej 
trasie lub jej większości, potoki wieczorne (jazda w obrębie 
jednego, dwóch lub trzech regionów w porze od 18:00 do 
00:00), potoki poranne (również jazda w obrębie ograni-
czonej liczby regionów w porze od 05:00 do 10:00) oraz 
potoki pośrednie, np. na połowie trasy z zakończeniem jaz-
dy (około godziny 02:00). Możliwości wygenerowania po-
szczególnych rodzajów potoków są zróżnicowane. Przejazdy 
wieczorne są łatwe do osiągnięcia, gdyż pociąg nocny ma 
wtedy charakter ostatniego pociągu w ciągu dnia. Potoki 
poranne również mogą być często obserwowane, ponieważ 
analogicznie pociąg nocny może być wykorzystywany rano, 
np. w codziennych dojazdach do pracy. Najtrudniejsze do 
osiągnięcia są potoki na całej trasie, które wymagają spę-
dzenia w podróży dłuższego czasu, przez co nie mają cha-
rakteru potoków codziennych. Stąd kluczowe jest takie 
dobranie trasy, który obsługiwałaby istotne i atrakcyjne 
regiony, aby zwiększyć szansę na zróżnicowanie potoków 
na całej trasie. Sposobem na ich uzyskanie jest połączenie ze 
sobą regionów, które nie mają między sobą połączenia bez-
pośredniego w ciągu dnia. 

Aby wyznaczyć optymalne trasy pociągów nocnych, na-
leży przyjąć wielkość czasową, która będzie stanowiła czas 
podróży wymagający podróży nocnej, kiedy to efektywność 
pociągu nocnego gwałtownie maleje. Przyjmując za czas 
odjazdu pociągu porannego godzinę 06:00 i przyjazd do 
celu na 15:00, możemy uznać, że jest 9 godzin jest granicz-
ną wartością, przy której nie można stwierdzić, iż większość 
czasu w ciągu dnia spędza się w podróży. Przy podróży 
trwającej powyżej 9 godzin uwidacznia się przewaga czasu 
jazdy nad pozostałymi aktywnościami w ciągu dnia. Stąd 
izochrona oznaczająca 9 godzin powinna stanowić granicę 
dla połączeń międzyregionalnych rozgraniczającą zasad-
ność uruchamiania pociągu nocnego oraz poziomy efek-
tywności wykorzystania połączenia dziennego. Rysunek 1 
przedstawia przykładowe możliwości pociągu wyruszające-
go z Suwałk, z założeniem czasu jazdy przeciętnego pocią-
gu kategorii TLK, jadącego linią kolejową umożliwiającą 
jazdę z prędkością 120 km/h i mającego postój średnio co 
20 minut. 

 Prezentowany model jest teoretycznym uproszcze-
niem przedstawiającym możliwości jazdy z prędkością 
około 80 km/h, wliczając postoje. Bierze on pod uwagę 
wszystkie linie kolejowe tworzące sieć, co nie do końca 
ma przełożenie w praktyce, gdyż w rzeczywistości pocią-
gi poruszają się głównie po najważniejszych magistra-

Przykładowy model obsługi potoków pasażerskich przez pociąg nocny

Przedział 
czasowy Funkcja

Obsługa danych miejscowości  
na przykładowych trasach:

Przemyśl– 
Świnoujście

Suwałki–
Kraków

Bielsko-Biała– 
Gdynia

18:00–19:00
Rozpoczęcie podró-
ży z regionu peryfe-
ryjnego

Przemyśl, 
Rzeszów

Suwałki, Olecko 
(Suwalszczyzna)

Bielsko-Biała, 
(Beskidy)

19:00–00:00

Wysokie natężenie 
potoków. Obsługa 
najważniejszych 
miast na trasie

Kraków, 
Katowice

Ełk, Giżycko, 
Olsztyn

Katowice, 
Częstochowa, 
Łódź

00:00–05:00
Ograniczone potoki. 
Sporadyczna obsłu-
ga ważnych miast

Opole, Wrocław, 
Leszno

Toruń, Poznań, 
Leszno

Włocławek, 
Toruń

05:00–10:00 Dodatkowe potoki 
poranne

Poznań, 
Szczecin

Wrocław, 
Katowice

Bydgoszcz, 
Grudziądz

Tabela 5

Źródło: opracowanie własne
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lach, przede wszystkim tych zelektryfikowanych. Stąd 
należy podchodzić do prezentowanych wyników z pewną 
rezerwą. Przykładowo, czas jazdy z Suwałk do Warszawy 
rzeczywiście wynosi około 4 godzin, ale dalsza trasa przez 
Łódź do Wrocławia zajmuje około 5 godzin, co w sumie 
daje 9 godzin, a więc więcej niż wskazywałby model. W re-
zultacie analizy wskazane byłoby utworzenie pociągu noc-
nego między Suwał kami i Wrocławiem, a także regionem 
Sudetów. Inną trasą uwzględniającą odległe o około 8 go-
dzin położenie Katowic i Krakowa mogłaby być ta, prowa-
dząca z Suwałk przez Olecko, Ełk do Olsztyna, a następnie 
Toruń i Poznań do Wrocławia, Opola, Katowic i Krakowa. 
Dzięki temu peryferyjne regiony Suwalszczyzny, Mazur  
(w tym Kraina Wielkich Jezior) i Warmia uzyskałyby połącze-
nie z południem Polski pozwalające zaoszczędzić czas w ciągu 
dnia. W praktyce już czas jazdy około 9 godzin z Ełku do 
Wrocławia w ciągu dnia mógłby być uciążliwy, lecz w przy-
padku Krakowa wyniósłby 12 godzin, a więc w zasadzie zde-
cydowaną większość dnia. Innym przypadkiem jest ilustro-
wany na rysunku 2 zasięg dostępności kolejowej z Wrocławia, 
w przypadku którego regiony trudno dostępne stanowią 
wyraźną mniejszość. 

W przypadku Wrocławia model dobrze ukazuje więk-
szą gęstość sieci, która rzeczywiście ma wyraźnie zwiększo-
ne możliwości w porównaniu do Suwałk. Za regiony trud-
no dostępne w ciągu dnia z perspektywy Wrocławia uważać 
należy Suwalszczyznę, Mazury, północną Warmię, Roztocze 
oraz Pobrzeże Słowińskie. Pozostałe obszary są osiągalne 
z wykorzystaniem szybkich dziennych pociągów ruchowo-
-przyspieszonych. Wobec tego nie istnieje konieczność uru-
chamiania pociągów nocnych z Wrocławia np. do Gdyni, 
Świnoujścia, Kołobrzegu, ponieważ w przypadku urucho-
mienia pociągu dziennego z odjazdem około godziny 06:00 
dojazd do celu powinien nastąpić już na 12:00, a więc 
w czasie pozwalającym na korzystanie z dóbr i usług w miej-

scu docelowym przez większość dnia podróży. Inaczej wy-
gląda sytuacja z dostępem do wschodnich krańców Polski, 
co pozwala stwierdzić, że pociąg nocny z Wrocławia byłby 
najbardziej efektywny, gdyby pozwalał na bezpośrednie po-
łączenie z regionami północno-wschodnimi i wschodnimi, 
np. w kierunku Mazur i Suwalszczyzny. Należałoby się spo-
dziewać, że przejazdy z regionów przygranicznych Polski 
Wschodniej w kierunku Polski Południowej i Zachodniej, 
stanowiłyby przejazdy związane z powiązaniami funkcjo-
nalnymi. Natomiast te generowane przez Wrocław nasila-
łyby się w okresie urlopowym, gdyby bezpośredni pociąg 
zapewnił dojazd np. w okolice Jeziora Wigry, Rozto czań-
skiego Parku Narodowego czy Jeziora Śniardwy, stymulu-
jąc regionalną turystykę. 

Celem zmaksymalizowania możliwości nocnych pocią-
gów należy zadbać o wydłużenie poszczególnych tras  
z uwzględnieniem możliwości infrastruktury oraz licznych 
czynników determinujących organizację i eksploatację. Propo-
nowane całoroczne połączenia, będące modyfikacjami tych 
istniejących w rozkładzie jazdy 2020/2021, są zawarte w ta-
beli 6.

 W efekcie proponowanych rozwiązań obszary peryferyj-
ne uzyskałyby możliwość dojazdu zarówno do swojego 
ośrodka regionalnego, jak i do odległych regionów Polski. 
Proponowane połączenia całoroczne przedstawia rysunek 3. 

Poprzez analizy przestrzenne w środowisku GIS można 
w łatwy sposób oszacować zasięg oddziaływania pociągów 
nocnych. Zakładając, że dystans do 30 km do linii kolejo-
wej może być z łatwością pokonany z wykorzystaniem mul-
timodalnego transportu pasażerskiego lub własnego środka 
transportu, można ustalić, że pociągi nocne mogą mieć 
wpływ na bezpośrednie otoczenie trasy do 30 km w odle-
głości od niej. Wobec tego, nanosząc trasy pociągów na 
mapę, można utworzyć bufory wokół trasy o promieniu  
30 km, co pozwoli ustalić zasięg. 

Rys. 1. Kolejowa dostępność czasowa z Suwałk
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKP PLK [15]

Rys. 2. Kolejowa dostępność czasowa z Wrocławia.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PKP PLK [15]
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W przypadku kursujących w rozkładzie jazdy pocią-
gów nocnych powierzchnia leżąca w obszarze zamykają-
cym się wokół tras przejazdu wynosi 60% powierzchni 
Polski, z czego znaczna większość to południowe i zachod-
nie regiony Polski. Jedynymi regionami wschodnimi po-
siadającymi dostęp do pociągów nocnych są okolice 
Rzeszowa, Przemyśla i Białegostoku. W przypadku wdro-
żenia proponowanego wyżej rozwiązania powierzchnia ob-
szaru obsługiwanego przez pociągi nocne wzrosłaby do 
90% powierzchni Polski. Rysunek 4 przedstawia różnice 
między omawianymi obszarami, ukazując porównanie 
między obszarem obsługi aktualnym na RJ 2020/2021 i po-
tencjalnym przy wdrożeniu proponowanych rozwiązań z za-
łożeniem, że obszar obsługi może sięgać średnio do  
30 km od linii kolejowej (możliwość stosunkowo szybkie-
go dojazdu z wykorzystaniem pasażerskiego transportu 
multimodalnego). 

W rezultacie dostępność transportowa obszarów peryfe-
ryjnych, szczególnie Polski Wschodniej, wyraźnie zwięk-
szyłaby się. Szczególnie istotne pozytywne zmiany byłyby 
odczuwalne na Lubelszczyźnie, Mazurach oraz Podkarpaciu. 
Możliwość dojazdu do odległych od siebie regionów z za-
oszczędzeniem czasu podczas podróży uzyskałyby takie 
miasta jak: Lublin, Olsztyn, Gorzów Wielkopolski, Suwałki, 
Chełm, Zamość, Siedlce, Tarnobrzeg, Biała Podlaska, 
Krosno, Jasło i Ełk. Dojazd z nich np. na Pomorze Zachod-
nie, w Bieszczady, na Roztocze bądź na Dolny Śląsk nie 
wymuszałby spędzenia wielu godzin w ciągu dnia w podró-
ży, a dodatkowo aktywizowane mogłyby być regiony tury-
styczne dotąd nie odgrywające pierwszorzędnej roli, jak: 
Roztocze, Bieszczady, Kraina Wielkich Jezior, Bory Dolno-
śląskie i Polesie. W ogólnym rozrachunku zwiększona do-
stępność transportowa przyczyniłaby się do poprawy atrak-
cyjności danego obszaru, a także stymulowałaby popyt, 
który w przyszłości mógłby przyczynić się do uruchomienia 
pociągów dziennych będących efektem dalszych inwestycji 
rozwojowych. 

Propozycje zwiększenia efektywności kolejowych krajowych połączeń 
nocnych w Polsce

Istniejące połączenie Proponowane połączenie Zmiana

Przemyśl–Świnoujście/
Słupsk

Przemyśl–Świnoujście/
Ustka

Wydłużenie relacji do Ustki celem 
uzyskania dodatkowych potoków

Warszawa–Świnoujście
Terespol/Zamość–
Świnoujście
Białystok–Zielona Góra

Umożliwienie potoków z trud-
nodostępnej Zamojszczyzny 
i Polesia w kierunku Wielkopolski 
i Pomorza Zachodniego,  
a także z Podlasia w stronę  
ziemi lubuskiej

Gdynia–Zakopane/Przemyśl Gdynia–Zakopane/ Krynica-
Zdrój

Połączenie zachodniego 
Podkarpacia i Podhala 
z Pomorzem Gdańskim

Zwardoń/Bielsko-Biała/ 
Polanica-Zdrój/Jelenia 
Góra–Gdynia

Bielsko-Biała/Zakopane–
Gdynia/Kołobrzeg

Dwa oddzielne połączenia:
Bielsko-Biała–Gdynia/Kołobrzeg
Zakopane–Kołobrzeg z łączeniem 
grup w Częstochowie i rozłącza-
niem w Bydgoszczy

Kraków/Jelenia Góra/
Kudowa-Zdrój–Gdynia

Połączenie stanowiące kon-
tynuację istniejącego pociągu 
nocnego ze Śląska na Pomorze 
Gdańskie

Kraków–Kołobrzeg Przemyśl/Zagórz–
Kołobrzeg/Gdynia

Zmiana trasy i utworzenie pocią-
gu nocnego obsługującego poto-
ki z Bieszczad i Lubelszczyzny na 
Pomorze Gdańskie i Środkowe 
przez Warszawę

Jelenia Góra–Białystok Szklarska Poręba–
Białystok/Chełm

Połączenie pociągu nocne-
go z pociągiem dziennym 
Warszawa–Chełm oraz wydłu-
żenie relacji do kurortu karko-
noskiego

Szczecin–Zakopane Szczecin/Berlin–Zakopane/
Przemyśl

Przetrasowanie przez Gorzów 
Wlkp. oraz prowadzenie 
wagonów z Berlina na trasie 
Katowice–Przemyśl po przejęciu 
ich z pociągu Szklarska Poręba–
Białystok/Chełm

– Suwałki/Białystok–Kraków/
Szczecin

Nowe połączenie nocne obsłu-
gujące potoki z Warmii, Mazur 
i Suwalszczyzny do Krakowa 
przez Śląsk

Źródło: opracowanie własne

Rys. 3. Propozycja siatki całorocznych połączeń nocnych w oparciu o założenia maksymali-
zacji efektywności obsługi 
Źródło: opracowanie własne 

Tabela 6

Rys. 4. Obszar zasięgu istniejących i proponowanych pociągów nocnych 
Źródło: opracowanie własne
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Za oddzielną kategorię należy uznać pociągi sezonowe, 
których celem powinno być nie stymulowanie potoków co-
dziennych, np. pracowniczych, a przede wszystkim umożli-
wienie dojazdu podróżnym do kurortów nadmorskich 
i górskich. Siatka połączeń sezonowych powinna w miarę 
możliwości łączyć ze sobą regiony turystyczne w sposób sy-
metryczny, kiedy to początek i koniec trasy jest zlokalizo-
wany w kurorcie turystycznym, a na trasie znajdują się 
miejscowości stanowiące miejsce zamieszkania potencjal-
nych turystów odwiedzających destynacje turystyczne. 
Badania ankietowe i przestrzenne przeprowadzone przez 
autora wskazują na wyraźne powiązania przestrzenne w re-
lacji północ–południe z odchyleniem w kierunku północny 
zachód–południowy wschód. W konsekwencji uzasadnione 
jest m.in. założenie, że mieszkańcy Dolnego Śląska chętnie 
odwiedzają Pomorze Zachodnie, a mieszkańcy Pomorza 
Zachodniego Sudety. Rozbieżności od tej reguły dotyczą 
Polski Wschodniej, dla której najbardziej dostępnym regio-
nem turystycznym o wybitnym znaczeniu jest Pomorze 
Gdańskie kumulujące latem turystów z wielu regionów. 
Rysunek 5 przedstawia propozycje połączeń sezonowych 
obsługujących sezonowe kurorty nadmorskie oraz liczne re-
giony turystyczne drugiej kategorii, m.in. Roztocze, Bes kidy 
i Przedgórze Sudeckie.

Rys. 5. Propozycja siatki sezonowych połączeń nocnych w oparciu o założenia maksymaliza-
cji efektywności obsługi
Źródło: opracowanie własne

  Proponowane połączenia mogą nie tylko zapewniać 
dojazd do kurortów nadmorskich i górskich, ale i zwiększać 
poziom dostępności mniej znaczących regionów turystycz-
nych. Podsumowanie proponowanych połączeń nocnych 
całorocznych i sezonowych oraz przewidywane potoki pasa-
żerskie przedstawia tabela 7. 

W rezultacie powyższej koncepcji niemal wszystkie re-
giony – dzięki połączeniom nocnym – miałyby możliwość 
skomunikowania z przeciwlegle położonymi. Na nocną 
ofertę krajową składałoby się dziewięć połączeń obsługują-
cych 90% obszaru Polski oraz pięć połączeń sezonowych 
stanowiących uzupełnienie.

Propozycje całorocznych i sezonowych pociągów nocnych

Termin 
kursowania Wagony bezpośrednie

Przykłady  
nowych miejsco-
wości na trasie

Przewidywane potoki

Codziennie

Przemyśl–Świnoujście
Przemyśl–Ustka Ustka

Rzeszów/Kraków–Szczecin

Przemyśl–Poznań/Słupsk

Sezonowe potoki 
do kurortów nadmorskich

Terespol–Świnoujście
Zamość–Świnoujście
Białystok–Zielona Góra

Gorzów Wlkp., 
Zielona Góra, 
Terespol, Biała 
Podlaska, Siedlce, 
Zamość, Lublin

Terespol/Zamość–Szczecin

Warszawa–Świnoujście

Białystok–Zielona Góra

Warszawa–Gorzów Wlkp.

Warszawa–Zielona Góra

Bielsko-Biała–Gdynia
Bielsko-Biała–Kołobrzeg
Zakopane–Kołobrzeg

Piła, Włocławek, 
Toruń 

Bielsko-Biała–Gdynia

Katowice–Gdynia

Zakopane–Kołobrzeg

Bielsko-Biała–Kołobrzeg

Gdynia–Zakopane
Gdynia–Krynica-Zdrój –

Gdynia–Zakopane

Warszawa–Krynica-Zdrój

Suwałki–Kraków
Białystok–Szczecin

Olsztyn, Suwałki, 
Elbląg, Ełk, 
Olecko, Giżycko

Suwałki–Poznań/Wrocław

Potoki z Mazur do Poznania, 
Wrocławia, Katowic 
i Krakowa

Białystok–Kołobrzeg

Kołobrzeg–Szczecin

Szklarska Poręba–Chełm
Jelenia Góra–Białystok Lublin, Chełm

Potoki z Sudetów i Śląska
do Warszawy

Wrocław–Białystok/Lublin

Warszawa–Chełm

Szczecin–Zakopane
Gorzów Wlkp.–Przemyśl
Berlin–Przemyśl

Gorzów Wlkp., 
Ostrów Wlkp. 

Szczecin/Poznań–Zakopane

Berlin–Przemyśl

Gorzów Wlkp.–Przemyśl

Codziennie/ 
Wakacje*

Kraków–Gdynia/Hel*
Jelenia Góra–Gdynia

Grudziądz, 
Kwidzyn, Sztum

Opole/Wrocław–Gdynia

Katowice/Wrocław–Hel

Kraków–Wrocław

Przemyśl–Kołobrzeg
Zagórz–Gdynia/Hel*

Zagórz, Krosno, 
Jasło, Stalowa 
Wola, Lublin

Rzeszów/Lublin–Gdynia

Warszawa–Kołobrzeg

Zagórz–Warszawa/Gdynia

Wakacje

Kraków–Łeba
Zwardoń–Hel

Wadowice, 
Andrychów

Kraków–Łeba/Hel

Bielsko-Biała/Zwardoń– 
Łeba/Hel

Wisła–Łeba
Katowice–Ustka Wisła, Skoczów

Potoki z całego Śląska 
i Wielkopolski do Łeby 
i Ustki

Bielsko-Biała–Darłowo
Bielsko-Biała–Świnoujście
Racibórz–Świnoujście

Darłowo

Potoki z całego Śląska do: 
Świnoujścia, Międzyzdrojów, 
Kołobrzegu, Ustronia 
Morskiego i Darłowa

Szklarska Poręba–Hel Łobez, Świdwin

Potoki z Sudetów na 
Pomorze Zachodnie 
i Środkowe

Zielona Góra–Hel

Szczecin–Hel

Zamość–Kołobrzeg
Rzeszów–Kołobrzeg

Zamość, 
Zwierzyniec, 
Bełżec, 
Tarnobrzeg

Potoki z Roztocza 
i Małopolski do Wielkopolski 
i na Pomorze Środkowe

Źródło: opracowanie własne

Tabela 7
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Pociąg Przemyślanin uległby modyfikacji w nieznacz-
nym stopniu, będąc już jednym z najbardziej efektywnych 
połączeń nocnych w Polsce, odznaczając się wysoką fre-
kwencją przez większość czasu w ciągu roku. Jedynie cało-
roczne wydłużenie do Ustki umożliwiłoby bezpośredni do-
jazd do tego kurortu ze wschodniej Małopolski i Podkarpacia, 
dotąd niezapewniony przez żaden inny pociąg.

Znacznie rozubudowane zostałyby natomiast możliwości 
pociągu Uznam kursującego w 2021 roku jedynie z grupami 
wagonów z Warszawy do Świnoujścia. Dojazd na Pomorze 
Zachodnie uzyskałoby całe województwo lubelskie. 
Bezpośrednie wagony do Świnoujścia kursowałyby z Teres-
pola przez Siedlce i z Zamościa przez Lublin, a dodatkowo 
Białystok uzyskałby skomunikowanie z Zieloną Górą, do 
której pociąg przyjeżdżałby w godzinach wczesnoporannych. 
Ponadto wskazane byłoby, aby trasa do Świnoujścia prowa-
dziła przez Gorzów Wielkopolski. W tym wypadku jednak 
konieczne jest wcześniejsze zelektryfikowanie linii kolejowej 
nr 203 na odcinku Krzyż–Kostrzyn. W rezultacie pociąg 
przyjeżdżałby do Gorzowa Wielkopolskiego około 05:00, 
a w relacji powrotnej odjeżdżał w kierunku Poznania przed 
północą. Powiązane ze sobą zostałyby ośrodki miejskie takie 
jak: Poznań, Lublin, Białystok, Szczecin, Gorzów Wielko-
polski i Zielona Góra, a dostęp do kurortów takich jak 
Świnoujście i Międzyzdroje uzyskałyby m.in.: Biała Podlaska, 
Zamość i Siedlce. Nowy pociąg Uznam nawiązywałby do 
kursującego przez wiele lat pociągu Szczecinianin wspomnia-
nego m.in. w artykule autora na temat dawnych pociągów 
nocnych w Polsce (Małysz, 2020). Konieczne byłoby prze-
prowadzenie manewrów na stacji Warszawa Wschodnia, 
analogicznie do tych przeprowadzanych w pociągu Szczeci-
nianin. 

Proponowane jest również przywrócenie pociągu łączą-
cego Górny Śląsk oraz zachodnią Małopolskę z Pomorzem 
Gdańskim i Pomorzem Środkowym. Ostatnie takie połą-
czenie nosiło handlową nazwę Pogoria. Pociąg ten miałby 
zapewniać dojazd z całej zachodniej Małopolski oraz 
Podhala do Kołobrzegu z wagonami z Bielska-Białej do 
Kołobrzegu i Gdyni przez Katowice, Łódź i Bydgoszcz. 
W Bydgoszczy następowałoby rozdzielenie tych grup. 
Pociąg zapewniałby dodatkowo połączenie z Pomorza 
Środkowego do Zakopanego. W rezultacie zapewnione zo-
stałoby skomunikowanie największych polskich aglomera-
cji (nie wliczając Warszawy) z Pomorzem, jak i między bar-
dzo popularnymi destynacjami turystycznymi nad 
Bałtykiem i w Tatrach.

Pociąg Karpaty zgodnie z koncepcją nie byłby modyfi-
kowany, gdyż przez wiele lat bardzo dobrze spełnia swoją 
rolę jako nocne połączenie z Warszawy do Zakopanego, 
a także poranne do Gdyni, obsługując także Łódź i Kraków. 

Nowym połączeniem dającym bardzo szerokie możli-
wości dla całego obszaru Warmii, Suwalszczyzny i Mazur, 
w tym Krainy Wielkich Jezior mógłby być nowy pociąg 
o nazwie handlowej Śniardwy z Suwałk i Białegostoku do 
Krakowa i Szczecina. Zapewniałby on połączenie pojezie-
rzy z południową i zachodnią Polską. Dzielenie składu na-
stępowałoby w Olsztynie, a grupa wagonów do Szczecina 

kursowałaby przez Kołobrzeg, stanowiąc ponadto bezpo-
średni sposób dojazdu do tego uzdrowiska dla mieszkań-
ców Mazur i Podlasia. Dzięki temu połączeniu wzrosłaby 
dostępność i atrakcyjność północno-wschodniej Polski po-
zbawionej w zasadzie rozbudowanej sieci drogowej, jak 
i szybkich linii kolejowych. Konieczne jest jednak przepro-
wadzenie elektryfikacji linii kolejowej nr 38 na odcinku 
Ełk–Korsze.

Zachowane zostałoby połączenie z Sudetów w kierunku 
Warszawy, lecz trasa przebiegałaby przez Katowice, celem 
uzyskania nowych potoków wczesnoporannych z Górnego 
Śląska w kierunku Warszawy. Skład wagonowy, który ob-
sługiwałby pociąg Karkonosze, byłby dzielony na stacji 
Warszawa Wschodnia w kierunku Białegostoku oraz 
Chełma, stanowiąc jednocześnie pierwsze połączenie po  
godzinie 06:00 z Warszawy na Lubelszczyznę, przy czym 
wagony ze Szklarskiej Poręby kursowałyby do Chełma,  
a z Jeleniej Góry do Białegostoku. 

Kolejnym całorocznym pociągiem według koncepcji 
mógłby być dość istotnie zmodyfikowany pociąg Podha-
lanin, który obsługiwałby nie tylko potoki z Pomorza 
Zachod niego w Beskidy i Tatry, ale także z Gorzowa 
Wielko polskiego i Berlina do Przemyśla. Grupy wagonów 
ze Szczecina i Gorzowa Wielkopolskiego byłyby rozłączane 
w Katowicach. Z kolei wagony z Berlina byłyby przełącza-
ne we Wrocławiu z pociągu Nightjet relacji Berlin–Wiedeń 
do pociągu Karkonosze. W Katowicach natomiast byłyby 
podłączane do pociągu jadącego do Przemyśla. W ten spo-
sób całoroczne połączenie uzyskałyby również miasta, takie 
jak: Ostrów Wielkopolski, Kępno, Kluczbork, Lubliniec, 
Tarnowskie Góry i Bytom.

 Potoki z Sudetów na Pomorze Gdańskie zapewniłby po-
ciąg Rozewie kursujący z Jeleniej Góry, Kudowy-Zdroju 
i Krakowa, stanowiący ostatnie połączenie Krakowa z Wroc-
ławiem w ciągu dnia. Latem prowadziłby on wagony do Helu, 
zapewniając bezpośredni dojazd na Hel z Katowic, Opola, 
Wrocławia i Poznania. Na trasie Laskowice Pomorskie–Tczew 
pociąg kursowałby przez Grudziądz, Kwidzyn, Sztum 
i Malbork. Jazda z Kudowy-Zdroju byłaby możliwa po wcze-
śniejszej modernizacji linii kolejowej nr 137, po której kurso-
wałby pociąg znajdujący się na obiegu składu z łącznikiem 
Kudowa-Zdrój–Gdynia.

Ostatnim, dziewiątym całorocznym pociągiem byłby 
pociąg Ustronie, który rozpoczynałby bieg z Przemyśla, 
a do Warszawy jechałby wraz z grupą wagonów z Zagórza, 
przez Krosno i Jasło, dołączaną w Rzeszowie. Trasa prowa-
dziłaby przez Stalową Wolę, Lublin, Górę Kalwarię 
i Piaseczno do Warszawy, skąd trasa biegłaby bez zmian 
w kierunku Kołobrzegu. Zmiana trasy pociągu Ustronie 
pozwoliłaby włączyć w bezpośrednie połączenie na 
Pomorze całej południowo–wschodniej Polski. Za obsługę 
potoków z Kielc, które pociąg ten pomijałby, odpowia-
dałby pociąg Karpaty, a latem do Kołobrzegu inny sezo-
nowy pociąg. Zyskałyby w tym miejscu jednak liczne 
miasta Podkarpacia i Lubelszczyzny. Latem wagony 
z Zagórza kursowałyby do Helu, zapewniając bezpośred-
ni dojazd na Mierzeję Helską.
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Ofertę pociągów sezonowych obejmowałoby pięć połą-
czeń zapewniających potoki między różnymi regionami tu-
rystycznymi, przejeżdżając przez ważne aglomeracje, m.in. 
pociąg Korsarz, który z racji uruchomienia całorocznego 
pociągu Pogoria, zostałby skierowany ze Zwardonia przez 
Bielsko-Białą, Kraków, Częstochowę, Zduńską Wolę, 
Inowrocław, Toruń, Iławę do Trójmiasta i na Hel oraz do 
Łeby. Kursowałby wobec tego na odcinku Częstochowa– 
Gdynia po trasie planowanego na wakacje 2021 roku po-
ciągu Wydmy, a jednocześnie zapewniał dojazd w Beskidy, 
m.in. do Żywca. 

Za obsługę potoków ze Śląska do Łeby odpowiedzialny 
byłby pociąg z Wisły i Katowic przez Opole, Wrocław, 
Poznań, Piłę i Koszalin do Łeby i Ustki. Mógłby on również 
nosić nazwę handlową Wydmy. Zastąpiłby jednocześnie 
pociąg Jamno, zaplanowany do kursowania w weekendy 
latem 2021 roku. Pozwoliłby on na połączenie Wrocławia, 
Poznania i Opola z Łebą, Słowińskim Parkiem Narodowym 
i jeziorami przybrzeżnymi, w tym: Łebsko, Gardno i Sarbsko, 
a także na dojazd do Wisły i Ustronia. 

Zamiast pociągu Wolin obsługę nowego kurortu 
Darłowo mógłby rozpocząć pociąg Galeon, o nazwie na-
wiązującej do handlu i miast handlowych, wśród których 
w historii wyróżniało się to miasto. Kurort ten uzyskałby 
połączenie z Wrocławiem, Katowicami, Bielskiem-Białą, 
Opolem, Zieloną Górą i Szczecinem. Ponadto pociąg ob-
sługiwałby połączenie całego Śląska ze Świnoujściem 
i Międzyzdrojami. Istotną zaletą grupy wagonów do 
Darłowa byłaby jazda przez Gryfice, Trzebiatów, Kołobrzeg 
i Ustronie Morskie, skąd bardzo łatwo można dojechać 
z wykorzystaniem możliwości pasażerskiego transportu 
multimodalnego do wielu kurortów położonych na wy-
brzeżu między Międzyzdrojami a Kołobrzegiem. 

Odpowiedzią na potoki z Pomorza Zachodniego 
w Sudety oraz z zachodniej Polski w kierunku Mierzei 
Helskiej mógłby być pociąg Chojnik, będący rozwiniętą 
formą pociągu TLK Łebsko, kursującego w 2019 roku na 
trasie Jelenia Góra–Łeba. W porze wieczornej kursowałby 
ze Szklarskiej Poręby przez Wałbrzych, Wrocław i Zieloną 
Górę do Szczecina, przy czym odcinek śródnocny byłby 
jednocześnie fragmentem trasy o najniższych oczekiwanych 
potokach (między Szczecinem a Koszalinem w stronę Helu 
i między Szczecinem i Zieloną Górą w stronę Szklarskiej 
Poręby). W rezultacie obsługiwane byłyby zarówno grupy 
potoków z Pomorza do kurortów górskich, jak i z całej za-
chodniej Polski w stronę Mierzei Helskiej. Pociąg zarówno 
w stronę Helu, jak i Szklarskiej Poręby odjeżdżałby ze 
Szczecina około północy.

Ostatnim pociągiem sezonowym byłby pociąg Bursztyn 
o zmienionej trasie względem rozkładu jazdy 2020/2021. 
Kursowałby on z Zamościa przez Roztocze, m.in. 
Zwierzyniec, Susiec, Bełżec, Horyniec-Zdrój do Rzeszowa, 
a dalej przez Tarnobrzeg, Sandomierz, Ostrowiec Święto-
krzyski, Starachowice, Kielce, Częstochowę, Kluczbork, 
Poznań, Piłę do Kołobrzegu. Zapewniałby dojazd na całe 
Roztocze, a także połączenie wielu miast województwa 
świętokrzyskiego z Kołobrzegiem. 

Przedstawione rozwiązania mogą zapewnić dostępność 
regionów peryferyjnych zarówno w skali regionalnej, jak 
i krajowej, zwiększając możliwości pociągów nocnych, 
a przez to i stymulując potoki oraz uzasadniając dalsze uru-
chamianie połączeń w porze nocnej przynajmniej do czasu 
zapewnienia przez infrastrukturę szybszych przejazdów 
międzyregionalnych w ciągu dnia. Jednak, aby móc mówić 
o rozwoju połączeń nocnych, należy też wziąć pod uwagę 
kwestie organizacyjne i konieczność domknięcia obiegu 
przez połączenia dzienne. Koniec trasy przykładowo 
w Zagórzu wymusiłby przejście składu na połączenie dzien-
ne choćby w relacji Zagórz–Kraków. Podobnie sytuacja 
wyglądałaby w przypadku Zamościa, skąd pociąg mógłby 
kursować w kierunku Górnego Śląska analogicznie do po-
ciągu TLK Roztocze w rozkładzie jazdy 2020/2021. W ten 
sposób zapewnione zostałyby ekonomiczne warunki gospo-
darowania taborem, który byłby wykorzystywany w ciągu 
dnia i w nocy. Ponadto konieczna jest elektryfikacja niektó-
rych odcinków linii, która umożliwiłaby skrócenie czasu 
jazdy i wykorzystanie wyłącznie lokomotyw elektrycznych. 
Priorytetowe powinno być więc zelektryfikowanie linii ko-
lejowych na odcinkach Krzyż–Kostrzyn i Ełk – Korsze, a w 
dalszej perspektywie: Laskowice Pomorskie – Grudziądz – 
Malbork, Zagórz – Rzeszów, Zamość – Rejowiec i Zawada 
– Bełżec – Jarosław. Połączenia na Pomorzu, wykorzysty-
wane przez pociągi dalekobieżne latem, mogłyby być ob-
sługiwane przez lokomotywy hybrydowe kursujące m.in. 
do Helu, Darłowa i Łeby oraz na odcinku Goleniów – 
Kołobrzeg. Rozwój połączeń nocnych wymagałby więc 
także inwestycji na liniach kolejowych, jak i w tabor. 
Doświadczenie drugiej dekady XXI wieku wskazuje na to, 
że rozwój oferty jest możliwy dzięki odpowiednim inwesty-
cjom, wobec czego nakreślone propozycje należy traktować 
jako możliwe do realizacji przy odpowiednich wcześniej-
szych działaniach prorozwojowych.

Ponadto wskazane są szersze zmiany wizerunkowe po-
ciągów nocnych w świadomości społeczeństwa. Pociągi 
kursujące nocą obsługujące ruch tylko między poszczegól-
nymi aglomeracjami, np. między Wrocławiem i Warszawą, 
powinny być zastępowane przez pociągi wczesnoporanne 
pozwalające dotrzeć do celu w porze zbliżonej do dawnych 
połączeń nocnych, np. na godzinę 08:00. Byłoby to możli-
we dzięki odjazdowi, np. z Wrocławia około godziny 
04:00. Takie rozwiązania są już wprowadzane przez pocią-
gi IC Oleńka i IC Dąbrowska obsługiwane jednostkami 
elektrycznymi i pozwalającymi na dojazd z Wrocławia do 
Warszawy na godziny poranne, około 09:00. W rezultacie 
połączenia nocne na tej trasie nie są już konieczne. Te po-
winny obsługiwać przede wszystkim wyżej przedstawione 
trudno dostępne obszary peryferii oraz regiony turystycz-
ne, wykorzystując walory nocnej podróży, w tym brak 
istotnego wpływu czasu jazdy na atrakcyjność połączenia. 
Należy również zadbać o wyższy komfort wagonów prze-
znaczanych na połączenia nocne. O ile wagony sypialne 
oraz z miejscami do leżenia bezdyskusyjnie powinny sta-
nowić ofertę dostępną w każdym nocnym pociągu, to 
omówienia wymaga kwestia wagonów z miejscami do sie-



13

TransporT miejski i regionalny 06 2021

dzenia. Ze względu na obiegowanie z pociągami dzienny-
mi konieczne jest takie opracowanie zestawień składów, 
aby w pociągach nocnych pojawiały się zarówno wagony 
z przedziałami, jak i wagony bez przedziałów, w tym sle-
eperetki z regulowanymi fotelami i przyciemnieniem 
oświetlenia, co zapewniłoby wyższy poziom bezpieczeń-
stwa, a jednocześnie elastyczność w zarządzaniu taborem, 
który w ciągu dnia mógłby również oferować odpowiedni 
komfort. Tabor musi bezwzględnie zapewniać bezpieczeń-
stwo i odpowiadać potrzebom podróżnych. Do rozważenia 
pozostaje uruchomienie własnej kategorii pociągów noc-
nych połączone z szeroką promocją tego typu połączeń za-
pewniających skomunikowanie ze sobą tych regionów, 
które w ciągu dnia nie mogą być bezpośrednio połączone 
bądź czas podróży między nimi jest nieakceptowalnie dłu-
gi. W rezultacie oferta pociągów nocnych może stanowić 
kolejny etap pozytywnych przekształceń polskiej kolei pa-
sażerskiej, a wizerunek nocnych pociągów zestawianych 
z wysłużonego taboru mógłby odmienić się poprzez wzor-
ce od przewoźników od wielu lat obsługujących nocne po-
ciągi, np. ÖBB. Proponowane inwestycje mogą finalnie 
zwiększyć możliwości pociągów, a także poprawić ich wy-
dajność i efektywność ekonomiczną, wyraźnie poprawiając 
dostępność transportową wielu regionów. 

Podsumowanie i wnioski
Pociągi nocne w Polsce zapewniają skomunikowanie aglo-
meracji z regionami turystycznymi lub odległych od siebie 
regionów. Zaletą takich połączeń jest możliwość spędze-
nia podróży w porze nocnej bez straty czasu lub w wago-
nie sypialnym o podwyższonym komforcie. W przypad-
ku regionów peryferyjnych, m.in. Suwalszczyzny, Mazur 
i Bieszczadów, czas jazdy do przeciwlegle położonego 
regionu wynosi co najmniej 8 godzin. W rezultacie za-
wsze konieczna jest wielogodzinna podróż w ciągu dnia, 
ponieważ brakuje bezpośredniego połączenia alternatyw-
nego. Co więcej, regiony Polski Wschodniej, które są re-
latywnie słabiej skomunikowane z resztą kraju, posiadają 
wyraźnie uboższą ofertę tego typu połączeń, choć to wła-
śnie przy wschodniej granicy Polski położone są obszary 
o ograniczonej dostępności transportowej, które na pocią-
gach nocnych mogłyby skorzystać. W tym celu należa-
łoby rozszerzyć ofertę pociągów nocnych, wydłużając ich 
trasy i obsługując regiony peryferyjne w porze wieczor-
nej oraz porannej, maksymalizując możliwości przewozu 
i stymulując popyt. Poprzez rozwój infrastruktury należy 
oczekiwać rozwoju połączeń dziennych, w tym znaczne-
go przyśpieszenia na wielu trasach, co poda w wątpliwość 
uruchamianie połączeń nocnych obsługujących tylko kil-
ka aglomeracji i jeden region turystyczny, np. na trasie 
Warszawa–Świnoujście. Wskazane jest więc wydłużenie tej 
relacji w kierunku wschodnim celem jednoczesnej obsługi 
potoków z regionów wschodnich do Warszawy. Podobnym 
przykładem może być dokonane już wydłużenie relacji po-
ciągu Rozewie o odcinek Katowice–Wrocław dokonane 
w 2019 roku, jako konsekwencja konsolidacji pociągów 
Pogoria i Rozewie obsługujących relacje Bielsko-Biała–

Gdynia i Jelenia Góra–Gdynia. Niska frekwencja w ciągu 
roku w tych pociągach mogła wynikać z ich ograniczo-
nych możliwości. Zwiększenie liczby grup wagonów może 
pozwolić na obsługę większej liczby regionów i zachęcić 
kolejnych pasażerów do korzystania z kolei. Z czasem, po-
przez dalsze inwestycje, połączenia nocne stymulujące po-
pyt mogą wydłużać swoje relacje i stawać się połączeniami 
międzynarodowymi lub też ewoluować w szybkie połącze-
nia dzienne, które w pełni spełnią oczekiwania społeczne 
w regionach peryferyjnych. W efekcie staną się one łatwiej 
dostępne i bardziej atrakcyjne dla inwestorów oraz miesz-
kańców tych obszarów. 
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Streszczenie: Artykuł opisuje problemy wpływające negatywnie na 
bezpieczeństwo ruchu drogowego na obszarze Przymorza Małego, 
a także przedstawia pomysły, których realizacja powinna poprawić 
bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów oraz kierowców pojazdów sa-
mochodowych poruszających się po tym obszarze. W pierwszej części 
przedstawiono informacje dotyczące stanu aktualnego analizowanego 
terenu, opisano zlokalizowane tutaj placówki oświatowe, a także ulice 
i drogi rowerowe. Analizie poddano stan bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego na obszarze Przymorza Małego poprzez rozpatrzenie wypadków 
drogowych, które miały miejsce na jego terenie. W artykule opisano 
wyniki badań ankietowych dotyczących bezpieczeństwa dzieci w drodze 
do szkoły i przedszkola. Dokonano również analizy pomiaru prędkości 
chwilowej przeprowadzonej w pobliżu placówek oświatowych oraz zba-
dano wpływ prędkości pojazdów na bezpieczeństwo uczniów. W arty-
kule przedstawione zostały również wyniki audytów przejść dla pieszych 
na analizowanym terenie, a na ich podstawie wyznaczono mankamenty 
przejść oraz zaproponowano pomysły ich poprawy. Na podstawie prze-
prowadzonych analiz, badań oraz pomiarów zdiagnozowano problemy 
negatywnie wpływające na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego 
na obszarze Przymorza Małego oraz zaproponowano pomysły poprawy. 
Słowa kluczowe: brd, droga do szkoły, bezpieczeństwo dzieci, bezpie-
czeństwo pieszych, uspokojenie ruchu, poprawa bezpieczeństwa.

Problemy zagrażające bezpieczeństwu 
dzieci i ich rodziców w ruchu drogowym 
podczas podróży do szkoły na przykładzie 
Przymorza Małego w Gdańsku1

Wprowadzenie
W ciągu roku w Polsce dochodzi do wielu wypadków dro-
gowych z udziałem pieszych. Na sieci dróg można zaob-
serwować wiele czynników, które mogą przyczyniać się do 
wypadków drogowych, np. zła widoczność na przejściu dla 
pieszych, zasłonięte znaki, niepoprawne oświetlenie czy zły 
stan techniczny dróg i chodników. Niepokojący jest fakt, 
iż w 2019 roku w Polsce do około 70% wypadków doszło 
w obszarze zabudowanym, a około 12% zdarzeń drogo-
wych z rannymi lub ofiarami śmiertelnymi miało miejsce 
na przejściu dla pieszych [1]. Do 23,6% wypadków doszło 
z powodu niedostosowania prędkości do warunków ruchu, 
a do 11% z nich w wyniku nieustąpienia pierwszeństwa na 
przejściu dla pieszych. [1] Biorąc pod uwagę najmłodszych, 
w roku 2019 na polskich drogach w wyniku wypadków 
straciło życie 68 osób poniżej 14 roku życia, natomiast po-
ważnego uszczerbku na zdrowiu doznało aż 2 621 dzieci 
(tab. 1) [1]. 

Wymienione czynniki wskazują, iż bardzo ważne jest 
wykrywanie niebezpiecznych obszarów oraz szukanie roz-

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2021. Wkład autorów w publikację: E. Dułak 
40%, A. Juchum 40%, J. Wachnicka 20%.

wiązań, które poprawią bezpieczeństwo ruchu drogowe-
go. W artykule została przedstawiona diagnoza proble-
mów wpływających na poziom bezpieczeństwa ruchu 
drogowego na obszarze Przymorza Małego oraz rekomen-
dacje działań poprawiających komfort i bezpieczeństwo 
przemieszczania się w analizowanym obszarze. Szczególną 
uwagę poświęcono najmłodszym niechronionym użyt-
kownikom dróg.

Dzielnica Przymorze Małe w Gdańsku
Dzielnica Przymorze Małe jest jednostką administracyjną 
Gdańska, położoną w zachodniej części Przymorza. W ar-
tykule omówiono jedynie część wspomnianej dzielnicy, czy-
li obszar ograniczony torami Szybkiej Kolei Miejskiej oraz 
ulicami Piastowską, Chłopską i Kołobrzeską (rys. 1). 

Analizowany obszar Przymorza Małego dotyczy 34 ulic. 
Na tym terenie większość dróg objętych jest strefą TEMPO 
30. Wyłączone z tej strefy są ulice: Piastowska, Kołobrzeska, 
Chłopska, Bora-Komorowskiego oraz część ulicy Droszyń-
skiego, gdzie obowiązuje limit 50 km/h (rys. 2). Głównymi 
zmianami przy wprowadzaniu stref TEMPO 30, oprócz 
zmniejszenia prędkości, jest redukcja liczby przejść dla pie-

Ofiary wypadków drogowych z udziałem dzieci w Polsce w latach 
2017–2019

Grupy wiekowe
Zabici Ranni

2017 2018 2019 2017 2018 2019

0–6 19 16 22 1 018 861 790

7–14 37 41 46 2 098 2 097 1 831

OGÓŁEM 56 57 68 3 116 2 958 2 621

Źródło: [1]

Tabela 1

Rys. 1. Lokalizacja analizowanego obszaru na mapie 
Źródło:  [2]
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szych i sygnalizacji oraz tworzenie skrzyżowań równorzęd-
nych. W Trójmieście coraz częściej spotyka się strefy 
TEMPO 30. Władze miasta dążą do tego, aby wprowadzić 
takie ograniczenia na większości gdańskich dróg. 

Na analizowanym obszarze drogi dla rowerów zlokali-
zowane są jedynie wzdłuż ulicy Chłopskiej (rys. 3). 
Większość ulic opisywanego terenu objętych jest strefą ru-
chu uspokojonego, gdzie rowery mogą poruszać się na jezd-
ni wraz z samochodami. Warto jednak zwrócić uwagę na 
fakt, że na ulicy Bora-Komorowskiego, Kołobrzeskiej, 
Piastowskiej i części ulicy Droszyńskiego, z uwagi na obo-
wiązujący limit 50 km/h, większość rowerzystów, ze wzglę-
du na duży ruch i prędkość pojazdów, decyduje się na jazdę 
po chodniku [3].

Na omawianym terenie znajdują się trzy państwowe 
placówki oświatowe: Szkoła Podstawowa nr 46, Zespół 
Szkół Specjalnych nr 2 i Przedszkole nr 49 „Miś”. Zloka-
lizowana jest tutaj również jedna prywatna placówka – 
Przedszkole Niepubliczne Stokrotka. Dodatkowo występu-
je duża liczb małych sklepów osiedlowych, niewielkie 
piekarnie i cukiernie, dwa centra handlowe, hipermarkety, 
hotele oraz wiele restauracji i barów. 

Wypadki drogowe na obszarze Przymorza Małego
Na inwentaryzowanym terenie występuje duży ruch drogo-
wy i pieszy, stąd nieuniknione jest występowanie wypadków 
i kolizji. W latach 2014–2019 doszło łącznie do 87 wypad-
ków drogowych [4]. Najczęstszym rodzajem zdarzeń było 
zderzenie pojazdów boczne oraz najechanie na pieszego, 
natomiast najczęstszą przyczyną było nieudzielenie pierw-
szeństwa przejazdu. Liczba wypadków jest stosunkowo 
wysoka, a ich kumulacja występuje na ulicy Kołobrzeskiej. 
Biorąc pod uwagę jedynie wypadki z udziałem pieszych, to 
w latach 2014–2019 doszło do 31 tego rodzaju zdarzeń. 
Zazwyczaj uszczerbku na zdrowiu doznawały pojedyncze 
osoby i w tym okresie nie odnotowano ofiar śmiertelnych. 
W wyniku 31 wypadków 27 osób zostało lekko rannych, 
a 5 osób zostało ciężko rannych [4]. 

Najczęstszą przyczyną wypadków z udziałem pieszych 
było nieudzielenie pierwszeństwa na przejściu dla pieszych 
oraz nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu np. przy skrę-
caniu. Innym powodem występowania zdarzeń drogowych 
było także nieprawidłowe cofanie, wejście na jezdnię przy 
czerwonym świetle, a także niedostosowanie prędkości do 
warunków jazdy (rys. 4) [4]. Prowadzący pojazd bardzo 
często nie udzielają pierwszeństwa pieszemu, co prowadzi 
do najechania na niechronionego użytkownika drogi. Takie 
sytuacje mogą powodować, iż piesi nie będą czuć się bez-
piecznie podczas podróży do szkoły lub pracy, gdyż do zda-
rzenia nie dochodzi z ich winy [4].

Prawie połowa wypadków drogowych z udziałem pie-
szych miała miejsce na przejściach dla pieszych (rys. 5) [4]. 
Z 15 przejść, na których doszło do najechania na pieszego, 
na siedmiu znajdowała się działająca sygnalizacja świetlna, 
na dwóch niedziałająca sygnalizacja, natomiast na pozosta-
łych sześciu przejściach nie było sygnalizacji [4].

 Rys. 2. Limity prędkości na głównych ulicach analizowanego obszaru
Źródło:  [2]

Rys. 3.  
Mapa rowerowa  
prezentująca  
analizowany teren
Źródło:  [3]

Rys. 4. Przyczyny wypadków drogowych z udziałem pieszych
Źródło:  [4]
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Liczba wypadków drogowych, do których doszło na te-
renie Przymorza Małego, w ciągu ostatnich lat jest wysoka, 
a do większości z nich dochodzi z winy kierowcy, co stwarza 
duże zagrożenie dla niechronionych użytkowników dróg. 
Niepokojące jest to, iż główną przyczyną zdarzeń drogo-
wych jest nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu oraz fakt, 
że do jednej trzeciej wypadków dochodzi na przejściach dla 
pieszych. Może powodować to brak poczucia bezpieczeń-
stwa wśród użytkowników dróg, a uczniów zniechęcać do 
samodzielnego chodzenia do szkoły.

Badania ankietowe w placówkach oświatowych
W trzech placówkach oświatowych znajdujących się 
na analizowanym obszarze, tj. w Przedszkolu nr 49 
„Miś”, w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 oraz w Szkole 
Podstawowej nr 46, przeprowadzono badania ankie-
towe. Ankiety składały się z pytań dotyczących m.in. 
oceny, czy w drodze do szkoły/przedszkola występuje 
wystarczająca liczba przejść dla pieszych i czy są one do-
brze widoczne, a także wyrażenia opinii na temat od-
czuwanego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego 
na danym terenie i ewentualnych pomysłów poprawy 
komfortu podróżowania do szkoły/przedszkola. Celem 
ankiet było uzyskanie informacji, czy w bezpośrednim 
otoczeniu placówek oraz na drodze do nich występują 
różne niedogodności oraz czy dochodzi do sytuacji nie-
bezpiecznych z udziałem pieszych.

Na podstawie ankiet wywnioskowano, że wiele dzieci 
i ich rodziców napotyka problemy, które ograniczają im 
komfort i bezpieczeństwo podczas codziennej drogi do 
szkoły/przedszkola. Najczęstszymi problemami wymienia-
nymi przez uczniów oraz rodziców były:

•	 przekraczanie dozwolonej prędkości przez kierowców;
•	 nieprzepuszczanie przez kierowców pieszych na pa-

sach;
•	 brak przejść dla pieszych;
•	 brak dróg rowerowych;
•	 parkowanie samochodów na chodnikach, co ograni-

cza widoczność na przejściach dla pieszych; 
•	 zielone strzałki dla kierowców, prowadzące do wielu 

niebezpiecznych sytuacji;
•	 zły stan techniczny dróg i chodników; 
•	 brak wystarczającej liczby miejsc parkingowych.

Osoby ankietowane miały także możliwość zaznaczenia 
bądź zaproponowania własnych pomysłów na rozwiązania 
mogące poprawić ich komfort i bezpieczeństwo w drodze 
do placówek oświatowych. Najczęściej wymienianymi po-
mysłami były: 

•	 wprowadzenie większej liczby przejść dla pieszych;
•	 wprowadzenie dodatkowego oświetlenia ulic;
•	 wprowadzenie progów zwalniających;
•	 wprowadzenie sygnalizacji świetlnej na przejściach 

dla pieszych;
•	 poprawa oznakowania pionowego i poziomego na 

przejściach dla pieszych;
•	 powstanie większej liczby miejsc postojowych w ob-

rębie placówek;
•	 likwidacja zielonych strzałek dla kierowców; 
•	 utworzenie dróg rowerowych na analizowanym ob-

szarze.

Odpowiedzi od osób, które bardzo dobrze znają analizo-
wany obszar, pokazują, że na inwentaryzowanym terenie 
występują niedogodności, zmniejszające komfort i bezpie-
czeństwo podróży do szkoły/przedszkola. Osoby ankieto-
wane chętnie proponowały własne rozwiązania, które mo-
głyby zwiększyć ich poczucie bezpieczeństwa w drodze do 
danej placówki.

Pomiary prędkości chwilowej
Na ulicy Arkońskiej oraz Zgody II zamontowano kamery, 
które rejestrowały ruch samochodów na wysokości wej-
ścia odpowiednio do Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 oraz 
do Szkoły Podstawowej nr 46 (rys. 6). Uzyskane nagrania 
umożliwiły wyznaczenie prędkości chwilowej pojazdów. 

Rys. 5. Miejsca wypadków drogowych z udziałem pieszych [4]

Rys. 6. Zdjęcie z nagrania na ulicy Arkońskiej wraz z odległością między charakterystycznymi 
punktami

Pomiary prędkości chwilowej odbywały się w godzinach 
szczytu porannego, czyli od 6 do 9 oraz szczytu popołu-
dniowego, tj. od godziny 15 do 18. Badaniom poddano 
pojazdy poruszające się ruchem swobodnym. Do opisania 
właściwości prędkości w wyznaczonych miejscach pomiaro-
wych wykorzystano parametry takie jak:

•	 V
śr
 – średnia prędkość [km/h],

•	 V
max

 – prędkość maksymalna [km/h],
•	 δ – odchylenie standardowe [km/h],
•	 V

85
 – kwantyl rozkładu prędkości [km/h],
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•	 U
d
 – udział procentowy pojazdów przekraczających 

dopuszczalną prędkość [%],
•	 U

d<0,5> 
– udział procentowy pojazdów przekraczają-

cych dopuszczalną prędkość do 5 km/h [%],
•	 U

d<5,10> 
– udział procentowy pojazdów przekraczają-

cych dopuszczalną prędkość od 5 do 10 km/h [%],
•	 U

d<10,∞> 
– udział procentowy pojazdów przekraczają-

cych dopuszczalną prędkość od powyżej 10 km/h [%].

Wyniki pomiarów na obu przejściach dla pieszych 
przedstawiono w tabelach 2 i 3.

•	 około 0,1 dla prędkości 35 km/h,
•	 około 0,15 dla prędkości 40 km/h,
•	 około 0,3 dla prędkości 45 km/h,
•	 około 0,4 dla prędkości 50 km/h. 
 
Bardzo ważne jest zatem, aby stosować rozwiązania, 

które zapewnią uspokojenie ruchu, gdyż nawet nieznaczne 
zwiększenie prędkości przez kierowcę może być tragiczne 
w skutkach. W omawianych punktach pomiarowych reko-
menduje się więc zastosowanie fizycznych środków uspoko-
jenia ruchu, takich jak progi zwalniające przed przejściem, 
aby uniemożliwić rozwijanie niedozwolonych prędkości. 
Jest to szczególnie ważne, ponieważ do przekraczania do-
puszczalnej prędkości w analizowanych obszarach dochodzi 
tuż przy placówkach oświatowych. Stwarza to duże zagro-
żenie dla zdrowia i życia uczniów, a także ich rodziców oraz 
pracowników szkół.

Inspekcja przejść dla pieszych
10 przykładowych przejść bez sygnalizacji świetlnej, które 
znajdują się na rozpatrywanym obszarze, poddano analizie 
pod kątem możliwości bezpiecznego przekraczania ulicy. 
Wybrane przejścia zlokalizowane są na ulicach: 

•	 Zgody II (fot.1–1), 
•	 Arkońskiej (fot.1 – 2), 
•	 Generała T. Bora-Komorowskiego (fot.1–3, 5),
•	 Droszyńskiego (fot.1–4), 
•	 Krynickiej (fot.1–6), 
•	 Śląskiej (fot.1–7, 8, 9, 10).

Na podstawie przeprowadzonego audytu przejść dla 
pieszych zaobserwowano główne ich mankamenty, które 
przedstawiono w tab. 4. 

Głównymi zaobserwowanymi problemami były: brak 
płytek prowadzących dla osób niewidzących i niedowidzą-
cych (fot. 2), niedostateczne oświetlenie przejścia, a także zły 
stan oznakowania poziomego (fot. 3) oraz pionowego (fot. 4). 
Przy braku urządzeń dla osób niewidzących i niedowidzą-
cych, osoby takie nie mają możliwości prawidłowo ocenić, 
czy znajdują się w obszarze chronionym, czy już na przejściu 
dla pieszych. Natomiast niedostateczne oświetlenie stwarza 
duże niebezpieczeństwo dla osób, chcących przejść przez 

Zestawienie wybranych parametrów prędkości samochodów  
na ulicy Zgody II
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Źródło: opracowanie własne

Tabela 2

Zestawienie wybranych parametrów prędkości samochodów  
na ulicy Arkońskiej

Ulica Arkońska
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Tabela 3

W obu przypadkach niepokojący jest fakt, iż ponad 30% 
kierowców przekraczała dopuszczalną prędkość w analizo-
wanych miejscach, które znajdują się tuż przy Zespole Szkół 
Specjalnych nr 2 oraz Szkole Podstawowej nr 46 w Gdańsku. 
Prędkość maksymalna pojazdu na ulicy Zgody II wyniosła 
prawie 49 km/h, co stanowi przekroczenie dozwolonej pręd-
kości o blisko 19 km/h. Natomiast na ulicy Arkońskiej pręd-
kość maksymalna wyniosła blisko 46 km/h, co stanowi prze-
kroczenie dozwolonej prędkości o 16 km/h.

W przypadku pomiarów na ulicy Arkońskiej kwantyl 
85 ukształtował się na poziomie 30,4 km/h, co wskazuje na 
to, że 85% badanych pojazdów praktycznie nie przekracza-
ło dopuszczalnej prędkości. Natomiast w przypadku po-
miarów na ulicy Zgody II kwantyl 85 ukształtował się na 
poziomie 36,3 km/h. Wynika z tego, że 85% analizowa-
nych samochodów rozwija prędkość mniejszą niż około  
36 km/h, która stanowi przekroczenie dozwolonej pręd-
kość o ponad 5 km/h.

Gdy pojazd porusza się z prędkością 30 km/h, prawdo-
podobieństwo śmierci pieszego w momencie uderzenia wy-
nosi około 0,05, natomiast w momencie przekroczenia tej 
prędkości prawdopodobieństwo śmierci znacznie rośnie 
(rys. 7). Dla coraz to większych prędkości wynosi ono:

Rys. 7. Wykres wpływu prędkości uderzenia pojazdu w pieszego na prawdopodobieństwo 
jego śmierci
Źródło:  [5]



TransporT miejski i regionalny 06 2021

18

jezdnię po zmroku, ponieważ kierujący autem może nie za-
uważyć znajdujących się na przejściu osób. Dodatkowo brak 
wyraźnego oznakowania poziomego zmniejsza dostrzegal-
ność przejścia dla pieszych, a zły stan oznakowania pionowe-
go może doprowadzić do sytuacji, gdy kierujący nie zauważy, 
że zbliża się do przejścia dla pieszych. 

Na badanych przejściach, jak również na przejściach 
nieobjętych inspekcją, bardzo częstym problemem było 
parkowanie samochodów w obrębie przejścia. Takie sytu-
acje, powodują znaczne ograniczenie widoczności, tak dla 
kierowców, jak i pieszego (fot. 4 i 5). 

Dla wyżej opisanych mankamentów przejść dla pie-
szych zaproponowano m.in. następujące rekomendacje:

•	 należy zapewnić urządzenia dla osób niewidzących  
i niedowidzących;

•	 należy zastosować doświetlenie;
•	 należy wymalować oznakowanie poziome;
•	 należy wymienić oznakowanie pionowe;
•	 należy zastosować słupki, które uniemożliwią parko-

wanie samochodów na chodniku w bezpośrednim 
otoczeniu przejścia;

Fot. 1. Lokalizacja badanych przejść dla pieszych  (fotografie – zasoby własne autorek)

Mankamenty na przejściach dla pieszych

Mankament
Numer przejścia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Zły stan oznakowania poziomego       X X X X X   X

Zły stan oznakowania pionowego X X X X     X X X  

Brak urządzeń dla osób niewidzących 
i niedowidzących X X   X X X X X X X

Brak rampy X X                

Niepoprawne odwodnienie terenu X X X     X X      

Niedostateczne oświetlenie X X X X X   X X    

Niepotrzebne wgłębienie chodnika na szero-
kości przejścia X X                

Samochody parkujące w obrębie przejścia           X X X X X

Słup energetyczny ograniczający widoczność X                  

Zbyt wąski azyl     X              

Krzaki ograniczające widoczność       X            

Fot. 3. Zły stan oznakowania pio-
nowego (fotografia – zasoby 
własne autorek)

Tabela 4

Fot. 2. Zły stan oznakowania poziomego oraz brak urzą-
dzeń dla osób niewidzących i niedowidzących (fotografia 
– zasoby własne autorek)

Fot. 4. Samochody parkujące w obrębie przejścia dla pieszych, powodując ograniczenie  
widoczności (fotografie – zasoby własne autorek)

Fot. 5. Samochody parkujące w obrębie przejścia dla pieszych, powodując ograniczenie 
widoczności (fotografie – zasoby własne autorek)
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obniżenia prędkości pojazdów. Z obserwacji wynika, że zale-
cane jest wyznaczanie kolejnych przejść dla pieszych na tere-
nie Przymorza Małego, najlepiej wraz z urządzeniami wymu-
szającymi jazdę z mniejszą prędkością, takimi jak wyniesione 
przejścia dla pieszych oraz poduszki berlińskie zlokalizowane 
bezpośrednio przy przejściu dla pieszych.

Na rysunku 8 czerwonymi kwadratami zaznaczono pro-
pozycję lokalizacji nowych przejść dla pieszych w okolicach 
placówek oświatowych. Wybrano te miejsca, biorąc pod 
uwagę przemieszczanie się uczniów oraz rodziców z dzieć-
mi do szkoły lub przedszkola. Głównie odbywa się ono na 
ulicach Śląskiej i Lęborskiej oraz ulicach przyległych. 
Budowa nowych przejść jest zasadna również z racji dużego 
ruchu samochodowego na wymienionych drogach.

•	 należy zastosować rampę (fot. 6); 
•	 należy przesunąć słup w głąb chodnika (fot. 7);
•	 należy zapewnić prawidłowe odwodnienie terenu po-

przez zastosowanie ścieków przykrawężnikowych 
(fot. 8).

Diagnoza problemów i rekomendacje
Dzięki wykonanym badaniom oraz analizom można było 
zdiagnozować problemy negatywnie wpływające na po-
ziom bezpieczeństwa ruchu drogowego na analizowanym 
obszarze. Na ich podstawie zaproponowano rozwiązania, 
które należy wdrożyć, aby poprawić komfort i bezpieczeń-
stwo podróżowania na terenie Przymorza Małego. 

Przejścia dla pieszych
W strefach TEMPO 30 ogranicza się liczbę przejść dla pie-
szych. Zmniejszenie limitu prędkości do 30 km/h powinno 
umożliwić pieszym przejście na drugą stronę ulicy w dowol-
nym miejscu. Na podstawie ankiet, jak i wizji terenowej, za-
uważono, że na inwentaryzowanym terenie samochody jeż-
dżą zbyt szybko, w wyniku czego przechodzenie przez jezdnię 
w dowolnym miejscu zagraża bezpieczeństwu niechronionych 
użytkowników dróg. Z przeprowadzonych ankiet wynika, że 
uczniowie i rodzice widzą problem w braku wyznaczonych 
przejść dla pieszych. Ludzie czują się pewniej, przechodząc 
na przejściu, gdyż wiedzą, że kierowca ma tam obowiązek 
ustąpienia im pierwszeństwa. Błędem jest więc likwidowanie 
przejść dla pieszych w strefach TEMPO 30 bez zapewnienia 

Fot. 6.   
Brak rampy na przej-
ściu dla pieszych 
(fotografia – zasoby 
własne autorek)

Fot. 7.  
Słup energetycznych 
ograniczający widoczność 
(fotografia – zasoby 
własne autorek)

Fot. 8. 
Brak ścieków  
przykrawężnikowych w obrębie 
przejścia (fotografia – zasoby 
własne autorek)

Prędkość
W badaniach ankietowych wiele osób stwierdziło, że nie 
czuje się bezpiecznie podczas drogi do/ze szkoły. Jako po-
wód często podawano nadmierne przekraczanie dopusz-
czalnej prędkości przez kierowców. Zbyt szybka jazda może 
prowadzić do wypadków drogowych. Podczas wizji tere-
nowej również stwierdzono, iż pojazdy jeżdżą szybciej niż 
dopuszczalne 30 km/h. 

Z pewnością wpływa to negatywnie na komfort i bez-
pieczeństwo podróży. Dobrym pomysłem na rozwiązanie 
tego problemu mogą być fizyczne środki uspokojenia ru-
chu. Punktowe środki uspokojenia ruchu wymuszą na kie-
rowcach redukcję prędkości, przez co przechodzenie przez 
jezdnię przez pieszych w dowolnym miejscu będzie bez-
pieczniejsze, a wyznaczanie dodatkowych przejść dla pie-
szych nie będzie konieczne. Miejsca lokalizacji punktowych 
środków uspokojenia ruchu zostały wybrane na podstawie 
odpowiedzi w ankietach, mapy tras dotarcia uczniów do 
szkoły/przedszkola oraz wizji terenowej (rys. 9).

Drogi rowerowe
Na danym obszarze droga rowerowa zlokalizowana jest 
jedynie wzdłuż ulicy Chłopskiej. Nie występuje ona na na 
ulicy Piastowskiej, Kołobrzeskiej, Bora-Komorowskiego 
czy ulicy Droszyńskiego, które są jedynymi ulicami na 
analizowanym terenie, gdzie nie ma wprowadzonej stre-
fy ruchu uspokojonego. W strefach ruchu uspokojonego, 
z racji ograniczeń prędkości dla pojazdów samochodo-

Rys. 8. Proponowana lokalizacja nowych przejść dla pieszych w okolicach placówek oświatowych
Źródło: opracowanie własne
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Rys. 9. Proponowana lokalizacja środków uspokojenia ruchu
Źródło: opracowanie własne

wych, rezygnuje się z tworzenia infrastruktury liniowej 
dla ruchu rowerowego (ścieżek rowerowych) lub wydzie-
lonych pasów ruchu rowerowego. Dąży się natomiast do 
integracji ruchu rowerowego i samochodowego. Jest to 
oszczędne rozwiązanie, gdyż nie wydaje się pieniędzy na 
tworzenie osobnej infrastruktury dla ruchu jednośladów. 
Dodatkowo niskie prędkości osiągane przez kierowców 
powinny zapewnić bezpieczeństwo rowerzystów. Z ankiet 
wynika, iż niewiele dzieci uczęszcza na zajęcia rowerem. 
Wiele osób wskazuje, że dużym problemem w szybkim 
i bezpiecznym dotarciu do szkoły jest brak dróg rowero-
wych, a także zaznacza, że ich wprowadzenie zwiększy-
łoby komfort podróży na lekcje. Jako problem określono 
również nadmierną prędkość samochodów. Z odpowiedzi 
można wywnioskować, iż wielu rodziców nie pozwala 
swoim dzieciom dojeżdżać na zajęcia rowerem, gdyż uwa-
żają, że nie jest to bezpieczne rozwiązanie. Dzieci, chcąc 
dojechać do szkoły rowerem, zmuszone są do poruszania 
się po jezdni wraz z samochodami, gdzie pojazdy jadą 
szybciej, niż pozwalają na to przepisy. Nie sprzyja to kom-
fortowi, jak i bezpieczeństwu podróży. Pojazdy powinny 
poruszać się zgodnie z dozwoloną prędkością. Jest to 
szczególnie ważne zwłaszcza dla najmłodszych użytkow-
ników dróg, którzy nie czują się tak samo pewnie na dro-
dze jak dorośli. W ankietach rodzice sugerują, iż powinno 
lokalizować się drogi rowerowe również w strefach ru-
chu uspokojonego, zwłaszcza w bliskiej odległości szkoły. 
Dodatkowo na ulicy Bora-Komorowskiego, Piastowskiej 
oraz Kołobrzeskiej przez którą przechodzi wielu uczniów, 
brakuje drogi dla rowerów, a droga ta nie należy do strefy 
ruchu uspokojonego. Do dojeżdżania do szkoły rowerem 
nie zachęca również stan techniczny dróg i chodników. 
Ubytki w nawierzchni dróg, złe odwodnienie i powstające 

Rys. 10. Propozycja lokalizacji nowej drogi dla rowerów
Źródło: opracowanie własne

przez to kałuże zniechęcają do aktywnych form podróży 
na lekcje. Rozwiązaniem powyższych problemów może 
być wprowadzenie większej liczby dróg rowerowych, 
a w strefach ruchu uspokojonego lokalizowanie środków 
uspokojenia ruchu, ważna jest również poprawa stanu 
technicznego dróg i chodników. Ograniczenie prędkości 
kierowców pojazdów samochodowych powinno zwiększyć 
liczbę dzieci podróżujących do szkoły rowerem. Różowym 
kolorem na rysunku 10 zaznaczono propozycję lokalizacji 
nowych dróg dla rowerów.

Zamknięte osiedla
Na analizowanym obszarze zlokalizowane są trzy zamknię-
te osiedla – Oliwa Park, Nova Oliva oraz Nowa Lęborska. 
Osiedle Oliwa Park i Nova Oliva są osiedlami zamkniętymi 
dla osób z zewnątrz ze wszystkich stron. Natomiast osiedle 
Nowa Lęborska posiada ogólnodostępne wejścia od strony 
ulic Szczecińskiej i Lęborskiej, a zamknięte jest od strony 
ulicy Krynickiej (fot. 9). Dzieci udające się do placówki 
wraz z rodzicami lub uczniowie podróżujący do szkoły sa-
modzielnie pieszo muszą mieć zatem na uwadze, że istnieją 
obszary, przez które nie będą mogli przejść podczas podró-
ży na zajęcia. W ankietach przeprowadzonych w Szkole 
Podstawowej nr 46 jako problem utrudniający szybkie 
przybycie do szkoły wielokrotnie została wskazana odpo-
wiedź, że trzeba obchodzić zamknięte osiedle. Największy 
problem zdaje się stanowić osiedle Nowa Lęborska, po-
nieważ osoby, które chcą przez nie przejść, przybywając 
od strony ulicy Krynickiej, napotykają płot i są zmuszone 
obejść je naokoło, co z pewnością wydłuża czas dotarcia na 
miejsce. Dodatkowo, gdy uczeń wraca ze szkoły i wejdzie 
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na wspomniane osiedle od ulicy Szczecińskiej, to nie jest 
w stanie z niego wyjść na ulicę Krynicką, ponieważ od tej 
strony nie ma zapewnionej żadnej furtki w ogrodzeniu. Jest 
to kłopotliwe, gdyż intuicyjnie, gdy ktoś widzi, że jest moż-
liwość wejścia na dane osiedle, to oczekuje, że będzie mógł 
z niego swobodnie wyjść z każdej strony. Władze miasta 
powinny zapewnić możliwość wejścia na osiedle Nowa 
Lęborska od strony ulicy Krynickiej – wstawić furtkę w ist-
niejącym ogrodzeniu.

Wąskie chodniki
Na części ulicy Lęborskiej w ostatnich latach został wyko-
nany remont drogi i chodnika. Między innymi nałożona 
została nowa nawierzchnia oraz odnowiono ciągi piesze. 
Drogą tą podąża wielu uczniów i rodziców z dziećmi na 
zajęcia. Na ulicy Lęborskiej, na odcinku pomiędzy ulica-
mi Szczecińską i Krynicką, w kilku miejscach szerokość 
chodnika jest mniejsza niż 1 m. Prawidłowe wymiary 
ogranicza roślinność lub remonty pobliskich budynków 
(fot. 10). Po drugiej stronie ulicy zaparkowane są samocho-
dy. Dodatkowo na odcinku znajdującym się w bliskiej od-
ległości ulicy Krynickiej, gdzie nie został przeprowadzony 
remont, zarówno szerokość, jak i stan techniczny chodnika 
stwarza zagrożenie. Zbyt mała przestrzeń ciągu pieszego 
nie zapewnia bezpieczeństwa w drodze dzieci do szkoły. 
Jest zbyt wąsko np. dla dziecka idącego za rękę z mamą 
do przedszkola. Uczniowie lubią chodzić w grupach, a przy 
tak małej szerokości chodnika, część dzieci może zdecydo-
wać się na zejście z chodnika i chodzenie wzdłuż jezdni, 
po której poruszają się samochody. Jedynym rozwiązaniem 
problemu jest poszerzenie chodnika i poprawa jego stanu 
technicznego.

Strzałki kierunkowe przy sygnalizatorach
Na ulicy Kołobrzeskiej (w kierunku alei Grunwaldzkiej) 
przy skrzyżowaniu z ulicami Krynicką, Szczecińską 
i Słupską znajdują się sygnalizatory S-2, czyli sygnalizato-
ry z sygnałem dopuszczającym skręcanie w prawo. Takie 
same sygnalizatory zlokalizowane są również na ulicach 
Arkońskiej, Krynickiej i Słupskiej, przed skrzyżowaniem 
z ulicą Kołobrzeską. Zielona strzałka oznacza pozwolenie 
na wjazd za sygnalizator. Należy przy tym ustąpić pierw-
szeństwa wszystkim innym uczestnikom ruchu, a w szcze-
gólności pieszym. Trzeba także pamiętać o zatrzymaniu się 
przed sygnalizatorem [6]. W ankietach rodzice sugerowali 
likwidację zielonej strzałki umożliwiającej skręt w prawo 
na wymienionych wyżej skrzyżowaniach. Informowali, że 

sami byli świadkami, gdzie prawie doszło do najechania 
na pieszego i takie sytuacje występują często. Pojawiały 
się również odpowiedzi rodziców i uczniów wskazujące, 
że wolą oni przechodzić na drugą stronę drogi w innych 
miejscach niż na przejściach z zieloną strzałką, gdyż tam 
czują się bezpieczniej. Rozwiązaniem problemu może być 
zamiana sygnalizatorów typu S-2 na sygnalizator S-1, bez 
zielonej strzałki umożliwiającej skręcanie w prawo.

Zły stan techniczny dróg i chodników
Częstym problemem wymienianym w ankietach przez ro-
dziców dzieci z Przedszkola nr 49 „Miś” jest zły stan dróg 
i chodników. Na podstawie ankiet, jak i wizji terenowej za-
uważono, iż stan techniczny dróg i chodników w bliskim 
otoczeniu przedszkola jest w bardzo złym stanie (fot. 11 
i 12). Trudności napotykają szczególnie matki poruszające 
się z wózkiem podczas odprowadzania dzieci do przedszko-
la. Złe odwodnienie, kałuże, wystające płyty z ziemi, jak 
i samochody zajmujące dużą szerokość chodnika przeszka-
dzają w szybkim dotarciu do placówki. Dodatkowo łatwo 
na takich powierzchniach skręcić sobie nogę, a jazda na 
rowerze czy hulajnodze przez przedszkolaków jest prak-
tycznie niemożliwa. Barierka zlokalizowana naprzeciwko 
furtki prowadzącej do przedszkola, która ma chronić przed 
wtargnięciem na jezdnię, jest ustawiona w taki sposób, 
że zmusza do chodzenia po pasie zieleni. Ulice otaczające 
Przedszkole nr 49 „Miś” znajdują się w strefie zamieszkania.  

Fot. 9. Brak przejścia w stronę ulicy Krynickiej (fotografie – zasoby własne autorek) Fot. 10. Roślinność zabierająca przestrzeń chodnika oraz zły stan techniczny chodnika na 
ulicy Lęborskiej (fotografie – zasoby własne autorek)

Fot. 12. Zły stan techniczny chodnika (fotografie – zasoby własne autorek)

Fot. 11. Zły stan techniczny drogi i chodnika przy Przedszkolu nr 49 „Miś” (fotografie – zaso-
by własne autorek)



TransporT miejski i regionalny 06 2021

22

Oznacza to, że piesi mają na całej przestrzeni pierwszeń-
stwo, a parkować można tylko w wyznaczonych miejscach. 
Niestety, samochody z racji tego, iż miejsc postojowych jest 
niewiele, parkują często na chodnikach. Władze miasta po-
winny więc naprawić chodniki otaczające przedszkole, wy-
mienić oraz przesunąć barierki przed wejściem do przed-
szkola, uniemożliwić parkowanie na chodnikach pojazdom 
za pomocą barierek lub słupków. Dobrym pomysłem jest 
również wprowadzenie nadzoru policji/straży miejskiej nad 
poprawnością parkowania.

Parkingi przy szkołach
Przed Szkołą Podstawową nr 46 na ulicy Arkońskiej, na od-
cinku od ulicy Lęborskiej do Kołobrzeskiej, prowadzony jest 
ruch jednokierunkowy. Na ulicy tej wyznaczone są płatne 
miejsca postojowe, które powinny pomieścić około 12–15 
pojazdów. Za budynkiem szkoły znajduje się parking dla jej 
pracowników. Rodzice odwożący swoje dzieci samochodem 
na zajęcia mogą mieć problemy ze znalezieniem wolnego 
miejsca postojowego, gdyż jest ich niewiele. Pojazdy często 
parkowane są w miejscach niedozwolonych, np. bezpośred-
nio za przejściem dla pieszych (fot.13). Można się domyślić, 
iż opiekunowie dzieci nie chcą codziennie płacić za postój 
na płatnym parkingu, więc decydują się na pozostawianie 
samochodu w miejscu bezpłatnym, umożliwiającym szyb-
kie dotarcie do placówki.

Rozwiązaniem problemu będzie wyznaczenie dodatko-
wych miejsc parkingowych. Ważne jest również uświado-
mienie rodziców, że pieniądze pobierane za płatne strefy 
parkowania są przekazywane na naprawy/modyfikacje po-
bliskich terenów, którymi ich dzieci się udają do szkoły. 

Aktywne i samodzielne podróże do szkoły
Z ankiet wynika, iż większość dzieci z SP nr 46 i Przedszkola 
„Miś” podróżuje na zajęcia pieszo. W Zespole Szkół 
Specjalnych nr 2, ze względu na to, że uczęszczają tam 
osoby niepełnosprawne, dominuje transport zorganizowa-
ny. Większość uczniów nie korzysta z transportu publicz-
nego, gdyż mieszka w bliskiej odległości. Rejonizacja SP 
46 umożliwia uczniom dotarcie na lekcje bez korzystania 
z samochodu czy komunikacji miejskiej. Niestety aktywne 
formy podróży do szkoły lub przedszkola, takie jak podróż 
rowerem, deskorolką lub hulajnogą, występują stosunko-
wo rzadko. Ważne jest promowanie aktywnych sposobów 
dotarcia do placówek oświatowych. Wysiłek fizyczny po-
zytywnie wpływa na zdrowie najmłodszych, a podróże, czy 
to samodzielne, czy z rodzicem (gdy dziecko ma mniej niż 
7 lat), uczą odpowiedzialności. Zgodnie z systemem cer-
tyfikacji szkół podstawowych, który jest przeprowadzany 
w Gdańsku, placówki oświatowe powinny edukować dzieci 
na temat bezpiecznych sposobów dotarcia do szkoły. 

Podsumowanie
Dokonane badania pokazały, że bardzo ważne jest bada-
nie dzielnic pod względem bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego. Dzięki wykonanym analizom zdiagnozowano pro-
blemy negatywnie wpływające na poziom bezpieczeństwa 
ruchu drogowego na analizowanym obszarze, co umożli-
wiło opracowanie koncepcji, które poprawią komfort po-
dróży wszystkim użytkownikom dróg. Warto zaznaczyć, 
że wyżej opisane problemy charakteryzuje powszechność 
występowania. Zaproponowane rozwiązania mogą zostać 
wdrożone zarówno na obszarze Przymorza Małego, jak i na 
terenie innych dzielnic Gdańska, a także w różnych mia-
stach w Polsce. Wspólnym celem wprowadzonych zmian 
jest przede wszystkim zwiększenie komfortu oraz bezpie-
czeństwa dzieci oraz ich rodziców, podróżujących do szkoły 
lub przedszkola. Większe poczucie bezpieczeństwa będzie 
zachęcało uczniów do samodzielnych pieszych podróży do 
szkoły czy też podróżowanie do niej takimi środkami trans-
portu jak rower, czy hulajnoga. 
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Fot. 13. Parkowanie pojazdów a) na ulicy Arkońskiej; b) na ulicy Zgody II (fotografie – zasoby 
własne Autorek)

Przy Zespole Szkół Specjalnych nr 2 na ulicy Zgody II 
również prowadzony jest ruch jednokierunkowy. Na ulicy 
tej nie ma płatnych miejsc postojowych, nie występują rów-
nież znaki B-35 oraz B-36 zakazujące zatrzymywania lub 
postoju. Przed budynkiem szkoły zlokalizowany jest par-
king, przeznaczony głównie dla pracowników placówki. 
Najbliższe dwa ogólnodostępne parkingi znajdują się w od-
ległości około 50 m od placówki. Ankiety wykazały, iż część 
rodziców uczniów ZSS nr 2 ma problem ze znalezieniem 
wolnego miejsca postojowego. Podczas wizji terenowej za-
obserwowano, iż kierowcy decydują się na pozostawianie 
pojazdów na chodnikach, zabierając pieszym przestrzeń do 
swobodnego poruszania się (fot. 13). Istnieje też możliwość 
zatrzymywania się bardzo blisko przejścia dla pieszych, 
ograniczając na nim widoczność. Choć ulica jest jednokie-
runkowa to dziecko, nie mając zapewnionej odpowiedniej 
widoczności przy spoglądaniu w prawo, może nie zauważyć 
na przykład nadjeżdżającego rowerzysty. Dyrektor szkoły 
podkreślał, iż parkingi stanowią duży problem, gdyż we-
dług niego miejsc postojowych jest stanowczo za mało.
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Streszczenie: Systemy kolei aglomeracyjnych odgrywają istotną rolę 
w kształtowaniu systemów transportowych miast i regionów. Stanowią 
duże wzmocnienie oferty przewozowej, a wykorzystywane środ-
ki transportu kolejowego, z racji swoich parametrów technicznych, 
umożliwiają przewóz większej liczby pasażerów niż standardowa ko-
munikacja miejska. W artykule scharakteryzowano obecnie funkcjo-
nujące systemy według trzech przyjętych grup województw: Polska 
Południowa – województwa: dolnośląskie, małopolskie, śląskie; Polska 
Centralna – województwa: łódzkie, mazowieckie, wielkopolskie; 
Polska Północna – województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie. 
W końcowej części artykułu przedstawiono przykłady dwóch plano-
wanych systemów znajdujących się na etapie realizacji lub działających 
jeszcze w niepełnym przewidzianym zakresie. 
Słowa kluczowe: transport kolejowy, kolejowy transport zbiorowy,  
koleje aglomeracyjne.

Systemy kolei aglomeracyjnych w Polsce1

Wprowadzenie
Dynamiczny rozwój miast, a co za tym idzie rosnące za-
tłoczenie obszarów śródmiejskich, skutkuje zjawiskiem 
określanym mianem suburbanizacji. Proces ten polega na 
powstawaniu nowych osiedli mieszkaniowych na obsza-
rach peryferyjnych oraz poza granicami miast. Z czasem 
zostają one stopniowo wchłonięte przez główną tkankę 
urbanistyczną. W efekcie postępującej w ten sposób eks-
pansji przestrzennej, a także migracji ludności do mniej-
szych miast lub wsi oddalonych kilka bądź kilkanaście 
kilometrów od danej jednostki terytorialnej, następuje 
naturalny wzrost potrzeb mieszkańców w zakresie ich 
mobilności. Wynika on z rosnącej odległości dzielącej 
miejsce zamieszkania z miejscem nauki, wykonywanej 
pracy zawodowej czy też większymi obiektami handlowo-
-usługowymi.

Problematyka ta szczególnie widoczna jest w przypadku 
miast wojewódzkich oraz tych ośrodków, które są dopiero 
na etapie dążeń do pełnienia kluczowej roli społeczno-go-
spodarczej w regionie i kraju. Intensywny rozwój motory-
zacji indywidualnej społeczeństwa w połączeniu z niewy-
starczającą ofertą ze strony publicznego transportu 
zbiorowego na obszarach aglomeracyjnych lub w relacjach 
z miastami-sypialniami, powoduje nadmierny napływ, a za-
razem odpływ pojazdów w czasie szczytów komunikacyj-
nych, tworząc wraz z ruchem ściśle wewnątrzmiejskim nie-
pożądany problem kongestii. 

Dlatego, mając na uwadze potrzebę zrównoważonego 
rozwoju mobilności  w obszarach funkcjonalnych i ich oto-

1 ©Transport Miejski i Regionalny, 2021.

czeniu, a także ekologiczny aspekt ograniczania negatyw-
nego oddziaływania na środowisko pochodzącego z trans-
portu samochodowego, jednostki samorządu terytorialnego 
podejmują działania z zakresu polityki transportowej z wy-
korzystaniem szynowego środka transportu o dużym po-
tencjale przewozowym, jakim jest kolej. W tym celu two-
rzą, planują stworzyć lub rozwijają przedstawione w pracy 
systemy kolei aglomeracyjnych, uzupełniając tym sposo-
bem ofertę połączeń regionalnych  i międzywojewódzkich, 
tak aby wraz z komunikacją miejską były realnym substy-
tutem dla samochodu w codziennych dojazdach do pracy, 
szkół, urzędów itd.

Tabela 1 zawiera zbiorcze zestawienie istniejących syste-
mów kolei aglomeracyjnych w podziale na województwa.

Zestawienie istniejących systemów kolei aglomeracyjnych
Województwo Nazwa systemu

Polska południowa

dolnośląskie Wrocławska Kolej Aglomeracyjna

małopolskie Szybka Kolej Aglomeracyjna,
Podhalańska Kolej Regionalna

śląskie Szybka Kolej Regionalna

Polska centralna

łódzkie Łódzka Kolej Aglomeracyjna

mazowieckie Szybka Kolej Miejska,
Warszawska Kolej Dojazdowa

wielkopolskie Poznańska Kolej Metropolitalna

Polska północna

pomorskie Pomorska Kolej Metropolitalna

kujawsko-pomorskie Kolej BiT City

Źródło: opracowanie własne

Tabela 1

W dalszej części artykułu scharakteryzowano obecnie 
funkcjonujące systemy według trzech przyjętych grup wo-
jewództw:

•	 Polska południowa – województwa: dolnośląskie, 
małopolskie, śląskie;

•	 Polska centralna – województwa: łódzkie, mazowiec-
kie, wielkopolskie;

•	 Polska północna – województwa: kujawsko-pomor-
skie, pomorskie, zachodniopomorskie.

 
W ostatniej części artykułu przedstawiono Podkarpacką 

Kolej Aglomeracyjną oraz Szczecińską Kolej Metropolitalną 
jako przykłady planowanych systemów znajdujących się na 
etapie realizacji.



TransporT miejski i regionalny 06 2021

24

Charakterystyka istniejących systemów kolei  
aglomeracyjnych Polski południowej 

Wrocławska Kolej Aglomeracyjna 
Wrocławska Kolej Aglomeracyjna jest nieoficjalnie funkcjo-
nującą siecią połączeń w obszarze aglomeracji wrocławskiej. 
Charakteryzuje się stosunkowo dużą gęstością występują-
cych w tym regionie linii kolejowych. Obecnie nie posiada 
jeszcze szyldu, ani formalnej struktury organizacyjnej, jed-
nak jest rozwijana poprzez inwestycje infrastrukturalne na 
wybranych odcinkach oraz przez zwiększanie liczby kursu-
jących pociągów. Operatorami są Koleje Dolnośląskie oraz 
Dolnośląski Zakład POLREGIO. Aglomeracja wrocławska 
podzielona jest na 2 obszary, które stanowią strefy honoro-
wania biletów zintegrowanych2:

•	 Duża Aglomeracja Wrocławska (obszar ograniczony 
stacjami: Strzelin, Jaworzyna Śląska, Wołów, Żmi-
gród, Oleśnica, Oleśnica Rataje, Jelcz Laskowice, 
Oława, Malczyce, Trzebnica) – w niej honorowany 
jest miesięczny wrocławski bilet zintegrowany PTA 
na pociąg (POLREGIO i Kolei Dolnośląskich), tram-
waj i autobus;

•	 Mała Aglomeracja Wrocławska (w granicach miasta 
Wrocławia) – w tej strefie wybrane bilety na wro-
cławską komunikację miejską są jednocześnie uzna-
wane w pociągach Kolei Dolnośląskich. Obszar ten 
ilustruje rysunek 1.

Rys. 1. Schemat Małej Aglomeracji Wrocławskiej
Źródło: https://kolejedolnoslaskie.pl/oferty-taryfowe/bilety-w-aglomeracji-wroclawskiej (5.05.2021 r.)

W 2020 roku podjęto rozmowy pomiędzy władzami 
województwa i miasta Wrocławia w celu uruchomienia 
Wrocławskiej Kolei Metropolitalnej. Miała wówczas zostać 
opracowana przez samorząd województwa dolnośląskiego 
pełna koncepcja funkcjonowania tego systemu wraz ze 
wskazaniem, jakie inwestycje infrastrukturalne miałyby zo-
stać podjęte. Zgłoszono również projekty do realizacji w ra-
mach rządowego programu Kolej Plus3. 

2 https://kolejedolnoslaskie.pl/oferty-taryfowe/bilety-w-aglomeracji-wroclawskiej/ 
(dostęp: 5.05.2021)

3 https://wroclife.pl/nasze-miasto/wroclawska-kolej-metropolitalna-koncepcja/ (do-
stęp: 6.05.2021)

Szybka Kolej Aglomeracyjna w Aglomeracji Krakow
skiej (SKA) 
Szybka Kolej Aglomeracyjna w Aglomeracji Krakowskiej 
(SKA) jest systemem połączeń kolejowych działających 
w środkowej i północnej części województwa małopolskie-
go, łączącym Kraków z jego aglomeracją oraz kilkoma 
wybranymi miastami województwa. Operatorem SKA są 
Koleje Małopolskie. Obecnie funkcjonująca sieć złożona 
jest z 3 linii:

•	 SKA1: Kraków Lotnisko–Kraków Główny–Wielicz-
ka Rynek Kopalnia;

•	 SKA2: Sędziszów–Kraków Główny (planowane prze-
dłużenie do Skawiny);

•	 SKA3: Tarnów–Kraków Główny (planowane prze-
dłużenie do Trzebini).

Rysunek 2 prezentuje docelowy kształt układu połączeń.

Rys. 2. Schemat docelowej sieci Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w Aglomeracji Krakowskiej
Źródło: https://www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/transport/szybka-kolej-aglomeracyjna-ska (6.05.2021 r.)

W ramach swojej działalności Koleje Małopolskie orga-
nizują również Autobusowe Linie Dowozowe do miejsco-
wości zlokalizowanych w okolicach Wieliczki. Ich obsługa 
jest zlecana prywatnej firmie przewozowej w celu zapew-
nienia transportu podróżnych do początkowej stacji linii 
SKA1 w centrum Wieliczki4.

Podhalańska Kolej Regionalna 
Podhalańska Kolej Regionalna to oferta połączeń, która po-
wstała w wyniku współpracy samorządu województwa ma-
łopolskiego i pozostałych samorządów lokalnych ze spółką 
POLREGIO. W ramach inicjatywy uruchomiono 16 par 
kursów dziennie na trasie z Nowego Targu do Zakopanego, 
obsługując miejscowości z rejonu Podhala. Podróżni mają 
do dyspozycji 2 specjalne taryfy biletowe5:

•	 Taryfę Górską – oferta dotycząca połączeń kolejo-
wych dedykowana głównie dla mieszkańców Beskidu: 

4 https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/koleje-malopolskie-wybraly-
przewoznika-dla-linii-dowozowych-64514.html (dostęp: 6.05.2021)

5 https://polregio.pl/pl/oferty-i-promocje/oferty-regionalne/podhalanska-kolej-re-
gionalna/ (dostęp: 6.05.2021)
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Sądeckiego, Małego, Makowskiego, Śląskiego, Ży-
wieckiego oraz Podhala;

•	 Taryfę Podhalańską – oferta biletu zintegrowanego 
łączącego możliwość skorzystania z połączenia kole-
jowego oraz komunikacji miejskiej w Nowym Targu 
i/lub Zakopanem.

Szybka Kolej Regionalna w województwie śląskim
Szybka Kolej Regionalna działająca od 2008 roku w wo-
jewództwie śląskim, jest systemem kolei aglomeracyjnej 
obsługiwanym przez Koleje Śląskie. Składa się z jednej linii 
łączącej obecnie Tychy z Katowicami. Jej trasa liczy około 
26 km. 

Charakterystyka istniejących systemów kolei aglomeracyjnych 
Polski centralnej

Łódzka Kolej Aglomeracyjna (ŁKA) 
Łódzka Kolej Aglomeracyjna (ŁKA) to sieć połączeń 
obejmujących trasy aglomeracyjne województwa łódz-
kiego. Operatorem linii jest spółka o tej samej nazwie. 
Zaplecze techniczne zlokalizowane jest na terenie stacji 

Łódź Widzew. Siatka połączeń obejmuje następujące re-
lacje6:

•	 Łódź–Kutno,
•	 Łódź–Łowicz,
•	 Łódź–Sieradz–Ostrów Wielkopolski,
•	 Łódź–Skierniewice–Warszawa (ŁKA Sprinter – połą cze-

nie poza aglomeracyjne),
•	 Łódź–Zgierz,
•	 Kutno–Łowicz–Skierniewice,
•	 Łódź–Tomaszów Mazowiecki–Drzewica,
•	 Łódź–Piotrków Trybunalski–Radomsko,
•	 Łódź–Zgierz (przez Łódź Olechów).

Rysunek 3 ilustruje schemat sieci ŁKA.

Szybka Kolej Miejska w Warszawie (SKM Warszawa) 
SKM Warszawa jest systemem naziemnej kolei miejskiej, 
której zadaniem jest komunikowanie centrum stolicy z jej 
przedmieściami. SKM uzupełnia sieć metra, klasyczną 
komunikację miejską, Warszawską Kolej Dojazdową oraz 

6 https://lka.lodzkie.pl/Rozklady-jazdy/ (dostęp: 6.05.2021)

Rys. 3. Schemat sieci Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej
Źródło: https://lka.lodzkie.pl/Rozklady-jazdy/ (6.05.2021 r.)
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Rys. 4. Schemat sieci SKM 
Warszawa
Źródło: https://www.skm.warsza-
wa.pl/strefa-pasazera/mapy/ 
(7.05.2021 r.)

wojewódzkie połączenia regionalne Kolei Mazowieckich. 
Operatorem wszystkich 4 linii jest spółka o analogicznej 
nazwie, a ich układ wygląda następująco7:

•	 S1: Pruszków–Otwock,
•	 S2: Warszawa Lotnisko Chopina–Sulejówek Miłosna,
•	 S3: Warszawa Zachodnia–Legionowo Piaski / Wieli-

szew / Radzymin,
•	 S9: Warszawa Zachodnia–Legionowo / Legionowo 

Piaski / Wieliszew.

Rysunek 4 przedstawia schemat sieci SKM.

Warszawska Kolej Dojazdowa (WKD) 
Warszawska Kolej Dojazdowa (WKD) jest trzecim 
systemem kolei miejskiej obok metra i SKM na tere-
nie aglomeracji warszawskiej, obsługującym jej połu-

7 https://www.skm.warszawa.pl/category/rozklad-jazdy-i-schematy-tras/ (dostęp: 
7.05.2021)

dniowo-zachodni pas osadniczy w kierunku Grodziska 
Mazowieckiego, w którym znajduje się siedziba i zaple-
cze techniczne operatora. Drugie zaplecze – infrastruktu-
ralne, zlokalizowane jest w sąsiedztwie stacji Komorów. 
Cała WKD zasadniczo stanowi jedną główną trasę łą-
czącą śródmieście Warszawy ze wspomnianym wcześniej 
Grodziskiem Mazowieckim, za wyjątkiem krótkiej odno-
gi do Milanówka i odcinka technicznego do Pruszkowa, 
łączącego system z resztą krajowej sieci kolejowej. Składa 
się z 4 stacji i 24 przystanków. Opisany układ przybliżono 
na rysunku 58.

Pewną ciekawostkę stanowi fakt, że do maja 2016 roku 
sieć trakcyjna WKD była zasilana prądem stałym o napię-
ciu typowym dla systemów tramwajowych, czyli 600 V. 
Obecnie stosowane jest zasilanie prądem stałym o napięciu 
wynoszącym 3000 V9.

8 https://www.wkd.com.pl/o-wkd/charakterystyka-linii.html (dostęp: 7.05.2021)
9 Ibidem.

Rys. 5. Schemat sieci WKD
Źródło: https://www.mazovia.pl/
transport-publiczny/transport-ko-
lejowy/przewozy-reionalne/ 
(7.05.2021 r.)
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Poznańska Kolej Metropolitalna (PKM) 
Poznańska Kolej Metropolitalna (PKM) to funkcjonują-
ca od maja 2018 roku sieć połączeń obsługujących aglo-
merację poznańską, współfinansowana przez samorząd  
województwa wielkopolskiego, miasto Poznań, powiat po-
znański oraz pozostałe jednostki znajdujące się w zasięgu 
połączeń. Operatorem PKM są Koleje Wielkopolskie na  
5 liniach10:

•	 PKM1: Kościan–Poznań Główny–Gniezno,
•	 PKM2: Nowy Tomyśl–Poznań Główny–Września,
•	 PKM3: Grodzisk Wielkopolski–Poznań Główny–

Wągrowiec,
•	 PKM4: Jarocin–Poznań Główny (planowane prze-

dłużenie do Wronek),
•	 PKM5: Rogoźno Wielkopolskie–Poznań Główny.

Na rysunku 6 przedstawiono ogólny wygląd sieci PKM, 
natomiast na rysunku 7 zilustrowano jej układ w obrębie 
samego Poznania.

10 http://pkm.metropoliapoznan.pl/#/ (dostęp: 7.05.2021)

Charakterystyka istniejących systemów  
kolei aglomeracyjnych Polski północnej

BiT City
BiT City jest projektem wdrożonym przez samorządy wo-
jewództwa kujawsko-pomorskiego, Bydgoszczy i Torunia. 
Jego celem jest zwiększanie dostępności komunikacyjnej 
aglomeracji bydgosko-toruńskiej. Oprócz inwestycji infra-
strukturalnych, m.in. tramwajowych i kolejowych, zaku-
piono także 5 elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) 
oraz wprowadzono aglomeracyjny bilet zintegrowany 
umożliwiający przejazd pociągami operatora POLREGIO 
w relacji Bydgoszcz–Toruń, na której opiera się kolej BiT 
City oraz korzystanie z komunikacji miejskiej w obu tych 
miastach11.

Pomorska Kolej Metropolitalna 
Pomorska Kolej Metropolitalna to system kolei regional-
nej obejmujący obszar aglomeracji trójmiejskiej oraz powiat 
kościerski i kartuski. W ramach tego projektu istnieje spół-
ka akcyjna o tej samej nazwie, której celem była budowa, 
a obecnie pełnienie roli zarządcy nad następującymi liniami:

•	 linia kolejowa nr 248 Gdańsk Wrzeszcz – Gdańsk 
Osowa,

•	 linia kolejowa nr 253 Gdańsk Osowa – Gdańsk Rę-
biechowo.

Operatorami połączeń w ramach projektu Pomorskiej 
Kolei Metropolitalnej są spółki PKP Szybka Kolej Miejska 
oraz POLREGIO. Wykonują one przewozy na 4 liniach12:

•	 Kościerzyna–Gdańsk Osowa–Gdynia Główna,
•	 Kościerzyna–Gdańsk Wrzeszcz–Gdynia Główna,
•	 Gdańsk Główny–Kartuzy,
•	 Gdańsk Wrzeszcz–Gdańsk Port Lotniczy–Gdynia 

Główna.

Wymienione trasy prezentuje rysunek 8.

11 https://polregio.pl/pl/oferty-i-promocje/oferty-regionalne/aglomeracyjny-bilet-
-bit-city/ (dostęp: 7.05.2021)

12 https://www.pkm-sa.pl/projekty/o-projekcie/ (dostęp: 7.05.2021)

Rys. 6. Schemat sieci Poznańskiej Kolei Metropolitalnej
Źródło: http://pkm.metropoliapoznan.pl/#/ (7.05.2021 r.)

Rys. 7. Schemat sieci Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na tle Poznania
Źródło: http://pkm.metropoliapoznan.pl/#/ (7.05.2021 r.)

Rys. 8. Schemat sieci Pomorskiej Kolei Metropolitalnej
Źródło: https://www.pkm-sa.pl/dla-pasazera/ (7.05.2021 r.)
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Charakterystyka systemów kolei aglomeracyjnych
znajdujących się w sferze planów i koncepcji

Podkarpacka Kolej Aglomeracyjna
Jest to częściowo uruchomiony projekt, będący wciąż na 
etapie realizacji. Jego celem jest zwiększenie dostępności 
kolejowej Rzeszowa względem miast  i miejscowości ota-
czających w układzie krzyżowym (osie Dębica – Przeworsk  
i Kolbuszowa – Strzyżów) wraz z utworzeniem nowej trasy 
prowadzącej do Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka. Koszt 
całego przedsięwzięcia wyniesie ponad 700 mln zł. Składa 
się z 2 projektów dofinansowywanych ze środków UE:

•	 „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej: Zakup 
taboru wraz z budową zaplecza technicznego” – w ra-
mach projektu województwo zakupiło 2 spalinowe 
oraz 8 elektrycznych zespołów trakcyjnych. W trak-
cie realizacji jest projektowanie, a następnie budowa 
od podstaw nowego zaplecza technicznego (hala 
technologiczna do przeglądów i napraw wraz z myj-
nią), a także przebudowa układu torowego na terenie 
stacji Rzeszów-Staroniwa13;

•	 „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: 
Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infra-
struktury przystankowej” – w ramach tego zadania 
PKP PLK SA podpisało umowę z wykonawcą obej-
mującą14:

 – budowę nowego odcinka linii kolejowej do lotni-
ska łączącego się z linią kolejową nr 71 w miejsco-
wości Zaczernie;

 – budowę stacji Trzciana i Port Lotniczy;
 – budowę przystanków: Rzeszów Północny, Rzeszów 

Dworzysko, Rzeszów Wschodni, Rzeszów Galeria, 
Rzeszów Osiedle Dąbrowskiego, Sędziszów 
Małopolski Wschód, Kolbuszowa Górna, Widełka, 
Głogów Małopolski Osiedle Niwa, Park Techno-
logiczny, Zaczernie, Boguchwała, Lutoryż, Glinik 
Charzewski, Żarnowa;

 – budowę 4 mijanek: Widełka, Zaczernie, Lutoryż, 
Glinik Charzewski;

 – budowę 4 przejazdów kolejowo-drogowych.

Operatorem PKA jest Podkarpacki Zakład POLREGIO, 
będący jednocześnie operatorem wojewódzkich połączeń 
regionalnych. Wartość zawartej ze spółką umowy na lata 
2021–2025, obejmującej zarówno przewozy w ramach 
PKA, jak  i regionalne wynosi ok. 466 mln zł. Połączenia są 
uruchamiane etapami według następującej kolejności15:

•	 etap I – wdrożony od 1.01.2021 r.:
 – Rzeszów–Przeworsk (linia kolejowa nr 91),
 – Rzeszów–Dębica (linia kolejowa nr 91),

13 https://www.podkarpackie.pl/index.php/107-aktualnosci/8228-podkarpacka-
kolej-aglomeracyjna-nie-zwalnia-tempa (dostęp: 7.05.2021)

14 https://podkarpackie.pl/index.php/107-aktualnosci/7963-jest-umowa-na-
budowe-linii-kolejowej-do-jasionki (dostęp: 7.05.2021.)

15 Konopka M., PKA staje się faktem, [w:] „Podkarpacki Przegląd Samorządowy”, 
nr 3/2020 (146), Rzeszów 2020, s. 6–7.

 – Rzeszów–Strzyżów (linia kolejowa nr 106) – połą-
czenie uruchomiono w ograniczonym zakresie z uwa-
gi na brak jeszcze nie wybudowanych mijanek;

•	 etap II – planowany na koniec 2021 r.:
 – Rzeszów–Kolbuszowa (linia kolejowa nr 71) – 

uruchomienie połączenia uwarunkowane jest za-
kończeniem elektryfikacji linii;

•	 etap III – planowany w 2023 r.:
 – Rzeszów–Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka – uru-

chomienie połączenia nastąpi po wybudowaniu 
nowej trasy będącej odnogą linii kolejowej nr 71.

Na rysunku 9 zilustrowano obszar działania PKA.

Rys. 9. Mapa obszaru działania Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej
Źródło: [4]

Szczecińska Kolej Metropolitalna
Jest to projekt w fazie realizacji zakładający utworzenie ko-
lei metropolitalnej na terenie miast i gmin należących do 
Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Jego celem jest 
utworzenie na terenie SOM głównej osi transportowej, wy-
korzystując istniejące odcinki linii kolejowych16:

•	 linia kolejowa nr 351 Stargard–Szczecin,
•	 linia kolejowa nr 273 Gryfino–Szczecin,
•	 linia kolejowa nr 401 Szczecin–Goleniów z odnogą 

przez linie nr 402 i 434 do Portu Lotniczego Szcze-
cin-Goleniów,

•	 linia kolejowa nr 406 Szczecin–Police (dobudowa 
drugiego toru na odcinku Szczecin Główny–Szczecin 
Turzyn).

Realizacja projektu odbywa się na podstawie Umowy 
Partnerstwa pomiędzy Stowarzyszeniem Szczecińskiego 
Obszaru Metropolitalnego, Województwem Zachodnio-
pomorskim, PKP PLK, Szczecinem, Stargardem oraz 
gminami: Goleniów, Gryfino, Kobylanka, Police i Star-
gard. W ramach całości zadania planowana jest przebu-
dowa i modernizacja około 24 km linii kolejowych wraz 
z budową węzłów oraz parkingów „Park and Ride” i „Bike 
and Ride”. Projekt obejmie w sumie 40 przystanków. 

16 http://skm.szczecin.pl/index.php/o-projekcjie/o-projekcie (dostęp: 8.05.2021)


