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Oddaję w Państwa ręce Raport stanowiący analizę stanu
obecnego i zarys perspektyw rozwoju dla polskiego
transportu kolejowego w trzeciej dekadzie XXI w.
Europejski Rok Kolei to doskonała okazja na szczery rachunek
sumienia ostatnich 30 lat, wypunktowanie bolączek i
zaniedbań które zahamowały w Polsce znaczenie tej gałęzi
transportu. Ale to przede wszystkim świetny moment aby
dostrzec, że trwający renesans kolei w Europie to dla naszego
kraju doskonała okazja do rozwoju i awansu gospodarczego.
Stawiam tezę, że mamy niepowtarzalną szansę na
modernizację kraju wokół mądrych i przemyślanych
inwestycji w infrastrukturę transportową. Kolej jako
bezpieczny, proekologiczny i najbardziej zrównoważony
środek transportu może odegrać w tym procesie kluczową
rolę.
Mam nadzieję, że Raport będzie wstępem do szerokiej
publicznej debaty na temat wyzwań oraz szans przed jakimi
znalazła się polska kolej.
Zapraszam do lektury i życzę Państwu wielu refleksji!

Mateusz Gilewski
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I. WSTĘP
Trwa
prawdziwy
europejski
renesans kolei,
która najlepsze
lata ma
dopiero przed
sobą.

Nie będzie przesadą stwierdzenie, że branża
kolejowa przeżywa swoją kolejną młodość.
Trwa prawdziwy europejski renesans kolei,
która najlepsze lata ma dopiero przed sobą.
Wprawdzie
pandemia
COVID-19,
wprowadzone obostrzenia i w konsekwencji
ograniczona
możliwość
swobodnego
przemieszczania się wywołały trzęsienie ziemi
w kolejowych przewozach pasażerskich we
wszystkich państwa unijnych, na branżę czeka
bardzo pozytywna przyszłość. Unia Europejska,
w ramach strategii dekarbonizacji, prowadzi
intensywną
politykę
polegającą
na
promowaniu ekologicznych i niskoemisyjnych
środków transportu. Za tymi działaniami idą
realne
środki.
Wsparcie
finansowe
przeznaczane na inwestycje infrastrukturalne,
a także kompleksową wymianę taboru
kolejowego mają w niedalekiej przyszłości
szansę uczynić z kolei środek transportu
pierwszego wyboru.

Polska może zostać jednym z głównych beneficjentów nowego
transportowego paradygmatu w Europie. Stawiamy tezę, że Polska w trzeciej
dekadzie XXI w. stoi przed dziejową szansą modernizacji nie tylko całego
systemu transportowego – wszak za inwestycjami kolejowymi pójdzie rozwój
całej gałęzi intermodalnej, co nie pozostanie także bez wpływu na polepszenie
jakości przewozów drogowych, wzrost znaczenia transportu morskiego
(bałtyckie porty) oraz lotniczego (w szczególności po wybudowaniu
Centralnego Portu Komunikacyjnego). Polska ma niespotykaną okazję oraz
wszystkie niezbędne warunki do zbudowania trwałej gospodarczej przewagi
konkurencyjnej opartej na spójnej sieci komunikacyjnej. Mamy szansę i
potencjał aby zostać znaczącym hubem logistycznym na naszym
kontynencie.
Po traumatycznych latach 90. i trudnej pierwszej dekadzie obecnego stulecia,
po okresie zmarginalizowania i pozostawania w cieniu transportu drogowego,
kolej w Polsce wraca do gry. Warunkiem koniecznym sukcesu jest jednak
mądra polityka transportowa państwa (na szczeblu centralnym i
samorządowym), która musi przełożyć się na optymalne wykorzystanie
dostępnych zasobów w celu sprawnego i efektywnego przeprowadzenia
inwestycji infrastrukturalnych, taborowych, organizacyjnych. Musimy podążać
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za megatrendami, dostosowywać swoje działania do bieżących wydarzeń
geopolitycznych oraz śledzić i wdrażać innowacje i zmiany technologiczne. Na
horyzoncie czai się sporo wyzwań i problemów, ale przy odpowiedniej i
przemyślanej strategii możemy to zdecydowanie obrócić na naszą korzyść.
Rekomendacje przedstawione na końcu niniejszego raportu pełnią funkcję
drogowskazu dla wszystkich interesariuszy polskiej branży kolejowej.

II. POLSKA KOLEJ W TRZECIEJ DEKADZIE XXI WIEKU.
SPUŚCIZNA PRL I KRÓTKA HISTORIA OSTATNICH 30 LAT
Okres po 1989 r. to w Polsce czas wielkiej transformacji ustrojowej oraz
gospodarczej pogodni za najbogatszymi państwami Zachodu. Ostatnie 30 lat
to moment wielu przemian i momentów dziejowych (ukoronowanych m.in.
przystąpieniem Polski do Paktu Północnoatlantyckiego czy wstąpieniem do
Unii Europejskiej), w trakcie których dokonano wielu reform gospodarczych
obejmujących poszczególne sektory przemysłu czy rolnictwo. Zmiany
odcisnęły również swoje zauważalne piętno na całym systemie transportowym
państwa, w znacznym stopniu zmieniając także obraz i charakter polskiej kolei.
Wiele decyzji podjętych w latach 90. oraz w pierwszej dekadzie bieżącego
stulecia zdeterminowało obecną sytuację w jakiej znajduje się transport
kolejowy.
Transformacja roku 1989 była bardzo trudna dla polskiej kolei. W okresie PRL
kolej odgrywała kluczowe znaczenie w krajowym systemie transportowym.
Służyła do realizacji masowych przewozów towarowych oraz pasażerskich. W
1984 r. została uruchomiona jedna z najważniejszych linii kolejowych w kraju –
Centralna Magistrala Kolejowa (linia kolejowa nr 4), umożliwiająca ruch
pociągów ekspresowych po raz pierwszy w Polsce z prędkością 140 km/h, którą
już w 1988 r. zwiększono do 160 km/h1 . W tym miejscu warto jednak rozwiać
pokutujący powszechnie mit, jakoby okres PRL to „złoty wiek” branży kolejowej
w Polsce, który gwałtownie przerwała zmiana systemu politycznogospodarczego. Przekonująco pokazuje to w swojej książce Karol Trammer 2,
opisując nieefektywne mechanizmy gospodarowania państwowym mieniem
kolejowym przez komunistyczny aparat państwowy. Okres Polski Ludowej to z
jednej strony czas niesamowitego rozwoju infrastruktury, imponująca
elektryfikacja dużej części linii kolejowych, z drugiej zaś brak operowania
rachunkiem ekonomicznym, socjalistyczna niewydolność i w konsekwencji
zapoczątkowana likwidacja połączeń na liniach lokalnych, które później
zazwyczaj zamykano oraz rozbierano.

[1] A. Massel, Poprawa stanu infrastruktury kolejowej w Polsce, TTS Technika Transportu Szynowego, Tom R. 21, nr 1-2
(2014), Instytut Naukowo-Wydawniczy, Radom 2014, s. 15.
[2] K. Trammer, Ostre cięcie. Jak niszczono polską kolej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2019.
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W roku 1988 długość linii kolejowych w Polsce wynosiła 24 309 km . Jednak po
transformacji ustrojowej kolej przestała być traktowana jako priorytetowa
gałąź w systemie transportowym w kraju. W konsekwencji kolejne lata to
sukcesywny i gwałtowny spadek eksploatowanych linii; obecnie ich długość
wynosi 19 422 km4 . Polskie koleje ucierpiały w szczególności w latach 90.
minionego stulecia. Pomiędzy początkiem 1990 r. a końcem roku 1999 długość
torów kolejowych uległa skróceniu o 3 753 km, czyli o ponad 14 proc 5 .
Szczegółowe dane jak zmieniała (kurczyła) się długość polskiej sieci kolejowej
prezentuje wykres 1. W kwietniu 2021 r. minęło także 21 lat od dnia
bezprecedensowego zawieszenie kursowania pociągów na 1 028 kilometrach
sieci kolejowej w ciągu jednego dnia. To wydarzenie nazywane „ostrym
cięciem” doprowadziło do trwałego wykluczenia komunikacyjnego na
niespotykaną skalę, doprowadzając setki tysięcy mieszkańców do trwałego
odcięcia od dostępu do transportu kolejowego 6. Ostatecznie w 37 polskich
miastach liczących więcej niż 15 tys. mieszkańców kolejowy transport
pasażerski został zlikwidowany 7.

WYKRES 1. DŁUGOŚĆ LINII KOLEJOWYCH EKSPLOATOWANYCH W POLSCE W LATACH
1999 – 2020 [W KM]
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny.

[3] C. Cook, J. Stevenson, Leksykon historii Europy XX wieku. 1900-2004, Wydawnictwo Książka i Wiedza, 2004, s. 287
[4] Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica, dostęp:
21.11.2021.
[5] Drogowy cud w Polsce za cenę kolei: ostatnie dekady to gwałtowny przyrost autostrad i likwidacja torów
kolejowych, https://300gospodarka.pl/news/polska-postawila-na-drogi-ostatnie-lata-to-gwaltowny-przyrost-autostradi-spadek-dlugosci-sieci-kolejowej, dostęp: 21.11.2021.
[6] 21 lat od „ostrego cięcia” polskiej kolei. Do dzisiaj walczymy z jego następstwami, https://www.nakolei.pl/21-lat-odostrego-ciecia-polskiej-kolei-do-dzisiaj-walczymy-z-jego-nastepstwami/, dostęp: 21.11.2021.
[7] Jeszcze kolej nie zginęła, https://wiadomosci.wp.pl/jeszcze-kolej-nie-zginela-6651566584494976a, dostęp: 22.11.2021.
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Warto wspomnieć, że zgodnie z danymi Eurostat , Polska w dalszym ciągu
dysponuje trzecią najdłuższą siecią połączeń kolejowych w Unii Europejskiej.
Pod tym względem wyprzedzają nas Niemcy i Francuzi. Na dalszych pozycjach
w rankingu plasują się m.in. Włosi, Hiszpanie.
Ważnym parametrem oceny stanu sieci kolejowej jest również jej gęstość, czyli
stosunek długości linii kolejowych do powierzchni obszaru dla którego bada
się gęstość (np. powierzchnia państwa). W Polsce średnia gęstość sieci
kolejowej w Polsce wyniosła 6,22 km/100 km². Europejscy liderzy to Szwajcaria
(12,82 km/100 km²), Republika Czeska (12,13 km/100 km²), Belgia (11,80 km/100
9
km²) oraz Niemcy (11,01 km/100 km²) .
Podstawowymi miernikami oceny efektywności inwestycji infrastrukturalnych
są przepustowość, dopuszczalna prędkość i stan techniczny linii kolejowych10.
Na koniec 2019 r. ponad 65 proc. całkowitej długości eksploatowanych w
Polsce torów cechowała dobra ocena stanu technicznego (ocena taka oznacza
linie kolejowe eksploatowane z założonymi parametrami, wymagane na nich
są tylko roboty konserwacyjne). Pozostałe 35 proc. zakwalifikowano jako linie w
stanie dostatecznym (21,85 proc.) lub niezadawalającym (13,10 proc.)11.
Efektem stanu eksploatowanych torów linii kolejowych jest maksymalna
prędkość z jaką mogą poruszać się pociągi po sieci kolejowej. Analizując bilans
prędkości dla dwudziestu Rozkładów Jazdy Pociągów od sezonu 2000/2001
(wykres 2) możemy zaobserwować jak zmieniał się stan techniczny
eksploatowanej sieci kolejowej na przestrzeni ostatnich 20 lat. Cała pierwsza
dekada XXI w. to okres permanentnego sumarycznego obniżania prędkości
maksymalnej prędkości rozkładowej dla pociągów pasażerskich.

3. najdłuższa sieć
połączeń kolejowych
w Unii Europejskiej.

[8] Total length of railway lines, Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ttr00003/default/table?
lang=en, dostęp: 22.11.2021.
[9] Ninth Annual Market Monitoring Report, IRG-Rail, Wiedeń 2021, s. 5.
[10] Stan techniczny infrastruktury kolejowej a inwestycje w 2019 r., Urząd Transportu Kolejowego,
https://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/16263,Stan-techniczny-infrastruktury-kolejowej-a-inwestycje-w-2019-r.html,
dostęp: 22.11.2021.
[11] Raport roczny za 2019 rok, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., s. 19.
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WYKRES 2. DŁUGOŚĆ EKSPLOATOWANYCH TORÓW LINII KOLEJOWYCH
ZARZĄDZANYCH PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A., NA KTÓRYCH
WPROWADZONO ZMIANY MAKSYMALNYCH PRĘDKOŚCI ROZKŁADOWYCH (NA DZIEŃ
WPROWADZENIA RJP 2018/2019)

Źródło: PKP Polskie Linie Kolejowa S.A.

W ciągu ostatnich lat zmniejszy się udział odcinków linii, po których można
poruszać się z prędkością nie większą niż 60 km/h (wykres 3). W porównaniu
do roku 2017 nastąpił także pewien wzrost udziału odcinków, na których
dopuszczalna prędkość wynosi od 80 do 120 km/h (o 2,7 p.p.). Jakkolwiek w
przypadku międzywojewódzkich połączeń pasażerskich bywa to często
wartość niewystarczająca do realizacji usług. Dla efektywnej realizacji takiego
12
typu połączeń pożądana jest prędkość pociągów od 120 do 160 km/h .

[12] Sprawozdanie z funkcjonowania rynku transportu kolejowego 2019, Urząd Transportu Kolejowego, Warszawa 2020,
s. 121.
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WYKRES 3. STRUKTURA TORÓW KOLEJOWYCH EKSPLOATOWANYCH W POLSCE
W LATACH 2017-2020 WEDŁUG DOPUSZCZALNYCH PRĘDKOŚCI

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego.
Na tle pozostałych państw Unii Europejskiej Polska posiada wysoki udział linii
zelektryfikowanych, który wynosi obecnie 62 proc. długości sieci 13 . To
zdecydowania najwyższy odsetek, biorąc pod uwagę „nowe” państwa
członkowskie Unii Europejskiej14. Średnia dla państw unijnych wynosi 55 proc.
Jedynie Szwajcaria pozostaje krajem z w pełni zelektryfikowaną siecią. Wysoki
wskaźnik elektryfikacji występuje także m.in. w Szwecji (75 proc udział
zelektryfikowanej sieci kolejowej), we Włoszech (70 proc.)15. Pomimo że w 2019 r.
w Polsce zwiększyła się długość zelektryfikowanej linii o 206 km (najlepszy
wynik spośród państw UE 16 ), warto odnotować, że największe tempo
elektryfikacji nasz kraj notował w II połowie lat 80. XX w. W latach 1986-1990
długość nowych zelektryfikowanych linii wyniosła 2 485 km, przy średnim
17
tempie elektryfikacji 497 km/rok . Proces ten uległ praktycznie zatrzymaniu
[13] Sprawozdanie z funkcjonowania rynku transportu kolejowego 2020, Urząd Transportu Kolejowego, Warszawa 2021,
s. 158.
[14] Kolejarze – ubodzy krewni drogowców, https://www.rynek-kolejowy.pl/mobile/kolejarze--ubodzy-krewnidrogowcow-103508.html, dostęp: 22.11.2021.
[15] Sprawozdanie z funkcjonowania rynku transportu kolejowego 2020, Urząd Transportu Kolejowego, Warszawa 2021,
s. 158.
[16] Ibidem, s. 157.
[17] A. Massel, Potrzeby w zakresie elektryfikacji linii kolejowych w Polsce, Instytut Kolejnictwa, Warszawa 207, s. 5.
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w 1990 r., co w konsekwencji spowodowało, że zakres elektryfikacji sieci
kolejowej jest dość przypadkowy i nie może być uznawany za optymalny18.
Prawdziwy obraz zmiany funkcji transportu kolejowego w systemie
komunikacyjnym Polski ukazuje porównanie roli tej gałęzi w stosunku do
transportu drogowego, który dokonał się po roku 1989. Zgodnie z danymi
GUS, u progu transformacji ustrojowej Polska posiadała 215 633 km dróg o
nawierzchni twardej19. W przeciągu ostatnich 30 lat, do roku 2020, liczba ta
uległa zwiększeniu do 313 549 km, czyli o ponad 45 proc20. Prawdziwy postęp
dokonał się także w zakresie rozwoju sieci dróg ekspresowych i autostrad. O ile
na rok przed wstąpieniem do Unii Europejskiej suma długości dróg tej klasy
wynosiła w Polsce zaledwie 631 km, już w przeciągu pięciu lat udało się tę
liczbę niemal podwoić. Do 2018 r. długość sieci dróg ekspresowych i autostrad
uległa blisko sześciokrotnemu wzrostowi od roku 2003, osiągając 3 714 km 21, a
według danych GDDKiA na koniec listopada 2021 r. łączna długość dróg
szybkiego ruchu wynosi już ponad 4 408 km22.

Porównując
zmianę
długości
linii
kolejowych oraz długości sieci dróg o
nawierzchni twardej (ze szczególnym
uwzględnieniem dróg ekspresowych i
autostrad)
po
1989
r.,
możemy
zaobserwować w jakim kierunku w Polsce
dokonała się priorytetyzacja inwestycji
infrastrukturalnych.
Polska
polityka
transportowa została oparta na rozwoju
transportu
kołowego,
kosztem
kolei.
Obrazuje to wykres 4, przedstawiając
zmianę długości sieci dróg do linii
kolejowych w stosunku do przyjętego roku
bazowego 1989. W tamtym momencie
długość sieci dróg o nawierzchni twardej
wynosiła 21 5633 km, natomiast długość
sieci kolejowej 26 644 km.

Polska polityka
transportowa
została oparta
na rozwoju
transportu
kołowego,
kosztem kolei.

[18] Ibidem, s. 7.
[19] Drogowy cud w Polsce za cenę kolei: ostatnie dekady to gwałtowny przyrost autostrad i likwidacja torów
kolejowych, https://300gospodarka.pl/news/polska-postawila-na-drogi-ostatnie-lata-to-gwaltowny-przyrost-autostradi-spadek-dlugosci-sieci-kolejowej, dostęp: 22.11.2021.
[20] Drogi wg typu nawierzchni, lokalizacji i własności, Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny,
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica, dostęp: 22.11.2021.
[21] Drogi ekspresowe i autostrady, Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny,
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica, dostęp: 22.11.2021.
[22] Ogólne informacje o sieci dróg krajowych, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,
https://www.gov.pl/web/gddkia/ogolne-informacje-o-sieci-drog-krajowych, dostęp: 22.11.2021.

STRONA 10

WYKRES 4. ZMIANA DŁUGOŚCI SIECI DRÓG O NAWIERZCHNI TWARDEJ I SIECI
KOLEJOWEJ W STOSUNKU DO 1989 R.

Źródło: 300gospodarka.pl.
W konsekwencji od końca lat 80. ubiegłego stulecia, liczba kolejowych
przewozów pasażerskich realizowanych w naszym kraju spadła o ponad dwie
trzecie23. W okresie lat 1990-2000 liczba pasażerów pociągów spadła z blisko 1
mld24(w latach 80. realizowano nawet 1,2 mld przewozów rocznie) do niewielu
25
ponad 300 mln osób rocznie, przed pandemią osiągając liczbę około 336 mlnaa
pasażerów. Jedną z przyczyn takiego stanu – obok zaniedbań branży kolejowej
w inwestycje w nowy tabor, modernizację infrastruktury stacyjnej i dworcowej
– jest również oczywiście rosnąca popularność motoryzacji indywidualnej.
Wraz ze wzrostem bogacenia się społeczeństwa, otwarciem granic, zmianą
modelu pracy i spędzania czasu wolnego, generalnie wraz z rozwojem
mobilności, skokowo zwiększyła się liczba posiadanych przez Polaków
samochodów osobowych, które przestały być postrzegane jako dobro
luksusowe. Na początku przemian ustrojowych w Polsce liczba prywatnych
samochodów wynosiła około 4,5 mln, aby w roku 2004, gdy Polska wstępowała
do UE, osiągnąć już liczbę około 12 mln, a w kolejnym ćwierćwieczu podwoić
ten wynik do imponujących 25 milionów w roku 202026. Nie powinno więc
dziwić, że w okresie 1990-2000 udział kolei pasażerskiej w Polsce w modal split
(wskaźnik pokazujący odsetek podróżnych korzystających z określonego
rodzaju transportu) spadł z ponad 30 proc. do 11 proc. Obecnie wynosi 7,3 proc.

[23] Odbudowa kolei pasażerskiej w Polsce? Jak najbardziej, ale trzeba to robić z głową,
https://businessinsider.com.pl/finanse/polska-kolej-pasazerska-po-1989-r-udalo-sie-zazegnac-kryzys-ale-codalej/131z65f, dostęp: 22.11.2021.
[24] Kolejarze – ubodzy krewni drogowców, https://www.rynek-kolejowy.pl/mobile/kolejarze--ubodzy-krewnidrogowcow-103508.html, dostęp: 22.11.2021.
[25] Przewozy pasażerskie. Dane eksploatacyjne, Urząd Transportu Kolejowego, https://dane.utk.gov.pl/sts/przewozypasazerskie/dane-eksploatacyjne/18049,Przewozy-pasazerskie.html, dostęp: 22.11.2021.
[26] Pojazdy ogółem, Główny Urząd Statystyczny, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica, dostęp: 22.11.2021.
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W Czechach, na Słowacji czy Węgrzech u progu lat 90. odsetek ten wynosił ok.
15 proc., obecnie wynosi ok. 9-10 proc.27
Spadki obserwujemy także w przewozach towarowych. Pomimo wzrostów
pracy eksploatacyjnej (mln pociągokilometrów) oraz średniej odległości
przewozu 1 tony towaru, sumaryczna masa przewiezionych koleją towarów
spadła obecnie o ponad 23 proc. w stosunku do roku 200728 . W konsekwencji
w sektorze kolejowych przewozów towarowych na przestrzeni lat
obserwujemy także zauważalne spadki wielkości zatrudnienia. O ile jeszcze w
2011 r. liczba zatrudnionych wyniosła ponad 33 tys. pracowników, w 2020 r.
spadła poniżej 27 tys. osób29
.
Duże oczekiwania wiąże się z rozwojem przewozów intermodalnych w Polsce,
czyli usługi w ramach której przewóz towarów odbywa się przy wykorzystaniu
kilku środków transportu – np. pociągu, statku, samochodu i jednej jednostki
ładunkowej, np. kontenera30. Na przestrzeni ostatnich lat kolejowy intermodal
notuje
rekordowe
wzrosty
pod
względem
przetransportowanych
skonteneryzowanych ładunków, przewiezionej masy towarów i pracy
przewozowej (tabela 1). Transport intermodalny ma potencjał aby stać się
motorem napędowym kolejowych przewozów towarowych, dlatego kluczowe
jest odpowiednie stymulowanie i wzmacnianie tej gałęzi transportu31.

TABELA 1. TRANSPORT INTERMODALNY W POLSCE – DANE PODSTAWOWE 2012-2020

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego.

[27] Modal split of passenger transport, Eurostat,
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do, dostęp: 22.11.2021.
[28] Przewozy towarowe. Dane eksploatacyjne, Urząd Transportu Kolejowego, https://dane.utk.gov.pl/sts/przewozytowarowe/dane-eksploatacyjne/18057,Przewozy-towarowe.html, dostęp: 22.11.2021.
[29] Zatrudnienie w sektorze towarowym, Urząd Transportu Kolejowego,
https://dane.utk.gov.pl/sts/zatrudnienie/zatrudnienie-w-sektorze-1/17597,Zatrudnienie-w-sektorze-towarowym.html,
dostęp: 22.11.2021.
[30] Intermodal, PKP Cargo S.A., https://www.pkpcargo.com/pl/co-robimy/intermodal, dostęp: 22.11.2021.
[31] Jak dalej rozwijać przewozy intermodalne, Urząd Transportu Kolejowego,
https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/16513,Jak-dalej-rozwijac-przewozy-intermodalne.html, dostęp: 22.11.2021.
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Szczegółowe propozycje mechanizmów wsparcia transportu intermodalnego,
m.in. pod kątem niezbędnych inwestycji infrastrukturalnych oraz eliminacji
barier, zostaną przedstawione w kolejnych rozdziałach raportu.

III. ROLA I ZNACZENIE KOLEI W EUROPIE W XXI WIEKU.
KLUCZOWE DZIAŁANIA, WYBRANE MEGATRENDY
Niniejszy rozdział opisuje wybrane działania, zjawiska i megatrendy, które w
najbliższych latach będą miały decydujący wpływ na kierunki rozwoju i rolę
transportu kolejowego w systemie komunikacyjny Unii Europejskiej i
poszczególnych państw członkowskich. W analizie skupiamy się na pokazaniu
wybranych inicjatyw realizowany na szczeblu unijnym: zarówno działania
legislacyjne (Europejski Zielony Ład), instrumenty służące koordynacji
spójności
i
komplementarności
inwestycji
infrastrukturalnych
(Transeuropejska sieć transportowa TEN-T, kolejowe korytarze towarowe RFC),
a także działania promocyjno-edukacyjne (Europejski Rok Kolei 2021). Sporo
uwagi należy poświęcić także idei Nowego Jedwabnego Szlaku (Silk Road) i
szans jakie stwarza dla Polski. Nie bez znaczenia są także innowacje i zmiany
technologiczne, które już w niedalekiej przyszłości mogą zrewolucjonizować
rynek pasażerskich i towarowych przewozów kolejowych.

3.1. EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD
Od wielu lat Unia Europejska podejmuje szereg działań w dziedzinie ochrony
klimatu. Komisja Europejska prowadzi politykę w obszarach, których celem jest
przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu, m.in. w zakresie redukcji emisji
gazów cieplarnianych, handlu uprawnieniami do emisji (ETS), wspierania
rozwoju technologii niskoemisyjnych, promowania energetyki odnawialnej czy
32
ograniczania emisji w sektorze transportu .
Kluczową inicjatywą jest Europejski Zielony Ład (European Green Deal), czyli
plan i harmonogram działań UE na rzecz realizacji jej ambicji klimatycznych.
Inicjatywa zakłada, że aby osiągnąć neutralność klimatyczną (tj. równowagę
pomiędzy emisją gazów cieplarnianych a ich pochłanianiem 33) należy
skoordynować wszystkie działania i polityki UE, wyznaczyć harmonogram
inicjatyw ustawodawczych i nieustawodawczych, które pomogą w realizacji
tego celu. Aktywności te dotyczą takich sektorów jak przemysł, transport i
34
mobilność, energia oraz finanse .
[32] Działania w dziedzinie klimatu, Komisja Europejska, https://ec.europa.eu/info/policies/climate-action_pl, dostęp:
22.11.2021.
[33] Neutralność klimatyczna, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, https://www.gov.pl/web/rolnictwo/neutralnoscklimatyczna, dostęp: 22.11.2021.
[34] Zmiana klimatu: co robi UE?, Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej,
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European Green Deal przewiduje realizację działań, które mają przekształcić
europejską gospodarkę w nowoczesną i konkurencyjną, charakteryzującą się
zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto w 2050 r., rozdzieleniem
wzrostu gospodarczego od zużywania zasobów, jednakowym poziomem życia
we wszystkich regionach. Komisja Europejska w przedstawionym 4 marca
2020 r. „Europejskim prawie o klimacie” wyznaczyła państwom członkowskim
prawnie wiążący cel związany z osiągniemy zerowej emisji gazów
cieplarnianych netto do 2050 r., a także cel pośredni, czyli zmniejszenie emisji
gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. do 2030 r. w porównaniu do
poziomu z roku 199035.
Jednym z haseł zielonej transformacji jest dekarbonizacja sektora transportu.
Unia Europejska, aby osiągnąć zakładaną neutralność klimatyczną do 2050 r.,
zakłada konieczność przeprowadzenia transformacji w sektorze transportu,
która w 90 proc. powinna zredukować emisję gazów cieplarnianych, przy
jednoczesnym zapewnieniu obywatelom i konsumentom rozwiązań
przystępnych cenowo36. Celem jest także rozwój całego unijnego systemu
transportowego,
nastawionego
na
budowanie
jednolitego
rynku
europejskiego i poprawę łączności na kontynencie. Inicjatywy legislacyjne dążą
do
dekarbonizacji
europejskiej
mobilności
oraz
zwiększania
jej
zrównoważonego charakteru.

Kolej to
najbardziej
zrównoważony
środek
transportu.

Z uwagi na fakt, że transport kolejowy
to najbardziej zrównoważony środek
transportu
–
według
danych
37
Europejskiej
Agencji
Środowiskass
udział tej gałęzi to jedynie 0,4 proc. w
całkowitej
unijnej
emisji
gazów
cieplarnianych – kolej będzie miała
zatem do odegrania kluczową rolę w
mobilnej
rewolucji
w
ramach
proklimatycznej polityki UE.

https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/climate-change/#, dostęp: 22.11.2021.
[35] Europejski Zielony Ład - neutralność klimatyczna Europy do 2050 r. (część I), Deloitte,
https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/tax/articles/strefa-ulg-i-dotacji/Europejski-Zielony-Lad-neutralnoscklimatyczna-Europy-do-2050-r.html, dostęp: 22.11.2021.
[36] Ekologiczna i zrównoważona mobilność drogą do neutralności klimatycznej UE, Rada Europejska, Rada Unii
Europejskiej, https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/clean-and-sustainable-mobility/, dostęp: 22.11.2021.
[37] Transport zmotoryzowany: pociąg, samolot, samochód czy statek – który jest najbardziej ekologiczny?, Europejska
Agencji Środowiska, https://www.eea.europa.eu/pl/highlights/transport-zmotoryzowany-pociag-samolot-samochod,
dostęp: 22.11.2021.
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Z tego względu prawdopodobnie najskuteczniejszym sposobem obniżenia
emisyjności transportu na dużej części terytorium UE będzie przesunięcie
międzygałęziowe od wysokoemisyjnych rodzajów transportu do przewozów
kolejowych, co może nawet wymagać zwiększenia natężenia ruchu
kolejowego na skalę wyprzedzającą wzrost gospodarczy38. W tym celu, w
ramach przyjętego w czerwcu 2021 r. przez Radę UE instrumentu „Łącząc
Europę” 2.0 o wartości 33,71 mld euro, duża część środków w sposób
priorytetowy zostanie przeznaczona na rozwój transeuropejskich sieci
transportowych (TEN-T), natomiast 1,38 mld euro (w cenach z 2018 r.) wesprze
duże projekty kolejowe realizowane między krajami objętymi polityką
spójności39
.

3.2. EUROPEJSKI ROK KOLEI
Jednym z elementów wdrażanej polityki Europejskiego Zielonego Ładu była
decyzja Komisji Europejskiej, aby rok 2021 uczynić Europejskim Rokiem Kolei
(European Year of Rail)40. Zasadniczym celem projektu było zachęcenie, aby
państwa członkowskie UE, również na poziomie władz regionalnych i
lokalnych, we współpracy m.in. z organizacjami pozarządowymi podjęły
wysiłek na rzecz zwiększania udziału kolejowego transportu pasażerskiego i
towarowego w europejskim transporcie41. Rolą Europejskiego Roku Kolei było
zainicjowanie ponadnarodowej debaty w Europie na temat misji jaką w
przyszłości powinna odgrywać branża kolejowa na naszym kontynencie, także
przez pryzmat przyjętych założeń European Green Deal42
.
Rok 2021 pozostaje dla branży kolejowej istotny także z dwóch innych
powodów. Jest to pierwszy pełny rok wdrażania przepisów zawartych w IV
pakiecie kolejowym, czyli zbiorze przepisów legislacyjnych, których założeniem
jest stworzenie na terenie UE w pełni zintegrowanego europejskiego obszaru
kolejowego, usunięcie barier instytucjonalnych, prawnych i technicznych oraz
wzmacnianie wzrostu gospodarczego43 . Po drugie, inicjatywa jest realizowana
w okresie pandemii COVID-19, która wpłynęła negatywnie na całą branżę
kolejową i wydawała się idealnym narzędziem wspierającym promocję,
edukację i budowanie pozytywnego oblicza kolejnictwa w Europie.

[38] Kolej jako wiodący element inteligentnej i zrównoważonej mobilności, Rada Unii Europejskiej,
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8790-2021-INIT/pl/pdf, dostęp: 22.11.2021.
[39] „Łącząc Europę” 2.0: sztandarowy program UE przyjęty przez Radę, Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej,
https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2021/06/14/eu-s-flagship-programme-connecting-europefacility-2-0-adopted-by-the-council/, dostęp: 22.11.2021.
[40] Promoting sustainable mobility: Parliament names 2021 as European Year of Rail, Parlament Europejski,
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201211IPR93648/promoting-sustainable-mobility-parliamentnames-2021-as-european-year-of-rail, dostęp: 22.11.2021.
[41] The European Year of Rail, https://europa.eu/year-of-rail/index_en, dostęp: 22.11.2021.
[42] Europejski Rok Kolei - szansa na rozwój, Urząd Transportu Kolejowego, https://utk.gov.pl/pl/europejski-rokkolei/aktualnosci-europejskie/17368,Europejski-Rok-Kolei-szansa-na-rozwoj.html, dostęp: 22.11.2021.
[43] 2021: Europejski Rok Kolei, Parlament Europejski, https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/euaffairs/20210107STO95106/2021-europejski-rok-kolei, dostęp: 22.11.2021.
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Przez blisko rok trwania inicjatywy podjęto wiele działań promocyjnych we
wszystkich krajach członkowskich – w formie m.in. wydarzeń (debat,
kongresów, wystaw, szkoleń), kampanii społecznych, projektów edukacyjnych i
analitycznych – które miały na celu budowanie wizerunku kolei jako
proekologicznego i zrównoważonego środka transportu.
Analiza celów szczegółowych Europejskiego Roku Kolei pozwala także lepiej
zrozumieć rangę, jaka została w trzeciej dekadzie XXI w. nadana transportowi
kolejowemu. Artykuł 2 Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady UE
44
2020/2228a
wskazuje m.in. na promowanie kolei jako zrównoważonego,
innowacyjnego, wzajemnie połączonego i intermodalnego, bezpiecznego i
przystępnego cenowo rodzaju transportu oraz podkreśla europejski,
transgraniczny wymiar kolei oraz jej wkład w rozwój gospodarki Unii i jej
przemysłu. Taka retoryka, ale przede wszystkim idące za nią realne działania –
m.in. inwestycyjne, legislacyjne, organizacyjne – pokazują, że możemy mówić o
renesansie kolei w Europie.

3.3. KORYTARZE TEN-T
Transeuropejska sieć transportowa (Trans-European Transport Network, TENT) jest instrumentem służącym koordynacji oraz zapewnieniu spójności i
komplementarności inwestycji infrastrukturalnych. W skład TEN-T wchodzą:
szlaki drogowe, kolejowe, lotnicze, morskie oraz rzeczne, a także punktowe
elementy infrastruktury w postaci portów morskich, lotniczych, śródlądowych i
terminali drogowo-kolejowych45. Już w decyzji nr 1692/96/WE z dnia 23 lipca
1996r. w sprawie wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju
transeuropejskiej sieci transportowej 46 , gdy określano parametry sieci i
ustalano jakie projekty będą przedmiotem wspólnego zainteresowania, duży
nacisk położono na formy transportu przyjazne dla środowiska naturalnego, w
szczególności projekty dotyczące transportu kolejowego.
W wyniku zakończenia kluczowej rewizji wytycznych dla TEN-T w 2013 r.
ustalono jej nowy układ na terytorium państw członkowskich UE. Za główny
cel unijnej polityki w zakresie infrastruktury transportowej postawiono
przekształcenie istniejącej mozaiki liniowych i punktowych elementów
infrastruktury transportowej, występującej w poszczególnych państwach
członkowskich, w zintegrowaną sieć obejmującą wszystkie kraje UE47. Za
zadanie przyjęto eliminację istniejących wąskich gardeł, uzupełnianie
brakujących połączeń, poprawę interoperacyjności różnych gałęzi transportu
[44] Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2228 z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie Europejskiego Roku
Kolei (2021), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2228&from=PL, dostęp: 22.11.2021.
[45] Transeuropejska sieć transportowa – TEN-T, Ministerstwo Infrastruktury,
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/transeuropejska-siec-transportowa-ten-t, dostęp: 23.11.2021.
[46] Decyzja nr 1692/96 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie wspólnotowych wytycznych
dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej, Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej, https://eurlex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:31996D1692&from=PL, dostęp: 23.11.2021.
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oraz regionalnej i krajowej infrastruktury kolejowej. Wprowadzono także
dwupoziomową strukturę szlaków transportowych. Sieć kompleksowa, mająca
zapewnić skuteczne połączenia do wszystkich regionów UE, powinna zostać
ukończona do 2050 r. Z kolei elementy sieci bazowej, które tworzą strategiczne
elementy sieci kompleksowej i zapewniają połączenie głównych centrów
gospodarczych Unii, powinny spełniać kryteria TEN-T do końca 2030r.
48

Sieć bazowa obejmuje :
• 94 główne porty europejskie z połączeniami kolejowymi i drogowymi;
• 38 kluczowych portów lotniczych z połączeniami kolejowymi do dużych
miast;
• 15 000 km linii kolejowych dostosowanych do dużych prędkości;
• 35 projektów transgranicznych mających na celu usunięcie wąskich gardeł.
W ramach TEN-T utworzono dziewięć głównych korytarzy sieci bazowej, a
każdy z korytarzy musi obejmować trzy rodzaje transportu, trzy państwa
członkowskie i dwa odcinki transgraniczne. Przez terytorium Polski
przebiegają dwa ważne korytarze. Korytarz Morze Bałtyckie – Morze
Adriatyckie, stanowiący jeden z głównych transeuropejskich szlaków drogowokolejowych oraz korytarz Morze Bałtyckie – Morze Północne, istotny ze
względu na połączenie kraju ze Skandynawią. Kluczowy projekt tego korytarza
stanowi Rail Baltica, normalnotorowa linia kolejowa łącząca Tallin, Rygę,
Kowno i północno-wschodnią Polskę49.

RYSUNEK 1. MAPA KORYTARZY SIECI TEN-T
Zgodnie
z
raportem
50
Komisji Europejskiejaa,
stan
zaawansowania
realizacji
infrastrukturalnych
projektów
transportowych
w
ramach
sieci
TEN-T
osiągnął
wskaźnik
między 81 proc. a 100
proc.,
dla
większości
analizowanych
wskaźników (10 spośród
13
badanych
indykatorów).
Źródło: Eurostat
[47] Sieci transeuropejskie – wytyczne, Parlament Europejski,
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/135/sieci-transeuropejskie-wytyczne, dostęp: 23.11.2021.
[48] Nowa polityka UE w zakresie infrastruktury – kontekst, Komisja Europejska,
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/MEMO_13_897, dostęp: 23.11.2021.
[49] Kontynuujemy przebudowę Rail Baltiki, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., https://rail-baltica.pl/o-inwestycji/, dostęp:
23.11.2021.
[50] Progress report on implementation of the TEN-T network in 2016-2017, Komisja Europejska,
https://transport.ec.europa.eu/system/files/2020-08/ten_t_progress_report.pdf, dostęp: 23.11.2021.
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W przypadku transportu kolejowego na bardzo wysokim poziomie
odnotowano: elektryfikację sieci – 89 proc., szerokość torów (o rozstawie
normalnym 1435 mm) – 86 proc., prędkość na liniach kolejowych powyżej 100
km/h – 86 proc., maksymalny nacisk na oś powyżej 22,5 t – 81 proc. W
zestawieniu najsłabiej oceniono postępy z zakresie osiągania przez pociągi
maksymalnej długości (minimum 740 m) – 43 proc. oraz wdrożenie ERTMS –
jedynie 11 proc. Pewien deficyt wykazuje także połączenie portów lotniczych z
siecią kolejową: wskaźnik zgodności z siecią bazową wynosi jedynie 67 proc.

3.4. KOLEJOWE KORYTARZE TOWAROWE RFC
Niezależnie od sieci TEN-T, w Europie istnieje również sieć kolejowych
korytarzy towarowych (Rail Freight Corridors, RFC). O ile rozwój sieci TEN-T jest
wynikiem inicjatywy odgórnej, czyli działań uprawnionych organów Unii
Europejskiej, sieć RFC jest wynikiem działań oddolnych, prowadzonych przez
zrzeszenie
europejskich
zarządców
infrastruktury
oraz
jednostek
przydzielających trasy (Rail Network Europe, RNE)51. Celem korytarzy RFC jest
zwiększenie atrakcyjności transportu kolejowego względem innych rodzajów
transportu. Obowiązek ich wdrożenia został nałożony na Polskę przez
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 913/2010 z dnia 22
września 2010 r. w sprawie europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na
konkurencyjny transport towarowy 52. Zgodnie z art. 4 Rozporządzenia 913/2010
korytarz powinien przebiegać przez terytorium co najmniej trzech państw
członkowskich, lub dwóch państw członkowskich, jeżeli odległość między
terminalami kolejowymi obsługiwanymi przez ten korytarz jest większa niż 500
53
km .
Pod względem organizacyjnym korytarze TEN-T i RFC pozostają od siebie
niezależne, jednak ich układ w znacznym stopniu się pokrywa, a sama
potrzeba zapewnienia i utrzymania spójności pomiędzy nimi została zapisana
w Rozporządzeniu 913/2010. Aktualnie w Europie funkcjonuje jedenaście
Kolejowych Korytarzy Towarowych, z czego trzy przebiegają przez terytorium
Polski:
Korytarz nr 5 (RFC 5) Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie: biegnie przez
sześć państw członkowskich UE (Polskę, Republikę Czeską, Słowację,
Austrię, Włochy i Słowenię), łącząc porty bałtyckie w Gdyni/Gdańsku i
Szczecinie/Świnoujściu z portami basenu Morza Adriatyckiego. Korytarz
obejmuje łącznie 13 węzłów miejskich i portów lotniczych, 10 portów i blisko
54
24 czynne terminale kolejowo-drogowe ;
[51] I. Martinčević, A. Dąbrowski, Układ sieci kolejowych TEN-T/RFC a możliwość utworzenia szybkiego połączenia
kolejowego Warszawa – Budapeszt, Instytut Kolejnictwa, Zeszyt 161 (2019), Warszawa 2019, s. 20.
[52] Kolejowe korytarze towarowe RFC, Urząd Transportu Kolejowego,
https://dane.utk.gov.pl/sts/infrastruktura/korytarze-transportowe/16901,Kolejowe-korytarze-towarowe-RFC.html,
dostęp: 23.11.2021.
[53] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 913/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie
europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy, Parlament Europejski, Rada Unii
Europejskiej, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010R0913&from=PL, dostęp: 23.11.2021.
[54] Rail Freight Corridor Baltic-Adriatic, https://www.rfc5.eu/, dostęp: 23.11.2021.
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Korytarz nr 8 (RFC 8) Morze Północne – Morze Bałtyckie: obejmuje 5 986 km
torów kolejowych, 4 092 km dróg i 2 186 km śródlądowych dróg wodnych.
Jest to jeden z dziewięciu korytarzy sieci bazowej i jedyny przebiegający
wyłącznie na północy Europy. Najdalej wysunięty na północ korytarz
łączący rynki Europy Zachodniej z rynkami Wschodu. Na terenie Polski ma
przypisane 14 terminali towarowych55;
Korytarz nr 11 (RFC 11) Amber – Bursztynowy: łączy południowo-wschodnią
Polskę, Słowację, Węgry i Słowenię z granicą białoruską w Terespolu,
obejmuje również miasta stołeczne: Budapeszt, Bratysławę i Ljubljanę oraz
centra przemysłowe w okolicach Krakowa, Katowic (Górnośląski Okręg
Przemysłowy), Warszawy, Koszyc i Miszkolca. Południowy kraniec korytarza
sięga portu Koper położonego nad Adriatykiem w Słowenii.56

RYSUNEK 2. MAPA KORYTARZY TRANSPORTOWYCH RFC

Źródło: Rail Network Europe.

[55] Rail Freight Corridor North Sea-Baltic, https://rfc8.eu/, dostęp: 23.11.2021.
[56] Rail Freight Corridor Amber, https://rfc-amber.eu/, dostęp: 23.11.2021.
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3..5. NOWY JEDWABNY SZLAK
Koncepcja Nowego Jedwabnego Szlaku, jako gigantyczny projekt
gospodarczy nakierowany na wzrost wymiany handlowej i rozwój
infrastruktury sieciującej Chiny, państwa Azji Środkowej, Bliski Wschód,
Europę oraz Afrykę, funkcjonowała w przestrzeni publicznej od bardzo dawna.
W swoim założeniu – zarówno nazwa jak i sama koncepcja – nawiązywały do
historycznej drogi handlowej łączącej Chiny i Europę między III w. p.n.e. a XVII
w. Za oficjalny początek nowej inicjatywy przyjmuje się jednak dopiero 2013 r.,
gdy prezydent Chin Xi Jinping ogłosił dwie inicjatywy: Gospodarczy Pas
Nowego Jedwabnego Szlaku (Silk Route Economic Belt, SREB) oraz Morski
Jedwabny Szlak (21st-century Maritime Silk Route, MSR). Obie inicjatywy
zostały początkowo zaprezentowane pod nazwą One Belt, One Road (OBOR,
Inicjatywa Jednego Pasa i Jednej Drogi), z czasem zyskując oficjalną nazwę
57
Belt and Road Initiative (BRI, Inicjatywa Pasa i Szlaku) .
Zgodnie z oficjalną chińską narracją 58, Inicjatywa Pasa i Szlaku ma na celu
promowanie skomunikowania (connectivity) kontynentów azjatyckiego,
europejskiego i afrykańskiego oraz sąsiadujących z nimi mórz, ustanawianie i
wzmacnianie partnerstw między krajami wzdłuż Pasa i Szlaku, tworzenie
wielowymiarowych, wielopoziomowych i złożonych sieci łączności. W
konwekcji współpraca w ramach BRI ma umożliwić osiągniecie
zaangażowanym państwom trwałego, niezależnego i zrównoważonego
rozwoju. Od stycznia 2021 r. liczba krajów, które przystąpiły do BRI poprzez
podpisanie bilateralnego porozumienia z Chinami (Memorandum of
Understanding), wynosi 140. Kraje Inicjatywy Pasa i Szlaku są zlokalizowane na
wszystkich kontynentach: 40 krajów znajduje się w Afryce Subsaharyjskiej, 34
państwa leżą w Europie i Azji Środkowej (z czego 18 państw to członkowie Unii
Europejskiej)59
.
Inicjatywa BRI jako długoterminowa wizja rozwoju infrastruktury, łączności i
współpracy
gospodarczej
Eurazji
obejmuje
sześć
głównych
międzynarodowych korytarzy (Rysunek 3), stanowiących podstawę Nowego
Jedwabnego Szlaku:
1.
Nowy Eurazjatycki Most Lądowy (New Eurasian Land Bridge Economic
Corridor, NELBEC);
2.
Korytarz Chiny – Mongolia – Rosja (China – Mongolia – Russia Economic
Corridor, CMREC);

[57] China’s new silk route. The long and winding road, PwC, https://www.pwc.com/gx/en/growth-marketscenter/assets/pdf/china-new-silk-route.pdf, dostęp: 23.11.2021.
[58] Vision and actions on jointly building Belt and Road, https://www.mfa.gov.cn/ce/cgit//eng/xwdt/t1254263.htm,
dostęp: 23.11.2021.
[59] Countries of the Belt and Road Initiative (BRI), https://greenfdc.org/countries-of-the-belt-and-road-initiative-bri/?
cookie-state-change=1637686847715, dostęp: 23.11.2021.
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3.
Korytarz Chiny – Azja Środkowa – Azja Zachodnia (China – Central Asia –
West Asia Economic Corridor, CCWAEC);
4.
Korytarz Chiny – Półwysep Indochiński (China – Indochina Peninsula
Economic Corridor, CICPEC);
5. Korytarz Bangladesz – Chiny – Indie – Mjanma (Bangladesh – China – India
– Myanmar Economic Corridor, BCIMEC);
6.

Korytarz Chiny – Pakistan (China – Pakistan Economic Corridor, CPEC).

RYSUNEK 3. MAPA EUROAZJATYCKICH KORYTARZY TRANSPORTOWYCH (THE BELT
AND ROAD INITIATIVE)

Źródło: beltroad-initiative.com.

Warto zauważyć, że chociaż inaugurujące inicjatywę wystąpienie w
Kazachstanie z 2013 r. nie zawierało jeszcze precyzyjnych planów, a kwestia
połączeń drogą kolejową nie została nawet bezpośrednio wymieniona, bardzo
szybko włączono do BRI rozwijany od 2008 r., w ramach prywatnych inicjatyw
(początkowo przede wszystkim przez prowincje i miasta centralne, takie jak
Chongqing, Syczuan), rynek przewozów kolejowych. Dużą zasługę w
przyspieszeniu rozwoju towarowego transportu kolejowego miały decyzje
władz
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władz prowincjonalnych Chin, które wsparły ten proces znacznymi nakładami
finansowymi
(według
informacji
branżowych,
do
pojedynczego
czterdziestostopowego kontenera dopłaca się ok. 2 000-4 000 dolarów60 ) oraz
usprawniły kwestie administracyjne i organizacyjne. Uruchomienie subsydiów
pozwoliło zbliżyć ceny ładunków transportowanych koleją do cen frachtów
morskich, dzięki czemu w przeciągu pięciu lat od ogłoszenia inicjatywy liczba
ekspediowanych pociągów wzrosła o 7,7 tys. proc.61
Obecnie odnotowywana dynamika wolumenów przewożonych koleją na trasie
Chiny – UE zawdzięcza swoją skalę inwestycjom infrastrukturalnym
zrealizowanym jeszcze przed formalnym ogłoszeniem Belt and Road Initiative,
a strumień nowo realizowanych połączeń kieruje się na korytarze, które
cechuje najlepszy stan infrastruktury, najwyższa przepustowość oraz
sprzyjające otoczenie prawne. To sprawia, że kluczową rolę odgrywają
transsyberyjskie korytarze transportowe (Szlak Północny), głównie na których
oparty jest dotychczasowy rozwój kolejowych połączeń chińsko-europejskich.
W przypadku tego szlaku można rozróżnić dwie magistrale pełniące główną
rolę w transporcie towarów oraz korytarz o wariancie alternatywnym, który
przechodzi przez terytorium Ukrainy (zamiast przez Białoruś), gdzie rozgałęzia
się na trzy alternatywne kierunki.62

RYSUNEK 4. TRANSSYBERYJSKIE KORYTARZE TRANSPORTOWE CHINY – UNIA
EUROPEJSKA

Źródło: Eurasian Development Bank Centre for Integration Studies.
[60] J. Jakóbowski, K. Popławski, M. Kaczmarski, Kolejowy Jedwabny Szlak. Połączenia kolejowe UE–Chiny:
uwarunkowania, aktorzy, interesy, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa 2018, s. 21.
[61] J. Świeboda, A. Lysionok, A. Majowicz i inni, Transport intermodalny na Nowym Jedwabnym Szlaku. Analiza
potencjału, bariery i szanse, Polski Instytut Transportu Drogowego, Wrocław 2020, s. 101
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Korytarze łączą się w górach Ural niedaleko Jekaterynburga i biegną do
Moskwy. Pewna część ładunków kierowana jest do krajów nadbałtyckich
(odnoga Moskwa – Ryga), skąd następnie kontenery mogą zostać
przeładowane i popłynąć do krajów skandynawskich. Do Unii Europejskiej
towary trafiają przez polsko-białoruską granicę w Małaszewiczach i udają się w
trasę do Niemiec do portu w Duisburgu, który pełni rolę centrum
logistycznego obsługującego obszar RFN, Beneluksu i północnej Francji.
Napięte stosunki z Rosji z Ukrainą oraz niechęć Chin do Ukrainy spowodowały
jej wykluczenie, co doprowadziło do wzmocnienia pozycji Polski i Białorusi w
korytarzu transsyberyjskim63. To sprawia, że potencjał rozwoju korytarzy
transsyberyjskich pozostaje w dużej mierze zależny od przepustowości
terminalu przeładunkowego w Małaszewiczach. Jego dalszy rozwój i
rozbudowa to jedna z kluczowych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce,
która powinna otrzymać wysoki priorytet realizacji. Od sukcesu tego projektu
zależy nie tylko rozwój gospodarczy kraju, ale także dalszy dynamiczny rozkwit
kolejowej wymiany handlowej na linii Chiny – UE, która w okresie pandemii
COVID-19 jeszcze mocniej przyspieszyła. Według danych UTLC ERA, w 2020 r.
nastąpił wzrost przewozów tranzytowych na trasie Chiny – Europa – Chiny, aż o
64 proc. w stosunku do 2019. Łącznie przetransportowanych zostało 546,9 tys.
TEU64
.

[62] Polska a Nowy Szlak Jedwabny – szanse, zagrożenia i dalsze działania, Polskie Stowarzyszenie Menedżerów
Logistyki i Zakupów, https://psml.pl/wp-content/uploads/2020/12/Polska-a-Nowy-Szlak-Jedwabny-raport.pdf, dostęp:
23.11.2021, s. 46.
[63] J. Jakóbowski, K. Popławski, M. Kaczmarski, Kolejowy Jedwabny Szlak. Połączenia kolejowe UE–Chiny:
uwarunkowania, aktorzy, interesy, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa 2018, s. 14.
[64] Annual Report 2020, UTLC ERA, https://www.utlc.com/upload/iblock/3ae/AR%20_2020_UTLC_short_engl.pdf,
dostęp: 23.11.2021.
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3.6. NOWE TECHNOLOGIE JAKO GAME CHANGER
Rewolucja technologiczna i związane z nią innowacje w oczywisty i
nieprzerwany sposób oddziaływają na poszczególne sektory gospodarki.
Postępująca automatyzacja i cyfryzacja, stosowanie nowoczesnych i
alternatywnych źródeł napędów mają wpływ na reorganizację procesu
transportowego na kolei oraz determinują rolę tej gałęzi transportu na
najbliższe dekady. Przedstawiamy wybrane technologie, które w niedalekiej
przyszłości mają szansę zrewolucjonizować nasze wyobrażenie o transporcie
kolejowym w Europie i Polsce.

3.6.1 NAPĘD WODOROWY
Wraz z rosnącą popularnością polityki klimatycznej i walką o redukcję emisji
gazów cieplarnianych, na znaczeniu zyskują odnawialne źródła energii.
Paliwem przyszłości, które spełnia rosnące wymagania w zakresie ochrony
środowiska, może zostać wodór, w szczególności uzyskiwany w procesie
elektrolizy, który może być w pełni ekologiczny 65. Rozwój technologii
wodorowych, które mogą znaleźć zastosowanie w transporcie, produkcji i
przemyśle to jeden z kluczowych elementów dla powodzenia wdrożenia
strategii Europejskiego Zielonego Ładu. Duże nadzieję wiąże się z
wykorzystaniem wodoru w transporcie kolejowym. Pociągi zasilane
wodorowymi ogniwami paliwowymi mogą w przyszłości zastąpić pojazdy z
napędem spalinowym, co pozwoli ograniczyć emisję na niezelektryfikowanych
liniach i bocznicach. Wśród zalet wykorzystania napędu wodorowego na kolei
wymienia się ekologiczność (wykorzystanie wodoru z OZE ograniczy emisje
tlenków azotu, węgla, siarki), oszczędność (eliminacja konieczności kosztownej
elektryfikacji linii), relatywnie duży zasięg oraz krótki czas tankowania/
ładowania w porównaniu do jednostek akumulatorowych66. Komisja Europejska
na inwestycje związane z magazynowaniem i dystrybucją wodoru przewiduje
nawet 65 mld euro do roku 203067. W chwili obecnej w Polsce kluczowe spółki z
branży (m.in. PKP Cargo, Pesa i Grupa Azoty68 ) są zaangażowane w rozwój
projektów na rzecz wdrożenia technologii wodorowych w transporcie
szynowym.

3.6.2. POCIĄGI AUTONOMICZNE
69

Zdaniem ekspertów z branży
kolej autonomiczna stanowi jeden z
najważniejszych trendów dla przyszłości kolejnictwa. Rynek pociągów
autonomicznych
[65] Inicjatywa Wodór2030.pl, https://wodor2030.pl/, dostęp: 24.11.2021.
[66] Transport kluczem do rozwoju technologii wodorowych, Zespół Doradców Gospodarczych TOR,
https://wodor2030.pl/, dostęp: 24.11.2021.
[67] Powering a climate-neutral economy: An EU Strategy for Energy System Integration,
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/energy_system_integration_strategy_.pdf, dostęp: 24.11.2021.
[68] Wodór będzie napędzał rozwój transportu kolejowego, https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/wodor-bedzienapedzal-rozwoj-transportu-kolejowego-104608.html, dostęp: 24.11.2021.
[69] Pociągi autonomiczne wśród najnowocześniejszych trendów w kolejnictwie - okiem ekspertów Thales Polska,
https://infowire.pl/generic/release/710332/pociagi-autonomiczne-wsrod-najnowoczesniejszych-trendow-wkolejnictwie-okiem-ekspertow-thales-polska#_ftn1, dostęp: 24.11.2021.
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autonomicznych ma potencjał do rozwoju w tempie 8 proc. rocznie 70, a
czynnikami które będą stanowić motor wzrostu jest rosnące zapotrzebowanie
na bezpieczeństwo, ochronę i wysokiej jakości usługi transportowe. Kolejowe
pojazdy autonomiczne mogą być obsługiwane bez udziału człowieka, a ich
automatyzacja umożliwia poprawę wydajności operacji związanych z realizacją
całego procesu transportowego. Jak bardzo jest to zaawansowana i
przyszłościowa technologia pokazuje przykład współpracy przewoźnika DB
Cargo i holenderskiego zarządcy infrastruktury Pro Rail. Podmioty
rozpoczynają prace nad projektem automatycznych pociągów (ATO) 71. Projekt
otrzymał wsparcie w wysokości 18,9 mln euro od Federalnego Ministerstwa
Transportu i Infrastruktury Cyfrowej w ramach programu „Przyszłość
Transportu Towarowego”. Testy automatycznej lokomotywy mają się odbyć w
2025 r. i trwać rok. Komercjalizacja projektu zaplanowana jest na lata 2025 –
2030. Według wyliczeń DB Cargo automatyzacja ruchu kolejowego pozwoli
zwiększyć przepustowość linii o 15 proc.72

3.6.3. TECHNOLOGIA MAGRAIL I HYPERLOOP
Hyperloop to innowacyjny system magnetycznej kolei próżniowej, do
eksploatacji w środowisku próżniowym, z prędkością przemieszczania się
pojazdu do 1200 km/h. Łączy w sobie cechy i zalety transportu lądowego oraz
powietrznego, wyróżniając się brakiem kontaktu pojazdu z podłożem podczas
ruchu. Kluczową cechą tej technologii jest brak emisji bezpośrednich
zanieczyszczeń do atmosfery oraz z uwagi na zastosowanie zamkniętych
tuneli, wyeliminowanie kolizji z poprzecznym ruchem pojazdów drogowych
czy szynowych73. Pierwsze wzmianki dotyczące koncepcji kolei poruszającej się
w obniżonym ciśnieniu sięgają już przełomu XVIII i XIX w., a w czasach
współczesnych zaawansowane prace nad projektami hyperloop prowadzą
m.in. Elon Musk74, Richard Branson (projekt Virgin Hyperloop75).
System magrail jest technologią kolei magnetycznej, która porusza się na
istniejących torach kolejowych z prędkością 300 km/h – 550 km/h. Stanowi
hybrydowe rozwiązanie pozwalające na funkcjonowanie zarówno pojazdów
magnetycznych jak i pociągów konwencjonalnych na tych samych liniach (jest
to zaleta, której nie posiada system hyperloop). System magrail można
przekształcić w wersję próżniową (hyperrail), pozwalającą na poruszanie się z
prędkością 600 km/h na zwykłych liniach oraz 1000 km/h na liniach kolei
dużych prędkości . Autorem technologii magrail jest założona w kwietniu 2017
r. polska firma technologiczna Nevomo. Zgodnie z raportem opracowanym
przez Nevomo oraz IDOM, przygotowane przez spółkę rozwiązanie można by
wdrożyć
wTrains
obszarze
inwestycji
infrastrukturalnych
wForecast
ramach
[70]
Autonomous
Componentsrealizacji
Market - Global
Industry Analysis,
Size, Share, Growth, Trends, and
2017
–Centralnego
2025, https://www.transparencymarketresearch.com/autonomous-trains-components-market.html,
dostęp:
Portu Komunikacyjnego. Jak wynika z analizy, inwestycja
24.11.2021.
przyniosłaby
pozytywny
zwrot
ekonomiczny w ciągu 30 lat. Łączne korzyści
[71] DB Cargo and ProRail start ATO testing,
https://www.railtech.com/rolling-stock/2021/10/06/db-cargo-and-prorailstart-ato-testing/?gdpr=accept,
dostęp:
24.11.2021.
ekonomiczne dla społeczeństwa wyniosłyby 19,6 mld zł.
[72] DB Cargo and ProRail start ATO testing, https://www.railtech.com/rolling-stock/2021/10/06/db-cargo-and-prorailstart-ato-testing/?gdpr=accept, dostęp: 24.11.2021.
[73] DB Cargo będzie testować autonomiczne pociągi w Holandii, https://intermodalnews.pl/2021/10/18/db-cargobedzie-testowac-autonomiczne-pociagi-w-holandii/#more-16972, dostęp: 24.11.2021.
[74] A. Pomykała, Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna „Techniczne, eksploatacyjne i ekonomiczne
aspekty rozwoju Hyperloop”, Instytut Kolejnictwa, Zeszyt 164 (2020), Warszawa 2019, s. 62.
[75] Hyperloop Alpha, https://www.tesla.com/sites/default/files/blog_images/hyperloop-alpha.pdf, dostęp 24.11.2021.

STRONA 25

76

dużych prędkości . Autorem technologii magrail jest założona w kwietniu 2017
77
r. polska firma technologiczna Nevomo. Zgodnie z raportem opracowanym
przez Nevomo oraz IDOM, przygotowane przez spółkę rozwiązanie można by
wdrożyć w obszarze realizacji inwestycji infrastrukturalnych w ramach
Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jak wynika z analizy, inwestycja
przyniosłaby pozytywny zwrot ekonomiczny w ciągu 30 lat. Łączne korzyści
ekonomiczne dla społeczeństwa wyniosłyby 19,6 mld zł.

3.6.4. CYFRYZACJA I AUTOMATYZACJA TRANSPORTU KOLEJOWEGO
Technologie informacyjne i teleinformatyczne są wykorzystywane na kolei już
od lat 70. XX w. Jednak kluczowe wyzwanie w zakresie prawdziwej cyfrowej
rewolucji w branży dotyczy pełnej integracji układów i podsystemów nie tylko
w obrębie pojedynczych pojazdów szynowych, ale również z pozostałymi
elementami tworzącymi infrastrukturę oraz w domenie całych ekosystemów
kolejowych. W obszarze przewozów pasażerskich wśród kluczowych koncepcji
cyfrowych możemy wskazać inteligentne systemy biletowe (Smart ticketing),
inteligentne stacje i dworce (Intelligent stations), czyli rozwiązania, które
przyczyniają się do automatyzacji procesu sprzedaży oraz są wykorzystywane
m.in. jako systemy dynamicznej informacji pasażerskiej na dworcach. Główne
kierunki cyfryzacji w transporcie towarów obejmują z kolei systemy śledzenia
taboru i intermodalnych jednostek ładunkowych w czasie rzeczywistym (Real
Time Train Tracking System), elektroniczne listy przewozowe i e-faktury, a
także cyfrowe platformy rezerwacyjne cargo. Wykorzystywane natomiast na
coraz szerszą skalę technologie wspierające jak Internet Rzeczy (Internet of
Things), chmura obliczeniowa (cloud computing), zbiory Big Data są
stosowane przy zarządzaniu infrastrukturą kolejową i taborem oraz w
78
sterowaniu ruchem kolejowym .

Kluczowe, aby niezależnie od rozwoju cyfryzacji i automatyzacji, na szczeblu
unijnej oraz krajowej legislacji przygotowywać równolegle rozwiązania prawne
w celu skutecznej implementacji zaawansowanych rozwiązań z zakresu
nowych technologii w branży kolejowej.79

[76] Nevomo, https://www.nevomo.tech/pl/qa/, dostęp: 24.11.2021.
[77] Preliminary Study of Magrail Implementation: “Warsaw – STH – Lodz – Poznan/Wroclaw”, IDOM Consulting,
Engineering, Architecture, Nevomo, Warszawa 2021, s. 7.
[78] J. Pieriegud, Transformacja cyfrowa kolei, SGH, Siemens, Fundacja Pro Kolej, Warszawa 2019, s. 52-53.
[79] A. Kochan: cyfryzacja powinna podnieść efektywność i dostępność kolei, https://kolejowyportal.pl/a-kochancyfryzacja-powinna-podniesc-efektywnosc-i-dostepnosc-kolei/, dostęp: 24.11.2021.
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IV. NAJWAŻNIEJSZE PLANY I INWESTYCJE REALIZOWANE
W POLSCE
4.1. GŁÓWNE PROGRAMY KRAJOWE I UNIJNE. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Analizując źródła finansowania inwestycji kolejowych na lata 2021-2027 (z
perspektywą do 2030) bierzemy pod uwagę dwa rodzaje źródeł: (1) zewnętrzne
– środki unijne; (2) wewnętrzne.
Bazując na porozumieniu osiągniętym na szczytach unijnych w lipcu oraz
grudniu 2020 r., w ramach Wieloletnich Ram Finansowania na lata 2021-2027
oraz Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy, Polska może otrzymać
ok. 139 mld euro w formie dotacji oraz 34 mld euro w formie pożyczek, co
stanowi równowartość około 776 mld zł (w cenach bieżących)80. Nowym
narzędziem finansowania projektów, m.in. kolejowych, będzie Instrument na
rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF). Jego celem jest odbudowa
gospodarek europejskich po pandemii COVID-19. Zakładana alokacja Polski
jest szacowana na poziomie ok. 23,8 mld euro81.
Z kolei głównymi źródłami wewnętrznymi pozyskiwania środków są środki
82
krajowe (budżet państwa, Fundusz Kolejowy) oraz środki własne PKP PLK S.A .

4.1.1. WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA – ŚRODKU UNIJNE
Perspektywa finansowa na lata 2021- 2027 będzie w dużej mierze kontynuacją
kierunków inwestycji z poprzednich perspektyw. Większy nacisk zostanie
położony na kwestie środowiskowe i klimatyczne, w związku z czym
premiowane będą inwestycje nastawione na redukcję emisyjności i
zmniejszenie zasobochłonności. Transport kolejowy będzie finansowany w
ramach polityki spójności (programy operacyjne na szczeblu centralnym i
regionalnym oraz w ramach instrumentu Connecting Europe Facility, CEF), jak
również w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.83

[80] 750 mld zł w latach 2021-2027 – jest sukces na szczycie Rady Europejskiej, Portal Funduszy Europejskich,
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fe-koronawirus/750-mld-zl-w-latach-2021-2027-jestsukces-na-szczycie-rady-europejskiej/, dostęp: 24.11.2021.
[81] Czym jest Krajowy Plan Odbudowy, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej,
https://www.gov.pl/web/planodbudowy/czym-jest-kpo2, dostęp: 24.11.2021.
[82] PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – zamierzenia inwestycyjne na lata 2021 – 2030 z perspektywą do 2040 roku,
https://www.plk-sa.pl/files/public/user_upload/pdf/Zamierzenia_inwestycyjne/2021-06-30__zamierzenia_inwestycyjne.pdf, dostęp: 24.11.2021, s. 14-16.
[83] Zmieniamy polską kolej, Broszura wydana przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych we współpracy z
Ministerstwem Infrastruktury, Warszawa 2021, s. 12.
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RYSUNEK 5. PROGRAMY WSPARCIA KOLEI W PERSPEKTYWIE UE 2021-2027
Fundusze europejskie
na infrastrukturę,
klimat i środowisko
Krajowy plan
odbudowy
i zwiększania odporności

KOLEJ
W PERSPEKTYWIE UE
2021-2027

Fundusze europejskie
dla Polski
Wschodniej
CEF
Transport

Źródło: Centrum Unijnych Projektów Transportowych.
Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko
2021-2027 (FEnIKS) – stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych
programów Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz 2014-2020 84. W
ramach Programu łącznie przewidziano kwotę w wysokości 25,1 mld euro, z
czego na transport kolejowy zostanie przeznaczone 4,98 mld euro oraz 230
mln euro na rozwój transportu intermodalnego. Typy projektów z zakresu
transportu kolejowego, na które zostaną przeznaczone środki, obejmują:
dokończenie bazowej i kompleksowej sieci TEN-T;
budowę oraz unowocześnienie rozjazdów i przejazdów drogowokolejowych, stacji, urządzenia dotyczące ochrony środowiska;
budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych;
cyfryzację transportu kolejowego;
poprawę bezpieczeństwa na kolei;
infrastrukturę obsługi pasażerów, w tym przystanki oraz dworce
kolejowe.
Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW) –
kontynuacja wsparcia dla pięciu wschodnich województw, aby przyspieszyć
ich rozwój. Do programu została włączona także części Mazowsza – bez
Warszawy i przyległych powiatów. Głównym celem jest utrwalenie
warunków sprzyjających konkurencyjności makroregionu oraz wyższej
jakości życia w Polsce Wschodniej.85 W ramach FEPW 2021-2027
przewidziano łącznie kwotę w wysokości 2,5 mld euro, w tym na rozwój
spójnej sieci transportowej – obejmującej również projekty kolejowe (m.in.
przebudowę, modernizację lub rewitalizację wybranych odcinków linii
kolejowych) – łącznie 930 mln euro.

[84] Założenia Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko, Serwis Programu Infrastruktura
i Środowisko, https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/fundusze-europejskie-na-infrastrukture-klimatsrodowisko/zalozenia-programu/, dostęp: 25.11.2021.
[85] Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, Serwis Programu Polska Wschodnia,
https://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/o-programie/fe-dla-polski-wschodniej-2021-2027/zalozenia-nowegoprogramu/, dostęp: 25.11.2021.
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Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) – w ramach
reform dotyczących zwiększenia konkurencyjności sektora kolejowego,
zaplanowano modernizację krajowych i regionalnych linii kolejowych oraz
modernizację taboru kolejowego. Łącznie zaplanowano wsparcie w
wysokości 2,687 mld euro.86 Część dotacyjna obejmuje modernizację
infrastruktury kolejowej (liniowej i punktowej), likwidację wąskich gardeł,
dokumentację dla projektów CPK, inwestycje w pasażerski tabor kolejowy
do przewozów międzywojewódzkich i regionalnych oraz projekty cyfryzacji.
W części pożyczkowej przewidziano zakup taboru kolejowego do
przewozów regionalnych.
„Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility, CEF) 2021-2027 – celem
instrumentu w dziedzinie transportu jest doprowadzenie do szybszego
ukończenia obu poziomów TEN-T, wdrożenie europejskich systemów
zarządzania ruchem, takich jak europejski system zarządzania ruchem
kolejowym (ERTMS)87. W ramach puli ogólnej dostępne będzie 12,830 mld
euro – przeznaczone dla wszystkich państw UE, natomiast w puli
kohezyjnej 11,286 mld euro, na którą składają się środki przeniesione z
Funduszu Spójności dla państw kohezyjnych.88
Mobilność Wojskowa (Military Mobility) – w ramach „Łącząc Europę” 20212027 przewidziano również pulę środków o wartości 1,691 mld euro na
potrzeby infrastruktury podwójnego cywilno-wojskowego zastosowania, z
dofinasowaniem do 50 proc., dostępną dla wszystkich państw UE. Projekty
CEF Mobilność Wojskowa powinny przyczyniać się do zwiększenia
transgranicznej mobilności sił zbrojnych Unii Europejskiej, eliminować
wąskie gardła w sieci infrastrukturalnej państw członkowskich oraz
znajdować się w sieci TEN-T.89

4.1.2. WYBRANE WEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Krajowy Program Kolejowy (KPK) do 2023 r. – program wieloletni,
obejmujący wszystkie inwestycje realizowane z wykorzystaniem środków
finansowych, których dysponentem jest minister właściwy do spraw
transportu. Dokument realizuje strategie przyjęte przez Radę Ministrów, w
tym „Strategię Rozwoju Kraju 2020" oraz „Strategię Rozwoju Transportu do
2020 z perspektywą do 2030 r.". KPK obowiązuje do roku 2023, czyli do
momentu, w którym kończy się możliwość dofinansowania projektów w
ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 . Na
[86] Skrócony opis KPO, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, https://www.gov.pl/web/planodbudowy/czymrealizację
projektów, po kilkukrotnych nowelizacjach zwiększających
jest-kpo2,
dostęp: 25.11.2021.
[87] Finansowanie
sieci
transeuropejskich,
Parlament Europejski,
wartość programu,
przewidziano
kwotę 76,7 mld zł. Realizatorem i
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/136/finansowanie-sieci-transeuropejskich, dostęp: 25.11.2021.
wykonawcą
KPK
jest
zarządca
narodowej
linii kolejowych – PKP
[88] Nowy Instrument „Łącząc Europę” na lata 2021-2027, Portal Funduszy sieci
Europejskich,
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/zasady-dzialania-funduszy/program-laczacPolskie Linie Kolejowe S.A., największy beneficjent środków UE w sektorze
europe/aktualnosci/nowy-instrument-laczac-europe-na-lata-2021-2027/, dostęp: 25.11.2021.
kolejowym
. ramach I Konkursu Instrumentu Łącząc Europę - Mobilność Wojskowa, Portal Funduszy
[89] Nabór
projektów w
Europejskich, https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/o-funduszach/Zasady-dzialania-funduszy/ProgramLaczac-Europe/Aktualnosci/Nabor-projektow-w-ramach-I-Konkursu-Instrumentu-Laczac-Europe-MobilnoscWojskowa, dostęp: 25.11.2021.
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momentu, w którym kończy się możliwość dofinansowania projektów w
90
ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 . Na
realizację projektów, po kilkukrotnych nowelizacjach zwiększających
wartość programu, przewidziano kwotę 76,7 mld zł. Realizatorem i
wykonawcą KPK jest zarządca narodowej sieci linii kolejowych – PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A., największy beneficjent środków UE w sektorze
kolejowym.91

WYKRES 5. STATUS REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU KOLEJOWEGO

Źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Wykres 5 obrazuje zaawansowanie statusu realizacji inwestycji w ramach
Krajowego Programu Kolejowego (stan na 31 grudnia 2019 r.), natomiast w
tabeli 2 przedstawiono główne wskaźniki realizacji.
90] Krajowy Program Kolejowy, Ministerstwo Infrastruktury, https://www.gov.pl/web/infrastruktura/krajowy-programkolejowy, dostęp: 25.11.2021.
[91] Zmieniamy polską kolej, Broszura wydana przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych we współpracy z
Ministerstwem Infrastruktury, Warszawa 2021, s. 14.
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TABELA 2. WSKAŹNIKI REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU KOLEJOWEGO DO 2023 R.

* oznacza, że wartość wskaźnika nie została ustalona, ponieważ projekty były głównie w fazie przygotowawczej

Źródło: Centrum Unijnych Projektów Transportowych.
Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej –
Kolej + do 2028 – program adresowany do jednostek samorządu, którego
celem jest uzyskanie bądź usprawnienie połączenia kolejowego
miejscowości o liczbie mieszkańców powyżej 10 tys. z miastami
wojewódzkimi, a tym samym zmniejszenie wykluczenia transportowego
tych obszarów. Realizacja Programu ma ułatwić dostęp do kolei
pasażerskiej, poprawić warunki prowadzenia działalności gospodarczej i
bezpieczeństwo na drogach (gdyż część przewozów towarowych przejmie
transport kolejowy). Budżet Programu przewidziany jest na 6,6 mld zł w
proporcji maksymalnie 85 proc. ze środków dokapitalizowania PKP PLK S.A.
i minimum 15 proc. wkładu jednostek samorządu terytorialnego92. Na 96
wniosków złożonych pierwotnie do programu, w listopadzie 2020 r. do
kolejnego etapu przeszło pięć na sześć złożonych projektów . Do II etapu
naboru samorządy zleciły opracowanie wstępnych studiów planistycznoprognostycznych dla 47 projektów.93 W tej puli było 39 liniowych i 8
punktowych – dotyczących budowy nowych przystanków. Szacowana
wartość wniosków przekraczała 16 mld zł i obejmowała około 1 300 km linii
94
kolejowych.
Rządowy program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na
lata 2021-2025 – program wieloletni, przyjęty uchwałą Rady Ministrów nr
63/2021 z dnia 19 maja 2021 r., swoim zakresem obejmuje zadania z zakresu
infrastruktury punktowej przy liniach kolejowych zarządzanych przez PKP
ków .

[92] Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028 roku, Ministerstwo
Infrastruktury, https://www.gov.pl/web/infrastruktura/program-uzupelniania-lokalnej-i-regionalnej-infrastrukturykolejowej, dostęp: 25.11.2021.
[93] Aż 79 z 96 projektów Kolej Plus przeszło do kolejnego etapu [Lista], https://www.rynek-kolejowy.pl/mobile/kolejplus-na-30-mld-do-drugiego-etapu-przeszla-wiekszosc-projektow-99693.html, dostęp: 25.11.2021.
[94] Kończy się drugi etap programu Kolej Plus, https://www.rynek-kolejowy.pl/mobile/konczy-sie-drugi-etapprogramu-kolej-plus-105443.html, dostęp: 25.11.2021.
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Polskie Linie Kolejowe oraz zadania związane z dostępnością miejsc
parkingowych dla podróżnych. Celem programu jest zwiększenie dostępu
lokalnych społeczności do transportu kolejowego.95 Program o wartości 1
mld zł obejmuje 173 lokalizacje na liście podstawowej oraz 182 na liście
rezerwowej. Uwzględniono budowę 177 oraz modernizację 178
przystanków.96
Fundusz Kolejowy – podstawą prawną funkcjonowania jest ustawa z 16
grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym. Do podstawowych zadań Fundusz
należy finansowanie m.in. przygotowania oraz budowy i przebudowy linii
kolejowych; remontów i utrzymania linii kolejowych; likwidacji zbędnych
linii kolejowych; wydatków bieżących PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
związanych z zadaniami zarządcy infrastruktury kolejowej. Środki Funduszu
pochodzą przede wszystkim z 20 proc. udziału w przychodach z opłaty
paliwowej oraz dodatkowych, ustawowo przewidzianych środków. W latach
2020-2021 założono, że Fundusz Kolejowy zostanie dodatkowo zasilony
kwotą 400 mln zł rocznie: 350 mln zł ma pochodzić z opłaty paliwowej, 50
mln zł z odpisów dokonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego.
Ponadto na finansowanie zadań Bank Gospodarstwa Krajowego może
zaciągać kredyty lub emitować obligacje97
.
Program utrzymaniowy – program został zatwierdzony 16 stycznia 2018 r.
przez Radę Ministrów, ustanawiając ramy finansowe oraz warunki realizacji
zamierzeń państwa w zakresie zarządzania infrastrukturą kolejową. Celem
jest wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie
transportowym kraju przez odwrócenie tendencji spadkowej udziału
transportu kolejowego w przewozach oraz zapewnienie niezbędnych
środków na prace utrzymaniowo-remontowe na istniejącej sieci kolejowej.
Program finansowany ze środków budżetu państwa i Funduszu
Kolejowego. Wartość Programu to 23,8 mld zł na lata 2019 – 2023, w tym ok.
21 mld zł z budżetu państwa98
.
Program Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 – program zakłada
modernizację lub budowę 189 dworców kolejowych na terenie całej Polski,
a budżet na jego realizację wynosi ponad 1,6 mld zł. Efektem końcowym
Programu będą integrujące różne gałęzie transportu, wystandaryzowane,
charakteryzujące się wysoką jakością dworce kolejowe, odpowiadające
potrzebom lokalnych społeczności, dostosowane do potrzeb pasażerów
oraz systemu transportowego99
.
[95] Rządowy program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021–2025, Ministerstwo
Infrastruktury, https://www.gov.pl/web/infrastruktura/rzadowy-program-budowy-lub-modernizacji-przystankowkolejowych-na-lata-2021---2025, dostęp: 25.11.2021.
[96] Programy Przystankowy: Znamy lokalizacje wszystkich 355 inwestycji [mapy], https://www.rynekkolejowy.pl/mobile/programy-przystankowy-znamy-lokalizacje-mapy-102677.html, dostęp: 25.11.2021.
[97] Raport Zrównoważonego Rozwoju Banku Gospodarstwa Krajowego 2020, Bank Gospodarstwa Krajowego,
https://bgkraportcsr.pl/wp-content/uploads/2021/09/Raport-Zrownowazonego-Rozwoju-BGK-2020-2.pdf, dostęp:
25.11.2021.
[98] Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do
2023 roku, Ministerstwo Infrastruktury, https://www.gov.pl/web/infrastruktura/pomoc-w-zakresie-finansowaniakosztow-zarzadzania-infrastruktura-kolejowa-w-tym-jej-utrzymania-i-remontow-do-2023-roku, dostęp: 25.11.2021.
[99] Program Inwestycji Dworcowych na lata 2016 – 2023, Ministerstwo Infrastruktury,
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/program-inwestycji-dworcowych-na-lata-2016-2023, dostęp: 25.11.2021.

STRONA 32

4.2. KLUCZOWE INWESTYCJE KOLEJOWE W POLSCE
4.2.1. POPRAWA KOLEJOWEGO DOSTĘPU DO PORTÓW W SZCZECINIE I ŚWINOUJŚCIU
W portach Szczecin i Świnoujście od
kilku lat trwają intensywne prace,
których
celem
jest
sprawniejsza
obsługa większej liczby ładunków oraz
możliwość
wjazdu
cięższych
i
dłuższych składów towarowych (o
długości 750 metrów i obciążeniu 221
kN na oś). Inwestycja jest elementem
programu
poprawy
dostępu
kolejowego do Morza Bałtyckiego.100 W
ramach inwestycji zmodernizowanych
zostanie blisko 100 kilometrów torów
(w porcie Szczecin – 61, w porcie
Świnoujście – 35) oraz prawie 84
kilometry sieci trakcyjnej.
101

W maju 2021 r. ogłoszono, że prace przekroczyły półmetek . Inwestycja jest
warta około 1,5 mld zł i współfinansowana z unijnego Instrumentu CEF „Łącząc
Europę”.
Jednocześnie prowadzone są prace na odcinku linii kolejowej E59 Poznań
Główny – Szczecin Dąbie, który stanowi ważny fragment międzynarodowego
korytarza kolejowego TEN-T Bałtyk-Adriatyk. Modernizacja tej linii poprawi
dostęp towarów i podróżnych z Poznania i południowej Polski oraz
południowej i środkowej Europy do portów morskich w Szczecinie i
Świnoujściu102
.

4.2.2. MODERNIZACJA DOJAZDÓW DO PORTÓW W GDAŃSKU I GDYNI
W zaawansowanym stadium realizacji znajdują się również prace polegające
na poprawie infrastruktury kolejowego dostępu do portów morskich w
Gdańsku oraz Gdyni. Podobnie jak w przypadku prac w portach
zlokalizowanych w woj. zachodniopomorskim, efekt realizacji projektów
umożliwi dojazd dłuższym i cięższym składom, co przełoży się na wyższą
konkurencyjność oferty transportu kolejowego wobec drogowego. Wartość
prac to ponad 2,6 mld zł netto. Prawie 40 proc. tej kwoty stanowi
dofinansowanie ze środków Instrumentu CEF „Łącząc Europę”. Zakończenie
wszystkich prac w Gdańsku zaplanowane jest do końca 2021 r., a w Gdyni do
końca sierpnia 2022 r.103
[100] Porty Szczecin i Świnoujście obsłużą więcej towarów, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., https://www.plk-sa.pl/biuroprasowe/informacje-prasowe/porty-szczecin-i-swinoujscie-obsluza-wiecej-towarow-4002/2007/10/, dostęp: 25.11.2021.
[101] Prace PLK w porcie w Szczecinie przekroczyły półmetek, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., https://www.plksa.pl/biuro-prasowe/informacje-prasowe/prace-plk-w-porcie-w-szczecinie-przekroczyly-polmetek-5156/2007/01/,
dostęp: 25.11.2021.
[102] O inwestycji, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., http://poznan-szczecin.pl/o-inwestycji/, dostęp: 25.11.2021.
[103] Towary jadą po nowych torach do portów w Gdańsku i Gdyni, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., https://www.plksa.pl/biuro-prasowe/informacje-prasowe/towary-jada-po-nowych-torach-do-portow-w-gdansku-i-gdyni-5275/, dostęp:
25.11.2021.
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4.2.3. POLSKIE INWESTYCJE NA SIECI TEN-T
PKP PLK S.A. nadało priorytet inwestycjom, które spełniają główne dążenia
określone w dokumentach strategicznych unijnych oraz krajowych. Wiąże się
to z modernizacją, rozbudową i rewitalizacją istniejących linii kolejowych w
celu ukończenia w perspektywie do 2030 r. sieci bazowej i konsekwentnego
uzupełniania sieci kompleksowej TEN-T, podnoszenia parametrów linii w
ramach kolejowych korytarzy towarowych oraz zapewnienia spójności sieci
kolejowej 104
. Inwestycje te mają kluczowe znaczenie dla polskich portów i
transportu intermodalnego.
105

Opublikowane w 2020 r. sprawozdanie Komisji Europejskiej z postępu prac
we wdrażaniu sieci TEN-T w latach 2016–2017, odnotowuje na polskiej sieci
kolejowej niedociągnięcia w zakresie niedostatecznej prędkości na liniach
towarowych oraz pod względem niewystarczającej długości linii spełniających
zakładany wskaźnik nacisku osi. Dane Komisji wskazują, że magistrale
przechodzące przez Polskę, czyli Bałtyk – Adriatyk oraz Morze Północne –
Bałtyk w niewielkim stopniu spełniają minimalne kryteria techniczne przyjęte
dla sieci TEN-T. Efektem wieloletnich zaniedbań jest niska przepustowość oraz
prędkość handlowa pociągów.106
Za najbardziej problematyczne odcinki w Polsce w raporcie KE uznano
wrocławski oraz katowicki węzeł kolejowy, linię Szczecin – Świnoujście oraz
linię Tarnowskie Góry – Chorzów (na tym odcinku trwają prace
modernizacyjne).
Realizowane są także prace na części polskiego odcinka Rail Baltica Czyżew –
Białystok. Trwa przygotowywanie studiów wykonalności dla linii E30 przez
Wrocław oraz linii Szczecin – Świnoujście. Modernizacja tych odcinków,
podobnie jak transgranicznych linii Bohumin – Kędzierzyn Koźle, Zwardoń –
Czechowice-Dziedzice oraz Rail Baltica na odcinku Ełk – Suwałki – granica
państwa zostanie przeprowadzona w przyszłej perspektywie budżetowej, pod
warunkiem wyasygnowania środków na ten cel. Kluczowe znaczenie dla
107
rozwoju przewozów intermodalnych ma także montaż systemu ERTMS/ETCS .
Obecnie system został zabudowany na około 900 km polskich linii kolejowych,
m.in. na linii Wrocław – Opole, Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie czy Warszawa –
Gdynia. Założeniem PKP PLK S.A. jest, aby w 2030 r. system ERTMS został
108
zabudowany co najmniej na wszystkich liniach sieci bazowej TEN-T .

[104] PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – zamierzenia inwestycyjne na lata 2021 – 2030 z perspektywą do 2040 roku,
https://www.plk-sa.pl/files/public/user_upload/pdf/Zamierzenia_inwestycyjne/2021-06-30__zamierzenia_inwestycyjne.pdf, dostęp: 24.11.2021, s. 6.
[105] Sprawozdanie z postępu prac we wdrażaniu sieci TEN-T w latach 2016–2017, Komisja Europejska, https://eurlex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0433&from=GA, dostęp: 25.11.2021.
[106] KE: Polska zbyt wolno modernizuje magistrale sieci TEN-T, https://intermodalnews.pl/2020/11/13/ke-polska-zbytwolno-modernizuje-magistrale-na-sieci-ten-t/, dostęp: 25.11.2021.
[107] Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS) to ujednolicony system sterowania ruchem
kolejowym, który umożliwia poruszania się pociągów na sieciach kolejowych poszczególnych państw bez konieczności
instalacji i znajomości krajowych systemów. ERTMS składa się z Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem
(ERTMS/ETCS) oraz Globalnego Systemu Kolejowej Radiokomunikacji Ruchomej (ERTMS/GSM-R).
[108] Jak Polska realizuje inwestycje na sieci TEN-T?, https://intermodalnews.pl/2021/08/12/jak-polska-realizujeinwestycje-na-sieci-ten-t/, dostęp: 25.11.2021.
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4.2.4. RAIL BALTICA
Modernizacja linii kolejowej Rail Baltica stanowi jedną z najważniejszych
inwestycji kolejowych realizowanych w Polsce. Rail Baltica to część
transeuropejskiego korytarza, który w przyszłości połączy Niemcy, Polskę,
Litwę, Łotwę, Estonię oraz w dalszej perspektywie – Finlandię.
Na terenie Polski zadanie modernizacji Rail Baltici podzielono na pięć etapów.
W 2015 r. zakończone zostały główne prace na trasie Warszawa Rembertów –
Tłuszcz (Sadowne). Drugi etap, zakończony w 2019 r., obejmował modernizację
trasy Sadowne – Czyżew. Obecnie trwają prace na liczącym 71 km odcinku od
Czyżewa do Białegostoku. Po jego zakończeniu rozpocznie się przebudowa
100-kilometrowej trasy ze stolicy województwa podlaskiego do Ełku. Finalnym
etapem budowy polskiej części Rail Baltica będzie modernizacja odcinka Ełk –
109
Trakiszki o długości 94 kilometrów . Ukończenie projektu w Polsce planowane
jest na 2027 rok110. Jednak z uwagi na poważne opóźnienia na części trasy
realizowanej na Łotwie oraz Estonii, termin realizacji całej inwestycji to 2030 r.,
zamiast pierwotnie planowanego 2026 111
.
Wśród zasadniczych celów projektu można wskazać podniesienie parametrów
technicznych linii poprzez zwiększenie maksymalnej prędkości pociągów
pasażerskich do prędkości 160 km/h i towarowych do 120 km/h. Modernizacja
linii sprawi, że kolej w tej części Polski stanie się atrakcyjną i ekologiczną
alternatywą dla transportu drogowego.

RYSUNEK 5. PRZEBIEG KORYTARZA RAIL BALTICA

Źródło: Ministerstwo Transportu Łotwy.

[109] Kontynuujemy przebudowę Rail Baltiki, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., https://rail-baltica.pl/o-inwestycji/, dostęp:
25.11.2021.
[110] Rail Baltica – status projektu i korzyści dla partnerów europejskich, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
https://www.plk-sa.pl/biuro-prasowe/informacje-prasowe/rail-baltica-status-projektu-i-korzysci-dla-partneroweuropejskich-4570/2021/09/, dostęp: 25.11.2021.
[111] Rail Baltica będzie gotowa dopiero w 2030 roku, https://www.rynek-kolejowy.pl/mobile/rail-baltica-bedzie-gotowadopiero-w-2030-roku-104783.html, dostęp: 25.11.2021.
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4.2.5. KOLEJOWY KOMPONENT CPK
Centralny Port Komunikacyjny (CPK, Solidarity Transport Hub), jedna z
najważniejszych obecnie realizowanych inwestycji infrastrukturalnych w
Polsce, to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, którego
celem jest integracja transportu lotniczego, kolejowego i drogowego. W
ramach projektu, w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok.
3 000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w
ramach pierwszego etapu będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów
rocznie. CPK obejmuje także inwestycje kolejowe, do których zalicza się węzeł
kolejowy w bezpośredniej bliskości portu lotniczego oraz sieć połączeń na
terenie kraju (którą stworzą nowe i istniejące linie kolejowe). Finalnym efektem
prac będzie możliwość przejazdu pomiędzy Warszawą a największymi
polskimi miastami w czasie do 2,5 godz. 112
Kolejowe inwestycje wchodzące w skład Centralnego Portu Komunikacyjnego
obejmują łącznie prawie 1 800 km nowych linii (plus ok. 200 km w ramach
węzła kolejowego w rejonie Portu Solidarność). Cały Program Kolejowy składa
się z 12 tras kolejowych w tym 10 tzw. szprych prowadzących z różnych
regionów Polski do Warszawy i CPK, co łącznie tworzy 30 zadań
inwestycyjnych. W skali całego kraju w trakcie prac przygotowawczych są
obecnie w sumie ok. 743 km nowych linii kolejowych CPK, a pierwsze roboty
budowlane mają się rozpocząć w 2023 r. Natomiast całość Programu ma
zostać zrealizowana do 2034 r .113

RYSUNEK 6. INWESTYCJE KOLEJOWE W RAMACH PROGRAMU CPK

Źródło: Centralny Port
Komunikacyjny.
[112] O inwestycji, https://www.cpk.pl/pl/inwestycja, dostęp: 25.11.2021.
[113] Program Kolejowy, https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/kolej, dostęp: 25.11.2021.
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4.2.6. GIGAINWESTYCJA W MAŁASZEWICZACH
Mianem terminala intermodalnego określa się obiekt budowlany lub zespół
obiektów budowlanych wraz z urządzeniami specjalistycznymi i infrastrukturą,
które umożliwiają prowadzenie działalności polegającej na załadunku,
wyładunku lub innych czynnościach ładunkowych, a także czasowym
składowaniu intermodalnych jednostek ładunkowych114. Na terenie Polski w
2020 r. zlokalizowane były 34 aktywne terminale, tj. o 4 mniej niż w roku
poprzednim115. Duże terminale intermodalne zlokalizowane są w rejonach
aglomeracji (Warszawa, Poznań, Wrocław, Łódź, Górnośląsko-Zagłębiowska
Metropolia), w portach morskich (Gdańsk, Gdynia, Szczecin) oraz na granicy z
Białorusią (Małaszewicze). Polska zajmuje 8 miejsce wśród krajów UE pod
względem liczby terminali intermodalnych. Najwięcej terminali (177) znajduje
się w Niemczech oraz we Francji (84).116
Jak wykazano w rozdziale poświęconym roli Nowego Jedwabnego Szlaku
(NJS), z uwagi na rosnący wolumen przewozów kontenerowych na linii Chin –
UE, kluczowym miejscem na logistycznej mapie Polski, i naszego kontynentu 117
,
jest przejście Małaszewicze – Terespol – Brześć, nazywane „bramą do Europy”.
Kompleks tego przejścia granicznego i stacji przeładunkowej obsługuje 90
proc. pociągów Azja-Europa, a towary muszą zostać przeniesione z systemu
118
szerokiego toru na europejski 1435 mm . Wprawdzie kilka miesięcy temu (w
dobie 29 sierpnia 2021 r.) osiągnięto najwyższy wynik przepustowości w historii
w tej części NJS, gdy przez szerokotorową infrastrukturę zarządcy przejechało
po raz pierwszy 18 składów na wyjeździe oraz 15 składów na wjeździe 119,
strategicznie położony terminal w Małaszewiczach wymaga wielkich
inwestycji, aby obsłużyć rosnące zapotrzebowanie na operacje przeładunkowe.
30 grudnia 2020 r. należąca do PKP Cargo spółka Cargotor, która zarządza
Rejonem Przeładunkowym Małaszewicze, złożyła wniosek o pozwolenie na
120
budowę Parku Logistycznego Małaszewicze . Szacunkowa wartość inwestycji,
którą mają sfinansować środki budżetowe i unijne, to 3,25 mld zł netto, czyli
121
prawie równe 4 miliardy złotych.

[114] Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie pomocy publicznej na realizację
projektów w zakresie transportu intermodalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na
lata 2014-2020, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002269, dostęp: 25.11.2021.
[115] Transport intermodalny w Polsce w 2020 r., Główny Urząd Statystyczny, https://stat.gov.pl/obszarytematyczne/transport-i-lacznosc/transport/transport-intermodalny-w-polsce-w-2020-roku,14,5.html, dostęp: 25.11.2021.
[116] Kierunki rozwoju transportu intermodalnego do 2030 r. z perspektywą do 2040 r., Centrum Unijnych Projektów
Transportowych, https://www.cupt.gov.pl/images/KRTI_po_konsultacjach_15.01.pdf, dostęp: 25.11.2021, s. 22.
[117] Analysis of the potential of the development of rail container transport market in Poland, Komisja Europejska,
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/report_pl_rail_container_transport_en.pdf, dostęp:
25.11.2021.
[118] Jedwabny Szlak: Rekord przepustowości w Małaszewiczach,
https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/drogi/jedwabny-szlak-rekord-przepustowosci-w-malaszewiczach78150.html, dostęp: 25.11.2021.
[119] Rekord w Małaszewiczach, Cargotor, https://cargotor.com/rekord-w-malaszewiczach/, dostęp: 25.11.2021
[120] Wniosek o pozwolenie na budowę złożony!, Cargotor, https://cargotor.com/wniosek-o-pozwolenie-na-budowezlozony/, dostęp: 25.11.2021.
[121] Na co pójdą 4 miliardy? Szczegóły megainwestycji w Małaszewiczach,
https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/drogi/na-co-pojda-4-miliardy-szczegoly-megainwestycji-wmalaszewiczach-75134.html, dostęp: 25.11.2021.
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Inwestycja ma pozwolić przyjmować w nowym Parku Logistycznym pociągi
dłuższe (1 050 metrów zamiast 750 metrów) i cięższe (nacisk na oś 25 ton
zamiast 22,5 tony), a prędkość maksymalna wzrośnie do 40 km/h. Wśród celów
wskazano także m.in. podniesienie stanu technicznego infrastruktury i
zmniejszenie nakładów na utrzymanie, wzrost bezpieczeństwa ruchu
kolejowego i drogowego, uporządkowanie stosunków własnościowych czy
budowę zaplecza utrzymaniowego, warsztatowego i magazynowego.
Niepokojące może być niestety jednak kolejne przesunięcie terminu oddania
gotowej inwestycji tego „suchego portu” do użytku. Z informacji opublikowany
122
w serwisie Polskiej Agencji Prasowej możemy przeczytać, że Park Logistyczny
Małaszewicze ma być gotowy dopiero w 2027 lub 2028 r. Poprzednio
podawaną datą była połowa 2026 r.123
Pozostaje jeszcze kwestia wybudowanie nowego, trzeciego mostu kolejowego
na rzece Bug w rejonie przejścia Małaszewicze – Terespol – Brześć. Według
opinii Ministerstwa Infrastruktury może to przyczynić się do znacznego
zwiększenia przepustowość linii kolejowej. Zdaniem resortu, to priorytet, ale
realizacji inwestycji nie ułatwia obecna sytuacja polityczna na Białorusi. 124

[122] CARGOTOR: Park Logistyczny Małaszewicze szansą na wzmocnienie pozycji Polski, Polska Agencja Prasowa,
https://www.pap.pl/mediaroom/964575%2Ccargotor-park-logistyczny-malaszewicze-szansa-na-wzmocnienie-pozycjipolski.html, dostęp: 25.11.2021.
[123] Gigainwestycja w Małaszewiczach powstanie jeszcze później,
https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/drogi/gigainwestycja-w-malaszewiczach-powstanie-jeszcze-pozniej78705.html, dostęp: 25.11.2021.
[124] Nowy most na Bugu zwiększy przepustowość Jedwabnego Szlaku. To priorytet,
https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/infrastruktura/nowy-most-na-bugu-zwiekszy-przepustowoscjedwabnego-szlaku-to-priorytet-74693.html, dostęp: 25.11.2021.
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V. SZANSE I ZAGROŻENIA
Przed polską koleją
otwiera się wielka
perspektywa na
dokonanie
historycznej
modernizacji.

Przed polską koleją otwiera się wielka
perspektywa
na
dokonanie
historycznej
modernizacji. Aby tak się stało wszyscy
interesariusze
polskiej
branży
kolejowej
powinni
skupić
się
na
wykorzystaniu
istniejących dogodnych możliwości, przy
jednoczesnej
minimalizacji
potencjalnych
ryzyk. Prezentujemy listę szans i zagrożeń,
które obecnie i w niedalekiej przyszłości mogą
oddziaływać na finalny kształt polskiego
transportu szynowego.

5.1. SZANSE

Polityka klimatyczna Europy i promowanie kolei jako ekologicznej
gałęzi transportu
Europejski Zielony Ład wyznaczył kierunek na najbliższe dekady. Aby osiągnąć
zakładaną dekarbonizację, kluczowy będzie wzrost znaczenia kolei jako
proekologicznego i zrównoważonego środka transportu.

Rekordowa pula środków do wydania
Polska kolej jest dużym beneficjentem dotychczasowych i planowanych
programów unijnego wsparcia na rozwój i modernizację. Już wiele miesięcy
temu Komisja Europejska zapowiedziała zdecydowanie, że w nowej
perspektywie unijnej na lata 2021–2027 będzie stawiać na inwestycje przyjazne
środowisku, a w przypadku transportu nacisk będzie stawiany na projekty
kolejowe. 125

[125] Unia stawia na kolej. Polska otrzyma rekordową sumę w nowym budżecie, https://forsal.pl/swiat/uniaeuropejska/artykuly/7754375,ile-polska-otrzyma-na-kolej-z-ue-budzet-na-kolej-nowy-unijny-budzet.html, dostęp:
26.11.2021.
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Tranzytowe położenie Polski
Strategiczne położenie naszego państwa w centrum Europy, między krajami
Europy Wschodniej i Zachodniej oraz Północnej i Południowej sprzyja
rozwojowi gospodarki, a w szczególności transportu lądowego.

Polska kolejową bramą Europy dla towarów z Chin
"Suchy port” w Małaszewiczach już teraz jest kluczowym miejsce na Nowym
Jedwabnym Szlaku. W celu wzmacniania roli tego terminala i budowania
trwałych przewag konkurencyjnych konieczna jest jednak szybka i sprawna
rozbudowa w kierunku Parku Logistycznego.
Koncepcja Polskiego Trójportu Gdynia/Gdańsk – Małaszewicze –
CPK
Polska ma realny potencjał i unikalne warunki, aby stać się portem
przeładunkowym (hubem logistycznym) w przewozach globalnych, integrując
transport morski, lotniczy i kolejowy. Warunkiem powodzenia jest utworzenie
gęstej sieci powiązań i połączenie terminala intermodalnego w
Małaszewiczach z kompleksem portowym Gdańsk – Gdynia oraz z
planowanym terminalem towarowym Centralnego Portu Komunikacyjnego.
Szacuje się, że zapewni to Polsce potencjalne roczne wpływy w wysokości 100
mld zł. 126

Program Zielona Kolej
w ramach Centrum Efektywności Energetycznej Kolei funkcjonuje inicjatywa
polskiej branży kolejowej, której celem jest przejście przewoźników jeżdżących
po polskiej sieci kolejowej na zasilanie z energii wytwarzanej z odnawialnych
źródeł. Program zrzesza podmioty odpowiedzialne za ok. 95 proc. zużycia
kolejowej energii trakcyjnej w Polsce. Zgodnie z założeniami inicjatywy, w 2025
r. udział OZE w miksie energetycznym na kolei ma wynosić 50 proc., w 2030 r. –
85 proc., a docelowo 100 proc. Uczestnictwo w programie deklarują kolejni
pasażerscy i towarowi przewoźnicy kolejowi. 127

[126] Trójport w skali globalnej, https://logistyka.rp.pl/logistyka/art18875521-trojport-w-skali-globalnej, dostęp: 26.11.2021.
[127] Strategia PKP Energetyka 2030, https://www.pkpenergetyka.pl/O-PKP-Energetyka/O-nas/Strategia-2030, dostęp:
26.11.2021.

STRONA 40

Wielkie inwestycje taborowe
W ramach strategii taborowej na lata 2016-2020 z perspektywą do 2023 PKP
Intercity, największy polski operator kolejowy, zainwestuje ponad 7 mld zł w
128
tabor . Spółka zmodernizuje ponad 700 wagonów i kupi 185 nowych.
Pasażerowie skorzystają z 12 nowych i 14 zmodernizowanych elektrycznych
zespołów trakcyjnych. PKP Intercity kupi także 118 lokomotyw elektrycznych
oraz spalinowych, a także zmodernizuje blisko 200 lokomotyw.129

5.2. ZAGROŻENIA
Pieniędzy na kolej nigdy za wiele
Pomimo dużej puli środków finansowanych w ramach programów unijnych i
krajowych, branża kolejowa jest bardzo kapitałochłonna, a polski system
transportu szynowego posiada ogromne potrzeby modernizacyjne i
rozwojowe. Przez kilkadziesiąt lat – jak wykazano w rozdziale II – polska kolej
była niedoinwestowana. Według wyliczeń, środki inwestycyjne potrzebne do
zmodernizowania wszystkich odcinków i dobudowania łączników, kształtują
się na poziomie około 250-300 mld złotych. Dopiero takie inwestycje pozwolą
na całkowitą odbudowę kolei w Polsce. 130

Faworyzowanie inwestycji drogowych
Możemy spotkać się ze stwierdzeniem, że w Polsce – w zależności od przyjętej
metodologii – na drogi wydaje się rocznie tyle, ile na infrastrukturę kolejową
mniej więcej przez dekadę 131. W rezultacie od przystąpienia naszego kraju do
Unii Europejskiej łączna długość polskich autostrad i dróg ekspresowych
wydłużyła się ośmiokrotnie, co stanowi europejski rekord132
. Uzasadniona będzie
opinia, że w dużej mierze dokonało się to kosztem rozwoju kolei. Niestety także
w 2021 r. na polskiej kolei sprawdził się czarny scenariusz. Z obiecanych i
pierwotnie planowanych w tym roku przez PKP Polskie Linie Kolejowe co
najmniej 60 przetargów na modernizację torów o wartości ponad 17 mld zł,
prawdopodobnie skończy się na postępowaniach przetargowych na łączną
kwotę niewiele ponad 3 mld zł.133

[128] Zmieniamy polską kolej, Broszura wydana przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych we współpracy z
Ministerstwem Infrastruktury, Warszawa 2021, s. 23.
[129] O firmie, PKP Intercity, https://www.intercity.pl/pl/site/o-nas/o-firmie/, dostęp: 26.11.2021.
[130] PLK: Potrzeba prawie 300 mld złotych do pełnej odbudowy kolei, https://www.rynek-kolejowy.pl/mobile/plkpotrzeba-prawie-300-mld-zlotych-do-pelnej-odbudowy-kolei-93921.html, dostęp: 26.11.2021.
[131] Kolejarze – ubodzy krewni drogowców, https://www.rynek-kolejowy.pl/mobile/kolejarze--ubodzy-krewnidrogowcow-103508.html, dostęp: 26.11.2021.
[132] Drogowy rekord za dotacje z UE, https://www.rp.pl/transport/art18994531-drogowy-rekord-za-dotacje-z-ue,
dostęp: 26.11.2021.
[133] Na kolei realizuje się czarny scenariusz. Brak pieniędzy rujnuje plany, https://www.rp.pl/transport/art18914641-nakolei-realizuje-sie-czarny-scenariusz-brak-pieniedzy-rujnuje-plany, dostęp: 26.11.2021.
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Nieefektywnie prowadzone modernizacje
Znamienne są słowa Marcina Horały, sekretarza stanu w Ministerstwie
Infrastruktury, pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego
dla RP: „Budujemy przez 5 lat za 5 mld zł, żeby jechać 5 minut szybciej”. 134 W
trakcie modernizacji często dochodzi do błędów, które przekreślają poniesione
135
nakłady na inwestycje. Piotr Malepszak wskazuje m.in. na modernizację linii
Kraków–Katowice (E30), podczas której zlikwidowano cztery stacje, co w
bezpośredni sposób wpływa na kłopoty z przepustowością na szlaku, a w
konsekwencji przełoży się na wydłużenie czasu przejazdu. Wiele inwestycji
pogorszyło dostęp do kolei – szczególnie towarowej. Likwidowane były
bocznice, stacje, punkty załadunku.136
Wśród czynników utrudniających realizację inwestycji kolejowych należy
zaliczyć także ograniczony potencjał wykonawczy biur projektowych i firm
budowlanych realizujących inwestycje kolejowe, przedłużanie procedur
przetargowych
przez
oferentów
oraz
unieważnianie
postępowań
przetargowych lub konieczność ich powtarzania, potrzeba wykonania
dodatkowych robót (spowodowanych m.in. wystąpieniem odmiennych od
przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych) oraz
137
wydłużenie procedury uzyskiwania pozwoleń i decyzji administracyjnych.

Opóźnienia w realizacji strategicznych inwestycji

Według informacji przekazanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe w sierpniu
2020, 20 proc. realizowanych inwestycji infrastrukturalnych na sieci kolejowej
138
miało opóźnienie . W dużej mierze sytuacja ta dotyczy kluczowych szlaków o
największym natężeniu ruchu, m.in. linii E20 w ciągu Poznań – Warszawa
139
remontowanej od czerwca 2017 r. i opóźnionej o dwa lata . W ostatnich latach
problemy z dotrzymywaniem harmonogramu prac dotyczyły także wielu
innych ważnych inwestycji kolejowych m.in. na linii nr 7 Warszawa – Lublin,
E59 Poznań – Wrocław, E30 Kraków – Katowice, przy budowie tunelu
średnicowego w Łodzi, linii Rail Baltica i Centralnej Magistrali Kolejowej .
[134]
Luka w propagandzie.
PiS wreszcie wygarnął
PKP, że marnują
miliardy, związane z przestrzeganiem
Ponadto
Komisja Europejska
wystosowała
zarzuty
https://wyborcza.biz/biznes/7,179195,26004048,luka-w-propagandzie-pis-wreszcie-wygarnal-pkp-ze-marnujaprzepisówdostęp:
w sprawie
miliardy.html,
26.11.2021. oceny oddziaływania na środowisko blisko 50 inwestycji o
[135]
Choć
na
modernizację
linii PKP wydajemy
wartości przekraczającej
55 mldmiliardy,
zł . duża część inwestycji będzie wybrakowana,
https://serwisy.gazetaprawna.pl/transport/artykuly/8093474,modernizacja-linii-pkp-inwestycje.html, dostęp: 26.11.2021.
[136] Pięć minut szybciej za pięć miliardów. Potrzebna zmiana paradygmatu inwestycji kolejowych,
https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/kolej/piec-minut-zysku-za-piec-miliardow-potrzebna-zmianaparadygmatu-inwestycji-kolejowych-72270.html, dostęp: 26.11.2021.
[137] Inwestycje infrastrukturalne PKP PLK SA, Nr kontroli. P/12/078, Najwyższa Izba Kontroli,
https://www.nik.gov.pl/plik/id,4754,vp,6175.pdf, dostęp: 26.11.2021.
[138] W PKP kasa jest, tylko przyspieszenia nie ma, https://serwisy.gazetaprawna.pl/transport/artykuly/1487974,pkpinwestycje-pieniadze-na-transport-kolejowy-i-rozwoj.html, dostęp: 26.11.2021.
[139] Rozkład jazdy między Poznaniem a Warszawą wciąż daleki od ideału, https://www.rynekkolejowy.pl/mobile/rozklad-jazdy-miedzy-poznaniem-a-warszawa-wciaz-daleki-od-idealu-103284.html, dostęp:
26.11.2021.
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innych ważnych inwestycji kolejowych m.in. na linii nr 7 Warszawa – Lublin,
E59 Poznań – Wrocław, E30 Kraków – Katowice, przy budowie tunelu
średnicowego w Łodzi, linii Rail Baltica i Centralnej Magistrali Kolejowej 140.
Ponadto Komisja Europejska wystosowała zarzuty związane z przestrzeganiem
przepisów w sprawie oceny oddziaływania na środowisko blisko 50 inwestycji o
wartości przekraczającej 55 mld zł. 141

Bariery w rozwoju intermodalu

142

Według raportu NIK działania dotychczas podejmowane przez administrację
publiczną nie zlikwidowały barier hamujących rozwój transportu
intermodalnego, a powolny i niedostateczny rozwój tej gałęzi transportu może
zaprzepaścić szanse Polski na skorzystanie, jako kraju tranzytowego, na
wymianie handlowej Chin z Europą.
Brakowało działań zapewniających powiązanie inwestycji kolejowych oraz
drogowych z rozwojem i organizacją połączeń sieci terminali intermodalnych,
w których następuje zmiana środka transportu. Dodatkowo Minister
Infrastruktury nie określił docelowej sieci terminali intermodalnych.
Branża identyfikuje także szereg przeszkód natury infrastrukturalnej czy
instytucjonalnej, które hamują rozwój przewozów intermodalnych. Kluczowe
bariery odnoszą się do złego stanu infrastruktury liniowej, niskiej
przepustowości sieci, nierównomiernego rozmieszczenia i niedostatecznej
liczby terminali, niskiej prędkości handlowej (średnia prędkość handlowa
143
pociągów intermodalnych w 2020 r. według danych UTK wyniosła 30,3 km/h).
Ponadto rozwój intermodalu blokują niekonkurencyjne stawki dostępu do
infrastruktury oraz biurokracja.144

Problemy z przepustowością i wąskie gardła w kluczowych
punktach

[140] DGP: Kluczowe inwestycje kolejowe opóźnione, https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/dgp-kluczoweinwestycje-kolejowe-opoznione-98096.html, dostęp: 26.11.2021.
[141] Zagrożone są budowy nawet na 50 liniach kolejowych, https://www.rp.pl/transport/art204151-zagrozone-sabudowy-nawet-na-50-liniach-kolejowych, dostęp: 26.11.2021.
[142] NIK o barierach rozwoju transportu intermodalnego, Najwyższa Izba Kontroli,
https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/bariery-rozwoju-transportu-intermodalnego.html, dostęp: 26.11.2021.
[143] Sprawozdanie z funkcjonowania rynku transportu kolejowego 2020, Urząd Transportu Kolejowego, Warszawa
2021, s. 70.
[144] Kierunki rozwoju transportu intermodalnego do 2030 r. z perspektywą do 2040 r., Centrum Unijnych Projektów
Transportowych, https://www.cupt.gov.pl/images/KRTI_po_konsultacjach_15.01.pdf, dostęp: 25.11.2021, s. 56.
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Przepustowość sieci kolejowej stanowi jeden z istotnych czynników
wpływających na organizację przewozów kolejowych. Zgodnie ze
145
sprawozdaniem UTK ponad 4,6 tys. kilometrów linii kolejowych w Polsce jest
dotkniętych problemami z przepustowością, z czego 726,4 km z
ograniczeniem przepustowości dla pociągów pasażerskich w okresie szczytów
komunikacyjnych.
Niestety pomimo zaawansowanych prac modernizacyjnych, które mają na
celu nie tylko zwiększenie prędkości maksymalnej pociągów, ale także
poprawienie przepustowości linii, w wielu miejscach, nawet po
modernizacjach, w dalszym ciągu występują wąskie gardła, które
uniemożliwiają przejazd takiej ilości pociągów, jaką chcieliby uruchomić
przewoźnicy. W ostatnich latach sytuacja dotyczyła m.in. linii kolejowej nr 8
łączącej Kraków, Kielce, Skarżysko – Kamienną, Radom i Warszawę, linii
kolejowej nr 14, łączącej Łódź Kaliską, Zduńską Wolę, Kalisz, Ostrów Wlkp.,
Krotoszyn, Leszno, Głogów i Tuplice, która stanowi jedno z głównych połączeń
146
Polski Centralnej oraz Zachodniej. Problemy z przepustowością dotyczą także
terminala w Małaszewiczach oraz Trójmiejskiego Węzła Kolejowego w
obszarze linii prowadzących do portów morskich. Obecnie trwają intensywne
prace nad tymi projektami; opisano je w rozdziale IV.

VI. REKOMENDACJE STRATEGICZNE
Przedstawiamy
zbiór
rekomendacji
strategicznych
dla polskiej
kolei.

Mając na względzie wyzwania przed jakimi w
trzeciej dekadzie XXI w. znajduje się polska
kolej, uwzględniając szereg szans i zagrożeń,
przedstawiamy
zbiór
rekomendacji
strategicznych
dla
wszystkich
stron
i
podmiotów zaangażowanych w rozwój całego
procesu transportowego w branży kolejowej.
Rekomendacje o charakterze organizacyjnym,
prawnym,
inwestycyjno-finansowym
oraz
technologicznym kierujemy do przedstawicieli
odpowiednich
organów
administracji
publicznej, instytucji i organizacji branżowych,
publicznych
i
prywatnych
podmiotów
gospodarczych oraz wszystkich pozostałych
interesariuszy.

[145] Sprawozdanie z funkcjonowania rynku transportu kolejowego 2020, Urząd Transportu Kolejowego, Warszawa
2021, s. 145.
[146] Wąskie gardła na sieci kolejowej, https://zbiorowy.info/2019/03/waskie-gardla-na-sieci-kolejowej/, dostęp: 26.11.201.
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Dokończenie kluczowych inwestycji, które pozwolą na stworzenie spójnego
szkieletu sieci kolejowej o parametrach linii magistralnych na osi WschódZachód, Północ-Południe.
Reaktywacja połączeń kolejowych do największe polskich miast
pozbawionych kolei pasażerskiej. Propagowanie celów i rozwijanie
Programu Kolej Plus.
Stworzenie spójnej sieci połączeń kolejowych wojewódzkich i
międzywojewódzkich (dla tego typu połączeń pożądane jest osiągnięcie
prędkości pociągów od 120 do 160 km/h). Celem jest zapewnienie
bezpośredniego i konkurencyjnego, w stosunku do transportu drogowego,
połączenia pomiędzy stolicami województw oraz miast powiatowych ze
stolicami województw.
Modernizacja i rozbudowa linii kolejowych międzyaglomeracyjnych i
aglomeracyjnych. Na każdej linii kolejowej oferta połączeń powinna
wynosić przynajmniej 7-8 par połączeń dziennie.
Poprawa przepustowości linii kolejowych z uwzględnieniem potrzeb
wszystkich rodzajów ruchu tj. pasażerskiego dalekobieżnego, regionalnego
i aglomeracyjnego, a także towarowego, m.in. poprzez unowocześnienie
urządzeń sterowania ruchem kolejowym, odbudowę lub budowę stacji i
mijanek na niektórych liniach jednotorowych, umożliwienie jednoczesnego
ruchu dwukierunkowego poprzez dobudowę torów, kontynuację
programu modernizacji przejazdów kolejowo-drogowych.
Rozwijanie koncepcji Trójportu Gdynia/Gdańsk – Małaszewicze – Centralny
Port Komunikacyjny. Realizacja ambitnego projektu Polski jako
logistycznego hubu Europy.
Powiększenie sieci terminali intermodalnych w Polsce. Rozbudowa
istniejących i budowa nowych terminali, które powinny być powiązane z
krajową siecią kolejową w sposób gwarantujący konkurencyjny czas
przejazdu oraz stałe połączenia pomiędzy nimi, a także z terminalami i
obiektami logistycznymi leżącymi w krajach sąsiednich.
Realizacja programu bocznicowego – odbudowa oraz budowa nowych
bocznic kolejowych. Celem powinno być zwiększenie konkurencyjności
przewozu towarów koleją w stosunku do transportu samochodowego oraz
szersze
zainteresowanie
prywatnych
podmiotów
wykorzystaniem
transportu szynowego przy realizacji operacji logistycznych.
Dalsza elektryfikacja linii kolejowych, ze szczególnym uwzględnieniem
najsłabiej zelektryfikowanych obszarów Polski znajdujących się na
wschodzie i północy kraju. Przyjęcie spójnej strategii elektryfikacji sieci,
która powinna uwzględnić także przyszłe kierunki rozwoju technologii
wodorowych (w chwili obecnej zakłada się, że przyszłością jest elektryczny
transport kolejowy, oparty na energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł,
uzupełniany przez rozwiązania wodorowe).
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wodorowych (w chwili obecnej zakłada się, że przyszłością jest elektryczny
transport kolejowy, oparty na energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł,
uzupełniany przez rozwiązania wodorowe).
Przyspieszenie procesu wdrażanie Europejskiego Systemu Zarządzania
Ruchem Kolejowym (ERTMS), przy jednoczesnym zagwarantowaniu
wsparcia dla przewoźników w procesie wymiany taboru.
Rozwijanie polskiego przemysłu i potencjału wytwórczego w branży
kolejowej (producenci taboru, firmy budowlane, producenci automatyki
kolejowej i systemów sterowania ruchem kolejowym, poole taborowe).
Wsparcie dla innowacyjnych projektów i rozwiązań w branży kolejowej z
zakresu nowych technologii, automatyzacji i cyfryzacji. Kontynuacja
programów badawczo-rozwojowych prowadzonych przez Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju.
Dalsza sukcesywna wymiana taboru pasażerskiego i towarowego.
Dostosowanie zasad konkursów i naborów wniosków o dofinansowanie
pod kątem zwiększenia udziału pojazdów wykorzystujących nowoczesne
rozwiązania techniczne, w szczególności w odniesieniu do efektywności
energetycznej i wpływu na środowisko.
Rozwijanie Programu Zielona Kolej i objęcie nim wszystkich
najważniejszych przewoźników kolejowych działających na polskim rynku.
Skuteczne wsparcie rozwoju przewozów intermodalnych poprzez
zapewnienie równych warunków konkurencji – wyrównanie zasad
funkcjonowania na rynku transportu kolejowego i drogowego.
Wprowadzenie zasady pokrycia pełnych kosztów generowanych przez
gałęzie transportu, wyrównanie kosztów dostępu do infrastruktury
drogowej oraz kolejowej.
Obniżenie opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej. Organizacje
branżowe wskazują, że ich poziom jest o co najmniej 30-50 proc. za wysoki,
a do bazy kosztowej z bardzo dużym prawdopodobieństwem
kwalifikowane są koszty inne niż bezpośrednio związane z przejazdem
pociągu.
Zniwelowanie asymetrii w finansowaniu inwestycji kolejowych i drogowych.
Przeciwdziałanie powstawaniu luki inwestycyjnej pomiędzy unijnymi
perspektywami budżetowymi oraz – wzorem dobrych praktyk z branży
drogowej – prowadzenie spójnej i stabilnej polityki informacyjnej w zakresie
zamierzeń inwestycyjnych.

STRONA 46

Wypracowanie mechanizmu waloryzacji kontraktów kolejowych, które
zminimalizują ryzyko wynikające z nieprzewidzianych okoliczności
zewnętrznych (np. dużego wzrostu cen materiałów budowlanych,
surowców). Za bazę do waloryzacji powinno się przyjąć datę złożenia oferty
w przetargu. Konieczne jest także wypracowanie optymalnego koszyka
waloryzacyjnego odzwierciedlającego specyfikę inwestycji kolejowych.
Szersza realizacja inwestycji w formule PPP (partnerstwo publicznoprywatne) dla inwestycji z zakresu infrastruktury liniowej i punktowej,
umów leasingowych taboru kolejowego, a docelowo także w przypadku
kolei dużych prędkości.
Promowanie pozytywnej kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym
wśród pracowników i klientów. Budowanie dobrych wzorców poprzez
nagradzanie bezpiecznych zachowań użytkowników.
Prowadzenie profesjonalnych działań promocyjnych i marketingowych
przez wszystkie instytucje i podmioty działające w branży w celu
budowania spójnego i pozytywnego wizerunku kolei jako nowoczesnego,
szybkiego, wygodnego i ekologicznego środka transportu.
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