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Otwarcie konferencji 
 

Przewodniczący Komisji Infrastruktury 

Senator, prof. Andrzej Misiołek 

 

Szanowni Państwo, 

witam Państwa na konferencji: „Transport szynowy  

w miastach” organizowanej przez Komisję Infrastruktury Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz Instytut Sobieskiego, w imieniu pana 

marszałka Stanisława Karczewskiego i swoim. Zaproszenie 

skierowaliśmy do świata nauki, i to będzie część dzisiejszych 

prelegentów, do osób, które związane są lub były zawodowo  

z transportem szynowym, do przedstawicieli tych miast, w których 

transport szynowy, tramwaje i koleje, są obecne, do przedstawicieli 

tych podmiotów gospodarczych, które zajmują się produkcją  

i obsługą taboru i urządzeń kolejowych, i oczywiście do 

przedstawicieli resortów, głównie resortu infrastruktury, którzy  

z ramienia rządu zajmują się tymi sprawami. 

Szanowni Państwo! 

Spotykamy się dzisiaj po to, żeby porozmawiać o transporcie 

szynowym w miastach, o jego przyszłym znaczeniu i możliwościach, 

jakie mu przypisujemy. Traktuję to spotkanie jako element szerszej 

dyskusji odnoszącej się do problematyki bardzo istotnej  

z perspektywy naszej komisji, Komisji Infrastruktury. Myślę o roli 

państwa w zaspokajaniu potrzeb transportowych społeczeństwa. 

Oprócz budowy infrastruktury, będącej w stanie przenieść 

zwiększające się obciążenie wynikające z motoryzacji indywidualnej, 

jest to również utrzymanie na właściwym poziomie transportu 

zbiorowego, a w jego ramach transportu miejskiego, czy inaczej 

komunalnego, i metropolitalnego. Państwo jest zobowiązane do 

tego, żeby zapewnić obywatelom możliwość korzystania z transportu 
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zbiorowego. Mimo tej eksplozji motoryzacyjnej, która nastąpiła po 

1990 r., nadal liczni są obywatele, dla których dostęp do transportu 

zbiorowego jest ważnym elementem jakości życia. W miastach 

dochodzi do tego jeszcze jeden element, nie sposób przecież ich 

centrów w całości wyasfaltować, żeby uniknąć korków. I sposobem 

na zmniejszenie tej uciążliwości, która wynika z nadmiernej liczby 

samochodów, które pojawiły się w naszych miastach, będzie oferta 

transportu szynowego. W ramach transportu zbiorowego szukamy 

rozwiązań, które sprzyjają również ochronie środowiska. W tym 

kontekście przemawia wiele za tym, by rosnące potoki pasażerów 

skierować właśnie w stronę transportu szynowego, tramwajowego 

lub kolejowego, transportu zelektryfikowanego, niewytwarzającego 

chmur toksycznego pyłu ze ścieranych opon. Ponadto jesteśmy 

również w ciągu ostatnich lat szczególnie zainteresowani jakością 

powietrza, złą jakością powietrza w dużych miastach,  

w aglomeracjach, do tego dochodzi jeszcze tzw. pakiet klimatyczny1, 

i wszystko łączy się w jedną całość. 

A o czym będziemy rozmawiali? Pozwolę sobie w skrócie 

kilka słów na ten temat powiedzieć. Pani profesor Jana Pieriegud ze 

Szkoły Głównej Handlowej odniesie się do mobilności  

                                                           
1 Na tzw. pakiet klimatyczny UE składają się trzy dyrektywy oraz jedna decyzja – 
wszystkie z 23 kwietnia 2009 r., podjęte przez Parlament i Radę. Są to dyrektywy: nr 
2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu 
usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do 
emisji gazów cieplarnianych, nr 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie 
geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz zmieniająca dyrektywę Rady 
85/337/EWG, Euratom, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE 2008/1/WE i rozporzą-
dzenie (WE) nr 1013/2006. oraz nr 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w 
sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w 
następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE, a także decyzja 
2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wysiłków podjętych przez 
państwa członkowskie, zmierzających do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych 
w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji 
gazów cieplarnianych [przyp.red.] 
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w aglomeracjach przyszłości, co da nam właściwą perspektywę  

i podstawę oceny dotychczasowych doświadczeń relacjonowanych 

przez kolejnych prelegentów. Pan Krzysztof Celiński, były szef PKP, 

współtwórca reform przeprowadzonych w polskim kolejnictwie, 

były prezes Warszawskiego Metra opowie o roli podziemnej kolei  

w systemie transportowym stolicy. Były prezes Urzędu Transportu 

Kolejowego, pan Wiesław Jarosiewicz, odniesie się do roli nowej 

Pomorskiej Kolei Metropolitarnej w obsłudze aglomeracji 

trójmiejskiej. Pani doktor Anna Urbanek przeniesie nas na Górny 

Śląsk i opowie o kolejach śląskich metropolii. Pan doktor Łukasz 

Zaborowski, reprezentujący tutaj Instytut Sobieskiego, 

współorganizatora naszej dzisiejszej konferencji, przedstawi referat 

na temat powrotu tramwaju na ulice francuskich miast. Pan doktor 

Michał Baj przedstawi doświadczenia niemieckie związane  

z transportem szynowym. Na koniec wrócimy jeszcze do Warszawy  

i naziemnego tym razem transportu szynowego w stolicy. 

Zakończymy nasze spotkanie dyskusją na temat transportu 

szynowego w miastach. Chętnie przyjmuję też propozycje tematyki 

kolejnych spotkań, jeżeli Państwo stwierdzilibyście, że taka potrzeba 

istnieje, że dobrze byłoby się spotkać, by ułatwić wykorzystanie 

doświadczeń i teoretycznych rozważań w przyszłości. Komisja 

Infrastruktury chce być aktywnym uczestnikiem i organizatorem 

dyskusji na ważne dla polskiego transportu tematy. Dziękuję bardzo 

za uwagę i proszę o kilka słów Pana Doktora Zaborowskiego. 

 

 

 

Dr Łukasz Zaborowski 

 

Dzień dobry Państwu. Witam Państwa w imieniu Instytutu 

Sobieskiego. Panu Senatorowi dziękuję za możliwość udziału  

w organizacji tego spotkania. 

Pozwolę sobie na krótki wstęp merytoryczny, uzasadniający, 
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dlaczego transport szynowy jest tak ważny i dlaczego spotkaliśmy się, 

żeby rozmawiać na ten temat. W jakiej sytuacji jest Polska? Otóż 

przegraliśmy dwa mecze, przegraliśmy oba mecze.2 Jeśli popatrzeć na 

sytuację transportu, w szczególności transportu publicznego  

w Polsce, na to, co się działo w ostatnich niecałych 30 latach, czyli 

od upadku tzw. realnego socjalizmu, przegraliśmy w dwóch 

wymiarach. Pierwszy wymiar, w którym przegraliśmy, to wymiar 

infrastrukturalny. Oczywiście infrastruktura transportowa 

niepomiernie polepszyła się w Polsce w ostatnich dekadach, ale 

przegraliśmy sprawę równowagi międzygałęziowej w tym zakresie. 

Po upadku tzw. komuny odziedziczyliśmy sieć kolejową w lepszym 

stanie niż sieć drogową. Takiej sytuacji obecnie pozazdrościłyby nam 

państwa zachodnie. To był bardzo dobry punkt wyjścia. Nie 

wykorzystaliśmy tego, lecz popełniliśmy błędy, które popełniono na 

Zachodzie kilkadziesiąt lat temu. Rozwinęliśmy do całkiem 

przyzwoitego poziomu sieć drogową, jednocześnie dopuszczając do 

zapaści kolei, jeśli chodzi o infrastrukturę. Skutkiem jest oczywiście 

międzygałęziowy podział pracy, który bardzo znacznie przesunął się 

w kierunku transportu drogowego, co jest niekorzystne z wielu 

powodów. To pierwszy wymiar, w którym przegraliśmy: wymiar 

infrastruktury. 

Drugi wymiar, w którym przegraliśmy to organizacja 

transportu publicznego. Otóż w ostatnich dekadach państwo  

w dużym stopniu wycofało się z odpowiedzialności za organizację 

transportu publicznego, mimo ustawowych obowiązków. Znów, po 

upadku tzw. komuny odziedziczyliśmy może nie idealną, ale jakąś 

sieć transportu publicznego. Do każdej większej osady dało się 

dojechać PKS3. Obecnie, zwłaszcza jeśli chodzi o transport 

                                                           
2 Mówca nawiązywał do mistrzostw świata w piłce nożnej w Rosji i meczy przegra-

nych przez polską reprezentację 19 czerwca 2018 r. z Senegalem (1:2) i 24 czerwca 
2018 r. z Kolumbią (0:3) [przyp.red.] 
3 Model komunikacji zbiorowej poza dużymi miastami do końca lat ’80  XX w. 
opierał się na szkielecie połączeń pasażerskich pociągów przedsiębiorstwa państwo-
wego Polskie Koleje Państwowe wypełnionym połączeniami autobusowymi przed-
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publiczny w skali regionalnej, czy w skali aglomeracyjnej, jest to po 

prostu zapaść. Państwo nie wzięło za to odpowiedzialności. 

Dochodzi do tego, że na przykład w konurbacji śląsko-dąbrowskiej, 

o której będzie tutaj mowa, między dużymi miastami – nie 

wszystkimi, ale na przykład między Bytomiem a Zabrzem – jeździ się 

autobusem. Nie tramwajem, nie koleją, co byłoby standardem  

w konurbacjach na Zachodzie Europy – tylko autobusem. A oto 

przypadek Gliwic, jeżeli już jesteśmy w konurbacji śląsko-

dąbrowskiej – 200 tysięczne miasto, które w ostatnich latach zamyka 

swoją sieć tramwajową. Takie rzeczy na Zachodzie działy się 

kilkadziesiąt lat temu. Tak więc przegraliśmy w tych dwóch 

wymiarach: infrastrukturalnym i organizacyjnym. Stoimy przed 

wyzwaniem odrodzenia transportu szynowego w aglomeracjach,  

w miastach, tak jak to jest w krajach zachodnich, gdzie właśnie 

transport szynowy jest podstawą przewozów w dużych ośrodkach 

miejskich. Miejmy nadzieję, nasza dzisiejsza dyskusja będzie owocna  

i wniesie coś wartościowego w tym zakresie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      
siębiorstwa państwowego Państwowa Komunikacja Samochodowa (PKS) 
[przyp.red.] 
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Wystąpienia prelegentów 

 

 
Mobilność w aglomeracjach przyszłości 

 

prof. dr hab. Jana Pieriegud,  

Katedra Transportu 

Szkoła Główna Handlowa 

 

 

Miasta, aglomeracje, metropolie, megamiasta 

 

Urbanizacja to jedna z najbardziej charakterystycznych 

zmian społeczno-gospodarczych w skali globalnej, mająca trwały 

charakter i znaczący wpływ na wszystkie dziedziny życia. Przejawem 

współczesnych procesów urbanizacji jest powstawanie dużych sku-

pisk ludności, które określane są coraz większą liczbą terminów 

m.in.: aglomeracja, metropolia, obszar metropolitalny, wielkie miasto, 

miasto globalne czy megamiasto. Nie są to pojęcia tożsame, a urba-

nizacja jako proces jest bardzo złożona i niejednorodna. Przy śred-

nim światowym wskaźniku urbanizacji na poziomie 54%, najbardziej 

zurbanizowanymi regionami świata w 2016 roku były Ameryka Pół-

nocna, gdzie 81% mieszkańców mieszkało w miastach, Ameryka 

Łacińska i Karaiby (80%), a także Europa (69%). O ile wysoki po-

ziom urbanizacji to cecha krajów o wysokich dochodach, najwyższa 

dynamika procesu urbanizacji występowała w ostatnich dziesięciole-
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ciach w krajach słabiej rozwiniętych. Urbanizacja oznacza zarówno 

procesy koncentracji, jak i dekoncentracji, które zachodzą w tym 

samym czasie na tej samej przestrzeni. Współczesna urbanizacja 

przejawia się w postaci zaawansowanej suburbanizacji i eksurbaniza-

cji, polegającej na rozlewaniu się dużych miast, czyli rozwoju rozle-

głych przedmieść, które poprzez ekspansję infrastruktury mieszka-

niowej i usługowej wkraczają coraz dalej w typowe tereny wiejskie 

użytkowane rolniczo. Prognozuje się, że w Polsce w ciągu najbliż-

szych 30 lat procesom metropolizacji i suburbanizacji będzie towa-

rzyszył spadek liczby ludności we wszystkich największych miastach. 

Miasta i aglomeracje są miejscem, gdzie najszybciej następuje 

postęp cywilizacyjny, ale jednocześnie to one są najbardziej dotknięte 

różnorodnymi problemami cywilizacyjnymi XX wieku, takimi jak: 

migracja, terroryzm, zanieczyszczenie środowiska, kongestia trans-

portowa. Dlatego też współczesne koncepcje związane z rozwojem 

miast ewoluują w kierunku zrównoważonego rozwoju, jak np. kon-

cepcja smart city, która obejmuje różnorodne aspekty funkcjonowa-

nia miast: techniczne, technologiczne, gospodarcze, ekologiczne, 

polityczne, zarządcze, społeczno-kulturowe. Ważnym elementem tej 

koncepcji jest tzw. inteligentna mobilność (smart mobility). 
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Wizje rozwoju mobilności 

 

Przejawem inteligentnej mobilności jest dążenie do bardziej op-

tymalnego – z punktu widzenia całego systemu – wykorzystywania 

środków różnych gałęzi transportu, czyli zapewnienie intermodalno-

ści, a także zdecydowanie większe zaangażowanie poszczególnych 

interesariuszy w inicjatywy związane ze zrównoważonym rozwojem 

miast. W kolejnych dziesięcioleciach wyzwania związane z funkcjo-

nowaniem miast będą dotyczyły wdrażania nowych modeli bizneso-

wych, takich jak:  

 współdzielona mobilność (shared mobility),  

 mobilność na żądanie (mobility on demand),  

 mobilność jako usługa (Mobility as a Service – MaaS). 

 

Będą one podstawą funkcjonowania nowych koncepcji „Mobil-

ność 2.0” oraz „Mobilność 3.0”, których rozwój będziemy obserwo-

wać w kolejnych dziesięcioleciach w powiązaniu z ewolucją koncepcji 

smart city. 

Tabela 1. Cechy etapów rozwoju 

koncepcji mobilności miejskiej 

 

Cecha sys-
temu mobil-
ności miej-
skiej 

Kluczowe elementy koncepcji  

Mobilność 1.0 Mobilność 2.0 

(Smart City 2.0) 

Mobilność 3.0 

(Smart City 3.0) 

Podstawowy 
środek trans-
portu zapew-
nienia mobil-
ności miej-

skiej, 

Motoryzacja indy-
widualna (silniki 
spalinowe) oraz 

komunikacja 
publiczna (czę-

ściowo zelektryfi-
kowana), 

 

Motoryzacja indy-
widualna (silniki 

spalinowe i hybry-
dowe) oraz komu-
nikacja publiczna 

(głównie elek-
tryczne środki 
transportu), 

Komunikacja pu-
bliczna (prawie 

wyłącznie trakcja 
elektryczna) oraz 

motoryzacja indywi-
dualna (z rosnącym 
znaczeniem ruchu 
pojazdów autono-

micznych), 
w tym nie-

zmechanizo-
wanej 

pojazdy konne, 
tradycyjny rower 

miejski 

upowszechnienie 
jedno- i dwuko-
łowców z napę-

dem elektrycznym 

masowe użytkowanie  
jedno- i dwukołow-

ców  
z napędem  



 
13 

 

elektrycznym 

Podstawowa 
technologia 

ICT wspiera-
jąca przejazd 
środka trans-

portu 

Radio Sieci radiowe 
Komputery pokła-

dowe 
GPS (nawigatory) 
Mobilny internet 
(aplikacje, mapy 

cyfrowe) 
Sieci bluetooth 

Zintegrowana plat-
forma internetowa 

Connected car 
Wirtualna mobilność 

(AR, VR, MR) 

Dominująca 
forma modelu 
biznesowego 
oferowana dla 
mieszkańców 

w: 
- przejazdach 
indywidual-

nych, 
- komunikacji 

zbiorowej 
 

Tradycyjne wypo-
życzalnie samo-

chodów 
Tradycyjne usługi 

taksówkowe 
Tradycyjne wypo-
życzalnie rowerów  

i skuterów 

Wypożyczalnie  
z obsługą przez 

mobilną aplikację 
(car-sharing, bike-
sharing, scooter-

sharing). 
Platformy pośred-
niczące w usługach 

transportowych 
(carpooling, ride-

hailing, taxi-
hailing/sharing) 

 

 
 
 
 

MaaS – usługa, 
dostępna na żądanie 
użytkownika, inte-
grująca przejazdy 
różnymi środkami 

transportu i operato-
rów w jeden system 
za pomocą jednej 

platformy cyfrowej 

Mass transit 
 

Połączone produk-
ty/usługi 

Integracja taryfowa 
Aplikacje do pla-
nowania podróży  
i zawierania trans-

akcji 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Koncepcja mobilności jako usługi (MaaS), należąca do naj-

nowszych instrumentów w zakresie świadczenia usług transporto-

wych, ma radykalnie zmienić sposób funkcjonowania rynku usług 

transportowych szczególnie w dużych miastach i aglomeracjach. Jest 

to skierowany na potrzeby użytkownika model dystrybucji usług 

transportowych, w którym wszystkie środki transportu oferowane 

przez wielu operatorów są zintegrowane w jednej usłudze świadczo-

nej przez jeden podmiot i jedną platformę cyfrową. Upowszechnie-

nie tej nowej koncepcji mobilności będzie wymagało współdziałania 

wielu podsystemów oraz współpracy licznych grup interesariuszy  
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z sektora transportu, jak również innych sektorów gospodarki, m.in. 

zarządców i operatorów transportu publicznego, korporacji taksów-

karskich, operatorów systemów car-sharing, zarządców infrastruktu-

ry transportowej, producentów środków transportu, przedsiębiorstw 

z branży IT/ICT oraz elektroenergetycznej. 

W wizjach przyszłości zarządzanie i sterowanie ruchem pojaz-

dów będzie odbywało się przy coraz wyższej automatyzacji ruchu, w 

tym w pełni automatycznie (autonomous mobility). Ważne miejsce 

zajmuje także koncepcja e-mobilności, która obejmuje rozwój tech-

nologii w zakresie magazynowania energii i upowszechnienie na sze-

roką skalę pojazdów z napędem elektrycznym (electromobility), w 

tym zasilanych wyłącznie z baterii (BEV), hybrydowych, a także 

wykorzystujących wodorowe ogniwa paliwowe. Nowe rozwiązania 

będą wdrażane obok już stosowanych od końca XIX wieku środków 

transportu: kolei, tramwajów, metra i trolejbusów, wykorzystujących 

trakcję elektryczną.  

Skonfrontowanie wizji dotyczących rozwoju systemów mobil-

ności z obecnym poziomem rozwiązań stosowanych we współcze-

snych miastach pokazuje, że koncepcja e-mobilności jest jeszcze na 

bardzo wczesnym etapie rozwoju. Nie spotyka się zaawansowanych 

rozwiązań nawet w miastach, które przodują w międzynarodowych 

rankingach inteligentnych miast na świecie. Aby koncepcja  

e-mobilności stała się rzeczywistością, muszą nastąpić radykalne 

zmiany w pięciu powiązanych ze sobą obszarach przedstawionych na 

rys. 1 (na następnej stronie). 

Wdrożenie koncepcji e-mobilności jest przedsięwzięciem sys-

temowym, wymagającym współpracy wielu interesariuszy. Punkt 

zwrotny, w którym poszczególne miasta i aglomeracje wejdą w epokę 

„Mobilności 3.0”, będzie uzależniony od wielu czynników, w tym od 

radykalnej zmiany zachowań użytkowników i wykreowania nowej 

kultury mobilności, która ma pozwolić na wdrożenie nowych modeli 

biznesowych. 
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Rys. 1. „Złoty” pięciokąt upowszechnienia koncepcji elektromobilności 

Źródło: J. Pieriegud, E-mobilność jako koncepcja rozwoju sektorów infrastruktural-

nych, w: J. Gajewski, W. Paprocki, J. Pieriegud, E-mobilność: wizje i scenariusze 

rozwoju, Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego, Sopot 2017, s. 17. 

 

 

Miasto jako wirtualna platforma 

 

Miasta i aglomeracje przyszłości będą coraz bardziej usieciowione 

(connected city), stanowiąc złożoną strukturę współzależnych sieci 

fizycznych i wirtualnych: infrastruktury technicznej, powiązań spo-

łecznych, interakcji interesariuszy oraz cyberprzestrzeni (rys. 2, na 

następnej stronie). W ujęciu funkcjonalnym zarządzanie miastem 

będzie zmierzało w kierunku modelu „w chmurze”. Aglomeracja 
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przyszłości będzie swego rodzaju cyfrową platformą (City-as-a-

Platform, City-as-a-Service), która ułatwi synergię i zapewni intero-

peracyjność między poszczególnymi systemami cyberfizycznymi  

i rozwiązaniami, takimi jak: Mobility-as-a-Service (MaaS), Freight-as-

a-Service (FaaS) czy Energy Network-as-a-Service (ENaaS).  

 

Rys. 2. Miasto jako platforma wirtualna – tworzenie nowych usług dla miesz-

kańców  

Źródło: J. Pieriegud, Aglomeracje przyszłości: koncepcje i wyzwania w erze cy-

frowej, w: J. Gajewski, W. Paprocki, J. Pieriegud, Mobilność w aglomeracjach przy-

szłości, Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego, Sopot 2018, s. 22. 

 

Tempo upowszechniania się tych koncepcji w poszczegól-

nych aglomeracjach będzie uzależnione od poziomu rozwoju i do-

stępności infrastruktury transportowej, elektroenergetycznej oraz 

teleinformatycznej. Jednocześnie wszelkie koncepcje dotyczące funk-

cjonowania i rozwoju aglomeracji powinny być dostosowane do ich 

specyfiki, m.in. systemu osadniczego i transportowego.  
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Aby transport szynowy pozostał ważnym elementem za-

pewniającym mobilność mieszkańcom w aglomeracjach przyszłości, 

w całej branży kolejowej powinna nastąpić radykalna zmiana filozofii 

myślenia, niezbędna do jej cyfrowej transformacji, która pozwoliłaby 

na integrację technologii i procesów biznesowych oraz kreowanie 

nowej wartości usług zarówno wewnątrz, jak na zewnątrz ekosyste-

mów kolejowych.  
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Między tramwajem a pociągiem 

 

dr Michał Beim,  

Instytut Sobieskiego 

 

 
Dzień dobry Państwu. 

Temat mojego referatu jest wynikiem rozmowy z panem 

Wildem4 odnośnie do różnych koncepcji komplementarnych  

do centralnego portu komunikacyjnego. Jedną z idei jest dążenie 

również do zmian w strukturze kolejowej. Patryk Wild proponuje 

wydzielenie niezależnego zarządcy infrastruktury, który by operował 

na infrastrukturze wokół lotniska, ale również projekty 

komplementarne poprawiające dostępność kraju dotyczące linii, 

które niestety na przełomie wieków podlegały rzezi, jeśli chodzi  

o zawieszanie połączeń kolejowych, czyli wprowadzenie tramwaju 

dwusystemowego na te trasy, gdzie jeszcze torowiska nie zostały ani 

rozkradzione ani oficjalnie rozebrane. Jest ku temu duży potencjał, 

jak pokazują analizy dotyczące CPK5.  

 Przedstawię źródła idei tramwaju dwusystemowego. Państwa, 

które odbudowują lub rozbudowują systemy tramwajowe, rozwijają 

je w formule tramwaju dwusystemowego. Przykładem może być 

ostatnia inwestycja z Danii, gdzie w Aarhus powstała jedna, 

klasyczna linia tramwajowa i jedna tramwaju dwusystemowego. Jest 

to jedyny system tramwajowy w tym kraju. 

Zacierają się klasyczne granice techniczne podziału co jest 

pociągiem, co jest tramwajem, a co trolejbusem, autobusem, metrem 

itd. Właściwie te granice wszędzie, gdzie obserwujemy, zacierają się 

w ten sposób, że następuje konwergencja. Autobus elektryczny 

                                                           
4 Patryk Wild, przewodniczący Zespołu ds. „komponentu kolejowego” Centralnego 
Portu Komunikacyjnego, radny województwa dolnośląskiego [przyp.red.] 
5 CPK – Centralny Port Komunikacyjny [przyp.red.] 
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ładowany z pantografu wygląda jak trolejbus, tylko że nie ma sieci 

rozwieszonej na całej długości trasy. Zacieranie granic dotyczy 

również aspektu usług. W poznańskim oddziale Volkswagena jest 

rozwijana usługa MOIA Mobility-on-Demand, czyli „moja 

mobilność na żądanie”.  

Mamy autobusy autonomiczne, pociągi autonomiczne, które 

były już testowane chociażby w Szwajcarii, gdzie istniejący na 

polskim rynku producent taboru wdrożył pierwsze testowe modele 

ruchu pociągów na normalnej sieci kolejowej. Tramwaj 

dwusystemowy jest jedną z form zacierania się barier 

technologicznych. O ile w języku angielskim funkcjonuje pojęcie 

tram-train (ang. tramwaj-pociąg), o tyle w języku niemieckim właściwie 

mówi się już o połączeniu tramwaju i kolei, i nie mówi się, czy to jest 

bardziej kolej, czy bardziej tramwaj. Jest kilkanaście form pośrednich. 

Dlaczego odwołuję się do niemieckich doświadczeń? Prusacy 

wszystko dokładnie rozpisywali, każdy centymetr kwadratowy 

swojego kraju. Sklasyfikowali też linie kolejowe na trzy kategorie. Na 

bazie dwóch pierwszych powstała kolej, linie trzeciorzędne służyły 

za podwaliny: kolei wąskotorowych, tramwajów miejskich i 

podmiejskich, metra i S-Bahn.  

 Dwie pierwsze kategorie były ze względów militarnych pod 

patronatem władz pruskich zaś trzeciorzędne linie się rozwijały jako 

linie samorządowe i prywatne. Ten oddolny rozwój pozwalał na 

bardzo ciekawą ewolucję, na poszukiwanie nowych, coraz bardziej 

efektywnych, coraz bardziej odpowiadającym potrzebom klienta 

form transportu szynowego. Na bazie linii trzeciorzędnych powstały 

koleje wąskotorowe, tramwaje miejskie, podmiejskie, tramwaje 

wjeżdżające na linie wąskotorowe, systemy metra... Niemcy od 

początku budowy systemów transportu szynowego w sposób 

nieprzerwany kontynuowali tę linię, że tramwaj może być tramwajem 

podmiejskim, może jeździć po wąskim i szerokim torze. 

Pod koniec XX wieku, kiedy zaczęły odradzać się systemy 

transportu publicznego, tj. właściwie od lat 80-tych, sięgnięto po te 
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rozwiązania, jako bardzo ciekawe, mające potencjał na przyszłość.  

W Niemczech jest kilkanaście sieci tramwaju dwusystemowego, przy 

czym jedna ma charakter nawet transgraniczny, bo tramwaj wyrusza 

z Saarbrücken, a wjeżdża na sieć kolejową francuską zarządzaną 

przez SNCF Infra w miejscowości Sarreguemines. 

Oto przykład z miejscowości Heilbronn, gdzie tramwaj 

wjeżdża na odcinek miejski, żeby obsłużyć miasto lepiej niż pociąg i 

wjechać na plac dworcowy, by uniknąć opłat za korzystanie z 

dworca6.  Mamy też system z Kassel, gdzie tramwaj wyjeżdża na 

silnikach diesla na trasy podmiejskie, zrewitalizowane7.  

Kolejny przykład to S-Bahn z Zwickau, gdzie pociąg wjeżdża 

do miasta na torach tramwajowych8. 

Tych systemów jest bardzo wiele, one są zarówno w dużych 

aglomeracjach jak i w miejscowościach mniejszych nawet niż 

Gniezno, np. w Nordhousen, liczącym około pięćdziesięciu tysięcy 

mieszkańców i mającym wokół miejscowości liczące po kilka tysięcy 

mieszkańców. 

Na mapie9 na zielono zaznaczone są systemy klasycznej 

kolejki S-Bahn,  począwszy od słynnego systemu berlińskiego, który 

jest największy, przez nowe systemy S-Bahn, a na żółto zaznaczone 

są systemy sieci tramwaju dwusystemowego.  Tak to mniej więcej 

wygląda, że po trasie na przykład kolei wąskotorowej na przemian 

jeżdżą pociągi i tramwaje obsługujące daną sieć. Tym się od siebie 

różnią, że tramwaj wjeżdża do miasta rozwozi po nim ludzi. 

Dlaczego te systemy powstawały, dlaczego zdecydowano się 

na tramwaj dwusystemowy?  

Determinantą wyboru było przede wszystkim wykorzystanie 

potencjału nieczynnych linii kolejowych. Często były to linie, które 

biegły na przykład przez tereny przemysłowe. Jednak przemysł 

upadł, czy też przeniósł się w inne miejsce, a na nim powstawały 

                                                           
6 Ryc. 1 we wkładce na końcu ksiązki [przyp.red.] 
7 Ryc. 2 we wkładce na końcu ksiązki [przyp.red.] 
8 Ryc. 3 we wkładce na końcu ksiązki [przyp.red.] 
9 Ryc. 4 we wkładce na końcu ksiązki [przyp.red.] 
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nowe dzielnice. Ten teren był bardzo cenny, zaczęto go 

wykorzystywać pod budownictwo mieszkaniowe i linia została. 

Wykorzystajmy te tory, wpuśćmy tramwaj dwusystemowy. To jest 

przybliżenie kolei do obszarów zurbanizowanych.  

W Polsce znana jest sytuacja (na terenach dawnych wszystkich 

trzech zaborów), że w bardzo wielu miejscowościach dworzec był 

położony poza miastem ze względów strategicznych, że trzeba było 

do niego dojść kilometr lub dwa. To obniża atrakcyjność tej formy 

komunikacji w sytuacji, gdy auto stoi w garażu pod domem, 

ponieważ 15 czy 20 minut trzeba doliczyć do czasu podróży 

pociągiem, podczas gdy w tym czasie samochodem można pokonać 

całkiem spory dystans. Tramwaj ma wyższą efektywność niż kolej, 

zarówno jeśli chodzi o koszty zakupu i użytkowania taboru jak i o 

uwarunkowania prawne. Kolej jest trochę przeregulowana, tramwaje, 

Bogu dzięki, nie. Pozwala to też na ominięcie wysokich opłat 

dworcowych. Obszary zastosowania tramwaju dwusystemowego to 

konurbacje, aglomeracje miejskie, ale również miejscowości 

podgórskie, gdzie te linie istnieją, są często najbardziej niezawodne, a 

z drugiej strony uruchamianie ciężkiego pociągu się nie opłaca.  

Niemcy rozwiązali problem finansowania w taki sposób, że 

jeśli skład wyjeżdża poza granice powiatu (Niemcy mają organizację 

terytorialną zbliżoną do Polski), to jest to finansowane z funduszy 

kolejowych. Na marginesie - miałem okazję odbyć bardzo ciekawą 

rozmowę z senatorami i posłami ziemi łódzkiej na temat tramwaju w 

stronę Ozorkowa. I właśnie poruszyłem ten problem, polegający na 

tym, że w Polsce trudno znaleźć taki przyczynek prawny, który 

pozwoli z funduszy kolejowych na przykład finansować tramwaj w 

aglomeracji łódzkiej.  

To rozproszenie, ta różnorodność form, która została 

odziedziczona historycznie, spowodowała, że Niemcy wypracowali 

trzy zasadnicze zespoły przepisów dotyczące: kolei 

normalnotorowych, dotyczące kolei wąskotorowych i dotyczące 
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tramwaju. Pakiety kolejowe Unii Europejskiej10 są dość skutecznie 

pilnowane przez stronę niemiecką tak, aby było jak najwięcej 

wyłączeń tramwaju dwusystemowego z reżimu kolejowego.  

W przeciwnym przypadku mógłby się on nie opłacać. Przykładem 

może być rozporządzenie Komisji (UE) nr 1300/2014 z dnia 18 

listopada 2014 roku w sprawie Technicznych Specyfikacji 

Interoperacyjności (….) dla osób niepełnosprawnych (…). 

Niemieckie przepisy tramwajowe są zbliżone do przepisów 

kolei wąskotorowej, a oddalone od kolei normalnotorowych, więc 

dużo łatwiej funkcjonować w reżimie prawnym kolejowym 

tramwajom.  

Jaka płynie z tego lekcja dla Polski? Mamy dość dużą sieć 

„porzuconych” linii kolejowych, wąskotorowych, normalnotorowych 

i przebieg tych linii paradoksalnie (co Niemcy obserwowali w latach 

60-tych, 70-tych, gdy następowały zmiany w strukturze przemysłu,  

w strukturze osadniczej) zaczyna w Polsce również zyskiwać  

na znaczeniu. I oczywiście jest ryzyko nielegalnych rozbiórek linii 

kolejowych celem pozyskania złomu, natomiast absolutnym 

ryzykiem jest to, że rozebranie linii w świetle prawa może skutkować 

za chwilę jej zabudowaniem, poszerzeniem skrajni drogi lub 

postawieniem hali magazynowej. Jest to dość istotne, gdyż obecnie w 

Polsce następuje praktycznie kompletny upadek autobusów 

regionalnych. Ostatnio moi studenci robili prace zaliczeniowe 

analizując poszczególne powiaty. Okazuje się, że gdy zaczęły się 

wakacje, dla wielu ludzi przestał istnieć jakikolwiek autobus 

dojeżdżający do większej miejscowości. Powyższe uwarunkowania 

skłaniają do rozważenia zmian przepisów w Polsce, zachęcając 

samorządy zarówno wojewódzkie, powiatowe jak i gminne do 

poszukiwania rozwiązań w sieciach tramwaju dwusystemowego. 

Oto potencjalna realizacja: Gniezno – Powidz.  

                                                           
10 Wspólne przepisy dotyczące transportu kolejowego w UE dzieliły się na tzw. 

pakiety, każdy złożony z kilku aktów, rozporządzeń i dyrektyw. Obecnie jest wpro-
wadzany pakiet IV [przyp.red.] 
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Wprowadzenie kolejki do miasta i podniesienie prędkości 

zdecydowanie zmienia czas podróży od drzwi do drzwi. Zmienia to 

również oblicze miasta i regionu.  

 Linia z Bydgoszczy do Koronowa została rozebrana, jest 

teraz tam trasa rowerowa, ale z drugiej strony mieszkańcy Koronowa 

i regionu korzystają z codziennych dojazdów do Bydgoszczy. 

Pytanie, czy nie wykorzystać tego i nie wysyłać tramwajów 

bydgoskich również do Koronowa, chociażby co pół godziny  

w godzinach szczytu? 

Kolejne przykłady to Mazury, obszary górskie, jak Sudety, czy 

miasta średniej wielkości. Warto pomyśleć o dopuszczeniu tam 

istnienia tramwajów dwusystemowych ze względu przede wszystkim 

niższy koszt utrzymania linii kolejowych, szansę na wjazd w głąb 

miejscowości, ale również brak takiego ostrego reżimu prawnego, 

skrupulatnie egzekwowanego przez Urząd Transportu Kolejowego. 

Tymczasem tramwaje jeżdżą bezpiecznie, ludzie z nich korzystają i to 

w zupełności wystarcza. 

Z drugiej strony chciałbym przestrzec - w Polsce ileś lat temu 

przetoczyła się, głównie za sprawą Politechniki Krakowskiej, 

nadmiernie optymistyczna dyskusja na temat tramwaju 

dwusystemowego w polskich dużych miastach, w trakcie której 

mówiono, że teraz nie będziemy jeździć na dworce, tylko będą 

pociągi wjeżdżały do miasta, chociażby w moim rodzinnym 

Poznaniu na Zawadach. I będą one przez centrum jechały do 

dworca. Podobne pomysły dotyczyły Krakowa czy Wrocławia.  

Z omawianymi rozwiązaniami wiążą się zagrożenia. Przede 

wszystkim jest to ryzyko przenoszenia się opóźnień pomiędzy siecią 

kolejową a tramwajową. Dlatego większość linii tramwaju 

dwusystemowego w Niemczech, poza Karlsruhe (ale w Karlsruhe 

rzadko które tramwaje jeżdżą po głównych liniach), wykorzystuje 

potencjał linii nieczynnych lub słabo obciążonych, np. takich, gdzie 

kilka razy dziennie, poza godzinami szczytu, jedzie transport 

towarów, np. do papierni z drewnem, i które to linie obsługiwane są 
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na zasadzie podobnej do bocznic.  

Drugą sprawą jest niedostosowanie taboru do oczekiwań 

pasażerów. Gdy linia jest przeznaczona dla pociągu aglomeracyjnego 

z kilkoma wagonami piętrowymi, a przyjeżdża krótki tramwaj, to u 

ludzi, którzy chcą wsiąść wywołuje to raczej irytację niż zadowolenie. 

Tutaj można by było sobie wyobrazić sytuację, w której na stację 

Ursus w Warszawie, gdzie dzisiaj do długiego pociągu piętrowego 

Kolei Mazowieckich ludzie się nie mieszczą, przyjeżdża krótki 

tramwaj. Niezbędny jest rozsądek w kontekście doświadczeń 

niemieckich. Tramwaj dwusystemowy należy głównie wykorzystywać 

do odtwarzania czy reaktywacji nieczynnych linii kolejowych. 

Podsumowując – można nawiązywać do kilku etapów rozwoju 

i funkcjonowania. Pierwszy był model tramwajów Karlsruhe z lat 60-

tych, czyli pierwotnie linii kolejowych, którym nadawano tylko  

i wyłącznie prawny reżim tramwajowy, bez jakichkolwiek fizycznych 

zmian. Potem eksperymentowano z podziałem czasowym funkcji 

linii - w godzinach szczytu jeździły koleje, a tramwaje w innych 

godzinach, lub np. o godzinie 22 zamykano ruch dla tramwajów, 

zjeżdżały do zajezdni, a na to torowisko wyjeżdżały pociągi 

towarowe zasilające nocą pobliskie zakłady. Ostatnim stadium 

rozwoju są linie z ruchem mieszanym przez całą dobę. 

Dzisiaj wiele systemów tramwajowych jest odbudowywanych 

w formule tramwaju dwusystemowego w Wielkiej Brytanii, Danii  

i Francji. Równolegle jest zauważalny rozwój klasycznych tramwajów 

podmiejskich, czyli zwykłego tramwaju wyjeżdżającego poza granice 

administracyjne miast, czy nawet państw. To dotyczy głównie 

Szwajcarii, czy Austrii, ale również Czech. Prawo europejskie daje 

dużą szansę rozwoju rozwiązaniom efektywniejszym finansowo. 

Warto by było rozważyć stworzenie na bazie praktyki, najlepszej 

praktyki zagranicznej, prawnych podwalin dla tramwaju 

dwusystemowego. Tym bardziej, że impuls płynie tutaj z założeń 

CPK. Poza normami technicznymi istotne są uwarunkowania 

finansowania zarówno budowy jak i eksploatacji, co już 
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wspomniałem chociażby na przykładzie tramwajów podmiejskich w 

Łodzi. Potencjalnie istniałaby możliwość wykorzystania chociażby 

funduszu kolejowego na te tramwaje podmiejskie, choćby na ich 

utrzymanie. 

Odsyłam Państwa do mojej publikacji, na bazie której 

powstała ta prezentacja, czyli do uwarunkowań prawnych tramwaju 

systemowego w Niemczech. Jest ona do ściągnięcia w internecie11,  

zachęcam również do lektury niestety płatnej publikacji „The 

feasibility of introducing light rail systems in medium-sized towns in 

Central Europe”12, powstałej na Politechnice Krakowskiej, gdzie 

przeegzaminowano kilka polskich i czeskich miast, w których można 

by było zastosować tramwaj dwusystemowy. Odsyłam również do 

projektu unijnego badawczego Sintroper13, w którym brało udział 

kilkanaście ośrodków z sześciu krajów, które analizowały, jak można 

rozwijać tramwaj dwusystemowy. I wszystkie materiały na stronie 

Sintroper.eu są bezpłatne. 

Serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Beim M., Uwarunkowania prawne tramwaju dwusystemowego w Niemczech” [w:] 

Pawełczyk M. (red.) „Rynek kolejowy współczesne prawne i sektorowe uwarunko-
wania ochrony konkurencji i konsumenta”, Ius Publicum 2017 
12 Kołoś A., Taczanowski J., The feasibility of introducing light rail systems in medi-
um-sized towns in Central Europe, „Journal of Transport Geography”, 2016, nr 54.  
13 Sintropher Project – www.sintropher.eu 
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Rola metra w systemie transportowym Warszawy 

(analiza, perspektywy i dalsze plany) 

 

mgr inż. Krzysztof Celiński, 

CEO Siemens Mobility 

 

 

Pierwsze plany dotyczące rozwoju sieci metra zaczęły 

powstawać po I wojnie światowej w 1925 r. Nie istniały jeszcze 

wtedy znane dzielnice Warszawy, takie jak Żoliborz, Bielany, Saska 

Kępa, ale zaczęto przygotowywać plany metra obejmujące te 

niezamieszkałe wówczas tereny. 7 marca 1927 r. Zarząd Warszawy 

zatwierdził plany, przystąpiono do prac i badań geotechnicznych. 

Planowano stworzyć dwie linie, pierwszą z południa na północ, od 

Placu Unii, w rejon obecnego Ronda Radosława, oraz drugą łączącą 

Plac Saski z Pragą.  

Kryzys gospodarczy, jaki ogarnął cały świat na przełomie lat 

dwudziestych i trzydziestych powstrzymał te prace. Powrócono do 

nich za prezydentury Stefana Starzyńskiego, tworząc w listopadzie 

1938 r. Biuro Studiów Kolei Podziemnej. Opracowano koncepcję 

linii północ-południe (7,5 km), przebiegającą z Placu Wilsona przez 

Plac Krasińskich, Plac Teatralny, Napoleona, Dworzec Główny 

(wtedy oczywiście był u zbiegu Marszałkowskiej i Alei 

Jerozolimskich), Plac Zbawiciela i Plac Unii Lubelskiej. Trasa nie 

różni się wiele od dzisiejszego przebiegu pierwszej linii metra. 

Natomiast drugą linię (6,5 km) planowano z ulicy Wolskiej na 

Dworzec Wschodni. Poza tym zaplanowano sieć siedmiu linii metra 

o długości 46 km, do zbudowania w ciągu 35 lat.  

Gdyby nie wybuch II wojny światowej, w 1940 r. 

rozpoczęłaby się budowa metra w Warszawie. W okresie PRL temat 

metra zamieniono na pracę przy tworzeniu Pałacu Kultury im. 
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Stalina w Warszawie. Formalnie pierwsze prace datuje się na okres 

powstania Dyrekcji Budowy Metra - dopiero w 1974 r. Pierwszą 

łopatę na Kabatach wbito natomiast niemal 10 lat później – 15 

kwietnia 1983 r.  

Przy tworzeniu metra na niezamieszkałym wtedy Ursynowie 

stosowano metodę odkrywkową, a także sowiecką tarczę  

o wydajności zaledwie 2 metrów na dobę. Metoda ta była bardzo 

niebezpieczna, na placu budowy metra dochodziło do bardzo wielu 

wypadków. 7 kwietnia 1995 otwarto pierwszą linię metra do stacji 

Politechnika. Trzy lata później metro dojechało do Centrum.  

W 2008 r. otwarto liczącą blisko 23 kilometry pierwszą linię 

metra z Kabat aż do stacji Młociny. Dzień w dzień obsługuje ją 36 

pociągów, kursujących co 2 minuty i 20 sekund. 21 stacji można 

przejechać w 39 minut. Codziennie korzysta z niej blisko 610 tys. 

pasażerów, w niedziele i święta ok. 220 tysięcy. Tylko w pierwszym 

roku pierwsza linia metra obsłużyła łącznie aż 148 milionów 

pasażerów.  

Jednocześnie zanim zakończyła się budowa pierwszej linii 

metra, rozpoczęto pracę przygotowawcze do drugiej nitki. W 2007 r. 

zakładano, że w ciągu 9 kolejnych lat uda się wybudować całą linię. 

Budowę centralnego odcinka w systemie „Projektuj i buduj” 

rozpoczęto jednak dopiero 16 sierpnia 2010 r. Tym razem 

wprowadzono nowoczesne maszyny do drążenia tuneli, o wydajności 

40 metrów na dobę, więc blisko dwadzieścia razy większej niż 

sowiecka tarcza. Centralny odcinek o długości 6,3 km, łączący 

Dworzec Wileński z Rondem Daszyńskiego, otwarto po niecałych 5 

latach. 7 stacji obsługuje 12 pociągów co 2 minuty 50 sekund. Druga 

linia metra przewozi 170 tysięcy pasażerów w dobie roboczej, 65 tys. 

w święta i 36 milionów przez cały rok.  

Ciekawym wątkiem do dyskusji na temat rozbudowy metra  

w Warszawie jest frekwencja na poszczególnych stacjach. Najwięcej 

osób, bo blisko 20 milionów w ciągu roku, korzysta ze stacji 

Centrum. Druga jest stacja Świętokrzyska, która początkowo nie 
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miała zbyt dużej frekwencji, ale po wybudowaniu stacji 

przesiadkowej na II linii metra jej pozycja znacząco wzrosła. Na 

trzecim miejscu znalazła się stacja Politechnika, dalej Ratusz Arsenał, 

a na piątym miejscu są Młociny, z których korzystają m.in. 

pasażerowie z Nowodworów i Łomianek. Po uruchomieniu drugiej 

linii metra Dworzec Wileński pojawił się na miejscu szóstym, dalej 

lokuje się Dworzec Gdański i stacja Służew.  

Przy budowie metra, miasto stołeczne Warszawa bardzo silnie 

korzysta z funduszy unijnych. Projekt budowy drugiego etapu, plus 

hala dodatkowa na Kabatach i 13 pociągów mają łączną wartość 3 

miliardów 164 mln zł. Tylko na drugą linię metra w 2016 r. 

otrzymano 1,826 mld złotych, a rok później podpisano kolejną 

umowę dofinansowania na 1,952 mld złotych.  

W 2019 r. zostaną oddane do użytku kolejne stacje na II linii 

metra. W maju planowane jest otwarcie trzech stacji na odcinku 

wschodnim - Szwedzka, Targówek, Trocka, a w listopadzie trzech 

kolejnych stacji na odcinku zachodnim. Koszt budowy tych sześciu 

stacji to ponad 2 miliardy złotych.  

Trzeci etap rozbudowy II linii metra to rozbudowa odcinka 

wschodniego o trzy kolejne stacje na Bródno za ok 1,4 mld złotych 

do realizacji w ciągu 36 miesięcy, a więc do końca obecnej 

perspektywy unijnej (2020 r.). Oferta złożona została 30 marca 2018 

r. W ramach trzeciego etapu nastąpi także rozbudowa odcinka 

zachodniego o dwie stacje – Wola Park oraz Powstańców Śląskich, 

prowadząc metro aż na Bemowo.  

Miasto planuje także czwarty etap budowy II linii metra. 

Okazało się jednak, że kwota 1,2 mld złotych, którą miasto 

przewidziało na ten projekt była za mała, dlatego decyzją Rady 

Warszawy kwota została podniesiona do 1,623 mld złotych. Czwarty 

etap dotyczy nie tylko budowy stacji Lazurowa, Chrzanów  

i Połczyńska, ale także rozbudowy metra o nową stację postojową na 

Morach, dlatego że pociągi, które zostaną kupione do obsługi drugiej 

linii metra, już się nie zmieszczą na Kabatach. 
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W 2007 r. rozpoczęły się także prace nad trzecią linią metra. 

Dwie nieistniejące już dzisiaj firmy projektowe zaproponowały 

najbardziej optymalny wariant spośród sześciu analizowanych. Trasa 

miała przebiegać z zachodniej Warszawy, Grójecką, Alejami 

Niepodległości, Wilczą, przez Plac Trzech Krzyży, Solec, Rondo 

Waszyngtona, Stadion Narodowy, Dworzec Wschodni, Mińską  

i później na Gocław. Jeden z tych odcinków – Stadion Narodowy-

Gocław miał zostać realizowany tuż po 2020 r. Dlatego też przy 

okazji budowy stacji Stadion Narodowy wykonano dodatkowy peron 

dla projektowanego odgałęzienia na Gocław i układ torowy, który 

łączy tę trzecią linię z linią drugą. Brakuje natomiast jakiejkolwiek 

decyzji w dokumentach warszawskich, co do rzeczywistego 

przebiegu tej linii i wyboru części zachodniej i rysunków 

identyfikujących przebieg.  

Analizując projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. 

Warszawy na lata 2018-2045, przewidziano jedynie dokończenie 

budowy drugiej linii metra. Dokument nie obejmuje projektowania  

i budowy kolejnych. Nie uwzględniono tam żadnych wydatków na 

kolejne linie, nawet na przygotowanie dokumentacji. Natomiast 

prognoza przewiduje wzrost wydatków na zakupy usług 

przewozowych w metrze warszawskim, z tytułu uruchomienia 

drugiej linii metra. W 2018 są to 474 miliony złotych za prowadzenie 

całej pierwszej linii i centralnego odcinka linii drugiej. W 2024 r. wraz 

z wybudowaniem całej drugiej linii te wydatki wzrosną do 766 mln 

złotych. Wzrosty wydatków na metro w kolejnych latach to już efekt 

nie nowych inwestycji, a rosnącej inflacji.  

Prognoza zakłada natomiast zwiększenie wydatków na inne 

środki transportu niż metro. Tylko w 2018 r. są to 855 mln złotych 

na transport autobusowy MZA, ok. 1 mld złotych na transport 

tramwajowy, czy blisko 250 milionów złotych na przewozy 

autobusami prywatnych przewoźników. Prognoza zakłada także 

wzrost kosztów usług SKM po zakończeniu remontów ze 142 do 

217 milionów złotych.  
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Warto zwrócić uwagę, że zakupy taboru realizują przewoźnicy, 

czyli zabezpieczeniem wkładu własnego są wieloletnie umowy na 

świadczenie usług przewozowych uwzględnione w tej prognozie. 

Wyjątkiem są Tramwaje Warszawskie, które w ramach wieloletniej 

umowy z m. st. Warszawa realizują również rozbudowę 

infrastruktury torowej i elektroenergetycznej w ramach planowanej 

corocznej dotacji w wysokości około 1 mld złotych oraz Metro 

Warszawskie, które jako Inwestor Zastępczy realizuje rozbudowę 

infrastruktury podziemnej metra, ale fundusze na inwestycje 

infrastrukturalne metra są bezpośrednim wydatkiem m. st. 

Warszawy.  

Dodatkowo, z reguły wraz z otwarciem nowych linii metra, 

trasy pozostałych naziemnych środków transportu są 

optymalizowane. W dokumencie nie widać po tym śladu. Być może, 

wynika to z faktu, że nikt w wieloletnim budżecie dla Warszawy nie 

chce przekroczyć kwoty 3 mld złotych na transport. Są przecież też  

i inne potrzeby np. związane ze szkolnictwem, służbą zdrowia.  

Metro ma bardzo wiele zalet: czas przejazdu, częstotliwość, 

czystość, estetykę, bezpieczeństwo, dostępność, niezawodność, 

komfortowe warunki oczekiwania. Jest jeszcze jedna rzecz, która 

przemawia za rozbudową metra – na całym świecie jest wiele 

przykładów pokazujących, że ten środek transportu ma charakter 

miastotwórczy, służby planowanemu rozwojowi. Mówi się, że wadą 

metra jest wysoki koszt jego budowy, co odstrasza władze wielu 

miast od rozwijania tego środka transportu. Wybudowanie 

kilometrowego odcinka w Metrze Warszawskim kosztuje ok. 300-

330 mln złotych. Tunel tramwajowy to jest 200 mln zł, estakada 

tramwajowa – 160 mln zł.  

Czy rzeczywiście metro jest takie drogie? Odpowiedź na to 

pytanie ma związek z niezwykle liberalną ustawą o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym. Jej zapisy powodują, że koszty 

budowy metra ponosi miasto, natomiast konkretne korzyści 

finansowe odnoszą właściciele nieruchomości i deweloperzy. 
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Natomiast korzyści ekonomiczne, trudne do oszacowania, 

oczywiście odczuwają mieszkańcy miasta. Porównanie czasów 

przejazdu 22-kilometrowych tras: pierwszej linii metra, linii 

autobusowej 523, korzystającej na dużej części swojego przebiegu  

z bus-pasa, i linii tramwajowej 17, uwidacznia prymat metra w tym 

względzie: metro pokonuje tę trasę w 39 minut, autobus w 59 minut, 

a tramwaj w 69 minut.  

Jeden pociąg metra Inspiro może pomieścić 1500 osób. 

Większość warszawskich ulic klasy Z, jednojezdniowych, z dwoma 

pasami, ma przepustowość od 500 do 700 pojazdów w jednym 

kierunku na godzinę. Przy czym często w tych pojazdach jeździ sam 

kierowca. Ulice klasy GP, które mają dwie jezdnie po trzy pasy,  

o podwyższonej prędkości dla samochodów osobowych do 90 

km/h, co w centrum miasta należy do rzadkości, osiągają 

przepustowość do 4,5 tysiąca pojazdów w jednym kierunku na 

godzinę. Inwestycje w drogi klasy GP na terenie miasta są również 

bardzo kosztowne, na przykład południowa obwodnica Warszawy 

będzie kosztować GDDKiA 6,5 miliarda zł, 880 milionów zł ma 

kosztować przedłużenie Wiatracznej do Radzymińskiej, 1,2 mld zł 

kosztowała S-8 na odcinku od Konotopy do węzła Prymasa 

Tysiąclecia. I można takich przykładów więcej mnożyć.  

Warto jeszcze w kontekście planowania przestrzennego  

i organizacji transportu zwrócić uwagę na kwestię budowania 

warszawskich osiedli. Przed wojną Żoliborz, Bielany np. ulice 

Krasińskiego, czy Mickiewicza projektowano tak, że były jak 

najszersze i miały jak najwięcej zieleni, mimo że wtedy liczba 

samochodów była nieporównywalnie mniejsza niż dzisiaj. Obecnie 

miasto rozlewa się w sposób niekontrolowany, dominuje gęsta 

zabudowa. Przykładem jest wielkie osiedle Derby na Zielonej 

Białołęce, gdzie kursują dwie linie ekspresowe i autobus 527 co 5 

minut. Wszystko oczywiście stoi w korkach na wąskiej ulicy 

Głębockiej, jedynej ulicy łączącej to osiedle z centrum Warszawy, bo 

nie ma tam alternatywnego podziemnego środka transportu. 
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Podobna sytuacja jest w Ursusie, w okolicy ulicy Spiskiej. 

Podsumowując, warto wrócić do analiz rozwoju metra  

w Warszawie i jego potencjalnych korzyści.  

 

 

Przewodniczący Andrzej Misiołek: 

 

Dziękuję bardzo. To bardzo interesujący referat, bo Warszawa 

jest jedynym polskim miastem, które posiada metro, więc rozbudowa 

tego metra może też być przykładem dla innych dużych aglomeracji, 

które być może kiedyś pokuszą się też o takie rozwiązanie 

komunikacyjne. Dziękuję bardzo. Poprosimy teraz o referat pana 

Wiesława Jarosiewicza, temat: „Rola Pomorskiej Kolei 

Metropolitalnej w aglomeracji Trójmiasta.” 

 

 

: 
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Rola Pomorskiej Kolei Regionalnej  

w aglomeracji Trójmiasta 

 

 mgr inż. Wiesław Jarosiewicz 

 

Szanowny Panie Przewodniczący!  Szanowni Państwo! 

Bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą debatę, na dzi-

siejszą konferencję. Myślę, że jesteśmy w dobrym czasie, jest już 

trzeci rok eksploatacji Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (PKM). Jej 

eksploatacja, a także założenia projektowe, które były podstawą bu-

dowy tej kolei, wpisują się dobrze w dzisiejszą debatę na temat trans-

portu szynowego. Chciałbym Państwu przybliżyć PKM jako osoba, 

która służyła doradztwem w projektowaniu i budowie tej kolei. Do-

radzałem wprawdzie w zakresie jednego podsystemu, działu automa-

tyki kolejowej, ale znane są mi także różne problemy wynikające z 

projektowania i realizacji całej budowy. Wydaje mi się, że warto o 

nich dzisiaj powiedzieć. I na koniec krótka informacja  

o  aktualnym funkcjonowaniu tej kolei i jej potrzebach rozwojowych, 

a także o wpływie tej kolei na wizerunek i rozwój obszaru wojewódz-

twa pomorskiego. 

Jeśli mówimy o Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, to mówimy 

o odcinku nowej linii kolejowej biegnącej od stacji Gdańsk-

Wrzeszcz, położonej na linii kolejowej E-65 Warszawa – Gdynia. Ta 

nowa linia kolejowa łączy stację Gdańsk Wrzeszcz z linią kolejową 

201 Gdynia-Kościerzyna. Jest to odcinek 20 kilometrów nowej, bu-

dowanej od podstaw linii kolejowej na tzw. śladzie byłej kolei ko-

koszkowskiej, która została zniszczona w okresie działań wojennych, 

a po wojnie całkowicie rozebrana. Już w latach 70-tych, kiedy wyje-

chałem na Wybrzeże, jako absolwent Technikum Kolejowego i Poli-

techniki Warszawskiej do pracy w kolejnictwie, w Północnej Dyrekcji 

Kolei, już wtedy często mówiło się o potrzebie reaktywacji tej linii 

kolejowej, która może spełniać istotne znaczenie połączenia obszaru 
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centrum Gdańska i rejonu Trójmiasta z terenem Kościerzyny i Kar-

tuz, mocno ciążącym do Gdańska w zakresie dojazdu ludzi do pracy,  

a także pod względem turystycznym. To marzenie zostało spełnione 

dopiero po roku 2000, a dokładniej w latach 2008 - 2015,  

w których wybudowano ok. 20 km nowej linii kolejowej i 8 całkowi-

cie nowych 8 przystanków, z ponad 40 obiektami inżynieryjnymi, 

wiaduktami, kładkami i przejściami dla pieszych oraz przejściami pod 

torami, dla zwierząt. Zabudowano również nowoczesne systemy 

telematyki, czyli urządzenia sterowania ruchem i łączności oraz  no-

woczesny system informacji dla podróżnych. 

O powyższej budowie mówi się często, że była to odbudowa 

lub reaktywacja starej linii kolejowej. Chciałbym podkreślić, że była 

to budowa od początku nowej linii, dlatego że pozostał tylko ślad po 

odcinku starej linii kokoszkowskiej, gdzie jak się okazało, było mniej 

elementów starej infrastruktury niż niewypałów i niewybuchów po-

wojennych. Stąd faktycznie jest to pierwsza powojenna nowo zbu-

dowana linia kolejowa dla ruchu pasażerskiego, z nowoczesną infra-

strukturą. 

 

Stan wyjściowy 

 

Proszę Państwa, transport z okolicznych regionów do Trójmiasta 

odbywał się przede wszystkim samochodami. Mimo, że w samym  

Trójmieście dobrze funkcjonuje szybka kolej miejska, to dojazdy 

odbywają się transportem samochodowym. W efekcie w Trójmieście 

następuje kumulacja wszystkich środków transportu, a przede 

wszystkim samochodów osobowych i autobusów. Taki stan powo-

dował bardzo poważne perturbacje, szczególnie w okresie letnim, w 

sezonie turystycznym. Wychodząc z takiego stanu początkowego, 

postanowiono zmienić obszary dojazdowe, myśląc przede wszystkim  

o trudnym transportowo obszarze samego Trójmiasta, jak również 

dojazdach i odjazdach z tego obszaru. W tym celu postanowiono 

reaktywować linie kolejowe w obszarze województwa pomorskiego.  
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Koncepcja modernizacji odcinków linii kolejowych obejmo-

wała odcinek linii Gdynia – Hel,  Gdynia - Kościerzyna, z połącze-

niem do Bytowa i z odgałęzieniem do Kartuz, i dalej do Lęborka. 

Odcinek linii Kartuzy – Lębork został całkowicie zamknięty, są uza-

sadnione starania o jego odbudowanie. Natomiast linia 201 Gdynia – 

Kościerzyna jest w planie modernizacji, z budową drugiego toru i 

elektryfikacją. Ta linia częściowo została już zmodernizowana przy 

budowie PKM. Analizując uzasadnienie budowy Pomorskiej Kolei 

Metropolitalnej, należy zauważyć, że ten stosunkowo krótki odcinek 

nowej linii kolejowej jest bardzo istotnym elementem, łączącym 

śródmieście Gdańska ze znaczną częścią Kaszub zachodnich.  

 

Realizacja projektu 

 

Decyzję podjęto praktycznie już w roku 2008. Istotnym ele-

mentem było powołanie celowej spółki PKM, spółki akcyjnej, która 

na bazie dofinansowania z programu Infrastruktura i Środowisko 

miała zająć się infrastrukturalną częścią budowy tego odcinka linii 

kolejowej między stacją Gdańsk Wrzeszcz a linią kolejową 201 Gdy-

nia - Kościerzyna, poprzez obszar lotniska, czyli łączącą także lotni-

sko w Gdańsku Rębiechowie. Realizacja tego projektu zakładana 

była od samego początku jako zadanie wspólne z miastami Gdańsk, 

Gdynia i pozostałymi zainteresowanymi miastami województwa 

pomorskiego, które wspólnie miały wspomagać budowę linii kolejo-

wych, w tym budując węzły przesiadkowe, węzły integracyjne i par-

kingi. Należy podkreślić, że realizacja projektu zakładała od początku 

partnerstwo w zakresie budowy sieci transportowej, łącznie z wę-

złami transportowymi. 

Prace wstępne, takie jak studium wykonalności, w tym kon-

cepcja z oceną środowiska, trwały od roku 2008 do roku 2010. W 

2010 r. ważnym momentem było powołanie celowej spółki, spółki 

samorządowej. Były dyskusje odnośnie do zlecenia budowy tej linii 

PKP, jednak zwyciężyła koncepcja powołania spółki celowej i utwo-



 
36 

 

rzenia, jak się później okazało dobrego zespołu realizującego bardzo 

sprawnie i szybko to zadanie. Od czasu powołania spółki prace 

przygotowawcze zostały zintensyfikowane, rozpoczęto prace archeo-

logiczne i saperskie. W styczniu 2012 roku uzyskano decyzję lokali-

zacyjną, w tym samym roku podpisano umowę o dofinansowanie ze 

środków programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Rów-

nież w roku 2012 nastąpiło przejęcie nieruchomości i w końcu tego 

roku uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. Główny wyko-

nawca został wyłoniony w marcu 2013 r. Niewiele ponad 2 lata od 

rozpoczęcia prac, dnia 1 września 2015 r. dokonano uroczystego 

oddania linii do eksploatacji. Oczywiście, ważne były też te prace 

przygotowawcze, trwające od roku 2008. Reasumując, budowę tej 

nowej linii kolejowej od podstaw można uznać za wzorcową dla tak 

dużej inwestycji. 

 

Finansowanie 

 

Łączna kwota wydatków na budowę tej linii kolejowej wynosi 1 mi-

liard 51 milionów zł. W tym zawierają się duże koszty gruntów, tak 

więc nie jest koszt samej części infrastrukturalnej, czy części telema-

tyki. Głównie środki finansowe pochodzą z POIiŚ - 654 miliony 590 

tysięcy zł, następne w kolejności to ponad 250 mln zł z wojewódz-

twa pomorskiego na dokapitalizowanie, aport gruntów a także w 

pierwszych latach 2015-2017 na eksploatację i utrzymanie. Oczywi-

ście partnerem budowy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej było także 

miasto Gdynia, które dołożyło się do budowy przystanków na linii 

201, czyli linii kolejowej zarządu PKP PLK, traktowanych jako zwią-

zane bezpośrednio z nową linią kolejową. Również PKP PLK sfi-

nansowały przebudowę układu torowego w obrębie Gdyni, w części 

dla potrzeb nowej linii PKM (dotyczy to w dużej mierze nowego 

osiedla mieszkaniowego Gdynia Karwiny). 
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Funkcjonowanie linii kolejowej 

 

Na linii kolejowej PKM jest 8 nowych przystanków, nazwa-

nych stacjami. To są przystanki bardzo ładne, architektonicznie zdo-

biące teren Pomorza.  Charakterystyczny czerwony dywan w tym 

terenie jest widoczny z odległości. Nowoczesne przystanki są przede 

wszystkim powiązane z transportem autobusowym, a w obszarze 

Gdańska również z tramwajami. Chciałbym podkreślić, że prace były 

dość trudne, obszar do wyburzenia znajdował się w dużej części na 

terenie zurbanizowanym. Należało również dokonać wycinki drzew 

w części zalesionego byłego obszaru po linii kolejowej, a także na 

nowych terenach zajętych pod linię kolejową. Zespół, który przygo-

tował projekt, wypełnił swoje zadanie bardzo dobrze. Efektem tego 

było to, że praktycznie w realizacji zgłoszono tylko dwie, mało istot-

ne uwagi do raportu środowiskowego, które zostały uwzględnione. 

Przy tak trudnej budowie w terenie zurbanizowanym było tylko 6 

odwołań od decyzji lokalizacyjnych. Natomiast podczas budowy nie 

było uwag, zgłoszeń, czy pretensji także w czasie realizacji trudnych 

zadań wyburzeniowych. Należy podkreślić wyrozumiałość mieszkań-

ców i wspieranie tej budowy różnymi akcjami informacyjnymi przez 

środowiska przychylne budowie kolei.  Można stwierdzić, że ta kolej 

była na Pomorzu bardzo oczekiwana, co na pewno dobrze wpłynęło 

na warunki realizacji tej inwestycji. 

Warto dodać, że inwestycja była realizowana zgodnie z naturą, 

między innymi odłowiono ponad 3 tysiące płazów, które przeniesio-

no w inne miejsca. Również wymagane było wycięcie ponad 20 tysię-

cy drzew, z tym że drzew, które uznano za okazy istotne dla drzewo-

stanu, było tylko ok. 50. Za wycięte drzewa posadzono ponad 70 

tysięcy sadzonek drzew w innych wskazanych przez władze samo-

rządowe lokalizacjach Trójmiasta i okolic. 

Jeśli chodzi o techniczną stronę budowy Pomorskiej Kolei 

Metropolitalnej, to w skład infrastruktury na tym 20 kilometrowym 

dcinku linii, zabudowano ponad 29 tysięcy podkładów kolejowych i 
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łącznie wykorzystano ponad 55 tys. m3 betonu. W części dotyczącej 

sterowania ruchem kolejowym zabudowano nowoczesny system 

warstwy podstawowej, komputerowy system sterowany z jednego 

miejsca, z centralnej nastawni. W warstwie nadrzędnej zabudowano 

pierwszy, po próbach w Polsce na tzw. odcinku pilotażowym Legni-

ca – Węgliniec – Opole,  system  nadrzędny ERTMS drugiego po-

ziomu,  z systemem łączność GSM-R, który to jest aktualnie budo-

wany także na linii E-65 Warszawa – Gdynia. Stąd budowany system 

na linii E-65 będzie kompatybilny z odcinkiem linii kolejowej PKM. 

Ten odcinek nowoczesnej łączności wymagał zabudowy 6 wież ba-

zowych do zapewnienia pełnej łączności nie tylko do celów porozu-

miewania się dyżurnych, czy innego personelu z maszynistami, ale 

przede wszystkim także do celów sterowania ruchem kolejowym. Dla 

zagwarantowania wymaganego poziomu położono dwa niezależne 

kable światłowodowe. Można stwierdzić, że w zakresie sterowania 

ruchem kolejowym na PKP zabudowano najnowocześniejszy w ko-

lejnictwie europejskim komputerowy system sterowania ruchem i 

nowoczesną łączność kolejową. Budowle towarzyszące to przede 

wszystkim budynek lokalnego centrum sterowania, w którym znajdu-

je się nastawnia sterowania ruchem kolejowym, warstwą podstawo-

wą, urządzeniami komputerowymi na całej linii a także warstwą nad-

rzędną. Tam znajdują się urządzenia ERTMS i GSM - R, a także inne 

systemy łączności technologicznej i bardzo nowoczesne, elektro-

niczne systemy informacji dla podróżnych, telewizji użytkowej i mo-

nitorowania obiektów dla całego odcinka linii kolejowej. W tym bu-

dynku jest również część administracyjna zarządu spółki. Również 

jako budowle towarzyszące, zbudowano parkingi samochodowe przy 

6 przystankach, łącznie ok. 400 miejsc parkingowych dla samocho-

dów, z możliwością rozbudowy do tysiąca takich miejsc. Zbudowano 

także parkingi rowerowe, stacje rowerów miejskich oraz przystanki  

i pętle autobusowe, które powstały przy wszystkich przystankach linii 

PKM. Dla potrzeb podróżnych PKM uruchomiono także nowe linie 

tramwajowe i autobusowe, które zostały zintegrowane z komunikacją 
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pociągów na linii PKM. Jeśli chodzi o funkcjonowanie linii PKM, to  

poza istniejącym odcinkiem linii Gdynia – Kościerzyna, wszystkie 

pozostałe są nowymi relacjami, które zostały uruchomione po uru-

chomieniu PKM. Wszystkie relacje z Gdańska Wrzeszcza do Koście-

rzyny i Kartuz w tej chwili przechodzą przez odcinek kolei metropo-

litalnej, a więc powstały nieistniejące wcześniej kolejowe połączenia 

pomiędzy Gdańskiem a Kościerzyną bez potrzeby dojazdu do Gdyni 

i przesiadania się. Istnieje już reaktywowane połączenie  

Gdańska z Kartuzami. Ten skrócony odcinek był nieczynny, został 

reaktywowany w związku z uruchomieniem kolei metropolitalnej. 

Przede wszystkim PKM połączyła Gdańsk i Gdynię bardzo spraw-

nym i bezpiecznym połączeniem z lotniskiem w Rębiechowie. Aktu-

alnie już co dziesiąty pasażer korzysta z tej linii PKM. Linia PKM jest 

bardzo istotna i spełnia bardzo ważną rolę dla mieszkańców okolicz-

nych miejscowości Kartuz i Kościerzyny. Znacznie się skróciły czasy 

przejazdów, obszar Kartuz i miasto Kartuzy mają dogodne połącze-

nie z centrum Gdańska. Powstało łatwiejsze połączenie Gdańska  

z Kościerzyną, bez potrzeby dojazdu i  przesiadania się w Gdyni, 

tylko bezpośrednio PKM do Gdańska Wrzeszcza. Jeśli chodzi o 

mieszkańców i turystów Trójmiasta istotne są powstałe węzły inte-

gracyjne powiązane z PKM głównie w okolicy Gdańska oraz parkin-

gi dla samochodów i dla rowerów. Parkingi przy każdym węźle inte-

gracyjnym dla użytkowników samochodów, którzy korzystają z sieci 

PKM są bezpłatne. 

Po uruchomieniu PKM, już w roku 2016 przewieziono ok. 2 

mln. pasażerów, w roku następnym już 3 mln, a na rok 2018 progno-

za wynosiła 4 mln pasażerów, a więc z roku na rok, ta linia przewozi 

ich coraz więcej. Poza punktualnym i bezpiecznym dojazdem do 

lotniska PKM zapewnia przyjazny i wygodny środek transportu - 

dojazdu do pracy, szkoły i innych miejsc dla wielu mieszkańców 

województwa pomorskiego.  Jest ogromne zainteresowanie węzłami 

integracyjnymi oraz parkingami „Park&Ride”, stąd są nadal budowa-

ne nowe węzły i parkingi. 
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Jeśli chodzi o wzrost liczby przewiezionych przez PKM pasa-

żerów,  to przede wszystkim największe przyrosty przewiezionych  

nastąpiły w kierunku Kartuz, między rokiem 2016 i 2017 - o 138%  a 

także do lotniska - wzrost o ponad 51%. Aktualnie w obrębie Gdyni 

są budowane nowe przystanki, które zapewnią dalszy wzrost liczby 

pasażerów PKM, ponieważ w tym rejonie już są nowe osiedla miesz-

kaniowe, w gdyńskich dzielnicach Orłowo i Redłowo, gdzie przebie-

ga linia PKM. Podobnie dzielnica Gdynia Karwiny. To też jest bar-

dzo mocno rozwijający się obszar osiedli mieszkaniowych. I  dlatego, 

że została zbudowana linia PKM umożliwiająca dojazdy do sąsied-

nich miejscowości, powstał tam dodatkowy przystanek.  

W wyniku budowy linii PKM powstały zmiany krajobrazowe 

zagospodarowania miast. W roku 2013 w rejonie Gdańska istniały 

jeszcze zgliszcza w okolicach starej kolei kokoszkowskiej, a już w 

roku 2015 r powstał nowy wiadukt tej kolei.  Po zabudowie PKM 

wiele obszarów przede wszystkim okolic Gdańska zostało zurbani-

zowanych. PKM nie tylko nie popsuła zbyt mocno krajobrazu, w 

niektórych przypadkach, można powiedzieć, ten krajobraz stał się 

bardziej przyjemny dzięki zastosowanym rozwiązaniom architekto-

nicznym.  

Następuje rozwój terenów wokół linii PKM, w okolicach 

przystanku Gdańsk Niedźwiednik. Powstają nowe osiedla mieszka-

niowe, ale także centrum handlowe, do którego dogodny dojazd 

zapewnia linia Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Również w okoli-

cach portu lotniczego nastąpiło zainteresowanie terenami przez fir-

my z branży IT. Rozpoczęła tam funkcjonowanie międzynarodowa 

firma „Intel”. Także inne tereny w okolicy przystanków PKM, po-

budowanych jeszcze parę lat temu w terenie niezurbanizowanym, 

mocno rozbudowują się, powstają nowe osiedla, takie jak Jasień, 

Kiełpinek z planami zabudowy dla od 38 do 48 tysięcy mieszkańców. 

Wraz z zabudową linii PKM dostępność transportowa całego obsza-

ru w okolicy linii kolejowej została znacznie poprawiona. Obecnie,  

w odległości 15 minut dojścia pieszego do każdego z przystanków 
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PKM, mieszka ok. 35 tysięcy ludzi i pracuje ok. 21 tysięcy. Natomiast 

jeśli chodzi o dojazd do węzłów integracyjnych z linią PKM, to w 

odległości do 10 minut dojazdu samochodem mieszka ok. 120 tysię-

cy mieszkańców i pracuje ok. 80 tysięcy, a dalsza rozbudowa osiedli 

spowoduje dalszy wzrost pasażerów na linii PKM. 

Należy wspomnieć także o turystycznym walorze linii PKM, 

już obecnie zarząd PKM pokazuje folder informacyjny o łatwym 

dostępie w okolicach województwa, do różnych atrakcyjnych obsza-

rów, istotnych historycznie ważnych zabytków. 

Dziękuję za uwagę.   

 

 

Przewodniczący Andrzej Misiołek: 

 

Proszę państwa, teraz referat pani doktor Anny Urbanek z 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, którego wysłucham 

szczególnie uważnie, ponieważ jestem mieszkańcem aglomeracji 

górnośląskiej i senatorem z Katowic. Temat: „Uwarunkowanie 

włączenia kolei w obsługę mobilności metropolitalnej.” Przy okazji 

przypomnę, że jedynym obszarem metropolitalnym, który działa już 

na podstawie ustawy jest właśnie metropolia górnośląsko-

zagłębiowska14. Proszę bardzo, Pani Doktor. 

  

                                                           
14 Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie ślą-

skim,  Dz. U. poz. 730 [przyp.red.] 
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Warunki włączenia kolei 

w obsługę mobilności metropolitalnej 

   

dr Anna Urbanek,  

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

 

 

Dzień dobry Państwu. 

Panie Senatorze! Panie Doktorze! 

Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i za możliwość 

wzięcia udziału w dzisiejszej konferencji. Celem mojej prezentacji 

jest omówienie uwarunkowań włączenia kolei (z natury regionalnej) 

do obsługi mobilności miejskiej, aglomeracyjnej  

i metropolitalnej. W kilku miejscach oprę się na przykładach  

z regionu, z którego pochodzę, czyli ze Śląska i zaprezentuję to 

zagadnienie na przykładzie Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej. 

Należy mieć jednak na uwadze, że wnioski i spostrzeżenia, 

wynikające z dokonanej przeze mnie analizy mają zastosowanie 

również do pozostałych regionów w Polsce, choć oczywiście są  

w tym zakresie pewne wyjątki, bo niektóre województwa osiągnęły 

bardzo duży sukces w zakresie integracji kolei i miejskiego transportu 

zbiorowego. 

Kolej w aglomeracjach miejskich, czy obszarach 

metropolitalnych, charakteryzuje się znacznie mniejszą dostępnością 

niż miejski transport zbiorowy. Integracja pomiędzy transportem 

kolejowym a pozostałymi gałęziami transportu (transportem 

miejskim, rowerami, transportem indywidualnym) to szansa na 

wzrost atrakcyjności kolei. Można powiedzieć nawet, że nie ma 

alternatywy dla szeroko rozumianej integracji międzygałęziowej, jeśli 

dążymy do wzrostu atrakcyjności i konkurencyjności transportu 

kolejowego, szczególnie w obszarach zurbanizowanych.   
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Kolej to gałąź transportu, która jest dedykowana do obsługi 

ruchu o charakterze regionalnym, wojewódzkim, na duże odległości.  

Stąd też w większości województw mamy do czynienia z dość 

małym udziałem kolei w obsłudze ruchu pasażerskiego w obszarach 

miejskich. Oczywiście mam na myśli głównie podróże o charakterze 

obligatoryjnym, czyli codzienne dojazdy do miejsc pracy i nauki, czyli 

te, które powinny być priorytetem dla polityki transportowej. 

Obecnie olbrzymi potencjał związany z wykorzystaniem 

przewozów kolejowych w obsłudze ruchu lokalnego, 

aglomeracyjnego, czy metropolitalnego wydaje się być 

niewykorzystany i w konsekwencji w dużym stopniu marnowany.  

Kiedy mówimy o planowaniu zrównoważonej mobilności, to 

oczywiście chcemy dążyć do tego, aby planować zrównoważony 

rozwój wszystkich gałęzi transportu w oparciu o zasadę możliwie jak 

największego wykorzystania najbardziej czystych, ekologicznie 

przyjaznych, najbardziej efektywnych środków transportu, takich jak 

transport kolejowy. Planowanie zrównoważonego transportu, 

zgodnie z metodyką planowania zrównoważonej mobilności, nie 

może być ograniczone tylko do obszarów administracyjnych, ale 

powinno być skoncentrowane na obszarach funkcjonalnych. Takie 

podejście wymaga szerszego patrzenia na mobilność 

i skoncentrowania się na obszarach, które są generatorami  

i atraktorami ruchu, czyli na obszarach funkcjonalnie wyznaczonych 

podróżami o charakterze obligatoryjnym. Wymaga to szerokiego, 

interdyscyplinarnego podejścia i zintegrowanego planowania 

uwzględniającego wszystkie polityki miejskie i regionalne. 

Głównym celem takich działań jest wzrost konkurencyjności 

transportu zbiorowego względem dynamicznie rosnącego transportu 

indywidualnego. W podejściu związanym z planowaniem 

zrównoważonej mobilności miejskiej akcentuje się, że kluczowe jest 

zrozumienie, że nie jest możliwe całkowite ograniczenie mobilności 

realizowanej przez indywidualne środki transportu. Wzrost 

motoryzacji indywidualnej w rozwijających się społeczeństwach jest 
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nieunikniony. Samochód osobowy jest dobrem normalnym, na które 

popyt rośnie wraz ze wzrostem dochodów kupujących (dodatnia 

elastyczność dochodowa popytu). Usługi miejskiego transportu 

zbiorowego są natomiast dobrami niższej użyteczności, na które 

popyt spada wraz ze wzrostem dochodów (ujemna elastyczność 

dochodowa popytu). Nie da się całkowicie odejść od motoryzacji 

indywidualnej, kluczem jednak jest takie zarządzanie mobilnością, by 

odwrócić niekorzystne dla miast i ich mieszkańców trendy  

i zwiększyć udział transportu zbiorowego w obsłudze ruchu. 

W tym kontekście warto przyjrzeć się konkretnym danym 

liczbowym, tak by mieć pełniejszy obraz sytuacji w Polsce i móc 

lepiej zdiagnozować stan obecny15. W tabeli 1 zaprezentowano dane, 

dotyczące wydatków gospodarstw domowych w wybranych krajach, 

w tym w Polsce w latach 2000 oraz 2016. 

 
Tabela 1. Wydatki gospodarstw domowych w wybranych krajach 

w latach 2000 i 2016 

Rok EU28 EU15 Czechy Niemcy Polska Słowacja 

Wydatki gospodarstw domowych na eksploatację indywidualnych pojazdów  
w wydatkach ogółem 

2016 [%] 6,3 6,3 4,4 5,9 7,4 3,2 

2000 [%] 6,7 6,7 4,8 6,5 5,6 4,6 

Zmiana 2016/2000 
[p.p.] 

-0,4 -0,4 -0,4 -0,6 +1,8 -1,4 

Wydatki gospodarstw domowych na eksploatację indywidualnych pojazdów w 
PKB 

2016 [%] 3,4 3,4 2,1 3,0 4,3 1,7 

2000 [%] 3,8 3,8 2,5 3,5 3,5 2,5 
Zmiana 2016/2000 

[p.p.] 

-0,4 -0,4 -0,4 -0,5 +0,8 -0,8 

Wydatki gospodarstw domowych na usługi transportowe w wydatkach ogółem 

2016 [%] 2,8 2,9 1,5 3,6 1,3 2,6 

                                                           
15 Zob. szerz.: A. Urbanek (2018) Car-Oriented Mobility Culture from the Point of 

View of Polish Households’ Expenditures. In: Suchanek M. (eds) New Research 
Trends in Transport Sustainability and Innovation. TranSopot 2017. Springer Pro-
ceedings in Business and Economics. Springer, Cham, s. 3-14. 
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2000 [%] 2,4 2,4 2 2,8 2,6 1,6 

Zmiana 2016/2000 
[p.p.] 

0,4 0,5 -0,5 0,8 -1,3 1 

Wydatki gospodarstw domowych na usługi transportowe w PKB 

2016 [%] 1,5 1,6 0,7 1,8 0,7 1,4 

2000 [%] 1,4 1,4 1,1 1,5 1,6 0,9 

Zmiana 2016/2000 
[p.p.] 

0,1 0,2 -0,4 0,3 -0,9 0,5 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat, 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database. 
 

Jeżeli przyjrzymy się udziałowi wydatków gospodarstw domowych 

na eksploatację indywidualnych pojazdów w wydatkach ogółem zau-

ważymy, że Polska jest krajem, który wyróżnia się spośród innych 

krajów europejskich. Polska w porównaniu z badanymi państwami,  

a także średnią europejską jest jedynym krajem, w którym odnoto-

wano tak dynamiczny wzrost wydatków na zakup i eksploatację in-

dywidualnych środków transportu. Podczas gdy w analizowanym 

okresie 16 lat we wszystkich badanych państwach odnotowano spa-

dek tych wydatków, zarówno w odniesieniu do ogółu wydatków 

gospodarstw domowych, jak i PKB, to w Polsce mieliśmy do czynie-

nia ze wzrostem. Warto zwrócić również uwagę, że udział wydatków 

na eksploatację pojazdów w Polsce w 2016 r. w wydatkach ogółem  

i w wartości PKB istotnie przewyższał średnią dla 28 krajów Unii 

Europejskiej. Ponadto, zmiany te nie wynikają ze zmian cen, tylko ze 

wzrostu konsumpcji. 

Równolegle znacznie poniżej średniej plasował się w 2016 r. udział 

wydatków gospodarstw domowych na usługi transportowe zarówno 

w odniesieniu do ogółu wydatków, jak i wartości PKB. Co więcej 

również w tym przypadku mamy do czynienia ze stosunkowo dyna-

micznym spadkiem w stosunku do 2000 r. a także z tendencją od-

wrotną do pozostałych badanych państw (wyjątek stanowią Czechy).  

Obecnie w miastach w Polsce obserwujemy bardzo wysoki 

wskaźnik motoryzacji, który mierzy się liczbą zarejestrowanych 
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samochodów osobowych w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców. Dla 

przykładu w Warszawie w 2016 r. było to 680 pojazdów na 1000 

mieszkańców, a w Katowicach 668. Jest to znacznie wyższa wartość 

niż średnia dla Polski, która wyniosła w 2016 r. 564 

samochody/1000 mieszkańców. Niestety jak się okazuje w dużych 

miastach jest nam bliżej pod tym względem do średniej dla USA, 

gdzie wskaźnik motoryzacji wyniósł 757, niż do Unii Europejskiej, 

gdzie wynosi on 498 samochodów/1000 mieszkańców16.  

Tak wysoki wskaźnik motoryzacji w dużych miastach jest 

swego rodzaju paradoksem, bo jednak w aglomeracjach ze względu 

na gęstość zaludnienia i zagospodarowanie przestrzenne korzystanie 

z transportu indywidualnego z zasady powinno być trudniejsze niż  

w obszarach słabo zurbanizowanych. Warto również odnieść 

sytuację polskich miast do innych dużych aglomeracji europejskich,  

i tak np. jak wynika z danych Eurostat w Londynie wskaźnik 

motoryzacji jest prawie dwukrotnie niższy niż w Warszawie i według 

danych z 2014 r. wyniósł 356 samochodów na 1000 mieszkańców. W 

Berlinie było to 365, a w Barcelonie 402 samochody/1000 

mieszkańców17. Ponadto z badań przeprowadzonych przez Główny 

Urząd Statystyczny, pierwszych na tak szeroką skalę pilotażowych 

badań zachowań komunikacyjnych ludności wynika, że średnio  

w Polsce ok. 60-70% osób w codziennych dojazdach do pracy 

korzysta z samochodów osobowych18.  

Jakie są przyczyny i skutki takiego stanu rzeczy? Trudno 

jednoznacznie rozstrzygnąć co jest przyczyną, a co skutkiem. Przede 

wszystkim wskazać należy zagospodarowanie przestrzenne polskich 

miast (mniej gęsta zabudowa i mniejsza gęstość zaludnienia niż w 

aglomeracjach europejskich) oraz zjawisko suburbanizacji, czyli 

                                                           
16 Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database; Bank Danych Lokalnych, 

GUS, http://stat.gov.pl. 
17 Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database. 
18 Badania pilotażowe zachowań komunikacyjnych ludności w Polsce, GUS 2015, 
https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/5851/1/
1/raport_koncowy_badanie_pilotazowe_zachowan_komunikacyjnych.pdf. 
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rozlewania się miast (wzrasta atrakcyjność terenów podmiejskich, 

zielonych, o mniej intensywnej zabudowie, a to z kolei stwarza 

poważne problemy dla obsługi transportem zbiorowym). Analizując 

sytuację w polskich miastach można śmiało postawić tezę, że mają 

one prosamochodowy charakter w porównaniu do innych 

aglomeracji europejskich. Ponadto wskazać należy również pewne 

braki w koordynacji polityk na różnych szczeblach np. w zakresie 

inwestycji, zagospodarowania przestrzennego, ale też np. polityki 

parkingowej.  

Jest jeszcze jeden czynnik, na który badacze zwracają uwagę,  

a mianowicie czynnik psychologiczny, który ja kolokwialnie 

podsumuję stwierdzeniem, że Polacy kochają swoje samochody. Na 

poparcie tej tezy przedstawię Państwu wyniki moich badań, 

przeprowadzonych wśród studentów z dziewięciu uczelni wyższych 

w największych miastach Polski. Ponad 70% studentów w wieku od 

19 do 24 lat deklaruje, że posiadanie samochodu jest dla nich bardzo 

ważne lub ważne. Jedną z głównych przyczyn jest to, co również 

wyniknęło z badań, że samochód osobowy to nie tylko środek 

transportu, ale pewnego rodzaju symbol i wyznacznik np. statusu 

społecznego, niezależności, swobody i źródło przyjemności. Dlatego 

też własność jest ważniejsza niż np. użytkowanie i współdzielenie się 

samochodem osobowym, nawet jeżeli współdzielenie jest o wiele 

tańsze w codziennej eksploatacji19. Jaki z tego wynika wniosek? 

Można wnioskować, że są pewne uwarunkowania społeczne  

i psychologiczne, które również trzeba brać pod uwagę projektując 

systemy transportowe w miastach i regionach. 

Wszystkie te zjawiska skutkują tym, że w bardzo wielu 

miastach i regionach stale obserwujemy spadek popytu na przewozy 

miejskim transportem zbiorowym. Dla przykładu tylko w okresie 

2010-2016 w województwie mazowieckim przewozy pasażerów 

                                                           
19 J. Kos-Łabędowicz, A. Urbanek (2017), The potential for the development of 

carsharing and carpooling systems: a survey-based analysis of University students in 
Poland, International Journal of Transport Economics, Vol. XLIV, No. 3, October 
2017, s. 399-425.  
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komunikacją miejską spadły o ponad 17%, w woj. wielkopolskim  

o ponad 21%, a w woj. śląskim o ponad 10%20. Wzrost motoryzacji 

indywidualnej niesie ze sobą oczywiście również negatywne skutki  

w postaci wzrostu zanieczyszczenia powietrza, hałasu  

i w konsekwencji pogarszającej się jakości życia mieszkańców miast  

i metropolii. 

Czy zatem kolej ma jakikolwiek potencjał, żeby chociaż  

w niewielkim stopniu przyczynić się do zahamowania tej 

niekorzystnej tendencji? W mojej ocenie transport kolejowy ma 

bardzo duży potencjał, nie w pełni dziś wykorzystywany. Jeśli 

przyjrzymy się przestrzennemu rozkładowi ruchu, czyli więźbie 

transportowej w dojazdach do pracy np. w województwie śląskim to 

możemy zauważyć, że głównym atraktorem/generatorem tego ruchu 

jest centralna część województwa śląskiego, czyli obszar obecnej 

Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej21. Pomimo tego, że wyniki 

pochodzą z 2010 r. to jednak można przypuszczać, że obecna 

sytuacja nie różni się znacząco od tej z roku 2010, a nawet pewne 

tendencje i związki się pogłębiły. 

Poza tym można zauważyć, że gminy wchodzące w skład 

dzisiejszej Metropolii są ze sobą ściśle powiązane funkcjonalnie. 

Widoczne są ciążenia z gmin ościennych do najsilniejszych 

gospodarczo ośrodków miejskich. Takie same wnioski można 

wyciągnąć, jeśli przeanalizuje się dostępne w Strategii Rozwoju 

Systemu Transportu Województwa Śląskiego wyniki dotyczące 

rozkładu ruchu w dojazdach młodzieży do szkół 

ponadgimnazjalnych. W centralnej części województwa śląskiego, w 

obszarze dzisiejszej Metropolii te funkcjonalne granice pomiędzy 

miastami się całkowicie zacierają. Właśnie w takich przypadkach 

potencjał kolei jest największy, bo odległości między miastami 

sprawiają, że najbardziej konkurencyjnym pod względem czasu 

dojazdu środkiem transportu jest właśnie kolej. Jeśli przeanalizujemy 

                                                           
20 Bank Danych Lokalnych, GUS, http://stat.gov.pl. 
21 Por. il. 5 we wkładce na końcu książki [przyp. red.] 
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rozkład sieci połączeń Kolei Śląskich z punktu widzenia właśnie 

takiej funkcjonalnej obsługi ruchu to zaryzykowałabym twierdzenie, 

że ta sieć równie dobrze mogłaby być siecią metra w dużej 

aglomeracji. Obecna sieć w dość dobrym stopniu odzwierciedla 

powiązania pomiędzy miastami tworzącymi Metropolię.  

Analizując uwarunkowania wykorzystania potencjału kolei  

w obsłudze mobilności metropolitalnej i aglomeracyjnej, można 

podzielić je na pięć podstawowych grup, a mianowicie: 

 techniczno-infrastrukturalne, 

 technologiczne, 

 organizacyjne, 

 prawno-instytucjonalne 

 oraz finansowe.  

 

Uwarunkowania techniczno-infrastrukturalne 

 

W obszarze uwarunkowań techniczno-infrastrukturalnych 

należy zwrócić uwagę przede wszystkim na małe zagęszczenie stacji 

pośrednich, które obsługują ruch lokalny. W niektórych regionach 

udało się to zmienić np. w przypadku kolei pomorskiej. Niemniej 

jednak w sporej części regionów jest to obecnie jeden  

z najistotniejszych problemów. Historyczne uwarunkowania 

rozmieszczenia stacji kolejowych powodują, że w przeważającej 

mierze obecnie nie odpowiadają one dzisiejszym potrzebom 

związanym z mobilnością. Jest to istotna bariera dla wzrostu 

atrakcyjności kolei i uwarunkowanie, o którym nie można 

zapominać.  

Drugim istotnym czynnikiem związanym z infrastrukturą są 

problemy, które wynikają z braku infrastruktury dedykowanej dla 

obsługi pasażerskiego ruchu lokalnego, czyli ograniczona 

przepustowość, priorytety dla transportu towarowego, dla linii 

dalekobieżnych itp. Jest to bardzo istotna bariera rozwoju kolei 

miejskich i regionalnych, z którą na co dzień zmagają się regionalni 
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przewoźnicy kolejowi. 

Trzecim czynnikiem jest brak centrów przesiadkowych typu 

„Park&Ride”, czy „Bike&Ride”. Konieczne są inwestycje, dzięki 

którym możliwa będzie techniczna integracja różnych form 

przemieszczania. W tym zakresie potrzeba również zintegrowanej 

polityki transportowej na różnych szczeblach.   

Oczywiście pokonanie barier wynikających z uwarunkowań 

techniczno-infrastrukturalnych wymaga dużych nakładów 

finansowych i długotrwałych inwestycji. W trakcie dzisiejszego 

wystąpienia jednak chciałabym odejść od tych działań, które 

wymagają dużych nakładów finansowych, a skupić się na tych 

uwarunkowaniach, które nie wymagają dużych inwestycji, a które 

jednak mogłyby przynieść realne efekty dla poprawy integracji  

w regionie i zwiększenia atrakcyjności kolei w przewozach miejskich 

i metropolitalnych.  

 

Uwarunkowania technologiczne 

 

Technologie informatyczne i komunikacyjne (ICT) stworzyły 

ogromne możliwości w zakresie integracji transportu w miastach  

i regionach (bilety elektroniczne, karty miejskie, informacja 

pasażerska). Ich wykorzystanie w transporcie zbiorowym jest bardzo 

powszechne i są one dostępne niemal we wszystkich miastach  

w Polsce. Technologie ICT stworzyły ogromne możliwości  

w zakresie integracji transportu w miastach. Na podstawie 

przeprowadzonych przeze mnie badań mogę stwierdzić, że 

możliwości te nie są w pełni wykorzystywane. Nawet w najprostszej 

formie często mamy do czynienia z jednym nośnikiem biletu, który 

nawet w przypadku braku integracji taryfowo-biletowej jest istotnym 

czynnikiem w procesie integracji i wzrostu atrakcyjności transportu 

zbiorowego. W zasadzie obecnie technologia nie stanowi już 

większej bariery w procesie integracji transportu, a dominujące 

okazują się być przeszkody organizacyjne i prawne, a nie 
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technologiczne.  

 

Uwarunkowania organizacyjne 

 

W obszarze uwarunkowań organizacyjnych należy wymienić 

oczywiście przede wszystkim koordynację rozkładów jazdy  

i planowanie linii tak, by tam gdzie jest to niezbędne pełniły one 

funkcje dowozowo-odwozowe do „kręgosłupa całego systemu”, 

głównej osi, czyli kolei. Te dwa elementy z reguły są realizowane  

z powodzeniem, niemniej jednak czasem zdarza się, że słaba oferta 

kolejowa (pod względem częstotliwości połączeń i rozkładu 

połączeń w dobie) powoduje, że pojawia się presja społeczna 

związana z uruchomieniem bezpośrednich linii autobusowych, które 

z kolei są konkurencją dla kolei. W takich przypadkach konieczne 

jest przeprowadzenie badań i podjęcie zintegrowanych działań na 

szczeblu organizatorów transportu.  

Do uwarunkowań organizacyjnych należy zaliczyć również 

jednolite, zintegrowane systemy informacji pasażerskiej. Jest to 

niezwykle ważny element systemu, a jednak często zapomina się, że 

czasami niewielkimi nakładami środków lub nawet bez nich można 

zintegrować informację pasażerską i sprawić, by pasażer miał dostęp 

do kompleksowej multimodalnej informacji.  

Kolejnym czynnikiem jest przepływ i wymiana informacji 

pomiędzy podmiotami, która czasami jest trudna, szczególnie  

w sytuacjach, kiedy każdy jest organizatorem innego fragmentu 

systemu. Paradoksalnie w wielu sytuacjach skupienie się właśnie na 

tym z pozoru najbardziej błahym aspekcie pozwala na rozwiązanie 

wiele problemów. Potwierdzają to wyniki badań i doświadczenia 

innych miast europejskich.  

Przepływ i wymiana informacji pomiędzy podmiotami ściśle 

wiąże się z ostatnim, bardzo ważnym czynnikiem, a mianowicie  

z integracją celów polityki transportowej realizowanej przez 

podmioty polityki na różnych szczeblach. Niestety bardzo często się 
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zdarza, że tej integracji brakuje szczególnie w obszarze inwestycji, 

zagospodarowania przestrzennego i wyznaczenia głównych celów, 

które chcemy osiągnąć realizując określoną politykę transportową.  

 

Uwarunkowania prawno-instytucjonalne 

 

W obszarze uwarunkowań prawno-instytucjonalnych 

zdecydowanie najważniejsze są kwestie związane z taryfami, jako że 

jest to jedno z najważniejszych narzędzi polityki transportowej, i jak 

się okazuje, również kluczowe w procesie włączenia kolei w obsługę 

ruchu metropolitalnego.  

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na jedną  

z najważniejszych barier dla integracji taryfowo-biletowej pomiędzy 

transportem kolejowym a komunikacja miejską, jaką są diametralnie 

różne regulacje dotyczące uprawnień do przejazdów ulgowych  

i bezpłatnych. Jest to bardzo istotna bariera utrudniająca, a czasem 

nawet uniemożliwiająca podejmowanie przedsięwzięć, których celem 

jest wdrożenie wspólnych biletów. Te same co do rodzaju ulgi różnią 

się wysokością w przewozach kolejowych i w komunikacji miejskiej, 

pomimo tego, że gminy nie otrzymują refundacji z tytułu stosowania 

ulg ustawowych. 

Do pozostałych barier prawno-instytucjonalnych zaliczyć 

należy również rozbudowanie i duże skomplikowanie taryf  

w transporcie kolejowym oraz rozbudowany system ulg handlowych 

i ofert specjalnych w kolejach. Niestety taryfy kolejowe 

charakteryzują się znacznym rozbudowaniem i wysokim stopniem 

złożoności. Analiza przepisów taryfowych regionalnych 

przewoźników kolejowych w Polsce pozwala na stwierdzenie, że 

średnio taryfa przewozowa w regionalnym transporcie kolejowym 

jest dokumentem (z którym teoretycznie powinien zapoznać się 

pasażer) liczącym nawet 180 stron.  Niestety to nie zachęca 

pasażerów do zapoznania się z ofertą kolei i nie buduje wizerunku 

przewoźników kolejowych jako organizacji nowoczesnych 
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i nastawionych na klienta.  

Warto dodać również, że taryfa odległościowa, którą stosuje 

się w transporcie kolejowym, sprawdza się w przewozach na duże 

odległości, w podróżach o zasięgu krajowym, czy typowo 

regionalnym. Jednak nie jest ona najlepszym rozwiązaniem z punktu 

widzenia regularnych, codziennych podróży o charakterze 

obligatoryjnym, a mianowicie do miejsc pracy czy nauki. A przecież 

to te podróże są najistotniejsze z punktu widzenia dążenia do 

zrównoważonej mobilności. Taryfa odległościowa nie jest tak 

elastyczna jak taryfy strefowe, czy strefowo-czasowe, bo wiąże się  

z pewnym ograniczeniem mobilności dla pasażera i powoduje, że 

taryfy są bardzo skomplikowane. 

Istotną barierą dla integracji taryfowo-biletowej jest również 

rozbudowany system ulg handlowych i ofert specjalnych  

w regionalnym transporcie kolejowym. Niestety tak zbudowany 

system jest nie tylko skomplikowany i nieprzyjazny dla pasażera, ale 

powoduje wiele odstępstw, które zniechęcają regularnie 

korzystających z transportu zbiorowego pasażerów do regularnego 

korzystania z kolei. Ponadto jest to duże utrudnienie w procesie 

tworzenia zintegrowanej oferty biletowej.  

Można zadać pytanie, czy w ogóle dla pasażerów integracja 

taryfowo-biletowa, jeden bilet to istotny element systemu? Badania 

opinii społecznej, prowadzone regularnie w ramach Eurobarometru 

na zlecenie Generalnej Dyrekcji Komisji Europejskiej ds. Mobilności 

i Transportu (DG MOVE) w państwach członkowskich UE, 

wskazują na potrzebę rozwoju rozwiązań z zakresu integracji  

w sektorze transportu. Z badań ankietowych przeprowadzonych  

w październiku 2010 roku pod nazwą Przyszłość Transportu (Future 

of Transport) wśród mieszkańców 27 krajów Unii Europejskiej  

(w badaniu wzięło udział 25 570 respondentów) wynika, że jeden, 

wspólny bilet na wszystkie środki transportu definitywnie zachęciłby 

aż 50% ankietowanych do częstszego korzystania z publicznego 
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transportu zbiorowego22. W Polsce 47% ankietowanych 

zadeklarowało, że wspólny bilet definitywnie jest czynnikiem 

zachęcającym. Co więcej, badania wskazują, że dla pasażerów bardzo 

ważna jest prostota regulacji i łatwość zakupu biletu. 

 

Uwarunkowania finansowe 

 

Ostatnim elementem są uwarunkowania finansowe, które są 

pochodną uwarunkowań prawnych i instytucjonalnych.  

W szczególności wskazać należy zasady ubiegania się o refundację 

z tytułu ulg ustawowych, które są bardzo specyficzne dla kolei. 

Paradoksalnie stanowi to również barierę integracji taryfowo-

biletowej, głównie dlatego, że w procesie konstruowania biletów 

zintegrowanych należy uwzględnić zróżnicowanie ulg i zasady 

dotyczące okresu ważności np. biletów miesięcznych. Na przykład  

w transporcie kolejowym bilet miesięczny to bilet, którego czas 

trwania wynika z zasad zdefiniowanych w kodeksie cywilnym. 

Tymczasem w wielu miastach i aglomeracjach bilet miesięczny jest 

biletem 30-dniowym lub 31-dniowym, którego okres ważności 

zaczyna się w momencie pierwszego użycia biletu lub w momencie 

wyznaczonym przez pasażera. Takie rozwiązanie charakteryzuje się 

większą elastycznością dla użytkownika. Z pozoru błahe różnice,  

a jednak w praktyce powodują poważne utrudnienia (również koszty) 

dla włączenia kolei do miejskich systemów biletów elektronicznych, 

które już istnieją.  

Barierą finansową są również ograniczone możliwości gmin  

w zakresie współfinansowania przewozów kolejowych.  

W największych miastach w Polsce pokrycie kosztów 

funkcjonowania systemu transportu miejskiego przychodami ze 

sprzedaży biletów nie przekracza 50%, a w większości przypadków 

dużych miast nie przekracza obecnie nawet 40%.  

Włączenie kolei w obsługę mobilności metropolitalnej 

                                                           
22 Por. il. 6 we wkładce na końcu książki [przyp. red.] 
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wymaga podjęcia szeregu działań nie tylko tych, które są najbardziej 

kosztochłonne, a więc w obszarze inwestycji infrastrukturalnych, ale 

przede wszystkim działań organizacyjnych, których celem powinno 

być zatarcie różnic organizacyjnych pomiędzy różnymi gałęziami 

transportu zbiorowego.  

Brak integracji to przede wszystkim utracone korzyści  

z możliwego do osiągnięcia efektu synergii, dzięki któremu możliwe 

jest rozszerzenie i uzupełnienie oferty przewozowej w miastach, 

często nawet bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów 

finansowych. Wśród kierunków dalszych działań, które warto 

rozważyć, należy wymienić uproszczenie taryf kolejowych, 

szczególnie na potrzeby przewozów o charakterze lokalnym  

i metropolitalnym, a także uelastycznienie zasad refundacji ulg 

ustawowych dla przewoźników kolejowych, szczególnie w zakresie 

biletów okresowych.  

Większa integracja jest szansą dla wzrostu atrakcyjności kolei  

i szansą dla wzrostu transportu zbiorowego. Pogłębienie integracji 

jest możliwe nie tylko dzięki inwestycjom infrastrukturalnym, ale 

również możliwe jest podjęcie działań prawnych i organizacyjnych 

nie wymagających większych nakładów kapitałowych. 

Dziękuję bardzo. 

 

Przewodniczący Andrzej Misiołek: 

Dziękuję bardzo. Pani doktor z innej nieco strony, niż 

dotychczasowe referaty przestawiła nam to zagadnienie związane z 

transportem zbiorowym. Poproszę teraz pana doktora Łukasza 

Zaborowskiego z Instytutu Sobieskiego o przedstawienie referatu 

„Tramwaj powtórnie wynaleziony, czyli odnowa urbanistyczna we 

Francji.” 

 

 

 

 



 
56 

 

 

 

Tramwaj powtórnie wynaleziony 

 

dr Łukasz Zaborowski,  

Instytut Sobieskiego 

 

 
Proszę Państwa! Tak się składa, że to, co pani doktor mówiła, 

jest znakomitą podbudową merytoryczną do mojego wystąpienia. 

Zwłaszcza to, o czym Pani mówiła na początku, czyli sytuacja rynku 

transportowego w Polsce, czy też społeczne wymiary tego problemu. 

Jest to sytuacja, w której Francja, o której zamierzam mówić, była 

parędziesiąt lat temu. Być może była to nawet gorsza sytuacja niż ta, 

w której my teraz jesteśmy. Będę mówił o tym, co później się stało, 

kiedy miasta francuskie musiały zmierzyć się właśnie z takimi 

problemami, jakie teraz mamy w Polsce. 

„Tramwaj powtórnie wynaleziony, czyli odnowa urbanistyczna 

we Francji”. Będę mówił w szczególności o tej odnowie 

urbanistycznej. Nie tyle o samym tramwaju, lecz tramwaju jako 

pretekście, ale też środku szeroko pojętej przemiany urbanistycznej, 

przemiany przestrzennej dokonywanej w miastach francuskich. Jest 

to przemiana, która odbywa się począwszy od małej skali 

przestrzennej, czyli od projektowania architektury ulic, dalej dzielnic, 

przez które przebiegają nowe systemy tramwajowe, do zmian  

w obrębie aglomeracji. Te mają na celu odwrócenie niekorzystnego 

trendu suburbanizacji – uciekania mieszkańców i działalności 

gospodarczej poza tradycyjne miasta. Problem ten występuje także 

we Francji. Wreszcie jest to przemiana urbanistyczna w wymiarze 

wizerunkowym, w wymiarze mentalnym, która wtórnie przekłada się 

na to, że ludzie chcą mieszkać, prowadzić działalność w miastach. 
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Będę też mówił o związku między polityką transportową  

a polityką przestrzenną. O ile w miastach Niemiec, czy też całego 

kręgu germańskiego, o czym mówił wcześniej pan doktor Beim, to 

powiązanie nigdy nie zanikło, to we Francji odkryto na nowo zasadę, 

że to, co robimy w dziedzinie transportu, musi służyć jakiejś szerszej 

polityce przestrzennej. Francuzi zawrócili z tej ślepej drogi, którą 

Polska podąża obecnie. Dlatego teraz chwalą się, że tę pozytywną 

przemianę przestrzeni przy udziale polityki transportowej we Francji 

nie tylko stosuje się, lecz wręcz „celebruje.” 

Oto cztery hasła, według których podzieliłem swoje 

wystąpienie. Pierwsze to „Miasto powtórnie wynalezione”. Nie tylko 

tramwaj, jako środek transportu, ale miasto powtórnie wynalezione. 

Proces odrodzenia tramwaju był w istocie procesem odrodzenia 

miasta w rozumieniu tradycyjnym – jako przestrzeni publicznej 

będącej miejscem życia społeczno-gospodarczego. Następne hasło 

to „Tramway façon Français”, czyli w jaki sposób obecnie projektuje 

się systemy tramwajowe we Francji. Mniej z punktu widzenia 

technicznego, bardziej od strony urbanistycznej, przestrzennej. 

Wreszcie trzecia część to „Le centre le moteur”, czyli niejako 

„ośrodek i silnik”, jak jest określa się tramwaj w kontekście korzyści 

urbanistycznych. Postaram się przedstawić pozytywne skutki 

wprowadzania nowego systemu tramwajowego. I na koniec pozwolę 

sobie na krótką dygresję związaną z datą dzisiejszego dnia, tj. 25 

czerwca. W historii Polski jest to bardzo ważna data, ponieważ 

właśnie tego dnia 42 lata temu, w roku 1976 miały miejsce 

wydarzenia, które jak twierdzą historycy, zapoczątkowywały 

rozmontowywanie komunizmu w Polsce. Ale to też będzie związane 

z urbanistyką. 

Czas na pierwszy odcinek czyli „La ville reinventé” – „miasto 

powtórnie wynalezione”. Historia rozwoju i upadku tramwaju we 

Francji. Tak jak w całej Europie i w całej Ameryce Północnej, i nie 

tylko, pod koniec XIX wieku i na początku XX wieku tramwaj był 

dominującym środkiem transportu w miastach. W 1882 roku mamy 
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już 16 sieci miejskich we Francji. Lata 20. XX wieku to szczyt pracy 

przewozowej. Jeszcze w roku 1945 w 50 miastach mamy sieci 

tramwajowe. Potem już jest coraz gorzej, stopniowa likwidacja, 

oczywiście pod pretekstem tego, że tramwaj przeszkadza w ruchu 

ulicznym. Doszło do tego, że w przeciwieństwie do krajów 

germańskich, gdzie jednak sieci tramwajowe się utrzymały, we 

Francji w roku 1966 pozostają już tylko 3 linie tramwajowe. Ich 

pozostawienie wynika z tego, że akurat te linie nie zawadzały 

ruchowi samochodów. W Lille linia biegła po bulwarze, w Marsylii 

częściowo pod ziemią. Ponadto  w Saint-Étienne wąskotorowy 

tramwaj jeździł tak wąską ulicą, że nie dało się zastąpić go 

autobusem. Gdyby nie te czynniki, prawdopodobnie we Francji nie 

ostałaby się żadna sieć tramwajowa. Jeszcze w roku 1971 sławny 

prezydent Francji Georges Pompidou, ten od Centre Pompidou  

w Paryżu, mówi: „il faut adapter la ville à l'automobile”, czyli 

„musimy przystosować miasta do samochodu”. Problem 

zagęszczenia ruchu samochodowego był tak ogromny, że zaczęto 

pytać, jak udrożnić miasta. W tymże samym roku, kiedy prezydent 

mówi o przystosowaniu miasta do samochodów, wprowadzono 

podatek transportowy; stał się on pierwszym środkiem finansowym, 

który przeznaczono na coś innego niż tylko rozbudowę dróg. 

Wtedy jeszcze podstawową zasadą było to, że nie wolno 

uszczuplać przepustowości dróg, bo „l’automobile” jest „sacro-

saint”. Dla niektórych samochód wciąż jest świętością, tak jak 

powiedziała pani doktor - Polacy kochają swoje samochody. We 

Francji było tak samo. A zatem chciano wprowadzić jakieś środki 

transportu zbiorowego, ale uszczuplenie przepustowości dróg było 

nie do pomyślenia. Wynaleziono wtedy tzw. VAL, czyli 

bezobsługowe minimetro, które zastosowano między innymi w Lille. 

Dlaczego na takie coś się zdecydowano? Bo było całkowicie 

bezkolizyjne, więc nie kolidowało z ruchem samochodowym, o to 

wtedy chodziło. 
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W roku 1975 senator Cavaillé wysyła zapytanie do kilku miast 

– propozycję stworzenia nowego rozwiązania transportowego,  

i proponuje 50% kosztów finansowania rządowego na transport 

publiczny. Żadne miasto nie odpowiada pozytywnie. Gdyby senator 

Cavaillé proponował nowe pieniądze na rozbudowę układu 

drogowego, na pewno wszyscy byliby wtedy chętni. Taka była wtedy 

świadomość we Francji. Senator Cavaillé nie zniechęcił się i rozpisał 

konkurs na „pojazd naziemny do przewozu pasażerów jeżdżący po 

torze, mogący poruszać się w zwykłej sieci drogowej i w przestrzeni 

wydzielonej.” To jest dokładnie opis tramwaju, ale w tamtych 

czasach niechęć do tego środka transportu była tak ogromna, że nie 

wolno było użyć tego słowa. Nazywali to skrótem TCSP – transport 

zbiorowy w wydzielonej przestrzeni. Chcieli wynaleźć powtórnie 

tramwaj, ale wstydzili się powiedzieć, że właściwie o to chodzi. 

Pierwszy wyłom miał miejsce w roku 1977. Po okresie 

likwidacji tramwaju powstaje nowa linia w Nantes. Tamtejszy mer 

podczas projektowania obiecywał, że z sieci drogowej „ani centymetr 

asfaltu nie zostanie uszczknięty”. I rzeczywiście trasę poprowadzono 

po dawnej odnodze rzeki Loary i śladem dawnej linii kolejowej, tak 

żeby nie ingerować w ruch drogowy.  

Rok 1982 przynosi ustawę o ukierunkowaniu transportu 

wewnętrznego. Jest ona przełomowa w wymiarze mentalnym. 

Stwierdza się w niej, że wolność przemieszczania się oznacza 

również wolność wyboru środka transportu. Jeżeli system 

transportowy jest stworzony w ten sposób, że ludzie są zmuszeni do 

korzystania z samochodu osobowego, ponieważ nie ma innej 

możliwości, to naruszona jest wolność przemieszczania się. 

Samochód wyklucza tych, którzy nie mogą bądź nie chcą go używać.  

Pierwszy przypadek wprowadzenia systemu tramwajowego 

jako narzędzia celowej odnowy urbanistycznej to Grenoble, rok 

1987. To przełom w założeniach projektowania linii. Przede 

wszystkim wejście w strefę ruchu pieszego. Tymczasem w latach 80., 

kiedy projektowano nowe linie tramwajowe w Polsce, i nie tylko  
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w Polsce, prowadzono je głównymi arteriami ruchu kołowego.  

W Grenoble następuje całościowa przebudowa przestrzeni, jak to 

nazywają, od pierzei do pierzei. I bardzo ważny wymiar: tramwaj jako 

mobilna przestrzeń publiczna – jako przedłużenie tego, co dzieje się 

dookoła. Wsiadam do tramwaju i nadal tak jakbym przebywał  

w przestrzeni miejskiej. W Grenoble pierwszy raz zastosowano tabor 

niskopodłogowy, czyli dostępny między innymi dla osób 

niepełnosprawnych. 

Kolejny przełom to Strasburg. Sieć tramwajowa w Strasburgu 

jest uważana za najbardziej elegancką we Francji. To pani Catherine 

Trautmann, znana skądinąd z kręgów Unii Europejskiej, była 

wówczas merem Strasburga. Co ciekawe, jej poprzednicy 

proponowali dla Strasburga właśnie system VAL, bezobsługowego 

minimetra. To zostało zarzucone, a jednym z argumentów było, że 

za te same pieniądze stworzymy sieć tramwajową, która będzie 

dostępna dla trzy razy większej liczby mieszkańców. I znowu 

tramwaj potraktowano jako środek całościowej przemiany miasta. W 

Strasburgu po raz pierwszy wprost mówiono, że wyzwaniem 

cywilizacyjnym jest odzyskać przestrzeń, która dotychczas była 

zawłaszczona przez ruch samochodowy, odzyskać przestrzeń 

miejską dla ludzi. W Strasburgu rozpoczęto prowadzenie otwartych 

konkursów urbanistycznych na projekty nowych przestrzeni 

urbanistycznych, tworzonych w związku z wprowadzeniem linii 

tramwajowej. Co ważne, te konkursy dotyczyły nie tylko śródmieścia, 

ale też dzielnic zewnętrznych, gdzie postanowiono stworzyć 

przestrzeń o jakości porównywalnej ze śródmiejską. 

Rok 1996 przynosi kolejną ważną ustawę. Ustawa o jakości 

powietrza i racjonalnym wykorzystaniu energii narzuciła tworzenie 

tzw. planów mobilności miejskiej. Obecnie w Polsce według ustawy 

o transporcie zbiorowym jest to po prostu plan transportowy. We 

Francji już w roku 1996 postanowiono, iż dla każdego większego 

miasta taki plan transportowy musi powstać. Oczywiście były 

narzucone pewne wymagania, przede wszystkim co do transportu 
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publicznego. Następna ustawa o solidarności i odnowie miejskiej  

w roku 2001, mówiąc o zrównoważonym rozwoju miast, wymaga 

spójności transportu i urbanistyki. Jednym z zasadniczych celów 

ustawy było odwrócić „périurbanization” czyli suburbanizację. Mieli 

ten sam problem, co w Polsce, ponieważ jest on generowany przez 

rozwój transportu drogowego. 

Kolejny przełom to rok 2010, kiedy po raz pierwszy we 

Francji wprowadzono tramwaj dwusystemowy. To jest to, o czym 

mówił doktor Beim. W roku 2010 takie rozwiązanie wprowadzono  

w Miluzie. Nawiasem mówiąc Miluza akurat jest w Alzacji, czyli  

w kraju historycznie niemieckojęzycznym, właściwie po drugiej 

stronie Renu od Karlsruhe. Wreszcie ostatni przypadek 

wprowadzenia nowego systemu to jest Reims. Ukuto tam hasło 

„zielony korytarz”, ponieważ przy okazji wprowadzenia linii 

tramwajowej nie tylko dokonano szerokiej przebudowy 

urbanistycznej, ale też wprowadzono mnóstwo terenów zielonych. 

Czas na podsumowanie. Przypomnijmy, że do lat 60. Francuzi 

uporali się ze swoimi sieciami tramwajowymi; zostały zaledwie trzy 

linie. Obecnie mamy już około 30 miast francuskich, gdzie nowe 

systemy tramwajowe zostały wprowadzone w ostatnich dekadach. 

Chodzi o miasta z przedziału 190-500 tysięcy według liczby 

mieszkańców aglomeracji. Tu należy wyjaśnić, że to jest liczba 

mieszkańców organizmu miejskiego, dlatego że we Francji, tak jak w 

innych krajach romańskich, gminy miejskie są bardzo małe, więc 

porównanie wielkości liczby mieszkańców gminy miejskiej 

francuskiej z polską jest zupełnie niemiarodajne. Paryż ma tylko 2,5 

miliona mieszkańców w gminie miejskiej. Dlatego stworzone jest tam 

pojęcie tzw. aglomeracji, która de facto funkcjonalnie jest miastem. 

Więc w tym przedziale wielkościowym – 190-500 tysięcy – ogromna 

większość miast posiada sieci tramwajowe. Z nielicznych 

nieposiadających tramwaju niektóre planują jego wprowadzenie. 

To był wątek historyczny. Teraz drugi wątek: w jaki sposób to 

się robi we Francji, jeśli chodzi o projektowanie nowych linii. Przede 
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wszystkim integracja transportu publicznego. Podstawowa zasada: 

dostępność głównych węzłów, na przykład stacji kolejowych. Linie 

bywają w charakterystyczny sposób nagięte, żeby zmaksymalizować 

dostępność pieszą pomiędzy poszczególnymi środkami transportu,  

między koleją a tramwajem. Stosowana jest zasada „tout au sol.” To 

odejście od tego, co było utrapieniem pieszego w węzłach 

komunikacyjnych, że trzeba chodzić po jakichś schodach, pod 

ziemią, jeździć windami, trudno się zorientować. „Tout au sol” – 

wszystko na ziemi. Węzeł możliwie najbardziej przyjazny dla 

pieszego. Dalej – bardzo ważne – dostępność ścisłego centrum 

miasta. Dostępność przestrzenna to jest to, czym tramwaj wygrywa  

z innymi środkami transportu zbiorowego, między innymi z metrem. 

Ze względu na bardzo przewidywalną trasę jesteśmy w stanie 

wprowadzić tramwaj w takie miejsca, gdzie nie wjedzie autobus, bo 

byłoby to niebezpieczne. Współczesny tramwaj jeździ po 

powierzchni. Był okres, kiedy stawiano na tzw. szybki tramwaj, 

prowadzony na przykład tunelami. Teraz od tego się odchodzi. 

Tramwaj ma być dostępny bezpośrednio z ulicy, z centralnego placu, 

tak żeby nie tracić czasu na schodzenie do podziemnej stacji, czy 

dojście do odległego przystanku. Linie tramwajowe we Francji są tak 

projektowane, żeby przejść przez najściślejsze centrum, strefę pieszą, 

często przez wąskie ulice, przez centralne place. Nie przeszkadza im 

to, uważają wręcz, że tramwaj dodatkowo podnosi atrakcyjność tych 

przestrzeni. W śródmieściu Reims widzimy linię specjalnie nagiętą. 

Przeprowadzono ją przez stare miasto, zamiast prostszą trasą przez 

bulwary bądź wzdłuż linii kolejowej, jak prawdopodobnie 

zaprojektowano by tę linię jeszcze 20, 30 lat temu. Obecnie 

penetracja ścisłego centrum jest normą. 

W Polsce inżynierowie przestraszyliby się i powiedzieli, że „nie 

zmieści się.” Tramwaj na tym łuku nie wyrobi się, nie zmieści się w 

tej wąskiej ulicy. A mamy przykład centralnego placu w Angers, 

gdzie oczywiście jest strefa pierwsza i jakoś się nie boją, że tramwaj 

pozabija ludzi. Oczywiście one jeżdżą tam z umiarkowaną 



 
63 

 

prędkością. Szybkość przemieszczania się tym tramwajem polega 

właśnie na tym, że jest on tak doskonale dostępny. To, co stracimy 

na jego wolniejszej jeździe w takiej strefie, zyskamy nie musząc 

chodzić gdzieś daleko do przystanku. Oto przypadek z Dijon: piękna 

przestrzeń i w niej tramwaje. Dalej dostępność różnego rodzaju 

obiektów użyteczności publicznej. Tutaj jest podobna zasada, jeżeli 

mamy na przykład kampus uniwersytecki, zespół budynków szpitala, 

tramwaj penetruje te przestrzenie, przebiega środkiem przez dany 

obszar. Podobnie dostępność jednostek mieszkaniowych. Jeśli 

mieliśmy jednostkę otoczoną arteriami ruchu kołowego, parędziesiąt 

lat temu projektowalibyśmy linię tramwaju biegnącą tymi arteriami 

po obrzeżu. Teraz linię wprowadza się do środka takiej jednostki,  

w strefę pieszą. Co więcej, tam wokół przystanku można zaplanować 

centrum osiedlowe dostępne tylko transportem publicznym i pieszo. 

Przebudowa przestrzeni „de façade à façade” czyli od pierzei 

do pierzei. Zacytujmy jednego z architektów z pracowni 

specjalizującej się w projektowaniu przestrzeni w związku  

z wprowadzaniem nowych linii tramwajowych: Thomas Richez 

Associés. Mówi Vincent Cottet, architekt krajobrazu: „Oto klucz do 

tworzenia linii, myślisz o tramwaju nie tyle jako o odcinku struny, ile 

jako o naszyjniku z pereł, każda perła jest wyjątkowa, mająca swój 

własny wkład w ogólną jakość przemieszczania się tramwajem.” 

Czyli wszystko, co się na trasie spotyka, ma uatrakcyjniać przejazd, 

ma uatrakcyjniać przestrzeń. I znamienne jest, że kiedy we Francji  

w publikacjach omawia się współczesne systemy tramwajowe, podaje 

się nazwiska ich twórców, tak samo jak podaje się nazwiska twórców 

architektury czy innych dzieł sztuki. Ponieważ system tramwajowy,  

a raczej przestrzeń go otaczająca ma być również dziełem sztuki. 

Oto parę przykładów realizacji biura architektonicznego 

Richez Associé („Architektura, urbanistyka, krajobraz” – takie mają 

hasło): Reims, Liège czyli Leodium historycznie, miasto we 

francuskojęzycznej części Belgii, Nicea, dokładnie rozrysowany 

przekrój ulicy, rozważany nie tylko z punktu widzenia 
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transportowego – jak podzielić przestrzeń na poszczególne środki 

transportu, ale także pod kątem estetyki. 

A oto analiza „matériel roulant” czyli taboru – identyfikacji 

graficznej taboru. Przykład z Nicei: nawiązanie do jakiejś miejscowej 

roślinki, do barwy Lazurowego Wybrzeża, do jakichś innych 

elementów krajobrazu. Ten wóz tramwajowy ma się w to wpisywać 

kolorystycznie, estetycznie. Podobnie, jeśli chodzi o zespół 

roślinności, który ma być posadzony na torowisku. To wszystko jest 

przemyślane. Indywidualne projektowanie taboru dla każdego miasta. 

W Dijon, ponieważ to jest Burgundia, tabor ma mieć barwy wina 

burgundzkiego. W Marsylii miał przypominać dziób okrętu, bo to 

jest miasto portowe. W Montpellier, które kreuje się na miasto-

ogród, jedna z linii ma elementy kwietne. A w Reims, które leży  

w Szampanii, przód wozu tramwajowego ma przypominać kieliszek 

szampana. Hawr to miasto, które jest słynne z architektury 

modernistycznej; analiza elementów tej architektury przełożona 

została na wygląd wozów tramwajowych. To budowanie wizerunku 

danego miasta. Tak samo indywidualne projektowanie przystanków. 

Na przykład w Miluzie są to charakterystyczne łuki. 

Wreszcie trzeci wątek, który chciałem poruszyć, czyli jakie 

korzyści urbanistyczne odnosimy dzięki wprowadzeniu nowego 

systemu transportu. To są doświadczenia nie tylko francuskie, to jest 

powszechne doświadczenie na świecie. Okazuje się, że 

wprowadzenie szynowego środka transportu – nawet jeżeli 

funkcjonalnie rzecz biorąc nie jest on istotnie sprawniejszy od na 

przykład transportu autobusowego na danej trasie – skutkuje 

kilkudziesięcioprocentowym wzrostem wykorzystania danej linii. Po 

prostu dla samego faktu, że to jest tramwaj, a nie autobus. To efekt 

psychologiczny, socjologiczny. Oczywiście fizyczna wygoda 

tramwaju też ma znaczenie, ale ów efekt polega na tym, że człowiek 

lepiej postrzega transport szynowy niż transport drogowy. Co więcej 

wprowadzenie nowego środka transportu szynowego w mieście, 

gdzie go nie było, skutkuje zwiększeniem wykorzystania całego 



 
65 

 

systemu transportu publicznego. Czyli dzięki temu, że ludzie mogą 

jeździć tramwajem, to chętniej jeżdżą również autobusami. We 

Francji ten wzrost szacuje się na 30%. To jest ogromny sukces, 

osiągany przez samo wprowadzenie tramwaju. I mamy też 

rozszerzony wachlarz użytkowników. Ci nowi to są głównie ludzie 

młodzi oraz ci, którzy dotychczas korzystali z samochodów. Ludzie 

niechętnie przesiadają się z samochodów do autobusów; chętniej do 

czegoś, co jest odmienne od tego, co mieli dotychczas, co 

postrzegają jako nową wartość – na przykład tramwaj. 

Dalej: tzw. efekt Grenoble. Związany z tym, że tramwaj 

przyczynia się do odzyskania przestrzeni. To jest oczywiście 

świadome działanie urbanistyczne polegające na dowartościowaniu 

przestrzeni publicznej poprzez usunięcie nadmiaru pojazdów. 

Zostawiamy środek transportu publicznego – tramwaj, który jest 

mało inwazyjny. Przebudowujemy przestrzeń, przywracamy 

miejskość, bo ulica, która jest zajęta pod ruch samochodowy bądź 

parking nie pełni funkcji ulicy miejskiej jako miejsca życia 

społecznego. Ten efekt to też zmiana wizerunkowa. Przestrzenie, 

gdzie dochodzi środek transportu szynowego, są dużo lepiej 

postrzegane przez mieszkańców. Sprzyja to poczuciu bezpieczeństwa 

i większej chęci spędzania czasu w przestrzeni miejskiej. 

Oto przykład odzyskiwania przestrzeni w Strasburgu;  

w miejsce przestrzeni zajętej pod ruch samochodowy mamy 

elegancką przestrzeń publiczną, w której ludzie chcą przebywać. To 

też jest ciekawe doświadczenie ze Strasburga, który przypomnijmy, 

był jednym z prekursorów takiego działania. Wtedy celowość takich 

zmian nie była oczywista. Były też protesty, bo wiadomo, zawsze tak 

jest w życiu, że jedni są za, inni – przeciw. Były protesty kupców, 

przedsiębiorców, użytkowników samochodów. Ale zacytujmy 

książkę „Tramways á la française”: „Kiedy Strasburg wprowadził 

drugą linię, Alfred Peter, odpowiedzialny za architekturę krajobrazu, 

ku jego wielkiemu zaskoczeniu odebrał zażalenia od mieszkańców, 

że w swych wcześniejszych koncepcjach niewystarczająco ograniczył 
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przestrzeń dla samochodów.” Czyli ludzie, kiedy mają możliwość 

wyboru, dostają nową ofertę od swojego miasta, czyli przestrzeń 

przyjazną, w której mogą spędzać czas, zaczynają to doceniać.  

I oczywiście nadal są ci, którzy protestują, ale wciąż coraz więcej 

tych, co doceniają. 

Znamienne jest też, jak działa przeprowadzenie przez miasto 

6-metrowej szerokości pustego korytarza. Z punktu widzenia 

urbanistyki przestrzeń otwarta w miastach nie jest przestrzenią 

zmarnowaną. To jest tak jak w muzyce – mówi się, że pauzy też 

grają. I puste torowisko, którym tylko co pewien czas przejedzie 

tramwaj, jest przestrzenią miejską dająca oddech, perspektywę. To 

też jest cenne i związane z wprowadzaniem tramwaju. 

Wreszcie: nowe założenia urbanistyczne. Przy okazji 

wprowadzania nowego środka transportu przebudowuje się 

określone przestrzenie w śródmieściu czy w innych dzielnicach, 

wprowadzając nową jakość, nową tkankę urbanistyczną. Oto 

przykład z Saint-Étienne. To nie jest duże miasto. Położone  

w odległości kilkudziesięciu kilometrów od Lyonu, znacznie 

większego ośrodka. Wprowadzono też wtedy szybką kolej  

w kierunku Lyonu. Ponadto właśnie tramwaj i nowe założenia 

urbanistyczne, zwłaszcza przy dworcu kolejowym, nastawiając się na 

przyciąganie inwestorów z sąsiedniego Lyonu. 

Efekt przemiany życia społecznego. Oto wyimek z „Désirs de 

tramway”, czasopisma informacyjnego, które było wydawane w 

Dijon podczas przygotowania projektu i w trakcie wprowadzania 

nowego systemu tramwajowego. Znamienne jest hasło: „Tramwaj 

zmieni wam…” – i to słowo, które znaczy albo „miasto”, albo 

„życie”, zależy jak je przeczytamy. I rzeczywiście tak jest: „Tramwaj 

to nie tylko autobus na szynach, to narzędzie pobudzenia transportu 

publicznego i przebudowy miasta. Innymi słowy, nowy sposób 

przemieszczania się i przeżywania miasta.” To jest właśnie ten efekt 

tramwajowy. 

Tutaj z kolei zacytuję współczesnego pisarza francuskiego – to 
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Julien Gracq. Pisze w jednej ze swoich książek, że ma taki zwyczaj, iż 

lubi przeglądać plany miast w atlasie drogowym Michelin. I mówi 

tak: „Jeśli na planie nie znajdują się kropkowane linie oznaczające 

sieć tramwajów elektrycznych, przewracam stronę, tak oczywiście 

nieciekawą, i już mnie nie ma.” To jest znamienne, ponieważ tramwaj 

daje niesamowity efekt wizerunkowy dla miasta. Gdybyśmy to 

przeliczyli – to są ogromne pieniądze, które w innym przypadku 

miasto musiałoby przeznaczyć na reklamę, marketing, a tutaj po 

prostu buduje sobie tramwaj i ma niesamowity bodziec 

wizerunkowy. Transport szynowy jest synonimem wielkomiejskości  

i miasto, które posiada tramwaj jest od razu inaczej postrzegane  

i przez mieszkańców, i w regionie, i w kraju. W Polsce mało kto 

wiedział cokolwiek o Olsztynie, ale teraz ludzie wiedzą, że „oni tam 

wybudowali tramwaj”. Dalej Julien Gracq pyta: „Skąd bierze się to 

dziwaczne uprzedzenie, trudno mi powiedzieć. Prawdopodobnie  

w niewiedzy o prawidłowościach systemów transportowych, w której 

tkwiłem, miasto bez tramwajów jawiło mi się jako odpowiednik tego, 

czym mógłby być kraj bez kolei.” Tak właśnie jest. To nie musi być 

do końca wytłumaczalne, ale jest to stwierdzony efekt socjologiczny 

związany z wprowadzeniem szynowego środka transportu. 

Te efekty wizerunkowe przekładają się na skutki gospodarcze. 

Jeden ze znawców tematu pisze, że „budowanie wizerunku jest 

kluczem do rewitalizacji centralnych przestrzeni i utrzymania silnych 

śródmieść.” To jest wyzwanie, przed którym stoimy w Polsce. Mamy 

suburbanizację – proces ucieczki mieszkańców i działalności 

gospodarczej ze śródmieść, z degradacją obszarów śródmiejskich. 

Budowanie wizerunku jest kluczem do odwrócenia tego trendu,  

a jednym z elementów budowania wizerunku jest na przykład 

wprowadzenie linii tramwajowej i związanej z tym przebudowy 

urbanistycznej. Popatrzmy na ceny mieszkań w Nantes – ich 

porównanie w korytarzu tramwajowym i poza nim. Widać bardzo 

dużą różnicę. To jest taki efekt, o którym mówił pan prezes Celiński 

na przykładzie metra. Jak w wielkim mieście na wzrost wartości 
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nieruchomości wpływa metro, tak w mniejszym ośrodku – tramwaj. 

Podobnie jeśli chodzi o liczbę placówek handlowych. Tu przykład  

z Bordeaux: schemat sieci tramwajowej z zaznaczeniem zmian liczby 

placówek. Widzimy, że tramwaj ma silne działanie centro-twórcze. 

Wzrost miał miejsce głównie w śródmieściu. Podobnie, jeśli chodzi  

o wielkość ruchu klientów: odpowiedzi ankietowanych kupców – 

pozytywne zdecydowanie przeważają nad negatywnymi. To tyle  

o odnowie urbanistycznej we Francji. 

Teraz dla porównania sieci tramwajowe w Polsce. Miasta  

z przedziału 90-500 tys. mieszkańców. W tej wielkości miastach  

we Francji byłoby czymś oczywistym, że albo wprowadziliśmy albo 

chcemy wprowadzić system tramwajowy. W Polsce dużo miast  

z tego przedziału nie posiada tramwaju. Kuriozum są Gliwice, które 

kilka lat temu pozbyły się swojej sieci tramwajowej, zachowując się 

tak, jak na zachodzie Europy było w modzie kilkadziesiąt lat temu. 

Ostatni wątek – dygresja okolicznościowa. Dzisiaj jest 25 

czerwca. Jestem z Radomia.  W tym mieście, w dniu 25 czerwca 1976 

roku miał miejsce protest robotniczy, po którym Edward Gierek  

o radomianach powiedział: „to warchoły, ja im tego nie zapomnę.” 

„To musi być atmosfera pokazywania na nich jak na czarne owce, jak 

na ludzi, którzy powinni się wstydzić, że w ogóle są Polakami.” 

Rzeczywiście po wydarzeniach, które miały miejsce 42 lata temu 

miasto zostało skazane przez komunistów na niebyt. Wszelkie 

możliwości rozwojowe zostały ucięte. Takie właśnie były początki 

okresu rozmontowywania komunizmu w Polsce. Również  

w Radomiu przed stanem wojennym miał miejsce najdłuższy strajk 

akademicki w historii Polski Ludowej. Dlatego też mamy takie 

powiedzenie: „Zaczęło się w Radomiu” – właśnie od Czerwca 1976 

roku. 

Ale to powiedzenia pasuje też do naszego wątku 

urbanistycznego. W latach 70., 80. w Europie zachodniej rozpoczął 

się trend odzyskiwania przestrzeni, która wcześniej była 

zawłaszczona przez funkcję transportową, na rzecz życia miejskiego. 
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To pedestrianizacja – udostępnianie przestrzeni dla pieszych. Akurat 

tak się składa, że w Radomiu w roku 1975 główna ulica miasta na 

długim odcinku – około 1 km – została zamieniona na deptak, strefę 

ruchu pieszego. Było to innowacyjny, prekursorski zabieg 

urbanistyczny nie tylko w skali Polski, ale w tamtych czasach jeszcze 

w skali europejskiej. To były wczesne początki takiego myślenia. 

Profesor Jan Gehl, sławny urbanista duński, który 

doprowadził do pedestrianizacji centrum Kopenhagi, też dopiero 

wtedy zaczynał. W Radomiu mamy właśnie taki deptak, który do 

dzisiaj funkcjonuje. Co więcej, ponieważ główne kierunki ruchu idą 

w kierunku północ-południe, a deptak jest równoleżnikowy, stanowi 

też przegrodę komunikacyjną dla transportu indywidualnego. To też 

był celowy zamysł. Wracając do naszego głównego tematu chcę 

pokazać Radom jako przykład, że w Polsce też wiele miast planuje 

nowe sieci tramwajowe. W przypadku Radomia mamy koncepcję 

sieci tramwajowej z początku lat 80-tych, która oczywiście nie 

doczekała się realizacji tylko ze względu na wydarzenia czerwcowe, 

po których wszelkie możliwości rozwojowe zostały wstrzymane. To 

archiwalne plany. Wówczas planowano nawet odcinek śródmiejski 

biegnący tunelem. Teraz już tak się nie projektuje, jak wspomniałem 

omawiając doświadczenia francuskie. Inaczej przewiduje aktualna 

koncepcja, stworzona w ostatnich latach przez członków 

Radomskiego Towarzystwa Naukowego. Jeśli chodzi o koncepcje 

wykonane społecznie w polskich miastach, ta jest prawdopodobnie 

najbardziej zaawansowana. W związku z tym w gronie Instytutu 

Sobieskiego zrodziła się propozycja, by przypadek Radomia uczynić 

pilotażowym, jeżeli dojdzie do uruchomienia programu budowy 

nowych systemów tramwajowych w Polsce.  

Podsumowując chcę zostawić takie przesłanie: tramwaj nie 

jest tylko środkiem transportu. Choć oczywiście jest również 

świetnym środkiem transportu. Jak powiedział tutaj jeden  

z dyskutantów, w porównaniu z transportem drogowym tramwaj jest 

bardzo mało energochłonny. Urbanistycznie mało inwazyjny, 
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ponieważ możemy precyzyjne prowadzić jego trasę. Wielką zaletą 

jest bezpośrednia dostępność z przestrzeni miejskiej. Ale tutaj 

chciałem podkreślić właśnie urbanistyczne zalety tramwaju jako 

środka przemiany przestrzeni miejskiej. Nie tylko w wymiarze 

architektury. Budowanie odpowiedniego wizerunku wpływa na to, że 

ludzie po pierwsze dużo chętniej wykorzystają system transportu 

publicznego, po drugie chcą mieszkać czy też prowadzić działalność 

gospodarczą w śródmieściach. Przeciwdziałamy zatem 

suburbanizacji. Wreszcie ten efekt wizerunkowy to bodziec 

rozwojowy dla miasta jako całości. 

W roku 1978 J. M. Thomson w książce „Great Cities and 

Their Traffic” proroczo zauważył: „Wybór strategii transportowej 

nie jest po prostu wyliczeniem efektywności kosztowej, to również 

wybór sposobu bycia.” Teraz od nas zależy, jak będą wyglądały nasze 

miasta i czy będą przyjazne dla człowieka, czy też nadal będą 

zawłaszczone przez funkcję transportową. A trzeba podkreślić, iż 

przemieszczanie się nie jest pierwotną potrzebą człowieka – jest 

potrzebą wtórną, związaną z brakiem dostępności pewnych dóbr na 

miejscu. Natomiast pierwotną potrzebą człowieka jest życie wśród 

innych osób. A taką możliwość daje dobrze zorganizowana 

przestrzeń miejska, przestrzeń publiczna. 

I na koniec cytat z profesora Jana Gehla, prekursora 

przemiany miast europejskich: „Z dobrym miastem jest jak z dobrą 

imprezą, zostajesz dłużej niż planowałeś.” Żebyśmy mogli tak mówić 

o miastach polskich, tego Państwu i sobie życzę. 

 

 

Przewodniczący Andrzej Misiołek: 

Dziękuję bardzo, Panie Doktorze, za ten wyczerpujący referat. 

Pozostał nam w takim razie ostatni referat SKM w systemie 

transportowym Warszawy. Proszę bardzo. 
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SKM w systemie transportowym stolicy 

 

mgr Marek Chmurski, 

Biuro Polityki Mobilności i Transportu m.st. Warszawy 

 

Dzień dobry Państwu, 

 na koniec wracamy na ziemię, będziemy mówić o twardych 

sprawach infrastrukturalnych, ale może inspirująco podziała na nas 

to, co przedmówca powiedział – rzeczywiście żyjemy  

w dychotomii intelektualno-myślowej. Czuję ten dylemat, że jako 

przedstawiciele branży transportowej myślimy w określony sposób, 

wiemy, jakie rozwiązania są potrzebne, natomiast jak później 

przechodzimy do wariantu decyzyjno-politycznego, przygotowania 

decyzji, wiemy, że polityk musi się zmierzyć z tym, czy elektorat 

zaakceptuje wszelkie „rewolucyjne” rozwiązania, które w naszej 

ocenie w ogóle nie są rewolucyjne, bo tak naprawdę jest to powrót 

do przeszłości. Ktoś kiedyś wymyślił w miastach tramwaj w XIX 

wieku całkiem przyzwoicie, a myśmy w późniejszym okresie błędnie 

poszli w kierunkach nie do końca tych, co trzeba. Natomiast dobrze, 

że do tego wracamy. Oczywiście w Polsce nieco dłużej zajmuje nam 

ten powrót do normalności transportowej. 

Przedstawię państwu krótki referat o specyficznym 

przewoźniku, który jest technicznie koleją i porusza się po 

infrastrukturze kolejowej, ale z punktu widzenia systemowego jest to 

środek transportu miejskiego, w pełni zintegrowany - po prostu 

składnik systemu miejskiego warszawskiego transportu zbiorowego. 

Jeśli chodzi o przeszłość, to tutaj siedzi jedna z osób, która 

pewnie by mogła znacznie więcej powiedzieć (myślę tutaj o panu 

Celińskim), więc ja się nie będę rozwodził nad tym, bo wiem, że Pan 

zajmował się tworzeniem SKM w sposób organiczny, najpierw 

budowaniem tego przewoźnika w strukturach metra. Dopiero 
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później te prace nabrały takiego kształtu, że powstała koncepcja 

powołania odrębnego przewoźnika, powstała spółka, pozyskany 

został tabor, w 2005 r. uruchomiono pierwszą linię i do dnia 

dzisiejszego ten element transportu zbiorowego Warszawy 

systematycznie się rozwija. Organizatorem jest Zarząd Transportu 

Miejskiego.  

Podpisujemy porozumienia międzygminne z innymi samorządami 

lokalnymi i oferta SKM jest współfinansowana przez te samorządy. 

Zasadnicze, pierwotne założenia funkcjonowania SKM w systemie 

transportowym Warszawy nie uległy modyfikacji. 

Rolą dla Szybkiej Kolei Miejskiej w Warszawie jest obsługa 

najbliższego otoczenia Warszawy i samej stolicy. Słyszymy  

w mediach, że SKM nie dojeżdża do Mińska Mazowieckiego, do 

Grodziska Mazowieckiego do Wołomina. Tam są Koleje 

Mazowieckie, przewoźnik regionalny, który ma realizować te zadania, 

czyli zapewnić obsługę transportową regionu. Warszawa postawiła 

na transport szynowy w tym zakresie, żeby uzupełnić ofertę 

samorządu regionalnego i stworzyć sytuację, aby te „szyny”, które w 

Warszawie mamy, były jak najlepiej wykorzystane, ale w taki sposób, 

żeby pasażer nie musiał się zastanawiać czy ma inny bilet, inną taryfę, 

inny regulamin przewozu, inne standardy informacji. To samo 

dotyczy taboru  - jest to tabor, w którym poszukujemy takich 

rozwiązań, które pozwolą przewieźć jak największą liczbę pasażerów. 

I średni czas podróży to jest mniej więcej 20 do 30 minut (mamy tu 

odpowiedź na dyskusję, która ostatnio przetoczyła się przez media: 

dlaczego w SKM-ce nie ma toalet? W autobusie i w tramwaju też nie 

ma, w berlińskim S-Bahnie też nie ma toalet. Nie wszędzie muszą 

być toalety). Projektujemy system transportowy z myślą o jego 

funkcjach (i jego dopasowaniu do potrzeb większości – czym innym 

jest kolej regionalna, a czym innym jest kolej miejska). W związku  

z tym SKM-ka nie ma toalet celowo, zresztą sprawdzaliśmy wspólnie 

z przewoźnikiem na etapie tworzenia specyfikacji kolejnego 

przetargu czy są jakieś zapisy, które wymagają toalety w pociągach. 
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Na szczęście takich zapisów nie znaleźliśmy. 

Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. jest operatorem, zajmuje się 

tak naprawdę przewozami i organizacją tych przewozów oraz 

utrzymaniem i inwestowaniem w tabor i zaplecze, natomiast nie 

zajmuje się sprawami handlowymi. Taryfa, sprzedaż biletów, to jest 

wszystko w gestii Zarządu Transportu Miejskiego i są to rozwiązania 

stricte miejskie, takie same w tramwajach, autobusach i w metrze. 

Taka formuła organizacyjna spowodowała, że w obecnym 

porządku prawnym, tworząc SKM zrezygnowano z tego, że ten 

przewoźnik będzie mógł uzyskiwać refundacje ulg za przewożenie 

pasażerów uprawnionych do korzystania z tych ulg. To jest 

oczywiście jeden z bardzo złożonych i trudnych problemów – to już 

było dzisiaj powiedziane – natomiast oczywiście dosyć często temat 

ten wraca jako istotny problem pogłębiania integracji z systemem 

kolejowym. 

Obecnie SKM to 4 linie, ok. 15 milionów wozokilometrów w 

naszej nomenklaturze rozliczeniowej. Przekładając na systematykę 

transportu wojewódzkiego to są ok. 3 miliony pociągokilometrów 

rocznie oraz ok. 25 milionów pasażerów rocznie. Obecnie liczby te 

są nieco niższe, ale wynika to z tego, że SKM liczy tylko te osoby, 

które są przewożone pociągami SKM, jeżeli jednak jest na przykład 

jakiś remont, czy poważne zamknięcie linii grodziskiej, gdzie 

organizujemy komunikację zastępczą wspólnie z samorządem 

województwa i z Kolejami Mazowieckimi, ci pasażerowie nie są 

wliczani do sprawozdawczości przewozów kolejowych. Więc 

przyglądając się danym dotyczącym wielkości przewozów, które 

prezentuje UTK, należy to mieć na uwadze. Liczba podróży  

w systemie transportowym ZTM systematycznie rośnie i dla SKM 

stanowi to najważniejsze wyzwanie rozwojowe. 

Model oferty wynika z tego, że SKM przede wszystkim 

uzupełnia układ Kolei Mazowieckich - ze względu na ograniczoną 

przepustowość nie jesteśmy w stanie uruchomić więcej pociągów niż  

dwa na godzinę oraz jakieś ewentualne dogęszczenia oferty, gdyż z 



 
74 

 

tych samych linii korzystają pociągi regionalne, które obsługują 

większy obszar i również inne segmenty, tak jak segment 

dalekobieżny, czy przewozy towarowe. Główne wyzwania 

kształtowania oferty przewozowej SKM, to przede wszystkim 

kwestia jakości oferty, czyli kwestia niestabilności warunków 

przydzielania tras. Nie jesteśmy w stanie zaplanować jednoznacznie, 

że rozkład jazdy, układ pociągów będzie ten sam rok do roku, 

dlatego że każdy rozkład jazdy, to tak naprawdę układanie 

wszystkiego od nowa. Determinuje go na przykład taki element, jak 

godzina, o której przejedzie przez granicę pociąg Warszawa - Berlin, 

bo zaczyna się wszystko od uzgodnień międzynarodowych. On 

potem trafi do Warszawy i wymusza układ połączeń innych 

przewoźników. Ta siatka połączeń się układa w taki sposób, że 

determinantą odjazdu pociągu SKM z Sulejówka jest to, o której 

pociąg dalekobieżny przejeżdża przez granicę (w tym przypadku 

„Polonez”). Kolejnym wyzwaniem jest tabor, który jest 

systematycznie rozwijany - dotychczasowe inwestycje były 

rzeczywiście imponujące (to jest ponad 0,5 miliarda zł włożone  

w SKM), ale one są niewystarczające i wymagają kontynuacji. To 

oznacza, że system się sprawdza i się rozwija. 

Krótko o taborze. W tej chwili SKM-ka użytkuje 28 pojazdów. 

Z tych najstarszych, które zostały zakupione w 2005 r. 6 zostało 

sprzedanych, zostały na stanie przewoźnika 2 sztuki. Są również 

pojazdy czteroczłonowe i dwie serie pojazdów sześcioczłonowych. 

Przewozy SKM stanowią w wolumenie przewozów środków 

transportu ZTM ok. 2,2% (według szacunków podawanych przez 

Zarząd Transportu Miejskiego), jeżeli dodamy do tego przewozy 

realizowane przez Koleje Mazowieckie i WKD w ramach oferty 

Wspólny Bilet, to  udział kolei w obsłudze transportowej aglomeracji 

kształtuje się na poziomie ok. 5-6%. Jest to dobry wynik, biorąc pod 

uwagę fakt, iż sieć transportu kolejowego w skali systemu 

transportowego miasta ma ograniczone oddziaływanie. Trudno, żeby 

kolej, jako system konkurowała liczbami z tramwajami, metrem, czy 
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na określonych ciągach autobusami. Jej dostępność jest bowiem 

dużo niższa. Jest to raptem ok. 100 km na terenie Warszawy. 

Natomiast w przypadku części dzielnic (np. Wawer, Rembertów, 

Wesoła, Ursus, Włochy), kolej ma istotne zasadnicze znaczenie  

w obsłudze transportowej.  

Jeśli chodzi o obecny etap rozwoju SKM – najogólniej rzecz 

ujmując – w tych warunkach organizacyjnych i technicznych 

wyczerpała możliwość rozwoju ze względów infrastrukturalnych. 

Zakup dodatkowego taboru (ponad to, co jest obecnie zaplanowane) 

niewiele jest w stanie poprawić sytuację. Skądinąd, tak czy owak 

kolejne zakupy są bezzasadne, bo żeby kupić pociągi i dostać 

dofinansowanie, trzeba mieć uzasadnienie, czyli w studium 

wykonalności trzeba pokazać jaki będzie efekt, gdzie ten pociąg 

będzie jeździł, ile osób przewiezie i czy to jest rozsądne finansowo  

i ekonomicznie. Rozwój SKM jest zdeterminowany przez inwestycje 

PKP PLK i tempo ich realizacji. 

Jeszcze tylko mała dygresja – „SKM” nie oznacza tylko SKM. 

SKM „dużymi literami”, tak jak w naszej nomenklaturze, to jest 

przewoźnik, natomiast w Warszawie mieliśmy już taki okres, kiedy 

usługi w ramach systemu SKM realizowały na jednej z linii Koleje 

Mazowieckie. Tabor na inaugurację pozyskany był od Przewozów 

Regionalnych, później Koleje Mazowieckie miały na ten cel 

przeznaczony swój, więc mogły go okleić i mieliśmy taką sytuację, że 

ta linia (S9) była przez jakiś czas obsługiwana wspólnie, przez Szybką 

Kolej Miejską (w okresie pozyskiwania nowych pojazdów) i przez 

Koleje Mazowieckie23. Było zatem dwóch operatorów na jednej linii. 

Największy problem Polskie Linie Kolejowe miały wówczas z tym, 

jak na przykład w informacji pasażerskiej na Dworcu Gdańskim 

przedstawić, bo PLK odwoływały się wówczas przede wszystkim do 

przewoźnika, no a ta linia miała dwóch przewoźników - jak więc to 

opisać? Wyszło ostatecznie, że były to pociągi ZTM. Oczywiście 

                                                           
23 Por. il. 7 we wkładce na końcu książki – elektryczny zespół trakcyjny SKM 
[przyp.red.] 
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okres z obecnością Kolei Mazowieckich, jako operatora linii S9 był 

krótki. Obecnie wszystkie połączenia w systemie SKM są 

realizowane przez Szybką Kolej Miejską. 

Niezależnie od tego, że mamy ofertę Szybkiej Kolei Miejskiej, 

wiadomo było, że to nie wystarczy, dlatego że w początkowej fazie, 

gdy SKM się pojawiła na torach, pojawił się również prozaiczny 

problem – pociągi SKM były przepełnione, mimo, iż tam taboru nie 

było za dużo, natomiast w pociągach Kolei Mazowieckich 

kursujących na tych samych liniach było jeszcze miejsce 

(zainteresowanie SKM wynikało z faktu, iż przewoźnik miejski był 

atrakcyjniejszy cenowo i taryfowo dla pasażerów). 

Rozwój oferty „Wspólny bilet”, a szczególnie kluczowy 

moment, czyli objęcie w 2009 r. ofertą „Wspólny bilet” całej drugiej 

strefy spowodowało, że nareszcie te proporcje się wyrównały.  

I kontekst Wspólnego Biletu z ofertą przewozową SKM jest taki, że 

to jest kluczowy składnik integracji i planowania oferty przewozowej. 

Gdybyśmy dzisiaj zlikwidowali Wspólny Bilet, powstałby duży 

problem – prawdopodobnie mielibyśmy znowu przepełnione pociągi 

Szybkiej Kolei Miejskiej, niewykorzystany potencjał Kolei 

Mazowieckich i jednocześnie brak technicznych możliwości 

rozwijania oferty Szybkiej Kolei Miejskiej, dlatego że, po pierwsze, 

ona jest kosztowna, a po drugie – dla SKM nie ma dodatkowych 

tras24 na przepełnionej infrastrukturze. W związku z tym, bardzo 

ważne jest, że oferta „Wspólny Bilet” pozwalająca korzystać 

pasażerom z biletu dobowego i na dłuższe okresy (a w pociągach 

lotniskowych integracja taryfowa jest pełna) powoduje, iż pasażer 

wychodząc np. w Otwocku czy Piastowie na peron nie przejmuje się, 

czy podjeżdża pociąg czerwony (SKM), czy podjeżdża pociąg zielony 

(KM). Ma bilet miesięczny, czy kwartalny, wsiada i jedzie. Tutaj 

Zarząd Transportu Miejskiego wspólnie z Kolejami Mazowieckimi  

                                                           
24 Pojęcie to należy rozumieć jako funkcję drogi i czasu (w sposób zbliżony do 
lotniczego slotu), a nie potocznie – jako drogę (linię kolejową). Brak dodatkowych 
tras oznacza, że w rozkładzie jazdy na konkretnej drodze kolejowej nie ma już miejsca 
na dodatkowe połączenia, bo jej przepustowość została wykorzystana [przyp.red.] 
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i SKM stara się koordynować ofertę obu przewoźników, żeby  

w miarę możliwości – mówię w miarę, bo to niestety nie jest takie 

proste – te pociągi się nie dublowały bądź nie było zbyt dużych 

przerw między nimi. Tak naprawdę największym wyzwaniem jest to, 

żeby nie było zbyt dużych przerw między kolejnymi kursami na 

danej linii w szczycie przewozowym, bo to jest system naczyń 

połączonych. Jeden pociąg wypada i natychmiast drugi przewoźnik 

ma gigantyczny problem, bo liczba pasażerów, która chce skorzystać 

z pierwszego kursu po luce w rozkładzie jazdy jest nie do zabrania. 

Więc tego trzeba bardzo systematycznie pilnować. 

W związku z tym w Warszawie mamy do czynienia  

z systemem, nad którym trzeba bardzo delikatnie czuwać, a każdy 

krok do przodu powoduje, że niespecjalnie jest możliwość, żeby się 

cofnąć. To cofnięcie powoduje takie perturbacje w ofercie, że tak 

naprawdę wyzwania byłyby niewspółmierne do tego, co zostało 

osiągnięte i koszty społeczne mogłyby być bardzo duże. Rozwój 

SKM umożliwił ograniczenie oferty autobusowej na równoległych 

ciągach drogowych – odwrócenie tej sytuacji spowodowane 

niedomaganiem oferty kolejowej byłoby niepożądane z powodów 

organizacyjnych i finansowych. 

Determinanta rozwoju SKM to przede wszystkim 

infrastruktura. Dopóki będzie szansa, żeby środki na infrastrukturę 

szynową i na poprawę przepustowości linii w Warszawskim Węźle 

Kolejowym były dostępne, to trzeba je zagospodarować. I SKM na 

pewno z tego skorzysta. Nie ma bowiem zagrożenia, że  

w aglomeracji warszawskiej w godzinach szczytu przepustowość 

infrastruktury będzie niewykorzystana. Musi być tylko określony 

potencjał i muszą być zlikwidowane wąskie gardła, zarówno liniowe 

jak i punktowe. Na przykład tak prozaiczne sprawy jak liczba torów 

odstawczych na stacjach zwrotnych dla danej linii. Pociąg, żeby mógł 

być szkieletem oferty przewozowej w aglomeracji, i żeby do niego 

można było dowiązywać zintegrowaną usługę mobilną, musi mieć 

zapewnioną trasę, a zatem, musi być wykonana „twarda robota” 
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infrastrukturalna.  

Ważną sprawą - co niektórym umyka – są również systemowe 

bariery rozwoju oferty SKM. Oferta wojewódzka jest nadrzędna 

wobec aglomeracyjnej w tym sensie, że wynika z hierarchizacji 

planów transportowych. Oferta aglomeracyjna nie może stanowić 

bariery w jej funkcjonowaniu, musi ją natomiast uzupełniać. 

No i teraz ważna rzecz – logika planowania systemu 

transportowego. W całej dyskusji w Polsce często myślimy o rozwoju 

systemu transportowego filozofią podsystemów: tramwaje zrobią to, 

metro zrobi to, SKM zrobi to, więc mamy sytuację, że mamy od lat 

koncepcję metra na Gocław i tramwaju na Gocław i tak naprawdę 

trudno się zdecydować, która powinna być wykonana (realizacja obu 

rozwiązań wydaje się być niecelowa). Również w strategiach 

poszczególnych spółek można trafić na pewne paradoksy – 

przewoźnicy autobusowi widzą rozwój systemów szynowych jako 

zagrożenie dla siebie, Tramwaje Warszawskie jako ryzyko rozwoju 

własnego wskazują politykę ukierunkowaną na rozwiązania typu 

BRT (Bus Rapid Transit) 

Tak naprawdę to my powinniśmy planować system 

transportowy w taki sposób, żeby najpierw zidentyfikować potrzeby, 

potem wypracować rozwiązania, porównać te rozwiązania i wybrać 

adekwatne, uwzględniające możliwości i potrzeby zarówno obecne, 

jak i przyszłe. Bronimy się zatem przed podejściem, które na siłę 

szuka „pracy” dla SKM jako przewoźnika np. na liniach, które dziś 

są bocznicami towarowymi, lub też wszelkich innych 

hurraoptymistycznych zamierzeń, atrakcyjnych promocyjnie, ale po 

nawet pobieżnej analizie dających się traktować jako niecelowe. 

Kierunki rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej są zatem logiczną 

kontynuacją wcześniej przyjętych zamierzeń. Nie wymyślamy 

rozwiązań, które są niemożliwe do zrealizowania, tylko staramy się 

uzgadniać z Polskimi Liniami Kolejowymi pewne rozwiązania 

infrastrukturalne, także z samorządem województwa, żeby nie było 

sytuacji, że na przykład konkurujemy ze sobą o pewne rozwiązania 
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transportowe, tylko uzgadniamy, że jeżeli SKM uruchomimy do 

Piaseczna, to na przykład nie będziemy uruchamiać SKM do 

Wołomina i odbierać trasy samorządowi województwa i Kolejom 

Mazowieckim. Tam możemy zostawić Koleje Mazowieckie, Wspólny 

Bilet jest wystarczająco korzystny. I wtedy nie komplikujemy 

specjalnie systemu. Natomiast trzeba mieć świadomość, że ten okres, 

który mamy w obecnej perspektywie programowej, jest bardzo krótki 

i infrastrukturalnie i taborowo musimy oczekiwania miarkować, gdyż 

inaczej zostaniemy w takiej sytuacji, że będziemy mieli zamiary, a nie 

będziemy mieli pomysłu co się stanie, jeżeli tego nie zrealizujemy. Bo 

nie możemy kupić taboru, jeżeli nie będziemy mieli jeszcze przez 

określony czas infrastruktury, po której on będzie mógł jeździć. 

To, na co zwrócił uwagę pan Celiński analizując WPF -  

rzeczywiście, projektując WPF na rok 2045 zatroszczyliśmy się  

o SKM i staraliśmy się, żeby zabezpieczone były środki na usługi 

przewozowe przewidziane do realizacji na nowych liniach. Natomiast 

WPF to jest narzędzie polityki rozwoju, więc to też nie jest Biblia, 

której się nie zmienia, tylko to jest dokument, na którym się pracuje 

stale. W związku z tym nie przejmowałbym się, że tam nie ma dziś 

określonych wydatków na metro, bo jeżeli będzie koncepcja i analizy 

wykażą, że jakaś linia metra powinna powstać, to wiadomo, że będą 

musiały się znaleźć pieniądze na te usługi – co więcej będzie to 

warunek uzyskania dofinansowania UE. W przypadku SKM, rozwój 

oferty na liniach istniejących oraz wejście na nowe linie to wzrost 

pracy przewozowej na poziomie 60-80% poziomu obecnego i wzrost 

ilostanu taborowego niezbędnego do realizacji oferty na poziomie 

ok. 50 pojazdów. Przebudowana stacja techniczno-postojowa SKM 

na Szczęśliwicach przewidziana jest na taką właśnie liczbę pociągów. 

Ale jeżeli chcielibyśmy dalej rozwijać SKM, to stoimy przed 

następnym bardzo dużym wyzwaniem - trzeba szukać nowego 

miejsca dla stacji techniczno-obsługowej.  

Program inwestycyjny, który realizują PKP PLK S.A. w 

warszawskim węźle, generalnie jest adekwatny do tego, co było 
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ustalone. Jeżeli nie będzie specjalnych problemów, to liczymy, że po 

remoncie linii średnicowej będziemy mogli zaproponować skok  

w jakości oferty kolejowej. Natomiast czekamy na więcej, czekamy 

na cztery tory do Legionowa, czekamy na cztery tory do Piaseczna, 

dlatego, że uruchomienie SKM do Piaseczna praktycznie w 100% 

wypełni dostępną przepustowość. Co więcej, mówimy tu  

o przepustowości infrastruktury kolejowej dla danego modelu 

rozkładu jazdy. Przy innych rozwiązaniach może być z tym problem, 

tym bardziej, że pojawiają się przecież przewoźnicy niezależni, którzy 

uzyskują decyzję o otwartym dostępie i mając taką decyzję ubiegają 

się o przepustowość, składają wnioski o przydzielenie tras i Polskie 

Linie Kolejowe muszą znaleźć miejsce nie tylko dla pociągu Intercity, 

ale na przykład dla pociągu Arrivy z Trójmiasta do Warszawy. 

Oczywiście potem jest dyskusja o priorytetach. 

Kilka słów o taborze. Udało się SKM uzyskać dofinansowanie 

unijne na projekt, który obejmuje zakup 21 pojazdów i budowę 

zaplecza technicznego. I to zaplecze techniczne już jest praktycznie 

zrealizowane, natomiast jeśli chodzi o tabor – została miesiąc temu 

podpisana umowa z Pesą, kupujemy 16 pojazdów pięcioczłonowych 

i 5 pojazdów czteroczłonowych. Pojazdy pięcioczłonowe  

w podwójnym zestawieniu wypełniają nam de facto długość peronu 

(taki zestaw ma ok. 180 m długości). Niektórzy uważają, że dobrym 

rozwiązaniem byłaby inwestycja w tabor piętrowy, jednak z taborem 

piętrowym jest ten problem, że on ma wysoką pojemność, ale jest 

problem z wymianami pasażerów, że górne piętro nie specjalnie się 

wypełnia w takim ruchu aglomeracyjnym, bo ludzie wolą stać przy 

drzwiach. Więc pojawiłoby się pytanie, czy nie kupowalibyśmy zbyt 

dużo przestrzeni na powietrze. W przypadku taboru 

jednopiętrowego wymiana pasażerów jest bardziej efektywna. 

Chcielibyśmy wzmocnić szczytowe obiegi na najbardziej 

obciążonych kursach i tam będzie dedykowany tabor 

dziesięciowagonowy. Wybór pojazdów czteroczłonowych to jest 

kwestia Lotniska Chopina (łączna długość peronu 150-155m). Tak ta 
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stacja została wybudowana – zestaw dwóch pojazdów 5-

wagonowych tam się nie zmieści. Niezależnie od dyskusji o CPK 

wierzymy, że Lotnisko Chopina jeszcze trochę z nami pozostanie  

i z tą stacją też, w związku z tym kupujemy pojazdy, które  

w maksymalny sposób pozwolą na zwiększenie podaży miejsc. 

Jakie mamy szanse rozwoju SKM? Szanse to są przede 

wszystkim kierunki polityki transportowej, to co żeśmy tutaj już 

dzisiaj omówili. Pomaga nam bardzo dyskusja smogowa, pomagają 

nam ci, którzy zwracają uwagę na jakość przestrzeni miejskiej, na 

ograniczanie motoryzacji indywidualnej i presji motoryzacyjnej 

indywidualnej na przestrzeń miejską. Ta dyskusja jest żywa. Mówimy 

o elektromobilności. Mamy pociągi, które są elektromobilne, bo 

jeżdżą na prąd. 

Na pewno rozwój SKM uwarunkowany jest rozwojem 

przestrzennym aglomeracji warszawskiej. Ale tu jest od razu pułapka, 

że ten rozwój odbywa się w taki sposób, że za chwilę może być 

problem – zwiększona podaż, która będzie tam dedykowana, może 

nie wystarczyć, dlatego że o ile jako Miasto możemy mieć wpływ na 

to, co w zakresie polityki przestrzennej dzieje w Warszawie, to 

niespecjalny mamy wpływ na gminy sąsiadujące i dopóki nie będzie 

rozwiązań systemowych w zakresie zarządzania metropolią, to my 

francuskich, niemieckich ani holenderskich efektów w tym zakresie 

nie osiągniemy. W Europie Zachodniej nie ma liberalizmu  

w planowaniu przestrzennym i istnieje silne powiązanie formalno-

prawne możliwości zabudowy i warunków obsługi transportowej 

(miasta powstają w oparciu o wydajne połączenia szynowe). 

Jeśli chodzi o inne czynniki determinujące rozwój SKM - na 

pewno szansą są inwestycje taborowe, no i szansą są inwestycje 

infrastrukturalne. Bo to nie tylko chodzi o sam tor, sieć trakcyjną, tor 

odstawczy, peron, ale chodzi też o to, że jednak prace 

modernizacyjne poprawiają estetykę otoczenia okolic przystanków 

kolejowych. Kolej zawsze była tą częścią naszej rzeczywistości, gdzie 

„kradli, zabijali, mordowali, gwałcili i najlepiej było się tam nie 
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zbliżać”. Natomiast dzisiaj na szczęście do większości przystanków 

kolejowych można się już zbliżać, a będzie jeszcze lepiej. To jest 

oczywiste, że każdy przystanek powinien być zintegrowanym węzłem 

przesiadkowym, przynajmniej w takim stopniu, w jakim się da to 

zrobić. Powinien dawać możliwości, chociaż tu znowu jest dyskusja, 

bo dyskutujemy nad tym czy „Park&Ride” przy stacjach kolejowych 

to jest to rozwiązanie, które potrzebujemy, dlatego że „Park&Ride” 

generują ruch samochodowy. One tak naprawdę w pewnym stopniu 

pozyskują pasażera do transportu kolejowego, ale przy tym 

wzbudzają lokalny, indywidualny transport samochodem. Pytanie, 

czy to nie jest miejsce na jakiś telebus, na jakiś autonomiczny 

autobus, to co jest obecnie testowane na Zachodzie, jeżeli 

konwencjonalny dwunastometrowy autobus to jest za dużo i zbyt 

mało efektywny ekonomicznie.  

Oczywiście w polskich warunkach parkingi P+R są 

rozwiązaniem pożądanym, ponieważ porządkują przestrzeń  

i zachowania komunikacyjne, ale generują ruch samochodowy 

lokalny. Ostatnio prezydent Mińska Mazowieckiego na jednej  

z konferencji powiedział, że to co się dzieje w Mińsku Mazowieckim 

po przyjeździe „Łukowianki” z Warszawy po południu stanowi 

istotne utrudnienie w funkcjonowaniu miasta. Przez kilkanaście 

minut Mińsk Mazowiecki cierpi na tym, że ludzie odjeżdżają spod 

stacji wszystkim, czym się da i lokalny układ drogowy jest 

„sparaliżowany”. 

Zagrożenia: Niewystarczająca przepustowość i konflikty o 

dostęp do infrastruktury. O tym już powiedziałem. Nie jest dobrze, 

jeżeli chodzi o ochronę systemów aglomeracyjnych, dlatego że 

podstawa prawna europejska i polska, ale głównie europejska, czyli 

dyrektywa 34, kieruje nas ku konkurencyjności, rozumianej, że jak się 

ma pojawić ktoś nowy, to niech się pojawi. I my mówimy: w 

porządku. Tylko, że w polskich warunkach infrastrukturalnych 

wygląda to tak, że rywalizacja o trasy w segmencie dalekobieżnym to 

jest koszt dla segmentu aglomeracyjnego. Nie ma czegoś takiego, że 
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Wy („przewoźnicy dalekobieżni”) sobie konkurujcie o rynek, macie 

określoną pulę, najlepiej niech ktoś organizuje przetargi i kto 

wygrywa ten jeździ. Jest natomiast tak, że pojawia się przewoźnik, 

który mówi, że „ja chcę do Warszawy przyjechać o godzinie 8 rano”, 

dostaje otwarty dostęp, za chwilę dostanie drugi, w tym samym 

czasie na tę ósmą rano taką linią chce przyjechać pociąg 

przyspieszony Kolei Mazowieckich, pociąg Pendolino, czy też 

Intercity czy TLK i nagle się okazuje, że nie ma o której godzinie 

puścić pociągu aglomeracyjnego, natomiast mamy wyścig pociągów 

dalekobieżnych lub przyspieszonych. I z punktu widzenia układu 

aglomeracyjnego jest to bardzo niekorzystne. Stabilność budowania 

ofert niestety też na tym cierpi (każdy roczny rozkład jazdy to de facto 

układanie rozkładu jazdy na nowo). Największy problem polega 

jednak na tym, że nie ma dobrego rozwiązania prawnego, 

pozwalającego na uzyskanie warunków stabilnego kształtowania 

modelu połączeń. Przestrzeń rozwoju oferty SKM w kontekście 

rozkładu jazdy innych przewoźników może być uzyskana wyłącznie 

w drodze dialogu z zarządcą infrastruktury i innymi uczestnikami 

rynku (przynajmniej tak to było dotychczas – od początku istnienia 

spółki SKM). 

 Bardzo ważny jest kontekst współpracy z samorządem  

w województwie. Ta współpraca układa się dobrze, więc na razie nie 

ma obaw, że coś się wydarzy złego, natomiast gdyby się wydarzyło 

coś złego i nagle Koleje Mazowieckie zaczęły z SKM konkurować, 

to wygenerowalibyśmy sobie bardzo duży problem. I też trzeba o 

tym pamiętać, że to, że dzisiaj jest dobrze, to jest dobrze, natomiast 

tutaj wymagana jest bardzo ścisła współpraca w przyszłości. 

Jaka przyszłość? Na razie chodzi o  to, żeby przetrwać. SKM 

musi przetrwać, dlatego że skala zamknięć, jakie czekają warszawski 

węzeł kolejowy jest taka, że dużym wyzwaniem będzie, aby obecny 

rozkład jazdy i ofertę na poszczególnych ciągach doprowadzić do 

takiego stanu, żeby dało się jeździć. Dlatego inwestycje taborowe też 

mają pomóc, bo w okolicznościach konieczności zmniejszenia liczby 
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połączeń będzie istniała możliwość, aby dzięki większym 

zestawieniom pociągów móc zaspokoić potrzeby przewozowe 

porównywalne z obecną liczby podróżnych. Natomiast oczywiście to 

nie jest idealne rozwiązanie. Pojawiła się parę miesięcy temu 

koncepcja, żeby linię średnicową zamknąć całościowo, dzięki czemu 

szybciej się ją zmodernizuje. Oznaczałoby to, że Szybką Kolej 

Miejską można na parę lat zamknąć, po prostu zamknąć 

przewoźnika, bo nie będzie dla niego pracy, w związku z tym nie 

będzie miał gdzie jeździć. Więc Warszawa się oczywiście stanowczo 

temu sprzeciwiła. W przypadku SKM mamy jeszcze jeden problem, 

mianowicie zaplecze techniczne wybudowane ciężkim nakładem 50 

milionów (z pewnym nawet okładem) jest zapleczem, które jest tylko 

i wyłącznie dzierżawione od PKP S.A. Od kilku lat trwają rozmowy  

i z ministerstwem i z PKP S.A. na temat doprowadzenia do tego, aby 

Miasto przejęło ten teren na własność i SKM miała stabilną 

przestrzeń do rozwoju. No, ale niestety jakoś tak ten dialog nie może 

trafić na dobry grunt, chyba dlatego, że stosunkowo często w 

obrębie Grupy PKP dokonują się zmiany personalne w zarządach 

spółek (PKP S.A.), szczególnie w segmencie nieruchomościowym. 

Natomiast to jest trywialne, ale bardzo duże wyzwanie, dlatego że ta 

umowa była podpisana w roku 2011 (o ile dobrze pamiętam)  

i zbliżamy się do jej półmetka. Ona oczywiście może być 

przedłużona, ale lepiej byłoby, gdyby miejski przewoźnik 

dysponował swoim zapleczem. 

I jeszcze bardzo ważne wyzwanie systemowe, bo o ile nie 

mamy żadnego problemu z rozwiązaniami wewnątrz systemu ZTM  

i jego integracją, bo to jest składnik systemu ZTM, o tyle SKM a 

system kolei to jest pewne wyzwanie, dlatego że pociąg działający  

w systemie komunikacji miejskiej niestety funkcjonuje na innych 

zasadach taryfowo-biletowo-ulgowych, niż pociąg dalekobieżny czy 

regionalny. Informacja o pracach nad Wspólnym Biletem, 

zainicjowanych przez PKP S.A. i Ministerstwo Infrastruktury została 

przez nas odebrana pozytywnie, ale do dnia dzisiejszego żaden 
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przełom nie nastąpił (Pakiet Podróżnika, czyli w zasadzie wspólny 

blankiet, to nie to, o co chodzi). A to jest bardzo duży problem, bo 

ktoś, kto projektuje to rozwiązanie, musi się zmierzyć z tym, że być 

może trzeba najpierw napisać ustawę o ulgach od nowa, a dopiero 

później brać się za integrację kolei ze środkami transportu miejskiego 

i samej kolei, bo inaczej chyba nie będziemy w stanie uzyskać 

naprawdę zadowalającego rezultatu. 

Natomiast jeśli chodzi o 2035 r. - gdyby zarządzanie 

transportem aglomeracyjnym i w ogóle transportem kolejowym  

w aglomeracji miało inną formę organizacyjną, gdyby to nie było tak 

jak jest dzisiaj, że marszałek ma swoje pociągi, miasto ma swoje 

pociągi (one oczywiście w ramach obecnej współpracy realizują w 

miarę skoordynowaną ofertę przewozową), wyobrażamy sobie, że 

mogłoby to wyglądać zupełnie inaczej. Pożądanym kierunkiem 

byłoby zintegrowanie organizacji transportu kolejowego  

w aglomeracji w zakresie funkcjonalnym i w zakresie taborowym. 

Gdyby był jeden organizator przewozów szczebla aglomeracyjnego, 

majątek SKM i KM mógłby być wykorzystany w nieco inny sposób, 

co oczywiście związane byłoby z nowym podejściem do 

kształtowania oferty przewozowej Na razie jednak nasze wszystkie 

plany i propozycje rozwoju SKM-ki uwzględniają te uwarunkowania, 

które są obecnie. Ale gdyby się zmieniły uwarunkowania się zmieniły 

– kolej w aglomeracji warszawskiej rozpoczęłaby nowy rozdział. 

 

[we wkładce na końcu książki umieszczone są ilustracje 7 – 10 związane z 
referatem Marka Chmurskiego – przyp. red.] 
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Dyskusja 

 
Przewodniczący Andrzej Misiołek: 

 

Dziękuję bardzo za ten referat. 

Proponuję, żebyśmy teraz przystąpili do dyskusji i pytań. 

Proszę włączyć mikrofon, przedstawić się. 

 

Dyrektor Instytutu Dróg i Mostów Wydziału Inżynierii 

Lądowej Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. inż. Piotr 

Olszewski: 

Piotr Olszewski, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii 

Lądowej. 

Panie Przewodniczący, dziękuję za zaproszenie, bo na naszym 

wydziale reaktywowaliśmy specjalność: drogi szynowe. I staramy się 

popierać rozwój tej dziedziny. 

Chcę nawiązać do wypowiedzi pana doktora Zaborowskiego. 

To prawda, że odnieśliśmy porażkę, jako państwo, jeśli chodzi  

o infrastrukturę, niepodtrzymywanie infrastruktury kolejowej oraz 

organizację transportu. Ale sytuacja nie jest tak zła, jeśli popatrzymy 

na statystyki. W porównaniu z innymi miastami o podobnym 

poziomie motoryzacji i liczbie mieszkańców, Warszawa nadal ma 

większość podróży komunikacją zbiorową, czyli nie jest jeszcze 

tragicznie, nie popełniliśmy wszystkich tych błędów, które 

popełniono na Zachodzie, i to w dużej mierze dzięki systemowi 

transportu szynowego. Natomiast wyzwaniem oczywiście jest 

utrzymanie tego stanu w dobie motoryzacji, która jeszcze nie 

osiągnęła pułapu nasycenia. I należy jak najbardziej popierać rozwój 

transportu szynowego w miastach ze względu na ogromne zalety, 

które ten transport przynosi, o których tutaj była mowa, 

oszczędności czasu podróży. Ale również, o czym chyba nie 

wspomniano, to jest mniejsza energochłonność transportu  
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w miastach, gdzie ten transport szynowy jest dobrze rozwinięty.  

I ponadto, o czym też się nie mówi często, okazuje się, że według 

studiów amerykańskich w miastach, w których ten transport szynowy 

jest dobrze rozwinięty, mają niższe wskaźniki wypadkowości, czyli 

jest dodatkowa korzyść, jeśli chodzi o ofiary wypadków drogowych.  

I bez wątpienia jest też w takich miastach mniejsze zatłoczenie, czyli 

zyski z mniejszego zatłoczenia przy porównywalnej wielkości miasta 

mogą tutaj rekompensować koszty, które trzeba ponieść na rozwój 

tej infrastruktury. 

Natomiast chciałem zwrócić uwagę również na to, że 

warunkiem dobrego funkcjonowania transportu szynowego jest 

zapewnienie dobrej dostępności przystanków i stacji. I tutaj właśnie 

Pomorska Kolej Metropolitalna jest bardzo dobrym przykładem, 

gdzie poświęcono bardzo dużo uwagi, żeby zintegrować węzły 

przesiadkowe i zapewnić wygodę przesiadek z tramwajów  

i autobusów. I to jest bardzo dobry przykład i powinni wszyscy na to 

zwracać uwagę w przyszłości. Dziękuję. 

 

Szef Bombardier-Transportation Polska – Krajowe 

Przedstawicielstwo, Marcin Kowalczyk: 

Jestem przedstawicielem firmy Bombardier-Transportation na 

rynek Europy Środkowowschodniej i Polski. 

Chcę się odnieść do kilku tematów, które tutaj zostały 

poruszone. Pierwsza kwestia wynika z prezentacji pani profesor. 

Mamy do czynienia z tematem rozwiązania pewnego problemu 

transportowego w miastach. To nie jest tak, w moim przekonaniu, że 

lekarstwem na wszystko będą szyny – i to jest z kolei nawiązanie do 

wystąpienia pana doktora, że tram-train (pociago-tramwaj) nie jest 

rozwiązaniem na wszystkie problemy. Myślę, że każdy rodzaj 

transportu ma swoją rolę do odegrania. Jeżeli byśmy zrobili taką 

krzywą możliwości transportowych, ilości przewożonych pasażerów 

w zależności od środka transportu, to na dole będzie autobus, 

prawdopodobnie gdzieś tam po osiedlach, potem tramwaj mający 
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dwukrotnie większą zdolność przewozową na dalsze odległości, 

potem wchodzimy w inne rodzaje transportu, gdzie na końcu jest 

metro i pociąg o największej zdolności przewozowej. 

Również niezwykle istotna sprawa, którą poruszył pan prezes 

Celiński, to kwestia kosztów inwestycyjnych. Jednak jest jakaś 

tendencja mówienia o ogólnej wartości inwestycji na kilometr, na 

linię, podczas kiedy istotne jest to, ile zainwestowana złotówka da 

nam możliwości przewozowych, stąd porównanie samego odcinka 

drogowego do odcinka torowego może nie jest specjalnie dobre, 

natomiast jeżeli powiemy, że budujemy ulicę za X i jeżdżą po niej 

autobusy, 4 tysiące pasażerów na godzinę w jednym kierunku bądź 

tramwaj za Y i przewozimy dwa razy więcej, no to wtedy możemy 

mówić o koszcie inwestycji odniesionym do przewiezionego 

pasażera. To jest druga sprawa. 

Trzecia sprawa to jest stan obecny techniczny a stan 

prawodawstwa, czy w jakim kierunku idzie przemysł środków 

transportu publicznego, a gdzie jesteśmy z prawodawstwem. 

Ostatnio miałem okazję uczestniczyć w konferencji, gdzie mówiliśmy 

o autonomicznych środkach transportu. Zacytowałem fragment  

z „Powrotu Gwiazd” Stanisława Lema, książka z lat 60-tych, gdzie 

bohater wsiada do samochodu, gdzie nie ma kierowcy, samochód 

sam utrzymuje dystans do pojazdu przed nim, unika wypadków itd. 

To była w latach 60-tych science fiction, ale w tej chwili staje się 

codziennością. 

Chciałbym zwrócić w tym kontekście uwagę na postrzegany 

jako science fiction, ale już w tej chwili dość powszechnie stosowany 

środek, mianowicie monorail, pojazd jednoszynowy, który, jeśli 

chodzi o ten aspekt, na który poprzednio zwróciłem uwagę, czyli 

zdolność do przewożenia mas pasażerów, jest dużo bardziej 

efektywny niż na przykład tramwaje, już konkurujące z metrem. 

Natomiast od strony inwestycyjnej jest zdecydowanie tańszy niż 

metro podziemne. W związku z tym jest to jakaś alternatywa, 

zwłaszcza dla miast, czy metropolii o trudnych warunkach 
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geologicznych. Monorail nie jest niestety środkiem transportu 

publicznego w naszej rzeczywistości formalnoprawnej, w związku  

z tym nie może korzystać z dofinansowań w tym zakresie. Myślę, że 

to jest temat, którym powinniśmy się być może zająć. 

 

Przewodniczący Andrzej Misiołek: 

Proszę państwa, pozwolę sobie na krótką uwagę do tego, o 

czym mówiła pani profesor, do systemu teleinformatycznego, który 

miałby obsługiwać w miastach cały ruch pasażerski. Pojawia się tutaj 

pewien problem, może nie jest to problem dla wszystkich 

mieszkańców, ale na pewno dla części tak, bo ja się z nim też stykam 

w swojej pracy senatorskiej, kiedy z jednej strony wprowadzamy 

RODO, które ma naszą prywatność chronić, a z drugiej strony taki 

system opłat za przejazdy doskonale pokazuje gdzie, w którym 

momencie jesteśmy - i to przez całą dobę. W związku z czym to 

stanowi też pewne wyzwanie, w jaki sposób ewentualnie później 

zabezpieczyć prywatność osób, które przemieszczają się, w celu 

bezpieczeństwa, głównie bezpieczeństwa tych osób i ich rodzin, ich 

dobytku. Takie zagrożenia tutaj też są i z nimi musimy się w jakiś 

sposób zmierzyć. 

 

Prof. dr hab. Jana Pieriegud: 

Ja bardzo krótko w sprawie, o której pan przewodniczący 

wspomniał. Oczywiście tych wyzwań jest bardzo dużo,  aspekty 

prawne są istotne, z jednej strony muszą pozwolić na 

funkcjonowanie tych systemów, też zabezpieczyć wszystkich 

użytkowników, ale, proszę państwa, żyjemy w czasach cyfryzacji, jest 

to kierunek nieunikniony. Każdy, kto na tej sali posiada telefon  

z dostępem do internetu, który jest uruchomiony, musi mieć 

świadomość, że już nie jest on wyłącznie telefonem, czy urządzeniem 

prywatnym, tylko do niego można się dostać na różne sposoby.  

Jednak korzystanie z tych technologii przyszłości daje nam wiele 

zalet; bez wsparcia systemów telematycznych przyszłości nie będzie 
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możliwe rozwiązanie problemów naszych miast pod względem 

mobilności, więc warto będzie skorzystać z tych możliwości. Będzie 

to się rozwijać, to jest tak jak przykład Ubera, Uber będzie musiał 

pójść w kierunku uregulowania tego, czego na początku nie zrobił, 

rozwiązań związanych też z płaceniem podatków itd., ale on 

otworzył po prostu drzwi do nowych rozwiązań, które są i zwiększył  

mobilność, zmienił w ogóle postrzeganie mobilności. I w tym 

kierunku jednak to będzie iść, ale oczywiście są tu wyzwania 

związane z cyberprzestępczością, oczywiście zabezpieczenie danych, 

prawdopodobnie jak w innych dziedzinach jest bardzo ważne, ale 

wydaje się, że jednak nieuniknione jest ich wykorzystywanie przez 

systemy. Dziękuję bardzo. 

 

Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego 

Sp. z o.o. w Poznaniu Wojciech Tulibacki: 

Panie Senatorze, serdecznie dziękuję za zaproszenie. I kilka 

uwag z referatów, które zostały przedstawione, ale także i trochę 

uwag na podstawie komunikacji miejskiej, ale również i regionalnej, 

jeżeli chodzi o miasto Poznań. 

Pani w swoim wystąpieniu wskazała, że kolej jest 

uzupełnieniem czy ofertą przewozową dla miasta. Oczywiście 

musimy wziąć pod uwagę miasto i być może dzisiaj w metropolii 

śląskiej tak, natomiast, jeżeli popatrzymy na miasta innego typu, 

gdzie jest to jedno, duże miasto, na przykładzie Poznania i kilka 

satelitarnych małych miast odległych o 70-80 km, to to nie będzie 

kolej, nie będzie ofertą uzupełniającą dla miasta, wręcz będzie ofertą 

zamienną dzisiaj dla transportu samochodowego wymagającą w 

znacznym stopniu przeorganizowania komunikacji miejskiej  

w mieście Poznaniu. Bo dzisiaj praktycznie ci, co dojeżdżają 

samochodami osobowymi, dojeżdżają w określone punkty miasta, 

natomiast korzystając z kolei metropolitalnej, jak to mówi się w 

Poznaniu, Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, będą dojeżdżały na 

określone dworce lub na dworzec główny. I komunikacja miejska 
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będzie musiała być przeorganizowana w ten sposób, żeby i z tych 

określonych punktów, przede wszystkim kolejowych, wywieźć 

pasażerów w inne rejony miasta. Czyli będzie to wymagało czasem, 

jeśli całość zostanie uruchomiona, bardzo dużej zmiany komunikacji 

miejskiej. To taka uwaga do wystąpień. 

Ja myślę, Panie senatorze, że dzisiaj mamy określoną  

długofalową politykę prawną dotyczącą funkcjonowania transportu 

zbiorowego, kolejowego, czy miejskiego, ale nie mamy opracowanej 

długofalowej polityki finansowej, finansowania transportu 

zbiorowego, już tego połączonego, nie tylko miejskiego, nie tylko 

kolejowego. Dzisiaj budowa tych systemów wielokrotnie opiera się  

o możliwość absorpcji środków unijnych, gdzie mówimy, że  

częściej przechodzi projekt, który posiada wiele połączonych 

rodzajów transportu, natomiast nie mamy zapewnionego później 

długofalowego finansowania eksploatacji. To wszystko się opiera, 

proszę Państwa, albo na związkach, których jest bardzo mało, albo 

opiera się na porozumieniach, które można w każdej chwili 

wypowiedzieć. Z reguły dotyczy to zwiększonego udziału 

finansowego poszczególnych gmin i kiedy to się nie podoba, 

wypowiada się i zostajemy z całym zbudowanym systemem 

transportowym, który w pewnym momencie nie ma finansowania i 

przestaje żyć. Trzeba wtedy go zmienić. W mojej ocenie rola państwa 

polegałaby tu w tym momencie na tym, żeby – tak jak to jest na 

Zachodzie – przymusić miasto, przymusić rejon i przymusić obszar 

do tego, że musi być bezwzględne finansowanie tak zbudowanego 

transportu. Dziękuję. 

 

Przedstawiciel Transportowego Dozoru Technicznego 

Krzysztof Warmiński: 

Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! 

Dużo się tutaj mówi na temat transportu aglomeracyjnego, że 

buduje się nowe osiedla wokół istniejących linii kolejowych, ale nikt 

z państwa nie podniósł tej tezy, że nie wykorzystuje się istniejącej 
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infrastruktury kolei normalnotorowej w tych aglomeracjach. Bo 

budując nowe osiedla można wykorzystać istniejącą infrastrukturę 

kolei normalnotorowej poprzez wybudowanie przystanków. 

Ja dojeżdżam 30 lat do Warszawy, i właśnie w Mińsku taka 

jest sytuacja, że przyjazd pociągu Kolei Mazowieckich powoduje na 

15 minut paraliż miasta. Ale to wynika z małej podaży liczby 

pociągów, bo te pociągi są ułożone w bardzo słabym interwale 

czasowym i wszyscy skupiają się na tym pociągu, który jedzie krócej, 

bo jedzie 30 minut, a on jeździ co godzinę. Mając okazję 30 lat temu 

być w mieście Cascais pod Lizboną, zaobserwowałem, że tam taki 

interwał czasowy był ułożony tak, że co 15 minut był pociąg 

przyspieszony i wszyscy pasażerowie wiedzieli, że właśnie w tym 

cyklu 15-minutowym można przyjechać. 

A odnosząc się do tego co pani tutaj powiedziała na temat 

tego, że zachłysnęliśmy się samochodami – tak, rzeczywiście, w 

latach 90-tych po 50 latach niebytu dla nas luksusowego dobra jakim 

był samochód, to ja też przyjeżdżałem do Warszawy samochodem, 

bo taka przepustowość była dróg, że wjeżdżało się samochodem. A 

teraz od 15 lat jeżdżę koleją, bo kolej jest naprawdę lepszym 

rozwiązaniem niż samochód. 

Ale wracając do tej tezy, która chciałem postawić, to mówię, 

nikt z państwa nie odniósł się do kwestii istniejącej infrastruktury 

kolei normalnotorowej w naszych miastach i możliwości 

wykorzystania tej infrastruktury do tego, żeby tę przepustowość 

poprawić, nawet przepustowość w zakresie kolei SKM. Bo budują się 

osiedla przy istniejących liniach, a nic z tą infrastruktura 

normalnotorową, która jest w miastach, się nie robi. Wykorzystane są 

tylko te linie, które funkcjonowały w ruchu pasażerskim, a te linie, 

które służyły do ruchu towarowego, nie są wykorzystane. Nie buduje 

się tam przystanków przy nowych osiedlach, nie rozbudowuje się tej 

istniejącej infrastruktury. Dziękuję bardzo. 
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Marek Chmurski: 

Plany rozbudowy Szybkiej Kolei Miejskiej, jej rozwoju, 

obejmują właśnie aktywizację linii obwodowych, linii, które są 

wykorzystywane w ruchu towarowym. Natomiast nie każdy odcinek 

linii towarowej, który na mapie zobaczymy, to jest odcinek, który 

można i należy wykorzystać w obsłudze komunikacyjnej. Bo to nie 

jest tylko kwestia postawienia przystanku przy torach, tylko też 

trzeba się zastanowić skąd i dokąd ten pociąg będzie jeździł, kogo 

ma tam wieźć, co ile może pojechać i na przykład jakie inwestycje są 

potrzebne, żeby ten pociąg mógł jechać odpowiednio często, żeby 

stanowił atrakcyjną ofertę przewozową. Cztery tory do Mińska 

Mazowieckiego i ma pan pociąg przyspieszony co 15 minut. W 

obecnych warunkach przepustowości linii miejskiej, także na tej linii 

SKM, to proszę mi uwierzyć, że to co jest dzisiaj w szczycie 

przewozowym jest absolutnym maksimum. Ta linia jest wypełniona 

w taki sposób, że są skargi transportu towarowego, że pociąg 

towarowy przez ileś godzin nie ma kiedy przejechać do Mińska 

Mazowieckiego z Warszawy wschodniej towarowej, bo nie ma kiedy 

go tam puścić. 

 

Krzysztof Warmiński: 

Transportem zajmuję się ponad 30 lat. Niewykorzystana jest 

linia Skierniewice – Łuków, linia towarowa i tamtędy nie jeżdżą te 

pociągi towarowe, bo ona nie była zmodernizowana, a w latach 90, 

kiedy planowano linię do Terespola, Francuzi zrobili opracowanie 

przepustowości, że wystarczy tam od Siedlec tylko jeden tor do 

granicy państwa, bo nie ma pociągów. Nawet planowano, że 

wystarczy zamknąć tę drugą linię, bo tam nie ma takich potoków. A 

teraz się okazuje, że mamy wykorzystaną gałąź intermodalną, czyli 

wozi się kontenery, bo wystarczy w Małaszewiczach wjechać, to tam 

jest chyba większy w tej chwili skład kontenerów, niż w portach 

morskich. I teraz pociągi z kontenerami jadą tą linią przez Mińsk 

Mazowiecki, a nie jadą linią Skierniewice – Łuków. To jest kwestia 
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niewykorzystania linii towarowej do celów towarowych. I wtedy 

można by było rzeczywiście puścić większą ilość tych pociągów. 

Ale mnie bardziej chodziło o wykorzystanie linii wewnątrz 

miast, bo przecież obok Szczęśliwic przebiega tor na Odolany, gdzie 

budują się nowe osiedla, a to jest tor równoległy do budowanej 

nowej linii metra i jest niewykorzystany praktycznie. Tam były 

przystanki, kiedy kolejarze w latach 90. mieli własne przystanki  

i wsiadali do pracy między Warszawą a Skierniewicami. Nie 

wykorzystuje się tej linii, tylko buduje się nową linię metra pod 

ziemią. Są tam istniejące przystanki, które zostały zdegradowane, a 

linia przebiega wzdłuż zaplecza SKM. 

 

Dyrektor Pionu Przewozów w Zarządzie Transportu 

Miejskiego Andrzej Franków: 

Osiedle Odolany, które się obecnie buduje, to zupełnie inny 

rejon niż ten, w którym przejeżdżała tzw. klasa. Jest to linia 

jednotorowa, którą z Warszawy zachodniej można przepuścić 

pociąg, na razie nie wiadomo dokąd i z częstotliwością, raz na 

godzinę, jeżeli trzeba by go obracać. Jedynie rejon ulicy Potrzebnej, 

gdzie w tej chwili buduje się przy Włochach małe osiedle, byłby 

przez ten pociąg obsługiwany, bo osiedle Odolany ciąży do ulicy 

Kasprzaka i do ulicy Wolskiej. A metro, które budujemy, obsługuje 

zupełnie inne rejony. I jeżeli się przyjrzymy mapie, to metro jedzie w 

rejony już zurbanizowane i to znacznie – mówimy o Bemowie, 

mówimy o Jelonkach. Jak państwo dobrze wiecie, to nie miasto 

buduje infrastrukturę kolejową, tylko Polskie Linie Kolejowe, 

chociaż mieliśmy ewenement, przystanek Warszawa-Wilno 

wybudowany przez dewelopera. I jak najbardziej jesteśmy za tym, 

żeby wzdłuż istniejących linii budować nowe przystanki i takie też  

w naszych opracowaniach są wskazania, żeby mieszkańcy i rejony 

rozwijały się bardziej dynamicznie. Dziękuję. 
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Doktor Anna Urbanek: 

Ja jeszcze chcę się odnieść do tego, co pan powiedział. 

Oczywiście się zgadzam, nie wszędzie jest to możliwe, niemniej 

jednak są miasta i aglomeracje, gdzie mamy kilka stacji 

zlokalizowanych na terenie jednego miasta. I to jest zmiana filozofii 

podejścia i patrzenia na te systemy. Można tak organizować ten 

transport, żeby dla pasażera było obojętne, czy on wejdzie do 

pociągu,  tramwaju czy autobusu, on ma zrealizować swoją potrzebę 

i nie ma się zastanawiać nad tym czy to jest ten organizator, bilet, czy 

inny. To jest tak, jak z autostradami. Ja mogę podać przykład  Śląska, 

tam autostrada jest przeznaczona dla terenu krajowego szybkiego, 

natomiast znaczna część ruchu na terenie Górnego Śląska, na 

autostradach, to jest de facto ruch miejski. Te autostrady obsługują 

ruch miejski, pozwalając omijać centra miast. Funkcjonują jako 

obwodnice. I to w literaturze znane jest jako efekt tunelu, czyli 

budujmy infrastrukturę tak, żebyśmy nie odseparowywali jej od 

otoczenia, ale tak, by dawać maksymalne możliwości włączenia się  

w ten szybki ruch. Dzięki temu można obsługiwać ruch mniejszego 

znaczenia. Przykładem są Niemcy, Francja i koleje dużych prędkości, 

gdzie na liniach dużych prędkości postanowiono zlokalizować 

przystanki regionalne i się okazało, że to był strzał w dziesiątkę, 

nagle dostępność tych linii znacząco wzrosła. I bardziej chodziło mi 

o to, żeby zwrócić uwagę, że my czasami się zamykamy w takim 

myśleniu, że kolej to jest obsługa ruchu regionalnego, dalekobieżny 

ruch itd., tymczasem, jeżeli weźmiemy pod uwagę również inne 

czynniki okazuje się, że ona z powodzeniem może funkcjonować 

jako powiedzmy taki pseudotramwaj w aglomeracji, bo tu chodzi  

o to, jak pasażer podchodzi do tego środka transportu. On powinien 

wejść i się nie zastanawiać czym on jedzie, on ma jechać i ma to być 

konkurencja dla transportu indywidualnego. A oczywiście to, że w 

Polsce mamy taką a nie inną sytuację z transportem indywidualnym, 

to jest to spowodowane tym, że po roku 90-tym mamy dostęp do 

czegoś, do czego wcześniej nie mieliśmy dostępu, i tu trudno się 
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dziwić. Jak się przyjrzymy innym krajom postkomunistycznym i się 

zacznie badać i wnikać w te czynniki, to się okazuje, że u Polaków 

jak u Włochów jest jeszcze jeden czynnik nadrzędny, który pokazuje, 

że jednak my mamy bardzo specyficzne podejście do samochodu. 

Dlatego ja powiedziałam, że to jest niemal miłość, nie wyobrażamy 

sobie życia bez samochodu. I jest to jeden czynnik taki dodatni, 

który, jak pokazują badania, wyróżnia nas od Czechów, od 

Słowaków i od innych krajów, które były w podobnej sytuacji. 

Dziękuję. 

 

Przewodniczący Andrzej Misiołek: 

Odniosę się do referatów i pana doktora Zaborowskiego, i 

pani doktor Urbanek, bo one pokazują, że jesteśmy w momencie 

takim, kiedy zauważamy konieczność zmiany filozofii myślenia  

o transporcie zbiorowym, bo jak widać te kwestie są bardzo szerokie, 

dlatego celowo użyłem słowa filozofia, bo one nie dotyczą tylko 

kwestii technicznych, tylko kwestii ekonomicznych, czy tylko kwestii 

społecznych. O tym trzeba myśleć kompleksowo, czyli trzeba mieć 

spójną wizję, jak to powinno wyglądać. I tutaj taką podstawą do 

rozważań powinno być myślenie o potrzebach mieszkańców miast, 

mieszkańców aglomeracji. Trzeba wyjść od tego, w jaki sposób 

optymalnie te potrzeby można próbować zaspokoić. Konieczna jest 

również zmiana świadomości społecznej. To jest to, o czym pani 

doktor mówiła, że w polskich miastach ilość samochodów na tysiąc 

mieszkańców jest dwukrotnie większa niż na przykład w Londynie. 

To generuje problemy nie tylko transportowe, ale na przykład 

problemy miejsc parkingowych, osiedla w tej chwili stały się wielkimi 

parkingami samochodowymi. Trzeba starać się dotrzeć do 

świadomości społecznej, żeby ludzie chcieli zmienić swoje 

przyzwyczajenia. Dobrym pomysłem jest to, o czym pan doktor 

mówił odnosząc się do Francji, że jak już nie mogli zrobić inaczej, to 

powiedzieli, że trzeba zapewnić wolność jeżdżenia tramwajem. Więc 

jak widzimy jest tu szeroki wachlarz bardzo różnych problemów, do 
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których trzeba się było odnieść. 

Jeżeli chodzi o efekt wizerunkowy, to ja pozwolę sobie na 

odniesienie do moich osobistych doświadczeń. Mieszkam w Bytomiu 

i w Bytomiu jest najkrótsza linia tramwajowa w Europie, licząca 1300 

m, po której jeździ tramwaj z lat 50-tych, jeden wagonik. Tramwaj  

jeździ tylko w tę i z powrotem. I w zeszłym roku był pomysł, żeby 

zlikwidować tę linię i były protesty mieszkańców,  bo to jest 

pewnego rodzaju atrakcja. Tam przyjeżdżają ludzie, żeby się 

przejechać takim starym tramwajem z drewnianymi krzesełkami, w 

czasie świąt Bożego Narodzenia motorniczy występuje w czapce 

Mikołaja.  

Odniosę się też do finansowania transportu. Na Śląsku ten 

problem był bardzo istotny, bo patrząc tylko na 14 miast na prawach 

powiatu, miasto przy mieście, które mają system komunikacji 

miejskiej polegający na dobrowolnym wstąpieniu do związku 

komunikacyjnego, część z tych miast płaciła regularnie, część płaciła 

nieregularnie, niektórzy myśleli o wypowiedzeniu umowy i stąd też w 

ustawie o metropolii górnośląskiej jako jedno z głównych zadań dla 

metropolii znalazło się zadanie zapewnienia transportu w ramach 

metropolii, bo wtedy już jest ten przymus, o którym pan mówił. To 

nie gminy (pojedyncze miasta) decydują o tym czy są w tym układzie, 

tylko mają w sposób odpowiedni, proporcjonalny pokrywać koszty 

transportu, które organizują już władze metropolii, a nie 

poszczególni prezydenci miast. 

 

Doktor Łukasz Zaborowski: 

Ja mam jeszcze uwagę odnoszącą się do tego problemu, który 

tutaj podnieśliśmy w kilku głosach. Jeśli chodzi o organizację 

transportu publicznego w skali aglomeracji, czy też miasta i obszarów 

podmiejskich, bym postawił tezę, że zarówno, jeśli chodzi o 

transport publiczny jak i również w ogóle o planowanie 

przestrzenne, zagospodarowanie przestrzenne w Polsce, to 

podstawową barierą do rozsądnej organizacji i tego i tego w obrębie 
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aglomeracji miejskich jest ustrój terytorialny samorządu 

terytorialnego w Polsce. Proszę zwrócić uwagę na taki paradoks, że 

mamy trzy szczeble samorządu. Mamy województwo, które z 

założenia zajmuje się organizacją transportu w skali regionalnej, jeśli 

ma dobrą wolę, to zajmie się też organizacją transportu 

aglomeracyjnego, ale zazwyczaj ogranicza się wtedy tylko do miasta 

wojewódzkiego, do jednego w województwie. Jeśli chodzi o gminę, 

to wiadomo, transport miejski mamy też w wielu miejscach na 

bardzo przyzwoitym poziomie, ale też się ogranicza do granic gminy 

miejskiej. I tak samo, jeśli chodzi o uprawnienia planistyczne, jest 

plan zagospodarowania przestrzennego województwa i potem niższy 

dokument, mamy plan, mamy studium gminne, czy też plany 

miejscowe, czyli skala gminy. I to jest pewien paradoks, dlatego że 

największym wyzwaniem, jeśli chodzi teraz o planowanie 

przestrzenne oraz planowanie transportu zbiorowego, jest właśnie 

planowanie na szczeblu aglomeracji, czy też regionu miejskiego.  

I proszę zwrócić uwagę, że w tej chwili w ustroju terytorialnym 

samorządu w Polsce nie mamy jednostek, które miałyby, po 

pierwsze, narzędzia władcze odpowiednie, po drugie, środki 

finansowe na organizację planowania przestrzennego i transportu 

publicznego w tej skali przestrzennej. Jestem bardzo rozczarowany, 

że ustawa o obszarach metropolitalnych nie usunęła obecnej 

sprzeczności interesów między miastami centralnymi a gminami 

podmiejskimi, które nie chcą współpracować – czy to jest rozsądne 

czy nierozsądne, nie ważne, ale nie chcą współpracować i nie 

spodziewam się, żeby dobrowolnie zaraz się zaczęły tworzyć związki 

samorządów terytorialnych w obrębie aglomeracji, bo jak by się 

miały tworzyć, to by się już tworzyły, a są to przypadki dosłownie 

pojedyncze i jest to bardzo trudna współpraca, więc ustawa 

metropolitalna była jakimś krokiem w tym kierunku. Uważam, że 

jeżeli chcemy przeskoczyć problem niedomagania i planowania 

przestrzennego, czyli tej suburbanizacji, i transportu publicznego 

organizowanego w skali aglomeracji, czy też w skali większych miast i 
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obszarów podmiejskich, to musimy wprowadzić odpowiednie 

zmiany w ustroju samorządu terytorialnego, czyli wrócić do 

koncepcji ustawy metropolitalnej i stworzyć przymusowo takie 

jednostki, które by zmuszały do współpracy gminy centralne miejskie 

i gminy podmiejskie właśnie w tych dwóch podstawowych 

wymiarach, czyli planowania przestrzennego oraz organizacji 

transportu publicznego. Co więcej, uważam, że takie twory 

aglomeracyjne powinny powstać nie tylko, tak jak to planowano, w 

uchylonej ustawie metropolitalnej tylko dla dużych miast, powyżej 

powiedzmy 0,5 miliona mieszkańców, ale również dla wszystkich 

miast większych lub miast, które, są miastami dużymi czy też średniej 

wielkości, ponieważ te problemy przestrzenne, suburbanizacyjne i 

braku komunikacji w skali podmiejskiej dotykają również miast 

średnich, nie tylko miast największych.  

 

Krzysztof Celiński: 

Myślę, że dotknięty został jeden z ważniejszych tematów, bo 

rzeczywiście ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym wymaga znaczących zmian. Pomijam ten 

metropolitalny aspekt, ale nawet wewnątrz gmin, dzisiaj to chociażby 

na terenie Warszawy widać, niektóre osiedla powstają przy drogach 

dawniej wiejskich, kilkumetrowej szerokości, i nie ma tam 

chodników, nie wiadomo jak deweloperzy mogą budować tam 

mieszkania. Może one są atrakcyjne, bo się tanio za metr się płaci, ale 

później jest potężny problem, jak zorganizować komunikację. 

Wracam do osiedla Derby, gdzie jest kilka autobusów, dwa 

ekspresowe, jeden szybki, co 3 minuty jeżdżą, to jest absurdalne.  

 

Przewodniczący Andrzej Misiołek: 

Dziękuję bardzo. 

Ponieważ widzę, że nikt z państwa nie kwapi się do zabrania 

głosu, więc ja pozwolę sobie krótko podsumować dzisiejszą 

konferencję i zakończymy ją. 
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Otóż jak widzimy i w referatach, i w dyskusji, jesteśmy w 

takim momencie, który skłania nas ku temu, aby dokonać 

odpowiednich zmian zarówno w prawodawstwie, ale również  

i w sposobie myślenia o transporcie zbiorowym, bo sam problem 

transportu jest jednym z elementów szerszego myślenia o rozwoju 

kraju, o rozwoju miast. Widać, że dotykamy kwestii jeszcze zupełnie 

innych, pozainfrastrukturalnych, które są też istotne. Dzisiejsza 

konferencja jest dobrym wprowadzeniem do dalszej dyskusji na te 

tematy. Ja, jako przewodniczący Komisji Infrastruktury jestem 

otwarty na sugestie kolejnych tematów spotkań należących do tego 

nurtu. Myślę, że Senat i Komisja Infrastruktury Senatu jest dobrym 

miejscem do przygotowania pewnych koncepcji, myśli, które później, 

być może, przełożą się też na zmiany w prawie. 

Chcę bardzo serdecznie podziękować, przede wszystkim 

prelegentom za przygotowanie tych wystąpień, przygotowanie 

referatów. Jednocześnie chciałem też poinformować, że ta dzisiejsza 

konferencja w formie audio wideo będzie dostępna na stronie 

Senatu, można sobie będzie tam odsłuchać jeszcze raz treści tych 

referatów. Ponadto ukaże się też wydawnictwo książkowe z 

referatami dzisiaj wygłoszonymi wraz z dyskusją. 

Chciałem podziękować wszystkim uczestnikom konferencji, a 

w szczególności chciałem podziękować panu dyrektorowi Piotrowi 

Świąteckiemu, który wspierał i był głównym motorem organizacji 

dzisiejszej konferencji i sekretarzowi komisji, panu Emilowi Tomali 

za wsparcie i pomoc w jej przygotowaniu. 

Bardzo serdecznie dziękuję i zamykam dzisiejszą konferencję. 
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Lista dotąd wydanych 

zeszytów zespołów senackich 
 

1. Liberalizacja przewozów pasażerskich – koniec PKP czy 

nowa era pomyślności kolei żelaznych? (materiały z konfe-

rencji Senackiego Zespołu Infrastruktury 20 listopada 2009 

r.) 

2. Funkcjonowanie i finansowanie Ochotniczych Straży Po-

żarnych (materiały z konferencji Senackiego Zespołu Stra-

żaków 14 grudnia 2009 r.) 

3. Bezpieczeństwo w górnictwie (materiały z konferencji Se-

nackiego Zespołu Górnictwa 1 grudnia 2009r.) 

4. Możliwości poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach sa-

morządowych (materiały z konferencji Senackiego Zespołu 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 9 grudnia 2009 r.) 

5. Samorządy lokalne na Żuławach Wiślanych w III RP (mate-

riały z konferencji Parlamentarnego Zespołu Kociewskiego 

15grudnia 2009 r.) 

6. Ochrona środowiska a inwestycje infrastrukturalne (materia-

ły z konferencji Komisji Środowiska i Senackiego Zespołu 

Infrastruktury 14 grudnia 2009 r.) 

7. Samorząd przyjazny seniorom (materiały z konferencji Par-

lamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych 5 listopada 2010 

r.) 

8. Stan gospodarki wodnej w Polsce – problematyka prawna i 

kompetencyjna (na przykładzie Dolnej Wisły) (materiały 

przygotowane na konferencję Parlamentarnego Zespołu ds. 

Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej 2 czerwca 2011 r.) 

9. Stan gospodarki wodnej w Polsce – problematyka prawna i 

kompetencyjna (na przykładzie Dolnej Wisły) (materiały 

zmienione, wydane po konferencji Parlamentarnego Zespo-

łu ds. Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej 2 czerwca 2011r.) 
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10. Rozwój ratownictwa drogowego (materiały z konferencji 

Senackiego Zespołu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i 

Senackiego Zespołu Strażaków 25 listopada 2010r.) 

11. Kondycja publicznego transportu zbiorowego (materiały z 

konferencji Senackiego Zespołu Infrastruktury 8 lutego 

2011r. – tylko wersja cyfrowa) 

12. Społeczność kaszubska w procesie przemian; kultura – toż-

samość – język (publikacja Kaszubskiego Zespołu Parla-

mentarnego z maja 2012 r.) 

13. Czy jest miejsce dla regionalizmów w kontekście integracji 

europejskiej? (materiały na konferencję Kaszubskiego Ze-

społu Parlamentarnego, Parlamentarnego Zespołu Kociew-

skiego i Zespołu Senatorów Województwa Śląskiego 19 lu-

tego 2013 r.) 

14. Produkty finansowe skierowane do osób starszych (materia-

ły z konferencji Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Star-

szych 6 listopada 2012 r.) 

15. Bezpieczeństwo w publicznym transporcie zbiorowym (ma-

teriały z konferencji Senackiego Zespołu Infrastruktury15 

października 2012 r.) 

16. Standardy działania służb publicznych w odniesieniu do wy-

padków drogowych (materiały z konferencji Senackiego Ze-

społu Strażaków 11 grudnia 2012 r.) 

17. Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego modelu 

kontraktowania przez gminy usług społecznych w zakresie 

edukacji podstawowej (materiały z konferencji Senackiego 

Zespołu ds. Wychowania Młodego Pokolenia 20 marca 

2013 r.) 

18. Droga do energetyki obywatelskiej w Polsce (materiały z 

konferencji Senackiego Zespołu Energii Odnawialnej 16 

kwietnia 2013r.) 

19. Ekologia i ochrona środowiska w nowej perspektywie finan-

sowej Unii Europejskiej 2014 – 2020 (materiały z posiedze-
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nia Parlamentarnego Zespołu Przyjaźni Środowisku z dnia 

23 października 2013 r.) 

20. Ocena funkcjonowania systemów sterowania ruchem kole-

jowym (materiały z posiedzenia Senackiego Zespołu Infra-

struktury z dnia 15 października 2013 r.) 

21. Jakie są moje korzenie? (wyniki konkursu zorganizowanego 

przez Parlamentarny Zespół ds. Dzieci w 2013 r.) 

22. Kierunki zmian prawa spółdzielczego w Polsce (materiały z 

konferencji Senackiego Zespołu Spółdzielczego 28 paź-

dziernika 2013 r.) 

23. Partycypacja w tworzeniu i realizacji regionalnych  

i lokalnych polityk senioralnych z wykorzystaniem środków 

UE (materiały z konferencji Parlamentarnego Zespołu ds. 

Osób Starszych 17 grudnia 2013 r.) 

24. System rejestracji przedsiębiorstw w Polsce (materiały z 

konferencji Parlamentarnego Zespołu Małych i Średnich 

Przedsiębiorstw 3 grudnia 2013r.) 

25. Moja Polska w 2050 roku (wyniki konkursu organizowanego 

przez Parlamentarny Zespół Dzieci w 2014 r.) 

26. Bezpieczeństwo pożarowe w mieszkaniach (materiały z kon-

ferencji Senackiego Zespołu Strażaków 22 stycznia 2015 r. z 

informacją o działalności Senackiego Zespołu Strażaków) 

27. Samorząd przyjazny seniorom – najlepsze praktyki zwycię-

skich samorządów (materiały z czterech edycji konkursu 

Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych) 

28. Zespoły senackie i parlamentarne w VIII kadencji Senatu 

(podsumowanie działalności zespołów) 

29. Szkoła marzeń (wyniki konkursu organizowanego przez Par-

lamentarny Zespół ds. Dzieci w 2015 r.) 

30. Polski transport: ocena ćwierćwiecza 1990-2015  

i priorytety na przyszłość (publikacja Senackiego Zespołu 

Infrastruktury) 
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31. Cichociemni – elita Polski Walczącej (materiały  

z konferencji Parlamentarnego Zespołu Miłośników Historii 

10 maja 2016 r.) 

32. Smog - przyczyny i możliwości zwalczania (materiały z po-

siedzenia Senackiego Zespołu Śląskiego, 21.02.2017 r., tylko 

cyfrowa wersja internetowa) 

33. Obrazki z Sienkiewicza (wyniki konkursu organizowanego 

przez Parlamentarny Zespół ds. Dzieci w 2016 r.) 

34. Odzyskiwanie niepodległości przez kraje bałtyckie (materia-

ły z konferencji –Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego 

25 maja 2017 r.) 

35. Warszawa wraca nad Wisłę (materiały z konferencji Parla-

mentarnego Zespołu Dróg Wodnych 9 października 2017 r.) 

36. Prymas Stefan Wyszyński – Wychowawca Narodu (materia-

ły z posiedzenia seminaryjnego Komisji Nauki, Edukacji i 

Sportu oraz Parlamentarnego Zespołu Miłośników Historii 

16 listopada 2017 r.) 

37. Różnorodność językowa w Polsce jako dobro wspólne (ma-

teriały z posiedzenia seminaryjnego Kaszubskiego Zespołu 

Parlamentarnego 14 lutego 2018 r.) 

38. W służbie Bogu i Ojczyźnie (materiały 

z konferencji Parlamentarnego Zespołu Miłośników Historii 

22 października 2018 r.) 
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