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  1. Wstęp
  1.1. Idea

Koncepcja funkcjonowania kolei na Lubelszczyźnie w latach 2013-2028 (dalej

Koncepcja) wyraŜa wolę zmian w systemie kolejowym Lubelszczyzny do roku 2028 tak,

by zrealizować Cel Ogólny. Cel Ogólny Koncepcji jest konsekwencją Celów Strategicznych

opisanych w dokumentach strategicznych Programu Operacyjnego Rozwój Polski

Wschodniej, parafrazowany tutaj następująco:

Celem jest wspomaganie dynamizacji procesów rozwoju społecznego i gospodarczego

regionu poprzez tworzenie odpowiedniego regionalnego systemu transportowego.

Koncepcja przygotowuje system kolejowy Lubelszczyzny na przyjęcie i skorzystanie

z Ustawy o Publicznym Transporcie Zbiorowym.

Plan Transportowy sporządzony z uwzględnieniem zapisów Koncepcji będzie realizował jej

załoŜenia. Koncepcja nie jest szczegółowym planem, a raczej wyrazem wizji rozwoju

i analizą uwarunkowań i moŜliwości realizacyjnych.
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  1.2. Słownik pojęć

Koncepcja funkcjonowania kolei na Lubelszczyźnie w latach 2013-2028 –

niniejszy dokument wyraŜający Wolę Marszałka Województwa Lubelskiego co do działań

w obrębie systemu kolejowego Lubelszczyzny do roku 2028.

Lubelszczyzna – przyjemniejsza i krótsza nazwa Województwa Lubelskiego

Polityka to procesy wyznaczania celów do osiągnięcia wraz z podstawowymi

instrumentami ich osiągania. [Friedberg]

Polityka Transportowa to procesy wyznaczania celów transportowych  do osiągnięcia

wraz z podstawowymi instrumentami ich osiągania.

Strategia (Koncepcja) to program działań w ramach wytyczania i osiągania celów, w tym

reakcja na oddziaływania otoczenia. Kluczowa róŜnica pomiędzy Polityką a Strategią polega

na tym, Ŝe polityka zajmuje się tylko celami i kierunkowo sposobami ich osiągania, zaś

strategia koncentruje się na działaniach wdraŜających tę politykę. [Friedberg]

Dokumenty Strategiczne – zbiór istotnych zarówno dla kontekstu Lubelszczyzny, jak

i dla kontekstu transportowego obowiązujących dokumentów określających Strategie, Cele,

Plany itp. Lista Dokumentów Strategicznych uznanych za istotne znajduje się w bibliografii.

Cele Strategiczne – spójna treść celów zawartych w dokumentach strategicznych.

Metropolia – planowany ustawowy Obszar Metropolitalny, miasto wraz z jego strefą gmin

podmiejskich. W Dokumentach Strategicznych uznano Warszawę za metropolię o znaczeniu

europejskim, Kraków za metropolię o znaczeniu krajowym, natomiast Lublin uznano za

miasto o szansie przekształcenia się w metropolię. W Polityce za istotną uznano równieŜ

metropolię Lwowską. W niniejszym dokumencie pojęcie metropolii jest rozumiane szerzej

i obejmuje cały obszar oddziaływania miast za pomocą sieci metropolitalnej.

Rok 20XX – jest to symboliczne oznaczenie daty perspektywicznej realizacji wszystkich

zamierzeń sygnalizowanych w koncepcji.

Dynamizacja procesów rozwoju – jest to najprzyjemniejsze znalezione określenie tego,

co inni nazywają „nadrabianiem zapóźnień”, „gonieniem Europy”, „Europeizacją”, etc. Nie

będziemy tu wspominać o ewentualnych zaległościach cywilizacyjnych, stoimy na

stanowisku, Ŝe naleŜy dawać tą koncepcją nadzieję i wiarę we własne siły. Przyjemniej jest

ten proces nazywać dynamizacją, niŜ nadrabianiem zapóźnień.
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Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) - uŜywany równieŜ

w odniesieniu do Dokumentów Strategicznych PO RPW.

Unijna Polityka Transportowa – ogół treści zawartych w dokumentach unijnych

dotyczących systemów transportowych. Nadrzędnym dokumentem jest tu biała księga

z 2001 roku wraz ze swoimi aktualizacjami.

Dostępność - jest cechą obszaru, reprezentowanego przez określony punkt sieci

transportowej, określającą standard oraz miary przestrzennego oddalenia tego obszaru od

innych obszarów lub punktów. [Friedberg]

Miary dostępności - cechy fizyczne, jak czas i odległość pomiędzy badanymi obszarami,

reprezentowanymi przez określone punkty sieci transportowej; miary te mogą być mierzone

bezpośrednio lub w sposób waŜony wielkością potoków ruchu pomiędzy tymi punktami

sieci. [Friedberg]

System Transportowy – całość infrastruktury (dróg, torów, dworców, przystanków)

i taboru (autobusów, pociągów, samolotów, rowerów, samochodów) realizująca zadania

przemieszczania osób i towarów. System obejmuje równieŜ sam proces przemieszczenia

i odpowiada za jego jakość.

Sieć transportowa - zespół infrastruktury technicznej (składający się z podsystemów:

drogowego, kolejowego, lotniczego i wodnego śródlądowego oraz komunalnego

i regionalnego transportu publicznego) wraz z organizacją usług przewozowych, w tym

regulacją rynku i systemem usług publicznych.

Błędne koło pogarszania oferty przewozowej – obserwowany na wielu przykładach

i opisany w literaturze (pod wieloma nazwami) mechanizm opierający swoje działanie na

zasadzie:

1) na skutek konkurencji (np. ze strony dostępności samochodu) zmniejsza się potok

podróŜnych,

2) zmniejszają się wpływy przewoźników komunikacji zbiorowej,

3) szuka się oszczędności poprzez zmniejszanie liczby kursów,

4) zmniejsza się potok podróŜnych na skutek pogorszenia oferty,

5) powrót do punktu,

6) po kilku pętlach błędnego koła kursy na danej linii zostają zawieszone.

Ustawa – mówiąc tutaj o Ustawie mamy na myśli najistotniejszą dla Polityki w momencie

jej tworzenia Ustawę o Publicznym Transporcie Zbiorowym z 2010 roku.

Zgodnie z Ustawą definiuje się następujące pojęcia:
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operator publicznego transportu zbiorowego – samorządowy zakład budŜetowy oraz

przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu

osób, który zawarł z organizatorem publicznego transportu zbiorowego umowę

o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, na liniach określonych

w umowie;

organizator publicznego transportu zbiorowego – właściwa jednostka samorządu

terytorialnego albo minister właściwy do spraw transportu, zapewniający funkcjonowanie

publicznego transportu zbiorowego na danym obszarze; organizator publicznego transportu

zbiorowego jest „właściwym organem”, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE)

nr 1370/2007;

przewoźnik – przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej

w zakresie przewozu osób na podstawie potwierdzenia zgłoszenia przewozu,

a w transporcie kolejowym na podstawie decyzji o przyznaniu otwartego dostępu;

przewóz o charakterze uŜyteczności publicznej – powszechnie dostępna usługa w

zakresie publicznego transportu zbiorowego wykonywana przez operatora publicznego

transportu zbiorowego w celu bieŜącego i nieprzerwanego zaspokajania potrzeb

przewozowych społeczności na danym obszarze;

publiczny transport zbiorowy – powszechnie dostępny regularny przewóz osób

wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej linii komunikacyjnej, liniach

komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej;

sieć komunikacyjna – układ linii komunikacyjnych obejmujących obszar działania

organizatora publicznego transportu zbiorowego lub część tego obszaru;

wojewódzkie przewozy pasaŜerskie – przewóz osób w ramach publicznego transportu

zbiorowego wykonywany w granicach administracyjnych co najmniej dwóch powiatów

i niewykraczający poza granice jednego województwa, a w przypadku linii komunikacyjnych

w transporcie kolejowym takŜe przewóz do najbliŜszej stacji w województwie sąsiednim,

umoŜliwiający przesiadki w celu odbycia dalszej podróŜy lub techniczne odwrócenie biegu

pociągu, oraz przewóz powrotny; inne niŜ przewozy gminne, powiatowe

i międzywojewódzkie;

umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego –

umowa między organizatorem publicznego transportu zbiorowego a operatorem

publicznego transportu zbiorowego, która przyznaje temu operatorowi prawo i zobowiązuje
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go do wykonywania określonych usług związanych z wykonywaniem przewozu

o charakterze uŜyteczności publicznej;

obszar opracowania - Lubelszczyzna jest ograniczona granicą Województwa Lubelskiego,

ale podziału tego nie traktuje się tu wyjątkowo restrykcyjnie. Ten podział w kontekście

Koncepcji obowiązuje jako obszar działania, ale rynek transportowy rządzi się prawami nie

uznającymi granic. Koncepcja nie zmieni naturalnych tendencji do szukania

najdogodniejszych połączeń nie uwzględniających granic. Lubelszczyzna, która naturalnie

ciąŜy do Centrum to okolice Lublina, Zamość, Chełm. Puławy, Dęblin nie są jednoznacznie

skierowane. Natomiast Biała Podlaska naturalnie ciąŜy do Warszawy – znacznie większego

rynku. W interesie Lubelszczyzny jest powiększać swoje wpływy i zasięg działania.

W interesie jest oferować dostęp do lubelskiego rynku jak największej liczbie klientów.

Interes innych województw jest taki sam – to rodzi naturalną konkurencję. Konkurencją dla

Lublina jest Warszawa, Kraków, regiony COP połoŜone blisko granicy (Stalowa Wola).

NaleŜy dąŜyć do stworzenia Systemu Kolejowego, który będzie umacniał pozycje Lublina

jako naturalnego centrum regionu, zwiększał obszar ciąŜenia ludności do Lublina, przewaŜał

konkurencyjnie nad ofertą innych województw na granicach styku naturalnych wpływów,

ale:

System transportowy Lubelszczyzny nie powinien w przesadny, nieracjonalny sposób

ustanawiać Lublina „naturalnym” centrum regionu, gdy faktyczne ciąŜenia są inne,

np. pozostanie kwestią dyskusji, czy mieszkańcom Białej Podlaskiej naleŜy oferować

dogodne połączenie z Lublinem, czy z Warszawą. A jeśli z Warszawą, to czy finansować

powinien to marszałek mazowiecki, czy lubelski.

Granice naturalnego ciąŜenia powinny być wyznaczone tak, by realizować Cel Ogólny

z jednej strony tworząc wspólny, spójny rynek z Centrum w mocnej Metropolii, z drugiej nie

narzucając nieracjonalnych decyzji obszarom naturalnie skierowanym gdzie indziej.
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  1.3. Cel koncepcji

Celem nadrzędnym jest wspomaganie PO RPW. Koncepcja akcentuje treść Celów

zawartych w PO RPW i stara się swoją treścią wspomagać realizacje tych celów.

Z tego załoŜenia wynika parafraza Celów PO RPW w kontekście transportowym.

Ogólny Cel Rozwoju Systemu Transportowego Lubelszczyzny:

Celem jest wspomaganie dynamizacji procesów rozwoju społecznego i gospodarczego

regionu poprzez stworzenie regionalnego systemu transportowego.

Rozwinięcie znaczenia Celu Ogólnego:

Celem Ogólnym jest stworzenie systemu transportowego, który  będzie wspomagał Rozwój

Polski Wschodniej (konkretnie Lubelszczyzny).

Inicjowany w PO RPW proces rozwojowy moŜna podzielić na okres dynamizacji procesów

rozwoju i okres stabilnego, zrównowaŜonego wzrostu. Koncepcja dotyczy okresu

dynamizacji rozwoju, po którym ma nastąpić okres stabilnego rozwoju.

Celem jest umoŜliwienie mieszkańcom Lubelszczyzny dostępu do wspólnego rynku,

do edukacji, do doradztwa, do idei.

Środkiem do realizacji tego celu jest zwiększenie dostępności transportowej Lubelszczyzny,

poprzez zwiększenie jakości sieci komunikacyjnej i oferty przewozowej.

Kontekst Formułowania Celu

Koncepcja jest formułowana w momencie gdy Lubelszczyzna z jednego z biedniejszych

regionów Unii Europejskiej ma szansę przeistoczyć się w jeden z najszybciej rozwijających

się. Koncepcja ma wspierać pełne wykorzystanie tej szansy, które umoŜliwi dynamiczny

rozwój do 2020 roku i stabilne zrównowaŜenie rozwoju po roku 2020.

Jedyną realną moŜliwością realizacji Celu Ogólnego jest wykorzystanie szansy, jaką dają

fundusze strukturalne Unii Europejskiej, w szczególności PO RPW, wobec czego jedynym

rozsądnym kontekstem formułowania Koncepcji jest sformułowanie jej w zgodzie z Celami

Strategicznymi PO RPW.
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Koncepcja moŜe więc być w pewnym uproszczeniu czytana jako uszczegółowienie

Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na obszarze Lubelszczyzny w dziedzinie

Transportu Kolejowego.

Cel Ogólny jest przeniesieniem celu zawartego PO RPW, czyli Rozwój Polski Wschodniej.

Ogólna Diagnoza Lubelszczyzny zawarta jest w PO RPW i niniejsza koncepcja uznaje ją za

trafną. Warto w tym miejscu przytoczyć Cele Ogólne Strategii Transportowej dla Irlandii

Północnej, która swój system w 2000 roku uwaŜała za równie niedoinwestowany, co

Lubelszczyzna dzisiaj:

„…posiadać nowoczesny, zrównowaŜony, bezpieczny system transportowy, który sprzyja

społeczeństwu, ekonomii i środowisku i który aktywnie wspomaga integracji społecznej

[idiomatyczne: social inclusion] i podnoszenia jakości Ŝycia kaŜdego mieszkańca”, wraz z

uzasadnieniem ekonomicznym:

„zapewnienie dobrej infrastruktury i podstawowej publicznej oferty w zakresie transportu

zbiorowego, sieci drogowej, zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków jest konieczne dla

społecznego i ekonomicznego dobrobytu regionu”.

Szczegółowe Cele Koncepcji

Cele Szczegółowe wynikają w problemów przedstawionych w Diagnozie.

Realizacja kaŜdego Celu Szczegółowego prowadzi do co najmniej częściowej realizacji Celu

Ogólnego.

Cel Ogólny w zaleŜności od kontekstu moŜe być parafrazowany następująco:

Cele Społeczne:

Wzmacnianie kapitału ludzkiego, który stanowi główną siłę napędową procesów

rozwojowych poprzez zwiększanie dostępu do czynników wzrostu kapitału ludzkiego

(edukacji, doradztwa, rynku pracy i usług, konsultingu).

Stworzenie spójnej społeczności, w której wyrównywane będą szanse dostępu do edukacji,

rynku, kultury i polityki poprzez polepszanie jakości oferty transportowej.

Zwiększenie dostępności do edukacji, w szczególności dostęp do przedszkoli, do nauki

języków obcych, do nauczania ogólnokształcącego na wysokim poziomie, do szkół wyŜszych

poprzez umoŜliwianie uczniom dojazdu do usług edukacyjnych o wysokiej jakości.

Poszerzenie Dostępu do Rynku Pracy poprzez umoŜliwienie dojazdu do pracy w

innowacyjnych, rozwojowych branŜach większej liczbie mieszkańców.
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Zwiększenie skuteczności działania narzędzi Aktywnej Polityki Rynku Pracy (APRP) poprzez

oferowanie ich tym, dla których były niedostępne.

Odwracanie  trendu „wykluczenia społecznego” poprzez polepszanie oferty przewozowej na

terenach „wykluczanych”.

Wzrost aktywności zawodowej, szczególnie w branŜach innowacyjnych i rozwojowych

poprzez ułatwienie ich rozwoju.

Cele Ekonomiczne:

Stworzenie dostępu do rynku usług, pracy, wymiany wiedzy połączonego z rynkiem

ogólnoświatowym.

Wzmocnienie rynku regionalnego, poprzez wzmacnianie jego powiązań z rynkami

krajowymi i zagranicznymi.

Wzmocnienie rynku regionalnego, poprzez ułatwianie kontaktów wewnątrz  Lubelszczyzny.

Powiększenie rynku na towary i usługi, poprzez zmniejszanie kosztów komunikacji.

Polepszenie jakości towarów, poprzez zwiększenie dostępu do innowacji.

Zwiększenie konkurencyjności poprzez szerszy dostęp do rynku.

Polepszenie oferty dla inwestorów poprzez oferowanie lepszego zaplecza kadrowego,

większą dostępność do rynku zbytu i usług, oraz niŜsze koszty transportu.

Cele Rozwojowe:

Przyśpieszenie procesu tworzenia gospodarki opartej na wiedzy przez udroŜnienie kanałów

przepływu idei.

Przyśpieszenie procesów modernizacji gospodarki, poprzez zwiększenie dostępu do

technologii.

Większa liczba wykształconych, będących motorem rozwoju, poprzez lepszy dostęp do

edukacji wyŜszej i ponadgimnazjalnej.

Współpraca biznesu z nauką poprzez lepsze połączenie Lubelszczyzny z europejskimi

ośrodkami naukowymi (Kraków, Wrocław, Monachium, Zurich, Barcelona itp.)
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  1.4. Dokumenty strategiczne

Rozdział ten zbiera zapisy dokumentów strategicznych istotne dla niniejszej Koncepcji. Za

nadrzędne uznano dokumenty PO RPW, jednak wymaga to dodatkowych zastrzeŜeń:

Zgodność Treści Koncepcji Z Celami Strategicznymi

Dla zapewnienia skuteczności niniejszej Koncepcji, jej treść jest co najmniej niesprzeczna

z Celami Strategicznymi Wspólnoty, Kraju, Regionu zapisanymi w Planach i Strategiach.

Koncepcja stara się być logiczną konsekwencją Celów Strategicznych.

Zbiór dokumentów strategicznych wraz z Koncepcją tworzy spójną całość, z której wynika

spójna strategia.

Spośród wszystkich istotnych dla Lubelszczyzny dokumentów strategicznych za

najistotniejszy uznano Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW).

Strategie PO RPW uznano za niesprzeczną z pozostałymi dokumentami, oraz trafną dla

kaŜdego z pięciu objętych Programem Województw, w tym Lubelszczyzny.

Oparcie Polityki o PO RPW zagwarantuje zgodność działań z kryteriami przyznawania

środków unijnych.

Uwarunkowania Zewnętrzne

Koncepcja ograniczona jest zasadą niesprzeczności z treścią dokumentów strategicznych,

a kreowana chęcią osiągnięcia spójności strategicznej dla realizacji Celu Ogólnego.

Uwarunkowania opisano hierarchicznie, od ogólnej ideologii tworzenia nowoczesnych

systemów transportowych w Unii Europejskiej i jej znaczeniu dla Lubelszczyzny - przez

unijny program rozwoju Polski Wschodniej, który nie tylko z racji ogromnych funduszy,

jakimi dysponuje, zasługuje na szczególną uwagę - przez Uwarunkowana Krajowe opisane

w strategiach rozwoju kraju, rozwoju sieci transportowych, dróg, kolei, zagospodarowania

przestrzennego - aŜ po regionalne dokumenty pisane z kontekstu Marszałka zawierające

najdokładniejsze analizy.

Kontekst Wspólnoty

„Nowoczesny System Transportowy musi być zrównowaŜony z ekonomicznego,

społecznego i ekologicznego punktu widzenia”.
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Unia Europejska uznaje transport (z energetyką) za najwaŜniejszy obszar gospodarki

i jednocześnie za priorytetowy obszar działania.

Ogólnie moŜna powiedzieć, Ŝe Unia robi wszystko, by swoboda przemieszczania się nie

wiązała się z uciąŜliwością dla środowiska (ekologii i społeczeństwa).

Unia chce z jednej strony łączyć się wewnętrznie budując sieć TEN-T, a z drugiej ograniczać

negatywny wpływ komunikacji na otoczenie poprzez m.in. zarządzanie mobilnością,

w skrajnych przypadkach ograniczanie jej.

Unii zaleŜy na transporcie bezpiecznym, ekologicznym, zrównowaŜonym.

Koncepcja jest zgodna z załoŜeniami europejskiej idei polityki transportowej wyraŜonej

w białych, niebieskich i zielonych księgach (odnośnik).  Koncepcja uznaje te cele za istotne,

ale nie najistotniejsze. Europejskie polityki transportowe pisane są z perspektywy

rozwiniętych, wysoko-uprzemysłowionych, zamoŜnych regionów Europy. Ich cele są

dopasowane głównie do realiów takich regionów, odmiennych od realiów Lubelszczyzny.

Na Lubelszczyźnie podstawowym problemem nie jest zatłoczenie sieci komunikacyjnej,

nadmierna mobilność, czy negatywny wpływ na środowisko, choć o tych problemach

w Koncepcji  nie zapomniano.

Podstawowe Problemy Lubelszczyzny opisane są w PO RPW i to z nich wynika Cel Ogólny

Koncepcji. Efekt realizacji koncepcji będzie zgodny z wymaganiami stawianymi w Unijnej

Polityce Transportowej, pomimo tego, Ŝe jej Cel Ogólny nie wynika z dokumentów unijnych.

Kontekst Unijny analizowany był zarówno na szczeblu dokumentów ogólnych (takich jak

Biała Księga), jak i „dobrych praktyk”, czyli dokumentów regionalnych polityk

transportowych uwzględniających zapisy Białej Księgi.

Jako dobrą praktykę wybrano tutaj Regionalną Strategię Transportową Irlandii Północnej na

lata 2002-2012, w której diagnoza postawiona została podobnie do Lubelskiej: lata

niedofinansowania, niska urbanizacja, mała dostępność terenu, niskie zagęszczenie

ludności.

Kontekst Polski Wschodniej

Niniejsza Koncepcja uznaje dokumenty strategiczne Programu Operacyjnego Rozwój Polski

Wschodniej (PO RPW) za swoją podstawę merytoryczną. Przedstawiona w tych

dokumentach szczegółowa analiza 5 województw objętych programem jest odpowiednią

podstawą dla Polityki Transportowej Województwa.
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Zakładamy, Ŝe treść dokumentów strategicznych PO RPW jest co najmniej niesprzeczna

z pozostałymi dokumentami.

Zakładamy, Ŝe diagnoza postawiona  w ramach PO RPW dla 5 województw jest w duŜym

uogólnieniu poprawną diagnozą dla Lubelszczyzny.

PO RPW ma nad innymi dokumentami strategicznymi przewagę uŜyteczności - zgodność

z jego treścią jest kryterium przydzielania środków unijnych.

PoniŜej przedstawiono skrót treści zawartych w PO RPW istotnych dla Polityki.

Diagnoza PO RPW

PoniŜsze akapity to cytaty z podstawowego dokumentu strategicznego PO RPW, głownie

z pozycji autorstwa p. Michała Boni, w której słusznie uznano relacje rynku pracy i kapitału

ludzkiego za kluczową dla Rozwoju Polski Wschodniej:

Kluczowym problemem dla województw Polski Wschodniej jest niski poziom urbanizacji

i słabość struktur miejskich oraz rolniczy charakter.

Nie ma dostępnego w świecie doświadczenia względnie szybkich zmian funkcji i roli

obszarów wiejskich w gospodarkach postindustrialnych.

Podjęcie wyzwania cywilizacyjnej zmiany Polski Wschodniej musi oscylować wokół kwestii:

jak zmienić funkcje tego obszaru i jego rolniczy charakter, nie naruszając z jednej strony

tkanki przyrodniczej (co oczywiste), a z drugiej nie licząc na systemową migrację ze wsi do

miast, tylko tworząc ramy dla harmonijnego unowocześniania wsi i wzrostu miast – budując

komplementarny wiejsko-miejski model rozwoju.

Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego będzie miał fundamentalne znaczenie dla

powodzenia procesów zmian.

Problemem jest nie tylko sam brak aktywności zasobów ludzkich, co brak moŜliwości tej

aktywności.

Polityka rozwoju zasobów ludzkich i zatrudnienia staje się jednym z kluczowych czynników

mogących wspierać proces odrabiania przez regiony Polski Wschodniej zapóźnień

cywilizacyjnych.

W kontekście rezultatów transformacji najtrudniej jest rozwiązać problem dostępności wielu

współczesnych osiągnięć technicznych, waŜnych dla rynku pracy oraz dostępności edukacji

dla środowisk wiejskich, to właśnie tę kwestię naleŜy potraktować jako priorytetową.

System stypendialny wymaga rozwinięcia, a takŜe przemiany w kierunku – nie tylko

wsparcia socjalnego, ale i stymulatora rozwoju i uzyskiwania dobrych wyników, wiązania z
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biznesem, bo od jakości absolwentów zaleŜeć będzie przyszłość Polski Wschodniej. I od

tego, czy zostaną w tych województwach.

Trzeba pamiętać, iŜ stworzenie na terenach Polski Wschodniej modelu komplementarnego

rozwoju miejsko-wiejskiego jest jedynym sposobem na poprawę wskaźników

cywilizacyjnych. To jest jednak temat, który wymaga osobnych opracowań i – niestety

chyba nie stał się przedmiotem działań (a przynajmniej nie na duŜą skalę) w ramach

środków z róŜnych źródeł w okresie programowania 2007–2013.

Ujęcie Systemowe

Istotne jest takŜe i to, by pewne działania i procesy prowadzić równolegle - samo

zbudowanie dróg niewiele przyniesie, bez zmian w edukacji, utrzymaniu wysokiej skali

gotowości do inwestowania w studia wyŜsze i zatrzymywaniu na miejscu absolwentów,

promocji przedsiębiorczości, dostępie do mikro-kredytów, czy infrastruktury cyfrowej, która

coraz bardziej staje się współczesnym wyposaŜeniem kaŜdego miejsca pracy. Nie jest teŜ

moŜliwe, wejście na drogę poprawy sytuacji bez koncepcji zmian w rolnictwie

i funkcjonowania ekonomiczno-społecznego obszarów wiejskich, czego w Ŝadnym z

prezentowanych na lata 2007–2013 programów, mających mieć finansowanie z UE, w ogóle

nie widać. I oczywiście, wszystkie te synergicznie prowadzone i komplementarnie

traktowane działania muszą mieć przywództwo.

Słabość Miast

Słabością, takŜe z punktu widzenia rynku pracy oraz warunków dla rozwoju kapitału

ludzkiego i społecznego, jest w Polsce Wschodniej sieć miejska: jej wielkość, gęstość

i potencjał ekonomiczno- infrastrukturalny. Bez miejskich liderów rozwoju nie ma

moŜliwości poprawy sytuacji w zatrudnieniu oraz utrwalenia dobrych tendencji w rozwoju

kapitału ludzkiego.

Relacja Wieś-Miasto

Istnieje wyraźny problem róŜnic między wsią a miastem i szczególnie przyszłego,

negatywnego rzutowania zmian w rolnictwie na rynek pracy. Obszarom wiejskim grozi

marginalizacja, nawet wówczas, jeśli będzie się unowocześniało samo rolnictwo. Skala

oddziaływania i aktywizacji w kierunku obszarów wiejskich jest zbyt mała.
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Zarazem jednak, trzeba pamiętać o potrzebie komplementarności miejsko-wiejskiego

rozwoju na tych terenach, bo tego wymagają cechy specyficzne Polski Wschodniej.

Dyfuzja Miasto-Wieś

Słaba jest dyfuzja miasta i wsi (brak komplementarnego rozwoju – co rzutuje na rynek

pracy); są miasta - a dookoła nich powiaty - z 80% bezrobociem wiejskim, bez przenikania

się struktur gospodarczych i rynku pracy.

Problem Migracji

„Największym zagroŜeniem, ujawnionej takŜe w regionach Polski Wschodniej, wysokiej fali

migracyjnej są trzy moŜliwe konsekwencje:

Kontynuacja wzorców, stosowanej juŜ przy wyjazdach z lat 90., strategii cyrkulacyjnej,

której istotą jest „praca tam”, a „wydawanie tu”, co prowadzić moŜe do wzrostu

dezaktywizacji zawodowej na polskim rynku pracy.

Wzrost mobilności krajowej, czyli w efekcie powrotów migracyjnych, chęć przemieszczenia

się zasobów pracy w regiony kraju o większych szansach rozwojowych, co osłabi jakość

kapitału ludzkiego na terenach Polski Wschodniej.

Postępująca deprecjacja kapitału ludzkiego, polegająca na zjawisku podejmowania przez

absolwentów szkół wyŜszych np. z regionów Polski Wschodniej (nie we wszystkich szkołach

absolwenci reprezentują wysoki poziom i mogą znaleźć pracę na konkurencyjnym rynku)

pracy za granicą, poniŜej poziomu ich kwalifikacji”.

Struktura Rynku Pracy

„Lubelskie jest przed zasadniczymi zmianami strukturalnymi dotyczącymi rolnictwa (niska

wydajność w relacji do UE oraz ukryte bezrobocie) i pracy dla mieszkańców wsi.”

„Pozornie świetna jest sytuacja w lubelskim, gdzie jest stosunkowo niskie bezrobocie,

wysoki wskaźnik zatrudnienia i współczynnik aktywności zawodowej, ale wszystko dzięki

pracującym w rolnictwie (prawie 40% zatrudnionych pracuje w tym sektorze). W tym

sensie – jest to równowaga nie do utrzymania w dłuŜszej perspektywie, przy wzroście

wydajności w rolnictwie, kiedy odkryje się ukryte bezrobocie.”

„Paradoks sytuacji związanej z rolnictwem polega na tym, Ŝe 38,4% ogółu pracujących w

lubelskim wytwarza 5,3% regionalnego PKB, stąd pytanie o moŜliwości zatrudnienia w
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sektorach innych niŜ rolniczy, na terenach obszarów wiejskich – jest dla Polski Wschodniej

kluczowe.”

Plan Działania PO RPW

Edukacja

„Po pierwsze, niezbędne są inwestycje w dalszą poprawę jakości kapitału ludzkiego, co

oznacza działania na rzecz:

• zwiększenia udziału dzieci w wieku 3–5 lat w edukacji przedszkolnej, szczególnie na wsi,

poprawy jakości nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjach, zwiększenia roli

wczesnego nauczania języka obcego, dalszej poprawy dostępności komputera

i internetu, wraz z nauką umiejętności w tym zakresie,

• stworzenia powszechnego systemu doradztwa zawodowego i stymulowania wyboru

ścieŜki edukacyjnej juŜ w ostatniej klasie gimnazjum,

• dodatkowo – warto rozwaŜyć, czy szkoły w małych ośrodkach mogłyby stać się centrami

rozwoju kompetencji cywilizacyjnych dla młodzieŜy, ale i średniego pokolenia (nauczanie

dorosłych),

• wzrostu jakości nauczania w liceach oraz szkołach typu zawodowego, wraz z praktyczną

nauką zawodów, doradztwem zawodowym, poprawą wskaźników z badań PISA,

• stworzenia warunków dla rozwoju szkół policealnych, oferujących konkretne

umiejętności zawodowe absolwentom liceów, którzy nie wybiorą ścieŜki edukacji na

poziomie wyŜszym – w celu uniknięcia bezrobocia młodych na starcie i wysokich

kosztów transferu: edukacja - praca,

• stworzenia mechanizmu profilowania wyboru kierunku studiów tak, by poprawić

wskaźniki wyboru studiów technicznych,

• utrzymania tendencji do skolaryzacji na poziomie wyŜszym tak wysokiej, jak obecnie, a

nawet w większej skali, m.in. poprzez rozwój modelu stypendialnego, ale nie tylko o

charakterze socjalnym, lecz motywacyjnym tak, by zachęcać młodych ludzi z

wykształceniem wyŜszym do pozostawania w regionie,

• wzmocnienia szkół wyŜszych i ośrodków badawczych poprzez warunki dla naboru kadry,

promocję doktoratów, łączenia biznesu z działalnością badawczą,

• zachęty dla czasowego pobytu profesorów o wysokiej renomie na uczelniach w Polsce

Wschodniej,



Koncepcja funkcjonowania kolei w województwie lubelskim na lata 2013 - 2028.

Instytut Rozwoju i Promocji Kolei  © Lublin - Warszawa - Poznań,  2011                                      Strona  19

• wsparcia dla rozwoju sieci poradnictwa oraz warunków dla kształcenia ustawicznego, z

wykorzystaniem środków z EFS, co wiąŜe się z czterema rodzajami zadań: warunkami

rozwoju rynku usług szkoleniowych i tematyki szkoleń podporządkowanej potrzebom

rozwojowym regionu, poprawą jakości funkcjonowania Centrów Kształcenia

Ustawicznego i systemu finansowania edukacji dorosłych w szkolnym modelu ich

uczenia, przyszłą i docelową rozbudową,

• nowych technik nauczania (e-learning i t-learning),

• zwiększeniem roli pracodawców w doborze szkoleń z EFS – ze szczególnym

uwzględnieniem poprawy kompetencji pracowników w średnim wieku oraz między 45 a

50 rokiem Ŝycia, by utrzymać ich w zatrudnieniu,

• znalezienia formuły wzmocnienia kwalifikacji i kompetencji mieszkańców wsi: ośrodki

rozwoju edukacji, uruchomienie społecznych inicjatyw oświatowych – to jedna z

kluczowych spraw, dla której nie ma prostych przypisań do środków z UE.”

Rynek Pracy

„Po drugie, konieczne jest tworzenie warunków dla rozwoju nowych form pracy i

zatrudnienia, co wymaga działań w obszarach:

• poprawy warunków dla rozwoju przedsiębiorczości z jednej strony - przez krzewienie

„ducha przedsiębiorczości”, drugiej zaś, dostęp do kredytów i mikro-kredytów dla

małych firm i przedsiębiorców (dostępność lokalnych usług bankowych) oraz rozwój

otoczenia biznesu (doradztwo),

• stworzenie warunków dla utrzymania obecnych w regionach Polski Wschodniej

inwestycji zagranicznych, ale i zachęt do inwestowania (tańsza siła robocza – juŜ jest,

ale pokazanie wzrostu kompetencji mogłoby być dodatkowym argumentem, to wymaga

aktywności władz publicznych, w tym prezydentów miast) dla nowych podmiotów: w

przetwórstwie rolno-spoŜywczym, czy turystyce, czy z wykorzystaniem wartości dodanej,

jaką wnosi Dolina Lotnicza, czy jeszcze lepszym wykorzystaniem specjalnych stref

ekonomicznych, czy wsparciem dla rozwoju centrów usług logistycznych i handlowych,

• upowszechnienia efektywnego dla biznesu, zatrudniania rotacyjnego w określonym

sezonie w roku, tak by stało się to świadomym narzędziem polityki zatrudnienia (do

czego potrzebne jest współdziałanie PSZ oraz APT i rozwój tych ostatnich),
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• wykorzystania agencji pracy czasowej do wzrostu zatrudnienia w rolnictwie

i budownictwie w formule sezonowo-czasowej, ale z czasem  zatrudniania na stałe

określonych grup pracowników (w ramach programów stabilizowania zatrudnienia),

• promocji wykorzystania elastycznych form organizacji pracy oraz czasu pracy, by

zwiększać nowoczesność organizacyjną w firmach i elastyczne zarządzanie zasobami

ludzkimi – dając pracę niedzielną, weekendową, part-time job itp., co jest waŜne

szczególnie dla róŜnego rodzaju usług. Chodzi o to, by wraz z moŜliwym wzrostem roli

i zatrudnienia w usługach rynkowych (teŜ stymulowanych środkami z UE) – nie zderzyć

się z brakiem rąk do pracy, bo nawyk pracy stałej i stabilnej jest tak duŜy, iŜ staje się w

Polsce barierą właśnie dla osób o niŜszych kwalifikacjach do podejmowania innej pracy,

• stworzenia moŜliwości (promocja, zachęta?) dla pracy rotacyjnej w róŜnych podmiotach

gospodarczych (budownictwo, przemysł, usługi) tak, by mieszkańcy wsi byli bardziej w

nią angaŜowani, co nie oznacza prostego powrotu do modelu chłoporobotnika, ale

rzeczywiście byłby jego przetworzeniem,

• stymulacji zmiany modelu funkcjonowania usług nierynkowych w Polsce, gdyŜ de facto

będą one w najbliŜszych latach generatorem nowych miejsc pracy, głównie dla kobiet.

Oznacza to wprowadzenie usług nierynkowych (o charakterze uŜyteczności publicznej)

w sferę mechanizmów rynkowych i zewnętrznego kontraktowania: szczególnie istotne

dla systemu ochrony zdrowia oraz usług socjalnych (choć nie tylko związanych

z pomocą społeczną jako wyrazem interwencji państwa),

• promocji zatrudniania w formie telepracy.”

Polityka Społeczna

„Po trzecie, waŜne jest by zmianie uległa, realizowana w obszarach Polski Wschodniej

polityka społeczna (jak na razie nie ma ona swojej specyfiki, jest skrajnie „socjalna”,

a prawie w ogóle nie pełni funkcji integracyjnych i aktywizujących, jest teŜ w pełni

pochodną polityki krajowej), a waŜnym jej elementem stała się kompleksowa polityka

zatrudnienia i integracji społecznej, co oznacza:

• maksymalne wykorzystywanie istniejących moŜliwości, by stopniowo odchodzić od

polityki uzaleŜniania świadczeniami,

• zwiększenie efektywności zatrudnieniowej działań w ramach APRP poprzez lepsze

dopasowywanie narzędzi do adresatów (by o wiele mniej osób „wypadało” z

uczestnictwa w programach), większe wykorzystywanie zewnętrznego kontraktowania
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usług zatrudnieniowych (w tym – kompleksowych u podmiotów poza publicznych:

komercyjnych i NGO), co niestety zapisy PO KL ograniczają (!),

• poprawę skali udziału w PSZ profesjonalistów: doradców zawodowych i pośredników

pracy,

• stworzenie w rezultacie komplementarnego, publiczno-społeczno (III Sektor),

prywatnego modelu usług zatrudnieniowych – jest to wymóg efektywnościowy, i warto

spróbować, by np. na terenach Polski Wschodniej model taki mógł być pilotaŜowo

wdroŜony,

• skupienie uwagi na grupie osób o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotnych, czy

ludziach stale rotowanych między krótkotrwałą pracą a bezrobociem – tak, by nie

dopuścić do marginalizacji i wykluczenia tej grupy (to wobec niej powinny być

stosowane narzędzia aktywnej polityki społecznej i tzw. pomoc społeczna

uwarunkowana),

• zmianę (i to na poziomie kraju) algorytmu przyznawania środków z Funduszu Pracy, by

nie premiować powiatów z ciągłym, duŜym bezrobociem, co doprowadza do utrwalenia

się stałej nierówności i publicznej akceptacji „szarej strefy” (powiaty przygraniczne z

warmińsko-mazurskiego),

• wypracowanie specjalnego modułu aktywizacji osób bezrobotnych na wsi, połączonego

z działaniami na rzecz budzenia mobilności, poprawy kwalifikacji oraz uzyskiwania

czasowego, próbnego zatrudnienia.”

Migracje

„Jednym z kluczowych elementów jest zatrzymanie fali migracyjnej młodych ludzi (i nie

tylko młodych), szczególnie z lepszymi kwalifikacjami, co wiąŜe się z podjęciem takich

działań, jak:

• rozpoznanie zjawiska mobilności, migracji krajowej i zagranicznej, Ŝeby działać w

oparciu o rzetelne dane i analizę realnych zjawisk i procesów,

• nie stwarzanie propagandowej presji na pozostawanie w regionach Polski Wschodniej

(bo brzmi to fałszywie wobec realnych strategii dostosowywania się rodzin i osób do

problemów i potrzeb ekonomicznych, które mogą być rozwiązywane i zaspakajane –

poprzez zatrudnienie na zewnętrznych rynkach pracy),

• stwarzanie warunków i zachęt do powracania do kraju i regionu (stypendia motywacyjne

dla studentów, publiczne budowanie wizji perspektywy rozwoju regionów – to waŜny
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czynnik psychologiczno-kulturowy, stały kontakt z osobami, które wyjechały do pracy –

internetowo/mailowy samorządu, czy organizacji lokalnych w celu wzmacniania poczucia

toŜsamości ze środowiskiem lokalnym warunki dla lokowania oszczędności

i inwestowania w środowisku lokalnym, wsparcie w otwarciu własnego biznesu,

ułatwienia kredytowo-lokalizacyjne w budowie domu czy mieszkania itp.), co powinno

stać się programem Polski Wschodniej, miast i miasteczek tego regionu,

• wzmocnienie infrastruktury miejskiej (bo tu raczej będą chcieli wracać młodzi,

wykształceni ludzie), takŜe w obszarach związanych z rozrywką i spędzaniem czasu

wolnego,

• wykorzystywanie w niektórych województwach Polski Wschodniej zjawiska migracji

z miast na wieś (ziemia, dom – w celach wypoczynku, czy innej organizacji Ŝycia), by

tworzyć warunki dla kulturowej, ale i ekonomicznej dyfuzji.”

Kapitał Społeczny

„Po piąte, niezbędne jest długoterminowe nastawienie na zmianę i poprawę kapitału

społecznego w Polsce Wschodniej, co powinno prowadzić do:

• większego otwarcia się władz lokalnych na współpracę i promocję rozwoju instytucji

społeczeństwa obywatelskiego, wraz z inicjatywą stworzenia (inicjatywa władz

regionalnych całej Polski Wschodniej) indeksu wzrostu społeczeństwa obywatelskiego

(wolontariat, udział w stowarzyszeniach etc., zasobność organizacji i ich gęstość oraz

dostępność, takŜe udział w decyzji płacenia 1% na organizacje poŜytku publicznego),

• ustanowienia sieci kooperacji i partnerstwa na poziomie Polski Wschodniej, po to, by

lepiej koordynować działania, ale i generować strategie – lepiej jest chyba, jeśli

organizmy wojewódzkie będą kooperowały (wtedy moŜna myśleć o synergii), niŜ tylko

rywalizowały – czy to będzie Konwent Marszałków Polski Wschodniej, czy inny rodzaj

forum (ale o realnym, nie „dekoracyjnym” charakterze), nie jest obecnie istotne,

• wykorzystywania grup liderskich w tworzeniu perspektyw rozwojowych Polski

Wschodniej tak, by rósł poziom partycypacji i odpowiedzialności za przyszłość tych

regionów, co jest waŜnym czynnikiem kultury politycznej, ale i dobrym wzorem

partnerstwa takŜe dla struktur lokalnych,

• działań zmieniających poczucie wykorzenienia, marginalizacji i swoistej

autoperyferyjności – w czym winny wziąć udział media i środowiska opiniotwórcze, jak
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w kaŜdym tego typu przedsięwzięciu zmiany cywilizacyjnej na świecie (do wykorzystania

telewizja publiczna, ale i lokalne gazety, stacje radiowe i telewizyjne, a takŜe Internet),

• mocniejszej promocji dziedzictwa kulturowego regionów Polski Wschodniej, bo jest to

waŜny czynnik tworzenia toŜsamości, ale w taki sposób, by pokazywać nastawienie na

przyszłość i wykorzystywanie przeszłości ukierunkować na wydobywanie pozytywnych

tradycji i dorobku wielokulturowości, owego „tygla wielości”, z jakim na części terenów

Polski Wschodniej mamy do czynienia.”

Kontekst Transportowy PO RPW

Uświadomiona jest szczególna sytuacja Polski Wschodniej jako regionu zapóźnionego pod

względem wyposaŜenia w infrastrukturę transportową, a co za tym idzie niskiej jakości

ofertę przewozową. Skutkuje to niezadowalającą dostępnością transportową tego obszaru.

UwaŜa się, Ŝe jest to powodem podwyŜszenia kosztów funkcjonowania sektora

produkcyjnego, uniemoŜliwia pozyskiwanie inwestorów, w wyniku oznacza brak moŜliwości

zastosowania nowoczesnego modelu produkcji (just in time) oraz powoduje dyskryminację

obywateli tam zamieszkałych.

„[Przeprowadzona analiza pokazuje] duŜą zgodność największych potoków ruchu w regionie

Polski Wschodniej z kierunkami planowanych najwaŜniejszych dróg w układzie autostrad

i dróg ruchu szybkiego."

Jako szczególnie istotne naleŜy wskazać następujące załoŜenia dla rozwoju sieci drogowej

w Polsce Wschodniej:

• Dla dostępności regionu z innych części kraju kluczowe znaczenie ma połączenie z siecią

autostradową, co realizowane jest poprzez sieć dróg krajowych. Sieć ta jest

wystarczająco gęsta, wymaga modernizacji i dostosowania do standardu nośności

nawierzchni (11,5 t/oś) i natęŜeń ruchu wraz z obejściami miejscowości w zasadzie

wszystkich terenów zabudowanych).

• Jako ciągi problematyczne w tym zakresie naleŜy wskazać DK nr 8 (Suwałki – Białystok

– Warszawa), DK nr 16 (Augustów – Olsztyn – Grudziądz), DK 17 (Lublin – Warszawa),

DK nr 4 (Przemyśl – Rzeszów – Kraków). KaŜda z tych dróg jest przewidywana do

przebudowy (lub budowy od nowa) jako autostrada lub droga ekspresowa.

• Z punktu widzenia wewnętrznej spójności układu drogowego Polski Wschodniej z więźb

ruchu nie wynika, iŜ istnieją jakieś ciągi o szczególnym znaczenia dla całości badanego
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regionu. Relatywnie najwaŜniejsze są w tym aspekcie dwa ciągi, połoŜone w róŜnych

częściach regionu: DK nr 16 i DK Nr 19 (Białystok – Lublin – Rzeszów).

• DK nr 19, planowana jako ekspresowa S19 spełnia wymogi prowadzenia ruchu na

większe odległości, jednak zarówno w stanie istniejącym jak i w prognozach natęŜenia

ruchu nie są na tyle wysokie, aby kwalifikowała się do pilnej budowy docelowego

przekroju i wykonania całości w obrębie Polski; raczej powinna następować przebudowa

„wraŜliwych” odcinków, w szczególności na południowej i północnej części drogi.

• Połączenia międzynarodowe, czyli na kierunku wschodnim i północnym nie stanowią

z powodów ruchowych istotnego uwarunkowania (mapy więźb w uproszczeniu pokazują

sumaryczne potoki ruchu w powiązaniach z sąsiednimi krajami; wyraźnie wynika z tego,

iŜ są to wartości poniŜej kwalifikacji dla dróg dwujezdniowych).

Wyjaśnienia podniesionych we wstępie kwestii strategicznych dla systemu

transportowego Polski Wschodniej moŜna streścić następująco:

Skuteczne zniwelowanie dystansu w dostępności obszarów Polski Wschodniej w relacji do

innych regionów Polski i Unii Europejskiej oprzeć naleŜy na sieci dróg, linii kolejowych

i lotnisk sieci TENT, stopniowo wzbogacanej przez ciąg północ – południe (droga S19, drogi

wojewódzkie). Największa jakościowa zmiana powinna dotyczyć lotnisk cywilnych (obecnie

funkcjonuje jedno lotnisko regionalne w Rzeszowie, plus obsługa lotniska w Warszawie

i Gdańsku) – wszystkie 5 stolic regionów powinno dysponować lotniskami co najmniej

lokalnymi, stopniowo rozwijającymi się do rangi regionalnych.

Hierarchia działań w Polsce Wschodniej powinna być podporządkowana łączeniu funkcji

wewnętrznych z zewnętrznymi, przy czym dla ciągów międzynarodowych (S8, S17, A2, A4 i

w przyszłości S19) moŜna załoŜyć równorzędność tych funkcji, dla innych nadrzędność

funkcji wewnętrznych. Rozstrzygający powinien być w tym zakresie czynnik popytu na

transport.

Korytarze transportowe o największym znaczeniu dla ograniczenia i stopniowej likwidacji

bariery dostępności to te, które gwarantują powiązania z resztą kraju; powiązania pomiędzy

stolicami województw Polski Wschodniej oraz powiązania z krajami sąsiednimi powinny być

traktowane jako komplementarne.

Sprawne powiązania pięciu województw ze stolicą kraju, a właściwie Metropolią Stołeczną,

mają kluczowe znaczenie dla rozwoju Polski Wschodniej, poniewaŜ w relacjach do/z Stolicy

następuje największa wymiana ludzi, usług i towarów.
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Strategia rozwijania infrastruktury transportowej powinna być nakierowana na zapewnienie

realizacji postulatów, przedstawionych w powyŜszych punktach. Analizy ruchowe wskazują

na pierwszeństwo powiązania Warszawy z Białymstokiem, Olsztynem, Lublinem; powiązanie

z Rzeszowem i Kielcami są w realizacji. Z powiązań międzynarodowych pierwszeństwo ze

względu na politykę całej Unii Europejskiej ma kierunek do Krajów Bałtyckich (Via Baltica,

Rail Baltica). W drugiej kolejności powinno być rozwijane powiązanie na kierunku Ukrainy.

Cele i zadania programów operacyjnych dotyczących transportu dla Polski

Wschodniej

• Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej,

Oś priorytetowa III:

Infrastruktura transportowa.

Główny cel osi priorytetowej:

Poprawa dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych województw Polski

Wschodniej.

Przewidywane efekty realizacji osi priorytetowej:

• Poprawa powiązań z krajowym i międzynarodowym układem transportowym.

• Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

• Regionalne Programy Operacyjne,

Główny cel priorytetu:

Poprawa dostępności województwa i głównych ośrodków rozwoju.

• Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,

oś priorytetowa VI:

Drogowa i lotnicza sieć TEN-T

Główny cel osi priorytetowej:

Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączeń międzyregionalnych przez rozwój

drogowej i lotniczej sieci TEN-T.

Cele szczegółowe osi priorytetowej:

• Poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu, nośności i jakości dróg sieci TEN-T w

ruchu tranzytowym, połączeniach między duŜymi miastami kraju, oraz przejazdach przez

miasta,

• Zwiększenie przepustowości portów lotniczych znajdujących się w sieci TEN-T i
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przepustowości polskiej przestrzeni powietrznej oraz zapewnienie wysokiego standardu

świadczonych usług.

• PO IiŚ,

oś priorytetowa VIII: 

Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe

Główny cel osi priorytetowej:

Poprawa stanu bezpieczeństwa oraz dostępności komunikacyjnej Polski i krajowych

połączeń międzyregionalnych, połoŜonych poza siecią TEN-T.

Cele szczegółowe osi priorytetowej:

• Poprawa stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

• Poprawa stanu dróg krajowych połoŜonych poza siecią TEN-T.

• PO IiŚ,

oś priorytetowa IX:

Infrastruktura drogowa w Polsce wschodniej

Główny cel osi priorytetowej:

Poprawa połączeń komunikacyjnych głównych miast województw wschodniej Polski z

pozostałą częścią kraju poprzez rozwój sieci drogowej na terenie tych województw.

Przewidywane efekty realizacji osi priorytetowej:

• Wzrost dostępności komunikacyjnej terenów Polski wschodniej.

• Wzmocnienie atrakcyjności dwóch największych miast Polski wschodniej dla lokalizacji

inwestycji produkcyjnych.

Kontekst Państwa

W przededniu planowanej reorganizacji centralnych dokumentów strategicznych za

nadrzędny dokument uwaŜamy Ustawę u Publicznym transporcie Zbiorowym.

Koncepcja zakłada w szczególności, Ŝe dotychczasowe plany modernizacji sieci

transportowej pozostaną niezmienione.

Ustawa o Publicznym Transporcie Zbiorowym

W opisie Ustawy korzysta się z pojęć wytłumaczonych w Słowniku Pojęć, w szczególności

chodzi tu o pojęcie Operatora, Organizatora, Przewoźnika, Przewozu uŜyteczności

publicznej, Sieci komunikacyjnej.
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Treść Ogólna

Publiczny transport zbiorowy odbywa się na zasadach konkurencji regulowanej.

Publiczny transport zbiorowy moŜe odbywać się na podstawie:

- umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;

- potwierdzenia zgłoszenia przewozu;

- decyzji o przyznaniu otwartego dostępu.

Organizatorem publicznego transportu zbiorowego […] jest [...] województwo: [...] na linii

komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasaŜerskich.

Określone w ustawie zadania organizatora, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–5, wykonuje, w

przypadku [...] województwa – marszałek województwa.

Do zadań organizatora naleŜy:

- planowanie rozwoju transportu;

- organizowanie publicznego transportu zbiorowego;

- zarządzanie publicznym transportem zbiorowym.

Plan Transportowy (Plan ZrównowaŜonego Rozwoju Publicznego Transportu

Zbiorowego)

Plan zrównowaŜonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, zwany dalej „planem

transportowym”, w przypadku planowanego organizowania przewozów o charakterze

uŜyteczności publicznej, opracowuje [...] województwo w zakresie linii komunikacyjnej albo

sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasaŜerskich.

W projekcie planu transportowego opracowanym przez [...]marszałka województwa –

uwzględnia się ogłoszony plan transportowy opracowany przez ministra właściwego do

spraw transportu, starostę, zarząd związku powiatów – uwzględnia się ogłoszony plan

transportowy opracowany przez marszałka województwa,

Plan transportowy określa w szczególności:

• sieć komunikacyjną, na której jest planowane wykonywanie przewozów o charakterze

uŜyteczności publicznej;

• linię komunikacyjną lub linie komunikacyjne, na których planowane jest przyznanie

prawa wyłącznego, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1370/2007, oraz

uzasadnienie  celowości przyznania tego prawa;

• ocenę i prognozy potrzeb przewozowych;

• przewidywane finansowanie usług przewozowych;
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• preferencje dotyczące wyboru rodzaju środków transportu;

• zasady organizacji rynku przewozów;

• poŜądany standard usług przewozowych w przewozach o charakterze uŜyteczności

publicznej;

• przewidywany sposób organizowania systemu informacji dla pasaŜera.

  1.5. Organizowanie

Organizowanie publicznego transportu zbiorowego polega w szczególności na:

• badaniu i analizie potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym,

z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności

ruchowej,

• podejmowaniu działań zmierzających do realizacji istniejącego planu transportowego

albo do aktualizacji tego planu,

• zapewnieniu odpowiednich warunków funkcjonowania publicznego transportu

zbiorowego, w szczególności w zakresie:

• standardów dotyczących przystanków komunikacyjnych oraz dworców,

• korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz dworców,

• funkcjonowania zintegrowanych węzłów przesiadkowych,

• funkcjonowania zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego,

• systemu informacji dla pasaŜera,

• określaniu sposobu oznakowania środków transportu wykorzystywanych w przewozach

o charakterze uŜyteczności publicznej,

• ustalaniu stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków

komunikacyjnych i dworców, których właścicielem albo zarządzającym nie jest jednostka

samorządu terytorialnego, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze

właściwości organizatora,
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• określaniu przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub

zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów

i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów,

• określaniu przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub

zarządzającym nie jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla

wszystkich  operatorów i przewoźników oraz informowaniu o stawce opłat za

korzystanie z tych obiektów,

• przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania prowadzącego do zawarcia umowy o

świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,

• zawieraniu umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;

• ustalaniu opłat za przewóz oraz innych opłat, o których mowa w ustawie z dnia 15

listopada 1984 r. – Prawo przewozowe  Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, z późn. zm.9,

za usługę świadczoną przez operatora w zakresie publicznego transportu zbiorowego,

• ustalaniu sposobu dystrybucji biletów za usługę świadczoną przez operatora w zakresie

publicznego transportu zbiorowego.

Operator

Organizator dokonuje wyboru operatora.

Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego moŜe dotyczyć:

• linii komunikacyjnej, albo

• linii komunikacyjnych, albo

• sieci komunikacyjnej.

 Umowa [...] jest zawierana na czas oznaczony, nie dłuŜszy niŜ:

• 10 lat – w transporcie drogowym;

• 15 lat – w transporcie kolejowym, z zastrzeŜeniem art. 21 ust. 7;

• 15 lat – w transporcie innym szynowym, linowym, linowo-terenowym, morskim

i w Ŝegludze śródlądowej.

Ograniczanie Dostępu

Organizator odmawia wydania, w drodze decyzji administracyjnej, potwierdzenia zgłoszenia

przewozu, o którym mowa w art. 29 ust. 1, jeŜeli: 1) operatorowi jest przyznane prawo

wyłączne, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1370/2007, na linii komunikacyjnej

wskazanej w zgłoszeniu.
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Organizator moŜe odmówić wydania potwierdzenia zgłoszenia przewozu, jeŜeli:

• linia komunikacyjna, na której mają być realizowane przewozy, ujęta jest w planie

transportowym obowiązującym na obszarze właściwości danego organizatora jako linia,

na której realizowane są przewozy przez operatora i została podpisana z tym

operatorem umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

na tej linii komunikacyjnej, oraz

• wykonywanie przewozu na linii, o której mowa w pkt 1, przez przedsiębiorcę, będzie

miało wpływ na rentowność przewozów realizowanych przez operatora lub na

zwiększenie straty związanej z realizacją tych przewozów.

Zarządzanie publicznym transportem zbiorowym

Zarządzanie publicznym transportem zbiorowym przez organizatora polega w szczególności

na:

• negocjowaniu i zatwierdzaniu zmian do umowy z operatorem;

• ocenie i kontroli realizacji przez operatora i przewoźnika usług w zakresie publicznego

transportu zbiorowego;

• kontroli nad przestrzeganiem przez operatora i przewoźnika zasad funkcjonowania

publicznego transportu zbiorowego, o których mowa w art. 45;

• współpracy przy aktualizacji rozkładów jazdy w celu poprawy funkcjonowania

przewozów o charakterze uŜyteczności publicznej;

• analizie realizacji zaspokajania potrzeb przewozowych wynikających z wykonywania

przewozów na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu

zbiorowego;

• dokonywaniu zmian w przebiegu istniejących linii komunikacyjnych;

• zatwierdzaniu rozkładów jazdy oraz dokonywaniu ich aktualizacji w przypadku

przewozów wykonywanych na podstawie potwierdzenia zgłoszenia przewozu;

• administrowaniu systemem informacji dla pasaŜera;

• wykonywaniu zadań, o których mowa w art. 7 ust. 1 i 3 rozporządzenia (WE) nr

1370/2007.

Zarządzanie publicznym transportem zbiorowym przez organizatora w zakresie linii

komunikacyjnych oraz rozkładów jazdy w ramach transportu kolejowego odbywa się we
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współpracy z zarządcą infrastruktury kolejowej w zakresie określonym przepisami ustawy z

dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

Zarządca infrastruktury kolejowej, [...] uwzględnia potrzeby przewozowe wynikające z

realizacji przewozów przez operatora, ujęte w planie transportowym obowiązującym na

obszarze właściwości organizatora.

Finansowanie przewozów o charakterze uŜyteczności publicznej

Finansowanie przewozów o charakterze uŜyteczności publicznej moŜe polegać w

szczególności na:

• pobieraniu przez operatora lub organizatora opłat w związku z realizacją usług

świadczonych w zakresie publicznego transportu zbiorowego, lub

• przekazaniu operatorowi rekompensaty z tytułu:

• utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych

przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, lub

• utraconych przychodów w związku ze stosowaniem uprawnień do ulgowych przejazdów

w publicznym transporcie zbiorowym ustanowionych na obszarze właściwości danego

organizatora, o ile zostały ustanowione, lub

• poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem przez operatora usług w zakresie

publicznego transportu zbiorowego, lub

• udostępnianiu operatorowi przez organizatora środków transportu na realizację

przewozów w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Źródłem finansowania przewozów o charakterze uŜyteczności publicznej mogą być w

szczególności:

• środki własne jednostki samorządu terytorialnego będącej organizatorem;

• środki z budŜetu państwa. 2. Do źródeł finansowania, o których mowa w ust. 1, naleŜą

równieŜ wpływy ze sprzedaŜy biletów oraz wpływy z opłat dodatkowych pobieranych od

pasaŜerów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo

przewozowe;

• kary - kto wykonuje regularny przewóz osób, w określonych odstępach czasu i po

określonej linii komunikacyjnej w transporcie kolejowym, innym szynowym, linowym,

linowo-terenowym, morskim lub w Ŝegludze śródlądowej, bez umowy o świadczenie
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usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego albo bez potwierdzenia zgłoszenia

przewozu, podlega karze pienięŜnej w wysokości 10.000 zł.

Kontekst Lubelszczyzny

Dokumenty opisane powyŜej dostarczały głównie podstawy metodycznej dla napisania

Koncepcji, podczas gdy dokumenty na szczeblu wojewódzkim dostarczają konkretnych

informacji do diagnozy.

Dokumenty pisane z perspektywy Lubelszczyzny o niej samej są najodpowiedniejszym

źródłem informacji.

Kontekst Sąsiedzki

Sąsiadami Lubelszczyzny są partnerzy z PO RPW, Mazowsze, oraz Partnerzy z Euroregionu

Bug.

Regionalny System Kolejowy powinien być zintegrowany poprzez sieć ponadregionalnych

połączeń z sąsiadami. Połączenia te powinny łączyć Lublin z sąsiednimi stolicami oraz

sąsiadujące powiaty.

Koncepcja otwiera dyskusje nad integracją międzyregionalną systemów transportowych.

W kontekście Ustawy połączenia międzywojewódzkie organizowane są przez tego

z Marszałków, który zostanie do tego wyznaczony na mocy porozumienia.

Kontekst Wewnętrzny

Województwo składa się z samorządnych powiatów ziemskich i grodzkich. Koncepcja

wspiera inicjatywy transportowe powiatów ograniczając je tylko tak, by zagwarantować

realizacje Celu Ogólnego Polityki.

Koncepcja określa zasady tworzenia sieci połączeń wojewódzkich, a ogólnie zasady

tworzenia sieci połączeń wewnątrz powiatowych, oraz pomiędzy sąsiednimi powiatami.

Organizator transportu miejskiego na szczeblu gminnym musi dowiązać treść własnego

Planu Transportowego do treści Planu Transportowego opublikowanego wcześniej przez

Starostę.

Analogicznie Organizator transportu publicznego na szczeblu powiatowym musi dowiązać

treść własnego Planu Transportowego do treści Planu Transportowego opublikowanego

wcześniej  przez Marszałka.
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Optymistycznie załoŜono powołanie Lubelskiego Związku Metropolitalnego w postulowanych

granicach i kompetencjach. W kompetencjach Metropolii byłoby uchwalanie własnego Planu

Transportowego przez własnego Organizatora transportu publicznego

Uznaje się, Ŝe Metropolia, jako centrum regionu ma prawo modyfikować wojewódzkie

i lokalne systemy transportowe tak, by Cel Ogólny był zrealizowany.

  1.6. Spójna treść uwarunkowań

Cele Strategiczne

Celem Lubelszczyzny jest dynamizacja procesów rozwoju, która moŜliwa jest dzięki

zewnętrznym środkom finansowym. Środki zewnętrzne powinny być uŜyte tak, by

w pierwszej fazie dynamizowały procesy rozwoju, a w fazie późniejszej gwarantowały

trwały zrównowaŜony rozwój. Lubelszczyzna jest mniej rozwinięta niŜ najbardziej rozwinięte

regiony Europy, niŜ średnia rozwoju starej i nowej Unii, niŜ średnia rozwoju dla Polski.

Okres do roku 2020 jest okresem, w którym Lubelszczyzna ma szansę nadrobić opóźnienia.

Ograniczenia

Ograniczeniem jest pula środków zewnętrznych i sposób ich przydzielania. Koncepcja ma

szansę realizacji, gdy zawarte w niej Cele będą spójne z kryteriami przydziału środków

unijnych. MoŜna zaryzykować twierdzenie, Ŝe mechanizmy przydziału weryfikując projekty

akceptują te projekty, które przyczynią się do rozwoju Lubelszczyzny, a odrzucają te, które

się do tego rozwoju nie przyczynią.

Ograniczeniem moŜe być zatem władza i budŜet Marszałka Województwa, styk władzy

marszałka i władzy starostów powiatów.
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  2. Analiza stanu istniejącego

Rozdział niniejszy pokazuje stan systemu transportowego Lubelszczyzny, wraz z

opisem tła. Przedstawiono tu diagnozę wystawioną Polsce Wschodniej w PO RPW,

odniesiono się do warunków ekonomicznych i demografii, pokazano trendy jakie zachodzą,

lub mogą zajść w przyszłości. System transportowy opisano, ze szczególnym naciskiem na

podsystem kolejowy. Określono stan organizacyjny, funkcjonalny, finansowy

poszczególnych gałęzi. Opisano infrastrukturę przystankową

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, diagnoza

Porównując połoŜenie mieszkańców Polski Wschodniej wobec reszty kraju w wielu

dziedzinach i wymiarach – widać dystans pomiędzy innymi regionami a tym obszarem.

Ostatnie pozycje regionów Polski Wschodniej w róŜnorakich rankingach świadczą o:

• niskim poziomie urbanizacji

• luce techniczno-infrastrukturalnej

• przestarzałym charakterze struktury gospodarki (mały udział usług rynkowych w

wytwarzaniu WDB), z duŜą rolą przemysłu i budownictwa, co w ostatnich dwóch latach

spowodowało, szczególnie w podkarpackim i świętokrzyskim znaczny przyrost miejsc

pracy netto, ale co przykładowo jeszcze nie przenosi się na rozwój centrów usług (np.

dla sieci handlowych)

• zagroŜeniu wysokim i trwałym bezrobociem, szczególnie osób o niskich kwalifikacjach –

co najmniej w warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim obecnie, a w lubelskim i

podkarpackim na przyszłość

• groźbie segmentacji rynku pracy na trzy grupy: z szansami na zatrudnienie (pracujący),

z szansami jedynie na rotacyjne, czasowe formy zatrudnienia (zmiennie – pracujący i

bez pracy, o niskich dochodach z pracy), trwale nie „zatrudnialni”, poszukujący głównie

pracy dorywczej w „szarej strefie”.

• wysokim uzaleŜnieniu duŜych grup społecznych od świadczeń socjalnych

• niskich dochodach z pracy oraz świadczeń ubezpieczeniowych

• niskim poziomie (choć nie wszystkie województwa) efektywności APRP i jej

niedopasowaniu do realnych procesów zachodzących na rynku pracy, jeszcze nie w pełni
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wykształconych formach kooperacji z poza-publicznymi podmiotami rynku pracy (choć

relatywnie nie jest tu gorzej, niŜ w kraju)

• duŜej skali absorpcji do pracy prostej i zbyt wolno rosnącym udziale specjalistów w

zatrudnieniu

• relatywnie niskim stopniu rozwoju przedsiębiorczości

• niskich nakładach inwestycyjnych oraz na B+R

• najwyŜszym w skali kraju saldzie migracji wewnętrznej i prawdopodobnie zagranicznej

• niŜszym udziale osób z wykształceniem średnim i wyŜszym w populacji mieszkańców

• najniŜszych w kraju wskaźnikach uczestnictwa w edukacji przedszkolnej dzieci w wieku

3–5 lat

• niŜszym niŜ gdzie indziej „boomie edukacyjnym” i najwyŜszej proporcji potrzeb

stypendialnych

• względnie niskim dostępie do komputerów i Internetu, jak równieŜ do telewizji kablowej

w gospodarstwach domowych

• niskim poziomie kapitału społecznego, mierzonym m.in. aktywnością obywatelską

(wybory), ale i gęstością nasycenia organizacjami pozarządowymi, czy akceptacją dla

procesów transformacji

• niskim potencjale i skali elit przywódczych (potencjalnych liderów zmian)

• wysokiej skali poczucia marginalizacji i peryferyjności (aŜ do zjawiska

autoperyferyjności).

Lublin w dokumentach PO RPW:

Praktycznie Ŝadne z miast stołecznych województw Polski Wschodniej nie spełnia

ekonomicznych kryteriów miasta metropolitalnego. Większość funkcji tradycyjnie

zaliczanych do funkcji regionalnych jest uzaleŜniona od budŜetu centralnego.

Umiędzynarodowienie miast wojewódzkich i włączenie ich w procesy rozwoju globalnego

powinno skoncentrować się na tych elementach, które realnie pozwalają uzyskać wysoką

i trwałą przewagę konkurencyjną na poziomie międzynarodowym i ogólnokrajowym.

Te elementy powinny stać się przedmiotem szczególnego wsparcia polityki rządowej.

Wspieranie rozwoju funkcji metropolitalnych miast województw wschodnich musi bazować

na następujących załoŜeniach:

Po pierwsze, naleŜy wspierać rozwój tych funkcji, które mają swoje zaplecze

w zidentyfikowanych zasobach regionalnych o znaczeniu ponadregionalnym.
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Po drugie, naleŜy wspierać te funkcje, które mogą i mają realne szanse na wzmocnienie

w wyniku komplementarnego rozwoju z innymi miastami.

Województwa wschodnie mają istotny wspólny potencjał, jakim jest proekologiczny model

rolnictwa i produkcja zdrowej Ŝywności, która moŜe mieć znaczenie europejskie. Miasta

wojewódzkie mogą  rozwijać zintegrowane programy badań (certyfikacji) i promocji

produktów ekologicznych. Targi zdrowej Ŝywności, technologie jej produkcji, przetwarzanie,

przechowywanie, techniki głębokiego mroŜenia w powiązaniu z logistyką międzynarodową

itd., predestynują do rozwoju ponadnarodowych centrów logistycznych  Lublin, Białystok

i Kielce. Niezbędne jest do tego celu rozbudowanie infrastruktury targowej, usług

logistycznych multimodalnych, bazy badawczej. Odpowiednio przygotowany program

rozwoju tej branŜy wraz z odpowiednim międzynarodowym marketingiem powinien

pozwolić na wytworzenie produktów  Ŝywnościowych i im pochodnych o wysokiej wartości

dodanej (pracochłonne rolnictwo ekologiczne w tych rejonach moŜe mieć swoją szansę

poprzez sezonowe zatrudnianie osób z Białorusi, Ukrainy i innych państw wschodnich).

Ściśle z tą koncepcją moŜe się rozwijać produkcja biopaliw. Południowo-wschodnia Polska

moŜe stać się zagłębiem biopaliw. MoŜna tutaj próbować rozwijać kompleks naukowo-

badawczy, przetwórczy i targowy. Miejscem predysponowanym jest Lublin z uwagi na juŜ

istniejące targi, istniejące zagłębie węglowe, doświadczone kadry techniczne. Lublin w tej

dziedzinie moŜe odgrywać wiodącą rolę przy współpracy naukowo-technicznej Rzeszowa.

Tutaj moŜna liczyć na umiędzynarodowienie aktywności wytwórczej. Silnym wsparciem

moŜe być Lubelski Koncern Energetyczny L6 z siedzibą w Lublinie.

Na analizowane miasta wojewódzkie nie naleŜy patrzeć w kategoriach docelowych wielkich

obszarów metropolitalnych i sztucznie im wyznaczać granice planistyczne, czy

administracyjne – przyjmując uproszczone i najczęściej bazujące na historycznych

procesach kryteria delimitacyjne. Istota rozwoju funkcji metropolitalnych tkwi w stworzeniu

funkcjonalnej sieci miast o dobrej dostępności ekonomicznej. Warto wyznaczyć w kaŜdym

województwie zespół gmin, które wpisują się w sieciowy funkcjonalny „metropolitalny

region” i które będą przedmiotem skoncentrowanego finansowego wsparcia celem

wzmocnienia endogenicznych czynników rozwoju zaląŜkowych funkcji metropolitalnych.

NaleŜy podkreślić, iŜ jeśli przy wyznaczaniu funkcjonalnych układów metropolitalnych jako

kryterium delimitacji przyjmiemy dostępność komunikacyjną, to tym kryterium powinna być

dostępność docelowa (zgodna z projektami infrastrukturalnymi), nie aktualna.
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Uzyskanie trwałych efektów rozwojowych w województwach wschodnich poprzez

aktywizację i rozwój funkcji metropolitalnych miast stołecznych, wymaga szczególnego

instytucjonalnego skoordynowania budowy oraz kompleksowego i skojarzonego oddawania

do uŜytku inwestycji infrastrukturalnych i  rozwijanych funkcji, a przede wszystkim:

budowy inwestycji poprawiających zewnętrzną i wewnętrzną dostępność wyodrębnionych

węzłowych miast współtworzących docelowy sieciowo-węzłowy układ (obszarów)

metropolitalny,  uzbrajaniu i udostępnianiu terenów budowlanych w skojarzeniu

z  budowaną infrastrukturą transportową – popartych narodową strategią promocyjną tych

miejsc. Zintegrowana realizacja projektów daje szanse na wytworzenie masy krytycznej,

która da szanse trwałego rozwoju zurbanizowanych i powiązanych komunikacyjnie

obszarów. Ten postulat ma niebagatelne znaczenie, nie tylko dla wytworzenia rzeczowych

trwałych przewag konkurencyjnych województw, ale dla ich ekonomicznego

zdyskontowania. W tym samym bowiem czasie wszystkie inne polskie miasta metropolitalne

takŜe poprawią swoją komunikacyjną dostępność.

  2.1. Analiza stanu systemu transportowego

Ocena powiązania systemu kolejowego z pozostałymi systemami transportowymi jest

wskazuje na brak powiązań tworzących jeden spójny system , naleŜy tu raczej mówić o

wielu systemach niezaleŜnych funkcjonujących obok siebie.

W kontekście organizacyjnym brak jest działań integrujących operatorów. Zasadnym

wydaje się, Ŝe inicjatorem wspólnego organizowania się powinien być najsilniejszy operator

na rynku, więc teoretycznie kolej, która z racji braku elastyczności powinna być elementem

do którego organizują się pozostali operatorzy, tak jednak nie jest.

Brak wzajemnych powiązań przejawia się m.in. w takich aspektach:

• brak jest skoordynowanych działań ustalających wspólne rozkłady jazdy,

• brak inicjatyw tworzenia wspólnych biletów,

• brak węzłów przesiadkowych,

• brak wspólnej informacji,
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• brak wzajemnych linii dowozowych,

• brak dialogu między operatorami o tym jak tworzyć spójny system, a nie jak

zwiększać swój udział w rynku (który przez brak takiej rozmowy się zmniejsza)

System kolejowy, jako najmniej elastyczny przegrywa walkę o klienta z pozostałymi

operatorami i nie potrafi stworzyć atrakcyjnej oferty.

Pierwszym krokiem do wzajemnej organizacji powinno być stworzenie planu systemu

transportowego, który realizowałby potrzeby mieszkańców. System taki oparty byłby na

podstawowym szkielecie, w którym Organizator transportu powinien mieć prawo do

wymuszania pewnych działań organizacyjnych oraz w pewnych uzasadnionych

przypadkach, do regulowania konkurencji.

Tak niestety nie jest, systemy nie dość, Ŝe nie integrują się ze sobą, to dodatkowo stanowią

dla siebie konkurencje, powodując, Ŝe połączenia kolejowe stają się nierentowne.

Sytuacja ta wynika z jednej strony z braku regulacji na rynku, a z drugiej z faktycznej

konkurencyjności innych przewoźników, niŜ kolejowi. Przewaga prywatnego transportu

samochodowego nad koleją to:

1) Cena

2) Dostępność (znacznie więcej przystanków)

3) Dojazd do najatrakcyjniejszego punktu w mieście

Przewaga cenowa nad koleją wynika między innymi właśnie z braku powiązań

organizacyjnych i małych potoków pasaŜerskich na kolei. Stworzenie efektywnego systemu

połączeń i powiązań mogłoby pozwolić by zrównać cenę biletu kolejowego z ceną przejazdu

„busem”.

Przewaga w dostępności wynika z topologii systemu kolejowego, który rzadko dowozi

pasaŜerów do ścisłego centrum. Częściej jest to dowóz na obrzeŜa, który sam w sobie nie

jest zły, ale przy braku wspólnej organizacji stanowi powaŜny mankament kolei.

Umiejscowienie dworców poza ścisłym centrum daje pewną szansę kolei na Lubelszczyźnie:

Po pierwsze moŜliwe jest mocne powiązanie systemu z komunikacją samochodową  i

budowa niskim kosztem wydajnego systemu P&R (Parkuj i Jedź). Zazwyczaj wokół

dworców dostępne są stosunkowo tanie grunty, a dojazd do dworca samochodem jest

zazwyczaj dogodny, gdyŜ nie jest on celem największych potoków ruchu. Na tym kolej
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moŜe próbować budować swój potencjał i przewagę konkurencyjną (przewaga w czasie

dojazdu do aglomeracji w godzinie szczytu).

Po drugie oddalenie dworca od śródmieścia ułatwia organizacje przewozów miejskich.

Dworzec, jako waŜny punkt, będący naturalnym celem duŜej liczby podróŜy pozwala na

stworzenie silnego korytarza transportowego na relacji śródmieście-dworzec, wokół którego

organizować będzie się pozostała część systemu. Na korytarzu takim moŜliwe byłoby

stopniowe wprowadzenie priorytetu dla komunikacji zbiorowej.

Istnieją wobec tego szanse na powiązanie systemu kolejowego z innymi systemami.

  2.1.1. Środki transportu

Analizując publiczny system transportowy naleŜy wyodrębnić w nim kilka warstw,

na które składa się funkcjonujący zespół wzajemnie powiązanych lub funkcjonujących

całkowicie obok siebie w sposób niezaleŜny podsystemów transportowych. Głównym

zadaniem organizatora powinno być powiązanie wszystkich podsystemów transportowych

w celu uzyskania uŜytecznych powiązań transportowych umoŜliwiających jednocześnie

ograniczenie kosztów, w tym wykorzystania taboru, zuŜycia paliwa, negatywnego wpływu

na środowisko naturalne.

W analizie tej naleŜy rozpatrywać funkcjonujące systemy transportu publicznego:

- kolejowy międzywojewódzki - oparty na połączeniach realizowanych przez spółki

kolejowe PKP Intercity (pociągi pospieszne - tzw. TLK) oraz Przewozy Regionalne

(InterRegio i pociagi osobowe dalekobieŜne);

- kolejowy regionalny - oparty na terenie województwa lubelskiego na przewozach

realizowanych przez przewoźnika Przewozy Regionalne oraz częściowo Koleje

Mazowieckie (odcinki końcowe połączeń z Warszawy na linii w okolicach Dęblina

i Łukowa);

- kolejowy międzynarodowy - zawierający zarówno międzynarodowe pociągi dalekobieŜne

łączące stolice krajów jak np. Moskwa - Berlin, jak i typowo lokalne połączenia tzw.

transgraniczne np. Brześć - Terespol;
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- autobusowy międzyregionalny - oparty na dalekobieŜnych połączeniach pomiędzy stolicą

województwa a odległymi miastami Polski - do Szczecina, z Zamościa do Krakowa czy

Wrocławia, a takŜe do Warszawy;

- autobusowy regionalny - zawierający w sobie takŜe transport realizowany niewielkimi

busami - realizujący lokalne połączenia w obrębie powiatu czy kilku powiatów np.

z Puław do Lublina, czy Zamościa do Lublina;

- autobusowy podmiejski - obejmujący transport na niewielkie odległości, np. z Lubartowa

do Lublina czy pomiędzy Świdnikiem a Lublinem -oparty na małych pojazdach typu bus;

- miejski - zapewniający transport publiczny na terenie danej miejscowości np. autobusy

i trolejbusy kursujące w ramach komunikacji miejskiej w Lublinie.

Niestety z punktu widzenia spójności oferty publicznego transportu systemy

powyŜsze najczęściej stanowią całkowicie odrębne elementy, w praktyce nie

powiązane nie tylko systemami taryfowo - biletowymi, ale takŜe nie mające wspólnych

punktów przesiadkowych (węzłów komunikacyjnych), nie oferując takŜe dostosowanych do

siebie ofert rozkładów jazdy. Przykładem dobrze obrazującym tę niekorzystną sytuację

moŜe być porównanie ofert całkowicie niekompatybilnych rozkładów jazdy pociągów na

głównej stacji Lublin i zatrzymujących się przy dworcu autobusów i trolejbusów komunikacji

miejskiej.

Problem niespójności systemów transportowych funkcjonujących na terenie województwa

lubelskiego jest związany z brakiem jednego regulatora - organizatora przewozów na

terenie województwa odpowiedzialnego za wszystkie systemy - którym moŜe być Związek

Komunikacyjny - powołany do Ŝycia np. przez samorządy róŜnych szczebli. Aktualnie na

terenie województwa funkcjonują bowiem przewoźnicy prywatni często samodzielnie i w

pełni niezaleŜnie ustalający swoje rozkłady jazdy, komunikacja miejska i podmiejska

uzaleŜniona od władz gminnych, przewoźnicy drogowi zaleŜni od władz powiatowych czy

wreszcie regionalna komunikacja kolejowa uzaleŜniona od władz wojewódzkich

współistniejąca z kierowaną z centrali w Warszawie kolejową komunikacją

międzyregionalną. Problemem jest tu takŜe często całkowity brak koordynacji rozkładów

jazdy nawet w sytuacji, w której jej dokonanie nie wymagałoby niczego oprócz odrobiny

chęci i samo-organizacji.

Jednocześnie kaŜdy z przewoźników realizuje swoje zadania, na dalszym tle pozostawiając

kluczowe dla Regionalnego Systemu Transportowego zadania integracji oferty przewozowej

w jeden System.
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Ewenementem w skali województwa i funkcjonowania systemów transportowych mogą być,

z punktu widzenia organizacji, mali przewoźnicy prywatni oferujący usługi na liniach, na

których występuje faktyczny popyt. Problemem jest w tym przypadku brak koordynacji

z przewoźnikami większymi, w tym przede wszystkim z koleją - której mali przewoźnicy

drogowi odbierają pasaŜerów - dodatkowo komplikując sytuację w skali całego

województwa - przewozy publiczne z punktu widzenia małego przewoźnika nie biorą pod

uwagę problemów przepełnienia dróg, nierównomierności oferty we wszystkich regionach

województwa, braku oferty w regionach dalej połoŜonych od waŜnych regionów, kongesti,

itp. Nie stwierdza się, Ŝe przewoźnicy prywatni są niepoŜądaną konkurencją dla pozostałych

(PKS, PKP). Uznaje się ich za jedną z gałęzi niezintegrowanego systemu transportowego.

Proponowana dalej integracja nie będzie w Ŝadnym wypadku polegała na eliminowaniu

przewoźników prywatnych z rynku. Wśród nich najlepiej działają mechanizmy rynkowe

– są oni najlepszym miernikiem popytu. MoŜna z duŜym prawdopodobieństwem stwierdzić,

Ŝe linie przewoźników prywatnych to linie rentowne. Jeśli wprowadzona zostanie tam

integracja taryfowa i międzygałęziowa, linie te będą generowały zyski. NaleŜy natomiast

z punktu widzenia organizatora dostosowywać kierunki obsługiwane przez poszczególne

podsystemy transportowe w skali całego systemu przez odpowiednich przewoźników.

  2.1.2. Demografia

Dla budowy opisanego w kolejnych rozdziałach  modelu popytu w tabeli 1 zebrano

dane z bazy danych GUS (stan na sierpień 2011).

Ludność mobilna była podstawą do opisu podróŜy międzypowiatowych. Podmioty

podzielono na usługowe, przemysłowe i wydzielone arbitralnie usługowe innowacyjne na

podstawie bazy GUS na temat podmiotów PKD.

Za podmioty innowacyjne uznano podmioty związane z inŜynierią, bankowością,

ubezpieczeniami, architekturą, sztuką, częściowo z rolnictwem (5% gospodarstw uznano za

ośrodki innowacji), badaniami, usługami doradczymi, nauczaniem, etc.
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Nazwa

Ludność w

wieku

mobilnym

Miejsca w

szkołach

wyŜszych

Podmiotów PKD z

branŜ usługowych

Podmiotów PKD z

branŜ usług

innowacyjnych

Podmiotów PKD z

branŜ

przemysłowych

Powiat bialski 43478 0 4188 1133 1169

Powiat biłgorajski 40740 0 4892 1265 1676

Powiat chełmski 30732 0 2220 546 722

Powiat hrubieszowski 24953 0 3074 768 706

Powiat janowski 18091 0 2285 552 733

Powiat krasnostawski 24878 0 2717 730 584

Powiat kraśnicki 38117 0 4194 1146 1138

Powiat lubartowski 35489 0 3698 1017 1296

Powiat lubelski 58187 0 6621 1919 1886

Powiat łęczyński 24307 0 2226 679 573

Powiat łukowski 42630 0 5168 1304 1823

Powiat opolski 23856 0 2808 671 573

Powiat parczewski 13768 0 1579 418 458

Powiat puławski 43614 0 7561 2279 1748

Powiat radzyński 23487 0 2488 719 849

Powiat rycki 22645 0 2791 755 842

Powiat świdnicki 28776 0 3839 1286 1059

Powiat tomaszowski 33230 0 4959 1291 1235

Powiat włodawski 15368 0 1818 500 493

Powiat zamojski 41513 0 4187 994 1223

Lublin 148195 84221 33285 12800 6369

Chełm 27527 4716 4649 1441 888

Biała Podlaska 24334 6371 4302 1354 806

Zamość 26870 4716 6488 1999 1135

Tabela 1: Zestawienie danych demograficznych

Trend Metropolizacji

Metropolizacja jest uznawana za jeden z najbardziej rozwojowych trendów współczesności.

Wiele analiz deprecjonuje ambicje metropolitalne Lublina, wskazując w Polsce tylko kilka

miast metropolitalnych. W interesie całej Lubelszczyzny jest, by Lublin był metropolią, w

której miałyby miejsce zjawiska typowej dla metropolii eksplozji kreatywności,

przedsiębiorczości, innowacyjności, co bezpośrednio pozwoli zrealizować Cel Ogólny.
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śadne inne miasto na Lubelszczyźnie nie ma realnych szans, by stać się metropolią.

W interesie kaŜdej metropolii jest maksymalizacja swojego obszaru oddziaływania.

Naturalny, aposterioryczny obszar oddziaływania metropolii.

W interesie Lubelszczyzny leŜy, by obszar ten powiększyć.

Koncepcja Cel Ogólny realizuje za pomocą Celu Szczegółowego: zwiększenia obszaru

oddziaływania Metropolii Lubelskiej poprzez zwiększanie jej dostępności transportowej.

W niniejszej koncepcji załoŜono, Ŝe miasta Lubelszczyzny mogą korzystać z funkcji

metropolitalnych Lublina, czy nawet Warszawy, pod warunkiem dostępu do systemu

transportowego o wysokiej jakości. To załoŜenie jest podstawą tworzenia dobrej jakości

połączeń, o wysokiej częstotliwości, niskim czasie przejazdu i umiarkowanym koszcie.

Relacja Samochód – Status Materialny

Własny samochód to synonim prestiŜu i pozycji społecznej. W obecnym etapie niemal kaŜdy

mieszkaniec Lubelszczyzny podróŜuje własnym samochodem, jeśli tylko ma taką moŜliwość.

NiezaleŜnie od kosztów i alternatywnych połączeń. Trend ten powoduje spadek jakości

oferty transportu zbiorowego, co pogłębia przewagę samochodu nad komunikacją

zbiorową. Trend ten będzie się odwracał w związku z rosnącymi kosztami podróŜowania

(koszt ropy na rynku) oraz w miarę uznania samochód za dobro uŜytku codziennego, nie

związane z prestiŜem. NaleŜy uznać, Ŝe w perspektywie kilkunastoletniej trend ten moŜe

zostać odwrócony i nastąpi powolny powrót do komunikacji zbiorowej, jeśli będzie ona

odpowiadała na potrzeby pasaŜerów (jakościowe i funkcjonalne).

Plan Budowy Dróg Jako Czynnik Zewnętrzny

Budowa dróg nie jest w centrum zainteresowania Koncepcji. Sieć dróg krajowych

i autostrad jest planowana głównie centralnie, a co najistotniejsze jest juŜ zaplanowana.

Budowa sieci dróg dobrej jakości zmniejszy konkurencyjność komunikacji zbiorowej

w stosunku do indywidualnej. Trasy szybkiego ruchu, obwodnice omijają miasta, a więc

miejsca, gdzie zatrzymują się autobusy. Powoduje to konieczność zjeŜdŜania z trasy

szybkiego ruchu do miasta i powrotu na tą trasę, co moŜe znacznie wydłuŜyć czas podróŜy.

Konkurencja ze strony komunikacji indywidualnej będzie więc coraz większa.

Koncepcja potwierdza główne szlaki drogowe Lubelszczyzny : S17, S12, S19.

Analiza przestrzenna rozmieszczenia ludności
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Analizę przestrzenną rozmieszczenia ludności w powiatach przeprowadzono w ramach prac

nad artykułem naukowym opublikowanym w piśmie Transport Miejski i Regionalny 7-

8/2011 autorstwa Rafała Kucharskiego.

W artykule obliczono istotne z punktu widzenia projektowania systemu transportowego

charakterystyki przestrzenne powiatów. Obliczono m.in.:

• jak wiele pracy przewozowej potrzeba, by dowieźć wszystkich mieszkańców do siedzi by

powiatu,

• które powiaty są zwarte i łatwo jest w nich zorganizować transport, a które są

rozproszone i będzie to trudniejsze.

Istotą proponowanej dla powiatów Lubelszczyzny agregacji charakterystyki przestrzennej

(rozmieszczenia ludności) jest określenie połoŜenia trzech punktów charakterystycznych:

Pierwszym punktem jest połoŜenie siedziby powiatu.

Drugim punktem jest „środek cięŜkości”, określony tutaj jako punkt, dla którego

transportochłonność jest najmniejsza, tzn. punkt do którego najmniejszym sumarycznym

kosztem moŜe dostać się cała ludność powiatu. Im bliŜej siedziby znajduje się środek

cięŜkości, tym większe jest naturalne ciąŜenie do siedziby powiatu.

Trzecim punktem charakterystycznym jest „drugi środek cięŜkości”,  określony jako taki

punkt, dla którego transportochłonność wynikająca z dojazdu do niego lub do siedziby

powiatu jest najmniejsza i uzyskamy w nim największe korzyści wynikające z lokalizacji

drugiego po siedzibie powiatu węzła komunikacyjnego. Skala tych korzyści powinna być

wskazówką przy podejmowaniu decyzji o budowie dwu-centrycznego systemu

transportowego. Im większe zyski, tym bardziej racjonalna będzie decyzja o  stworzeniu

dwóch centrów przesiadkowych.

Dla dwóch kolejnych punktów charakterystycznych obliczono zyski dla powiatu wynikające

ze zmniejszenia transportochłonności przy lokalizacji centrów w punktach

charakterystycznych, a nie w siedzibie powiatu.

Zbiór trzech punktów charakterystycznych moŜna analizować pod kątem odległości między

nimi. Im mniejsze odległości, tym bardziej uzasadniony będzie monocentryczny układ

systemu transportowego. Im większa odległość pomiędzy siedzibą, a drugim środkiem

cięŜkości, tym bardziej uzasadnione będzie stworzenie dwu punktów podpięcia do sieci

(jeden w siedzibie, drugi w pobliŜu drugiego środka cięŜkości).
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Proponowana charakterystyka powiatów rejonów komunikacyjnych

Dla rejonów komunikacyjnych (powiatów) zaproponowano obliczenie kilkunastu wartości

charakterystycznych, istotę najwaŜniejszych z nich opisano powyŜej.

Lp. Charakterystyka Jednostka

1 Nazwa -

2 Ludność powiatu, miejscowości [mieszk.]

3 Miejscowości w powiecie -

4 Odległość kartezjańska z punktu a do punktu b [km]

5 siedziby powiatu [X, Y]

6 środka cięŜkości powiatu [X, Y]

7 Po
ło

Ŝe
ni

e

drugiego środka cięŜkości [X, Y]

8 całkowita [paskm]

9

siedziby

powiatu na mieszkańca [km/os]

10 całkowita [paskm]

11

środka

cięŜkości

powiatu
na mieszkańca [km/os]

12 całkowita [paskm]

13

Tr
an

sp
or

to
ch

ło
nn

oś
ć 

zw
ią

za
na

 z

do
ja

zd
em

 d
o:

drugiego

środka

cięŜkości
na mieszkańca [km/os]

14 Środkiem cięŜkości [km]

15

Odległość między

siedzibą powiatu a: drugim środkiem cięŜkości [km]

Tabela 2: Objaśnienie charakterystyk powiatów Lubelszczyzny

Daną wejściową dla opisu powiatu są informacje o rozmieszczeniu przestrzennym ludności,

czyli zbiór miejscowości jakie się w nim znajdują opisany ludnością i połoŜeniem. PołoŜenia

są wyraŜone w postaci współrzędnych geograficznych.

Transportochłonność punktu X jest rozumiana tu jako suma iloczynów odległości

(kartezjańskiej) z miejscowości do punktu X i liczby mieszkańców kolejnych miejscowości

analizowanego powiatu.

Dla powiatu transportochłonność siedziby będzie sumą iloczynów liczby ludności

miejscowości i jej odległości od siedziby powiatu. Transportochłonność obliczana jest

zarówno w wymiarze całkowitym, czyli w odniesieniu do całkowitej liczby ludności, jak i w

odniesieniu do statystycznego podróŜnego, gdy jest interpretowana jako średnia odległość
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wynikająca z przemieszczenia. Transportochłonność obliczona dla punktu moŜe być

interpretowana jako odzwierciedlenie kosztów związanych z lokalizacją w tym punkcie

centrum komunikacyjnego (punktu, do którego cała ludność powiatu miałaby się dostać) –

im jest ona mniejsza, tym bardziej uzasadniona staje się lokalizacja w danym punkcie.

Wyniki analizy

Przeanalizowano powiatów Lubelszczyzny określając dla nich wielkości opisanych wyŜej

charakterystyk.  Dane podstawowe o badanych powiatach zawarto w tabeli 2., a w tabeli 3

dane o transportochłonności wewnętrznej powiatów. Wyniki transportochłonności

wewnętrznej zilustrowano na rysunkach 1 - 4 na następnych stronach opracowania.

PołoŜenie

siedzibyLp Nazwa Ludność

X Y

Powierzchnia

(przybliŜona)

km2

Gęstość

zaludnienia

[osób/km2]

1 Powiat bialski 112 846 78,26 47,14 2800 40,9

2 Powiat biłgorajski 103 226 76,30 30,21 1700 61,3

3 Powiat chełmski 78 765 81,25 37,34 1900 41,7

4 Powiat hrubieszowski 67 059 84,47 33,79 1300 52,8

5 Powiat janowski 47 242 74,07 32,11 900 54,0

6 Powiat krasnostawski 67 824 79,20 35,38 1000 65,7

7 Powiat kraśnicki 98 574 72,73 34,41 1000 98,1

8 Powiat lubartowski 89 876 75,05 40,56 1300 69,7

9 Powiat lubelski 144 383 74,86 38,02 1700 85,9

10 Powiat łęczyński 57 164 77,06 38,93 600 89,9

11 Powiat łukowski 107 953 73,24 45,71 1400 77,4

12 Powiat opolski 62 048 70,76 36,87 800 76,7

13 Powiat parczewski 35 921 77,03 42,61 1000 37,7

14 Powiat puławski 115 860 70,72 39,90 900 124,0

15 Powiat radzyński 60 866 75,01 44,09 1000 63,1

16 Powiat rycki 58 342 70,29 42,13 600 94,9

17 Powiat świdnicki 72 366 75,75 37,97 500 154,3

18 Powiat tomaszowski 86 657 81,32 29,72 1500 58,1

19 Powiat włodawski 39 526 81,57 41,90 1300 31,4

Tabela 3: Dane podstawowe o powiatach Lubelszczyzny
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TRANSPORTOCHŁONNOŚĆ Transportochłonność związana z podróŜami mieszkańców powiatu:

do siedziby powiatu do środka cięŜkości
do siedziby lub do drugiego środka

cięŜkości

Lp Powiat

ca
łk

ow
ita

[p
as

km
]

na
 m

ie
sz

ka
ńc

a

[k
m

/m
ie

sz
k.

]

ca
łk

ow
ita

[p
as

km
]

na
 m

ie
sz

ka
ńc

a

[k
m

/m
ie

sz
k.

]

zy
sk

/m
ie

sz
k.

[k
m

/m
ie

sz
k.

]

ca
łk

ow
ita

[p
as

km
]

na
 m

ie
sz

ka
ńc

a

[k
m

/m
ie

sz
k.

]

zy
sk

/m
ie

sz
k.

[k
m

/m
ie

sz
k.

]

1 Powiat bialski 2 580 000 22,86 2 510 000 22,24 0,62 1 930 000 17,1 5,76

2 Powiat biłgorajski 1 360 000 13,17 1 320 000 12,79 0,39 1 060 000 10,27 2,91

3 Powiat chełmski 1 390 000 17,65 1 380 000 17,52 0,13 1 050 000 13,33 4,32

4 Powiat hrubieszowski 700 000 10,44 690 000 10,29 0,15 520 000 7,75 2,68

5 Powiat janowski 390 000 8,26 390 000 8,26 0 290 000 6,14 2,12

6 Powiat krasnostawski 660 000 9,73 650 000 9,58 0,15 490 000 7,22 2,51

7 Powiat kraśnicki 910 000 9,23 880 000 8,93 0,3 600 000 6,09 3,14

8 Powiat lubartowski 1 130 000 12,57 1 100 000 12,24 0,33 700 000 7,79 4,78

9 Powiat lubelski 2 720 000 18,84 2 350 000 16,28 2,56 1 890 000 13,09 5,75

10 Powiat łęczyński 380 000 6,65 380 000 6,65 0 260 000 4,55 2,1

11 Powiat łukowski 1 520 000 14,08 1 480 000 13,71 0,37 900 000 8,34 5,74

12 Powiat opolski 570 000 9,19 570 000 9,19 0 410 000 6,61 2,58

13 Powiat parczewski 340 000 9,47 330 000 9,19 0,28 250 000 6,96 2,51

14 Powiat puławski 910 000 7,85 890 000 7,68 0,17 610 000 5,26 2,59

15 Powiat radzyński 580 000 9,53 570 000 9,36 0,16 450 000 7,39 2,14

16 Powiat rycki 490 000 8,4 490 000 8,4 0 300 000 5,14 3,26

17 Powiat świdnicki 560 000 7,74 500 000 6,91 0,83 270 000 3,73 4,01

18 Powiat tomaszowski 1 010 000 11,66 1 000 000 11,54 0,12 700 000 8,08 3,58

19 Powiat włodawski 520 000 13,16 510 000 12,9 0,25 330 000 8,35 4,81

Tabela 4: Transportochłonność powiatów Lubelszczyzny
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Rys. 1. Całkowita transportochłonność dojazdu do siedziby [paskm]
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Rys.2. Transportochłonność dojazdu do siedziby na mieszkańca [km/mieszk]
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Rys. 3. Zysk związany z wprowadzeniem drugiego środka cięŜkości [m/mieszk.]



Koncepcja funkcjonowania kolei w województwie lubelskim na lata 2013 - 2028.

Instytut Rozwoju i Promocji Kolei  © Lublin - Warszawa - Poznań,  2011                                      Strona  51

Największe całkowite koszty związane z dojazdami mieszkańców do siedziby występują

w powiecie lubelskim. Największą transportochłonność dojazdów do siedziby powiatu,

w przeliczeniu na mieszkańca, występuje w największym i prawie najsłabiej zaludnionym

powiecie bialskim.  Aby kaŜdy mieszkaniec tego powiatu dojechał do siedziby, trzeba ponad

2,5 miliona pasaŜerokilometrów, statystyczny mieszkaniec musi pokonać 23 kilometry,

by dostać się do siedziby. Najbardziej „zwarty” jest powiat łęczyński, w którym wystarczy

przeciętnie 6,7 kilometra, by dostać się do siedziby. Najmniejsze koszty całkowite

transportu występują w powiecie parczewskim – 340 tysięcy kilometrów, ponad

siedmiokrotnie mniej niŜ w powiecie bialskim.

Lokalizacja środków cięŜkości powiatów jest bliska lokalizacji ich siedzib. Świadczy

to o naturalnym ciąŜeniu powiatów do ich centrów administracyjnych i jest dowodem,

Ŝe granice powiatów odpowiadają naturalnym kierunkom ciąŜeń. Największy zysk związany

z wprowadzeniem centrum komunikacyjnego w środku cięŜkości uzyskaliby mieszkańcy

powiatu lubelskiego (wynika to z wyłączenia duŜego obszaru na powiat ziemski) – ponad

2,5 kilometra na mieszkańca. Następne w kolejności zyski uzyskaliby mieszkańcy powiatu

świdnickiego, którego siedziba jest przy granicy powiatu, oraz bialskiego, który jest

wyjątkowo rozległy. Zazwyczaj jednak zysk w przeliczeniu na mieszkańca nie przekracza

500m. Po wprowadzeniu centrum komunikacyjnego w drugim środku cięŜkości

transportochłonność znacznie spada (tabela 4). Przeciętne długości podróŜy są o 2-6

kilometrów mniejsze, a transportochłonność całkowita spada nawet do 250-300 tysięcy

kilometrów (powiat parczewski, świdnicki, janowski). Największe zyski uzyskaliby

mieszkańcy powiatów bialskiego, lubelskiego i łukowskiego (rys. 7).

Tabela 5 zbiera informacje o odległościach między siedzibą powiatu a pozostałymi dwoma

punktami charakterystycznymi. Odległość między środkiem cięŜkości a siedzibą waha się od

300 metrów w powiecie radzyńskim, do ponad 10 kilometrów w powiecie lubelskim. Drugi

środek cięŜkości oddalony jest od siedziby nawet o ponad 22 kilometry (powiaty bialski i

tomaszowski).
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Odległość od siedziby do:

Lp Nazwa Ludność
Środka cięŜkości [km]

Drugiego środka cięŜkości

[km]

1 Powiat bialski 112 846 6,82 22,29

2 Powiat biłgorajski 103 226 1,66 18,96

3 Powiat chełmski 78 765 2,39 21,22

4 Powiat hrubieszowski 67 059 0,58 19,90

5 Powiat janowski 47 242 0,27 10,78

6 Powiat krasnostawski 67 824 0,68 15,70

7 Powiat kraśnicki 98 574 0,70 20,25

8 Powiat lubartowski 89 876 0,97 19,96

9 Powiat lubelski 144 383 10,75 22,11

10 Powiat łęczyński 57 164 0,24 15,45

11 Powiat łukowski 107 953 4,87 21,40

12 Powiat opolski 62 048 0,67 8,34

13 Powiat parczewski 35 921 1,08 13,67

14 Powiat puławski 115 860 0,89 16,53

15 Powiat radzyński 60 866 0,32 16,27

16 Powiat rycki 58 342 0,36 9,40

17 Powiat świdnicki 72 366 1,03 17,52

18 Powiat tomaszowski 86 657 0,78 22,46

19 Powiat włodawski 39 526 0,48 20,35

Tabela 5: PołoŜenie punktów charakterystycznych w powiatach Lubelszczyzny

Rysunek 4 pokazuje połoŜenie obliczonych punktów charakterystycznych w powiatach

Lubelszczyzny. MoŜna zauwaŜyć m.in., Ŝe środek cięŜkości jest najbardziej oddalony od

siedziby w powiecie bialskim i lubelskim (ze względu na wielkość powiatu grodzkiego

Lublin). Dość duŜe oddalenie występuje równieŜ w powiedzie łukowskim. W pozostałych

przypadkach odległość między siedzibą a środkiem cięŜkości rzadko przekracza kilometr.

Oddalenie drugiego środka cięŜkości od pierwszego waha się od 8 do 22 kilometrów.

Największa odległość występuje w powiecie tomaszowskim, bialskim i łukowskim,

najmniejsza w powiatach ryckim i opolskim.
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Rys. 4. PołoŜenie punktów charakterystycznych powiatów
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Analiza popytu

Tradycyjne podejście do szacowania popytu na usługi transportowe zakłada, Ŝe

wymiarowanie systemu transportowego wymaga przeprowadzenie kompleksowych badań

i pomiarów ruchu i zachowań komunikacyjnych. W niniejszej koncepcji analizowano popyt

jako wynikający z opisanego wyŜej Celu Ogólnego. Popyt pokazany tu jest popytem, jaki

będzie realizował Cel Ogólny – czyli: zwiększy dostępność, zwiększy mobilność, pozwoli

mieszkańcom korzystać z sieci metropolitalnej.

Empiryczne Pomiary Popytu

W ramach polityki nie przeprowadzono pomiarów ruchu z racji braku aktualnych,

kompleksowych wyników. Uznano jednocześnie, Ŝe popyt określony na podstawie

zmierzonych wielkości potoków ruchu nie oddaje wielkości potoku potencjalnego pod kątem

którego powinien być projektowany system transportowy.

Analityczne Pomiary Popytu

Dla projektowania systemu, który ma dynamizować procesy rozwoju przydatne jest

określenie popytu docelowego, tzn. takiej macierzy podróŜy, która realizuje cele

szczegółowe. ZałoŜono tutaj teoretyczną więźbę ruchu opartą o potencjał demograficzny,

oraz załoŜenia dotyczące dostępności, opisane niŜej.

Popyt poŜądany i popyt niepoŜądany

Z punktu widzenia Celu Ogólnego i PO RPW naleŜy dąŜyć do zwiększenia m.in.

konkurencyjności, wymiany wiedzy. MoŜna to osiągnąć równieŜ poprzez zmniejszenie oporu

przestrzeni, czyli poprawę jakości systemu transportowego. Wygeneruje to dodatkowy

popyt, który do tej pory był ukryty. Za popyt poŜądany uznaje się takie podróŜe, które

pomagają realizować Cel Ogólny. PodróŜ poŜądana to taka, która w ekonomicznym

uproszczonym ujęciu przyniesie zyski, tzn. jej koszty będą niŜsze niŜ korzyści.

Wobec tego podróŜ do pracy osoby, która do tej pory była bezrobotna, podróŜ na szkolenia

osoby nieaktywnej zawodowo, czy podróŜ usługodawcy do klienta uznamy za poŜądaną.

PoŜądane są równieŜ podróŜe zaspokajające potrzeby wyŜszego rzędu (kulturalne,

rozrywkowe, etc.) podejmowane wówczas, gdy zaspokojone zostały potrzeby podstawowe.

Takie podróŜe realizują Cel Ogólny, a w szczególności Cel Szczegółowy podnoszenia jakości

Ŝycia społeczeństwa.
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NiepoŜądany popyt występuje zazwyczaj w wysokojakościowych systemach

transportowych, gdzie relatywne koszty transportu są na tyle niskie, Ŝe średnia długość

podróŜy niepotrzebnie wzrasta. Dla Lubelszczyzny ten rodzaj niepoŜądanej podaŜy to

sprawa przyszłości, o której trzeba pamiętać, np. poprzez:

odpowiednie zagospodarowanie przestrzenne, które zmniejsza średnią długość podróŜy

i pomaga wyeliminować niepotrzebnie długie podróŜe.

Lokalizowanie w odpowiedniej izochronie dojazdu celów podróŜy eliminuje „niepoŜądany”

popyt itp. Nie uznaje się za niepoŜądany popyt takich podróŜy, które generują uciąŜliwość

środowiskową. Wówczas niewystarczająca jest jakość systemu, lub jego równowaga

międzygałęziowa, a nie popyt.

Ukryty Popyt

Koncepcja proponuje taki system transportowy, który odkrywa popyt do tej pory ukryty,

którego zaspokajanie pośrednio prowadzi do realizacji Celu Ogólnego.

Doświadczenia z innych regionów pokazują, Ŝe w regionach o słabej ofercie transportowej

popyt rośnie po pojawieniu się dobrej oferty transportowej. Wzrost jakości systemu

transportowego pociąga za sobą wzrost wielkości potoków pasaŜerskich (przykład

autostrad, połączeń kolejowych). Popyt na usługi transportowe występuje tylko wówczas,

gdy występuje podaŜ. Jeśli nie ma oferty transportowej, wówczas nie ma na nią popytu.

Celem polityki jest stworzenie systemu podaŜy zachęcającego do podejmowania

poŜądanych podróŜy.

Wykluczenie Społeczne

Dostępność transportowa ma bezpośrednie przełoŜenie na dostępność do wspólnego rynku,

który rozumie się jako przestrzeń wspólnej wymiany: emocji, towarów, wiedzy, pieniędzy,

usług, rozrywki, moŜliwości.

Mała dostępność transportowa powoduje relatywne oddalanie się od centrum wydarzeń.

Niedopuszczalne jest wykluczanie dalej zamieszkałych od moŜliwości dotarcia do wspólnego

rynku. Misją społeczną polityki transportowej jest udostępnianie rynku tym, którzy są

z niego wykluczeni.



Koncepcja funkcjonowania kolei w województwie lubelskim na lata 2013 - 2028.

Instytut Rozwoju i Promocji Kolei  © Lublin - Warszawa - Poznań,  2011                                      Strona  56

Dostępność Transportowa

Dostępność Transportową zdefiniujemy jako moŜliwość dostępu transportem do przestrzeni

wspólnych wydarzeń. KaŜdy mieszkaniec Lubelszczyzny powinien mieć zapewnioną

moŜliwość dostępu na poziomie pozwalającym mu być częścią wspólnoty.

Nie łudzimy się, Ŝe dostępność moŜna wyrównać, ale Koncepcja będzie zmniejszać

dysproporcje umoŜliwiając dostęp wykluczonym.

W zaleŜności od wspólnoty przestrzenią wspólnych wydarzeń dla Lublinian niech będzie:

Metropolia Europejska (Warszawa, Londyn), Metropolia Ponadregionalna (Kraków, Lwów),

Metropolia Regionalna (Lublin), Centrum Regionu (Zamość, Chełm, Biała Podlaska),

Centrum Powiatu (Lubartów, Krasnystaw), Centrum Gminy,  Remiza.

W zaleŜności od przedmiotu, do którego chcemy się dostać, moŜemy badać dostępność do

edukacji, do usług, do rynku pracy, do innowacji, do awansu społecznego, do

dokształcania, do pomysłów, do kultury, do sztuki, do rozrywki.

Ze względu na Cel Ogólny zwiększanie wyŜej wymienionych dostępności moŜna uznać za

Cel Szczegółowy.

ZrównowaŜony Rozwój

NaleŜy równowaŜyć rozwój przestrzennie. Metropolie niech będą silnikiem, regionów.

Regiony niech na rozwoju metropolii korzystają.

Opór w dyfuzji pozytywnych trendów poza metropolie jest funkcją systemu transportowego.

Koncepcja zostawia Metropolii Lubelskiej swobodę w rozwoju, ale gwarantuje regionowi

połączenia z centrum. Połączenia te pozwolą upłynnić i poszerzyć obszar wpływu

metropolii. NaleŜy szukać równowagi w dystrybucji środków. NaleŜy umoŜliwić wszystkim

dostęp do Metropolii, ale Metropolii, która będzie atrakcyjna dzięki m.in. swojej

wewnętrznej dostępności.

Ocena działania systemu kolejowego

W kontekście przedstawionego w kolejnych rozdziałach docelowego modelu popytu moŜna

określić następujące wskaźniki:

W odległości mniejszej niŜ 10km od linii kolejowej mieszka 1 132 tys. mieszkańców, co daje

około 52% mieszkańców województwa lubelskiego.

Jeśli odliczyć od tego ludność Lublina, pozostaje 36% mieszkańców województwa

Lubelskiego, którzy objęci są potencjalnym zasięgiem kolei.
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Z pokazanego w kolejnym rozdziale diagramu potoków ruchu moŜna obliczyć pracę

przewozową wykonywaną przez system kolejowy. Przy załoŜeniu, Ŝe wszystkie linie

kolejowe są czynne i prowadzą ruch z prędkością handlową 60km/h, kolej wykonywałaby

55% pracy przewozowej. Pokazuje to jaki jest potencjał kolei na Lubelszczyźnie.

  2.2. Analiza dostępności kolei

Dobrą podstawą do analizy dostępności przystanków i dworców jest analiza

przestrzenna, w której określono transportochłonność dojazdu do siedziby powiatu (gdzie

zazwyczaj zlokalizowany jest węzeł transportowy).

Dodatkowej informacji dostarcza baza danych, z której wynika m.in., Ŝe poza Lublinem

679 tysięcy mieszkańców mieszka w odległości nie większej niŜ 10km od głównego dworca

kolejowego.

Ocena organizacji i wzajemnych powiązań systemu połączeń kolejowych

z pozostałymi środkami publicznego transportu na terenie województwa

lubelskiego

System kolejowy z natury jest systemem o wysokiej przepustowości, przystosowanym do

przewozu duŜych potoków pasaŜerskich. Z tego powodu, aby uzyskać jego rentowność na

terenie o niskim zagęszczeniu ludności naleŜy tworzyć sieć powiązań między systemem

kolejowym a pozostałymi.

Powinno to mieć miejsce na kilku płaszczyznach:

• tworzenie linii autobusowych dowoŜących pasaŜerów do głównych stacji kolejowych

(mogą to być linie stałe lub giętkie – typu TeleBus),

• tworzenie parkingów o wysokiej jakości połoŜonych przy stacjach kolejowych,

powiązanych systemem taryfowym z biletem kolejowym,

• tworzenie metropolitalnych systemów transportowych (np. w Lublinie) z silnym

uwzględnieniem połączeń regionalnych (czyli lokalizowanie węzła komunikacji

metropolitalnej w silnym powiązaniu z węzłem komunikacji regionalnej – krótkie drogi

przejścia),
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• tworzenie nowych przystanków kolejowych lub wykorzystanie istniejących przystanków,

do tworzenia węzłów sieci metropolitalnej. Wokół takich nowych węzłów mogłaby

tworzyć się część połączeń powiatowych. Przystanek taki powinien być lokalizowany

w pobliŜu obliczonego w części analizy przestrzennej „drugiego środka cięŜkości”,

• bezwzględne tworzenie wspólnej polityki taryfowej. Jeśli taryfa taka oparta będzie

o system elektronicznej identyfikacji biletu przy wejściu i wyjściu z pojazdu, to

rozliczenia nie będą stanowić problemu.

Organizator powinien analizować system jako całość i dbać o jego sumaryczną efektywność

dla pasaŜera i rentowność. Dlatego niepoŜądana jest konkurencja międzygałęziowa

(autobus – kolej). NaleŜy dąŜyć do tego, by posiadany potencjał przewozowy wykorzystać

racjonalniej i tworzyć sieć połączeń o duŜej częstotliwości i zasięgu, a nie konkurować na

kilku rentownych liniach.
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Rys. 5. Rozmieszczenie ludności wokół systemu kolejowego na Lubelszcyźnie
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Rys. 6. Potencjał kolei na Lubelszczyźnie. (Wielkość pół na rysunku jest wprost

proporcjonalna do liczby ludności zamieszkałej w odległości do 10 kilometrów od punktu.
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  2.3. Podsumowanie analizy - diagnoza

Lubelszczyzna ma szansę na stworzenie dobrze funkcjonującego systemu

transportowego, którego istotną częścią będzie system kolejowy. Działania te mają szansę

się udać wyłącznie wówczas, gdy analizować będziemy całość systemu, w którym kolej

i autobusy będą z nią ściśle powiązane. Dotyczy to między innymi spójnej, tworzonej

wspólnie siatki głównych połączeń, gdzie podsystemy kolejowy i autobusowy wspólnie

wypracują siec połączeń wojewódzkich realizującą opisane wyŜej Cele Ogólne.

Postuluje się, by tworzony został system połączeń międzypowiatowych, które zwiększą

dostępność przestrzenną powiatów. KaŜdy powiat we własnym zakresie stworzy połączenia

wewnętrzne. Opisana wyŜej analiza przestrzenna dostarcza wskazówek do obliczania

kosztów transportu wewnątrz powiatów.

Obliczona transportochłonność pokazuje, jaki będzie koszt organizacji transportu wewnątrz

powiatu. Dla niektórych powiatów widać, Ŝe średnia odległość dojazdu jest niewielka,

równieŜ całkowite koszty nie będą duŜe, tak jak w powiecie ryckim, czy świdnickim, gdzie

wystarczy średnio 8km w linii prostej, by dostać się do siedziby powiatu. Jednak w powiecie

bialskim potrzeba ponad 20km, w chełmskim prawie 18km.

Wiele powiatów jest wybitnie zorientowanych w kierunku swojej siedziby i wówczas

tworzenie systemu, w którym wszystkie podróŜe wewnątrzpowiatowe są realizowane do/z

siedziby jest wyjątkowo uzasadnione. Jest tak np. w powiecie łęczyckim, janowskim,

radzyńskim. Ale juŜ w powiecie łukowskim, lubartowskim, czy bialskim wprowadzenie

drugiego centrum komunikacyjnego przyniesie zmniejszenie średniej długości podróŜy

o 5 kilometrów, a np. całkowita transportochłonność w powiecie bialskim moŜe spaść

wówczas o 650 tyś pasaŜerokilometrów.

W kolejnych rozdziałach zaproponowana będzie sieć połączeń międzypowiatowych

realizująca załoŜenia opisane wyŜej. Zakłada się tam, Ŝe województwo ustala sieć połączeń

międzypowiatowych. W odniesieniu do kolei ma to mniejsze znaczenie, gdy trasy

i przystanki są ustalone, a jedyną zmienną decyzyjną jest rozkład jazdy.

Z punktu widzenia funkcjonowania całego systemu istotne jest, by powiat wspólnie

z województwem negocjował miejsca przystanków pociągów o znaczeniu wojewódzkim.

Z punku widzenia powiatu istotne będzie, by przystanków było jak najwięcej, co jednak
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zmniejsza prędkość handlową przejazdów. NaleŜy szukać rozsądnego kompromisu, który

zaspokoi potrzeby i powiatów i województwa (a ostatecznie wszystkich pasaŜerów).

Analiza demograficzna, na podstawie której w kolejnych rozdziałach budowany jest

analityczny model popytu pokazuje, Ŝe istnieje potencjał do zapewnienia rentowności wielu

linii kolejowych. Szczegółowe analizy dostarczą ostatecznych odpowiedzi, ale natęŜenia

uzyskiwane w opisanym niŜej modelu popytu wielokrotnie przewyŜszają próg rentowności.

 2.4.  Ocena organizacji i sposobu zarządzania
          kolejowym transportem publicznym

Powierzenie na początku dekady samorządom wojewódzkim organizacji

i finansowania kolejowych przewozów regionalnych, było ogromnym wyzwaniem

merytorycznym, wynikającym z konieczności podjęcia pilnych działań naprawczych w

sektorze, który od początku swojego istnienia był poza jakąkolwiek kuratelą organizacyjną

jednostek samorządu terytorialnego. Podstawowym wyzwaniem było zahamowanie regresu

regionalnych przewozów pasaŜerskich poprzez podjęcie działań optymalizacyjnych

w odniesieniu do aspektów planowania oferty przewozowej, jak równieŜ podniesieniu

efektywności środków publicznych przeznaczanych na przewozy regionalne.

Samorządy wojewódzkie z roku na rok coraz lepiej radziły sobie z nowymi zadaniami,

część z nich – w tym województwo lubelskie – zdecydowało się na współpracę w tym

zakresie z podmiotem doradczym, który od 2005 roku wspiera urząd marszałkowski

w opracowaniu oferty przewozowej oraz w negocjacjach z przewoźnikiem.

Z perspektywy doświadczeń lubelskich w zakresie organizacji przewozów kolejowych,

w odniesieniu do stanu całego systemu transportu zbiorowego na Lubelszczyźnie moŜna

wyartykułować następujące konkluzje:
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   2.4.1.  Sukcesy

1. Od strony organizacyjnej udało się na Lubelszczyźnie wypracować relatywnie

skuteczny model, porządkujący relację organizatora przewozów i przewoźnika –

organizator przewozów ma pod kontrolą planowanie oferty przewozowej w zakresie

rozkładu jazdy, obsługi taborowej oraz efektywnego wydatkowania środków

publicznych przekazywanych w ramach rekompensaty operatorowi (dawniej –

dotacji). Miarą skuteczności podejmowanych działań jest uzyskanie stabilnej

tendencji wzrostowej w zakresie zarówno obsługi kolejowej regionu, jak

i zaangaŜowania środków finansowych na rzecz rozwoju systemu przewozów

wojewódzkich. W porównaniu z regionami o podobnej sytuacji demograficznej oraz

społeczno-gospodarczej (świętokrzyskie, podlaskie, podkarpackie, warmińsko-

mazurskie, lubuskie), zakres oferty kolejowej na obsługiwanych liniach jest bardzo

korzystny.

2. Bardzo korzystnym procesem zainicjowanym przez samorząd województwa jest

aktywna polityka wspierająca modernizację systemu w zakresie inwestycyjnym

(w kontekście posiadanych moŜliwości z tytułu dochodów budŜetowych). Przejawem

tego jest zaangaŜowanie województwa w inwestycje taborowe i infrastrukturalne

w ramach unijnych programów pomocowych na poziomie regionalnym (RPO WL).

3. Pozytywnym kierunkiem polityki regionu jest rozwijana współpraca międzyregionalna

z województwem podkarpackim – słuŜąca podniesieniu atrakcyjności poszczególnych

linii kolejowych poprzez tworzenie wspólnych relacji międzywojewódzkich (Lublin –

Rzeszów), przeciwdziałająca sztucznemu rynkowo ograniczania oferty do obszaru

regionu. Kierunek ten naleŜy kontynuować w celu uzyskania podobnych korzyści

ofertowych w ramach współpracy z innymi regionami – przede wszystkim

z Mazowszem.
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   2.4.2. Zagadnienia problemowe

1. Dysproporcje regionalne w obsłudze kolejowej, w tym niewykorzystany potencjał

kolei w obsłudze aglomeracji lubelskiej oraz brak proporcjonalnej w odniesieniu do

potencjału obsługi Zamojszczyzny.

2. Brak skutecznej koordynacji polityki transportowej w zakresie podniesienia

konkurencyjności kolei w porównaniu z drogowym transportem zbiorowym

(prywatnym i publicznym), powodującej obniŜanie rentowności organizowanych

przewozów kolejowych poprzez utrzymywanie się równoległej oferty drogowej,

dublującej połączenia kolejowe zarówno w ramach relacji jak i rozkładów jazdy.

3. Niewystarczająca współpraca w zakresie systemowej integracji wojewódzkiego

transportu kolejowego z systemami transportu miejskiego, w tym w szczególności

z komunikacją zbiorową w Lublinie organizowaną przez lubelski Zarząd Transportu

Miejskiego.

4. Większego nacisku wymaga kwestia zwiększenia atrakcyjności kolei regionalnej

poprzez pozyskanie do systemu uŜytkowników transportu drogowego (zbiorowego

i indywidualnego) poprzez budowę systemu parkingów P&R, organizację linii

dowozowych – zagadnienie to jest ściśle powiązane z intensyfikacją współpracy z

samorządami szczebla lokalnego, takŜe w zakresie promowania przyjaznych

pasaŜerowi rozwiązań oraz przełamywania wszelkich barier we współpracy.

5. Kwestią warunkującą stabilny i przewidywalny rozwój systemu jest systematyczne

podejście do zabezpieczenia w budŜecie (w perspektywie krótko i długookresowej)

odpowiedniej wielkości środków finansowych na rekompensatę dla przewoźnika –

w przypadku Lubelszczyzny poŜądane jest połoŜenie większego nacisku na ten

aspekt organizacji przewozów.
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   2.4.3. Rekomendacje kierunków organizacji
       przewozów, poŜądane do uwzględnienia
       w planie transportowym

1. Systematyczny i planowy rozwój oferty przewozowej – niwelujący dysproporcje

przestrzenne w obsłudze regionu oraz równowaŜący zabezpieczenie potrzeb

przewozowych przewidzianych do realizacji transportem kolejowym.

2. Uporządkowanie polityki transportowej i organizacji systemu – koordynacja vs.

konkurencja podsystemów.

3. Integracja infrastrukturalna kolei z innymi podsystemami transportu w regionie.

4. Pogłębienie współpracy z samorządami szczebla lokalnego – beneficjentami oferty

kolejowej samorządu województwa, w tym działania ukierunkowane na uzyskanie od

nich wsparcia finansowego lub organizacyjnego słuŜącego podniesieniu atrakcyjności

kolei regionalnej.

5. Pogłębienie współpracy z samorządem miasta Lublina w celu podjęcia aktywnych

działań dotyczących rozwoju oferty kolejowej w aglomeracji lubelskiej oraz integracji

kolei z systemem komunikacji zbiorowej w Lublinie.

6. Rozwój inicjatyw i porozumień międzywojewódzkich – współpraca przy koordynacji

i integracji oferty kolejowej wykraczającej terytorialnie poza obszar regionu.

7. Podjęcie szerszych działań ukierunkowanych na podniesienie standardów przewozów

kolejowych w warstwie informacyjnej i taryfowej oraz bezpieczeństwa i komfortu

podróŜy, w tym poprzez wzmocnienie działań kontrolnych i nadzorczych.

8. Współpraca z zarządcą infrastruktury w celu wdraŜania rozwiązań poprawiających

atrakcyjność przewozów kolejowych w województwie oraz implementacji

konkretnych przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach prowadzonych przez zarządcę

prac modernizacyjnych, niwelujących niedogodności i potencjalne konflikty

w dostępie do tras, w celu stworzenia warunków infrastrukturalnych do sprawnego

planowania i realizacji oferty przewozowej szczebla międzynarodowego i krajowego,

regionalnego oraz aglomeracyjnego, uwzględniających potencjalny rozwój kaŜdego

z tych podsystemów.
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  2.5. Analiza sytuacji transportu kolejowego
  na Lubelszczyźnie pod względem spełniania
  wymagań ustawy o publicznym transporcie
              zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 r.

Zgodnie z informacjami opublikowanymi w Suplemencie do Dziennika Urzędowego

Unii Europejskiej (TED)1 Województwo Lubelskie zawarło z Przewozami Regionalnymi

Sp. z o.o.2 w dn. 30.11.2010 r. Umowę ramową o świadczenie usług publicznych w zakresie

wykonywania regionalnych przewozów kolejowych osób organizowanych przez

Województwo Lubelskie w latach 2011-2013. UmoŜliwia ona zgodnie z art. 101 ust 1.,

pkt. 1) u.p.z.p.3, juŜ poza procedurą przetargową udzielić zamówienia na tzw. umowy

roczne czyli zawierane na okres obwiązywana jednej edycji rozkładu jazdy.

NaleŜy podkreślić fakt, iŜ zgodnie z TED pierwsze zamówienie na umowę roczną na zostało

udzielone w dn. 07.03.2011 r., czyli juŜ po wejściu w Ŝycie u.p.t.z4, ale w oparciu o umowę

ramową zawartą w listopadzie 2010 r. RównieŜ ogłoszenie o chęci zawarcia przez

Zamawiającego umowy rocznej zostało ogłoszone przed 01.03.2011 r. W związku z tym

zespół autorski stoi na stanowisku, iŜ do niniejszej umowy naleŜy stosować przepisy ustawy

z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym5 z przed nowelizacji wprowadzoną

u.p.t.z6, w szczególności terminy zawierania umów rocznych wskazane w art. 40 u.t.k.

Po zakończeniu obowiązywania (lub zerwaniu) ww. umowy ramowej Zamawiający będzie

musiał działać w pełni w trybie u.p.t.z. – szczegóły zawierania umów o świadczenie usług w

zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym zostały opisane w

rozdziale 4.2. niniejszego opracowania.

                                                          
1 TED 07.09.2010 r., 2010/S 173-264664; TED 17.12.2010 r., 2010/S 245-374064; TED 12.03.2011 r., 2011/S
50-081500
2 zwane dalej PR Sp. z o.o.
3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 ze zm.)
4 ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. 2011 nr 5 poz. 13)
5 zwana dalej u.t.k.
6 ze względu na tematykę rozdziału interesujące jest tylko uchylenie art. 39 – 40a u.t.k.
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Przepisy intertemporalne, tj. art. 84 ust. 2 pkt 2 u.p.t.z. stanowią, iŜ do czasu uchwalenia

przez jednostkę samorządu terytorialnego, tu Województwo Lubelskie tzw. planu

transportowego, nie dłuŜej jednak niŜ 3 lata od daty wejścia w Ŝycie u.p.t.z. (01.03.2014 r.)

organizator moŜna zwierać w tym okresie umowy o świadczenie usług w zakresie

publicznego transportu zbiorowego na okres nie dłuŜszy niŜ 3 lata. Przy wyborze operatora

stosuje się przepisy u.p.t.z. z wyłączeniem zapisów odnośnie długości trwania umów – za

zasadną interpretacyjną lex specialis derogat legi generali.

Reasumując, Województwo Lubelskie na gruncie obecnych uwarunkowań prawnych moŜe:

• w pełni wykorzystać moŜliwości umowy ramowej zawartej w dn. 30.11.2010 r. z PR Sp.

z o.o. do końca jej obowiązywania, tj. roku 2013;

• po zakończeniu obowiązywania jako organizator w myśl u.p.t.z. moŜe zawrzeć do

01.03.2014 r. umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu

zbiorowego na okres nie dłuŜszy niŜ 3 lata, o ile wcześniej nie zostanie uchwalony przez

Sejmik Województwa plan transportowy;

• po upłynięciu terminu lub spełnieniu warunku zawartego w art. 84 ust. 2 pkt 2 u.p.t.z.

stosuje się przepisy u.p.t.z. bez ograniczeń.
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  3. Prognozy dotyczące potrzeb na terenie
      Lubelszczyzny na lata 2013 - 2028

NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe wielkość potoków pasaŜerskich w komunikacji zbiorowej jest

zaleŜna od wielu czynników, z których najistotniejsze są:

• Rozmieszczenie i liczba ludności

• Zagospodarowanie przestrzenne

• Sytuacja makro i mikroekonomiczna

• Infrastruktura

• Oferta przewozowa

Pierwsze trzy czynniki są zewnętrzne i nie zaleŜą od organizatora transportu, choć

odpowiednio kształtowana oferta transportowa moŜe wpływać na sytuacje regionu.

W dalszych rozwaŜaniach skupimy się zatem na analizie uwarunkowań dotyczących

infrastruktury oraz oferty przewozowej, jako waŜnych elementów wpływających

na efektywność wykorzystania transportu kolejowego na terenie województwa lubelskiego

w latach 2013 - 2028.  Jednocześnie przyjęto, Ŝe przedstawione propozycje zakładają taką

ofertę transportową, która stymulować będzie pozytywne zmiany w kondycji gospodarczej

regionu, makro- i mikroekonomii gospodarstw oraz demografii (zatrzymanie odpływu

ludności).

Projekcje demograficzne Lubelszczyzny zakładają odpływ ludności z Lubelszczyzny

do innych regionów Polski i Europy. Starano się zatem nie zakładać wariantu

pesymistycznego, a jednak prognozować, Ŝe tendencje metropolizacyjne dotyczyć będą

przepływu ludności Lubelszczyzny do Lublina, a mniej odpływu z Lubelszczyzny.

W analizach przyjęto zatem wariant, w którym demografia pozostanie na obecnym

poziomie do 2028 roku. Mają na to wpływ dwa czynniki:

1) z jednej strony dzięki zwiększonej dostępności przestrzennej (dobra oferta

przewozowa) ułatwiony zostanie dostęp do rynku pracy, a co za tym idzie

spowolniony zostanie odpływ ludności z Lubelszczyzny oraz polepszenie warunków

na rynku pracy spowoduje zwiększenie przyrostu naturalnego oraz związane z tym

zmniejszenie starzenia się społeczeństwa;
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2) z drugiej strony silne tendencje metropolizacyjne spowodują odpływ części ludności

do innych regionów.

PowyŜsze dwa czynniki uznano w poniŜszej prognozie za równowaŜące się.

Prognoza na lata 2013-2028 wyraŜona jest w docelowym modelu popytu. Model popytu

skonstruowano tak, Ŝe pokazuje on najwaŜniejsze kierunki ciąŜeń. Z racji braku wykonania

pomiarów w trakcie realizacji niniejszej analizy, a bazowaniu tylko na danych

demograficznych najwaŜniejsze w przygotowanej analizie są relacje między potokami.

DuŜy potok w modelu popytu oznacza, Ŝe stworzenie na danym odcinku dobrej oferty

zwiększy dostępność i spowoduje efekty opisane w wizji.

Skonstruowany model popytu jest docelowym modelem i nie dotyczy ani roku 2013,

ani 2028, ale pokazuje jaki jest potencjał poszczególnych połączeń i które połączenia naleŜy

realizować w pierwszej kolejności.

  3.1. Model popytu - prognoza popytu
      na lata 2013 - 2028

Dla określenia ilościowego opisanego wyŜej popytu uŜyto uproszczonego modelu

popytu. Model ten pozwala oszacować potrzeby przewozowe związane z realizacją

docelowego popytu. Model ten jako dane wejściowe przyjął informacje o sieci

transportowej (wektorową postać mapy zawierającej sieć transportową) oraz bazę danych

o rozmieszczeniu ludności (miejscowość, połoŜenie, ludność).

Dzięki uŜyciu podstawowych narzędzi GIS uzyskano spójną sieć transportową dla której

udało się określić podstawowe parametry systemu transportowego (odległość, prędkość,

macierz oporu, etc.)

ZałoŜono następującą strukturę popytu na podróŜe.

Docelowo realizowane będą następujące podróŜe obligatoryjne (dom-praca, dom-szkoła):

− 70% ludności w wieku produkcyjnym pracuje w usługach, z czego 40% w branŜach,

innowacyjnych,

− 5% ludności w wieku produkcyjnym pracuje w rolnictwie,
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− 20% ludności pracuje w przemyśle,

− 70% ludności w wieku 18-23 lat studiuje na uczelniach wyŜszych,

− 5% ludności w wieku 15-18 lat uczęszcza do elitarnych szkół ponadgimnazjalnych

(w Lublinie).

ZałoŜono, Ŝe docelowo miejsca pracy rozlokowane będą proporcjonalnie do aktualnych

(dane z GUS).

Przyjęto, Ŝe statystyczny mieszkaniec odbywa następujące podróŜe nieobligatoryjne:

− raz w tygodniu odwiedza najbliŜszy węzeł sieci metropolitalnej (Chełm, Zamość, Biała

Podlaska, Lublin)

− raz w miesiącu odwiedza metropolie regionalną (Lublin)

− raz w kwartale odwiedza metropolie ponadregionalną (Kraków, Lwów, Warszawa)

− raz w roku odwiedza metropolie europejską (Warszawa)

w celach: usługowych, turystycznych, towarzyskich, kulturalnych, etc.

Model popytu odzwierciedla ideę opisaną w początkowych rozdziałach Koncepcji.

Stworzono 9 warstw popytu, z których kaŜda odpowiadała za inny rodzaj podróŜy.

Warstwy te podzielono na podróŜe obligatoryjne (do pracy, do szkoły) oraz fakultatywne

(do metropolii). Logikę tworzenia macierzy ruchu związanych z warstwami popytu pokazuje

poniŜsza tabela:
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Typ Cel Nazwa Produkcja Atrakcja Opór

Rozkład

przestrzenn

y ruchu

UKZ

Praca

Dom-Praca-

Usługi-

Innowacja

Ludn. Mob x

0,7 x 0,4

Miejsca pracy

w usługach

innowacyjnyc

h

Czas

Grawitacja

/niski opór

przestrzeni

50%

Praca
Dom-Praca-

Usługi-Zwykłe

Ludn. Mob x

0,7 x 0,6

Miejsca pracy

w usługach
Czas

Grawitacja

/zwykły

opór

60%

Praca
Dom-Praca-

Przemysł

Ludn. Mob x

0,2

Miejsca Pracy

w przemyśle
Czas

Grawitacja

/zwykły

opór

60%

Szkoła
Dom-Szkoła

Policealna

Ludność w

wieku 15-18

x 0,05

Lublin n/d Arbitralny
100

%

O
bl

ig
at

or
yj

ne

Studia Dom-Studia

Ludność w

wieku 19-23

x 0,7

Miejsca w

uczelniach

wyŜszych

Czas
Grawitacja

/niski opór
80%

Metropolia

Lokalna

Fakultatywne-

Lokalne

Ludn. Mob x

1/5

Chełm, Biała

Podlaska,

Zamość,

Lublin

Czas

Grawitacja

/wysoki

opór

50%

Metropolia

Regionalna

Fakultatywne-

Regionalne

Ludn. Mob x

1/21
Lublin Czas

Grawitacja

/niski opór
50%

Fa
ku

lta
ty

w
ne

Metropolia

Ponadregionalna

Fakultatywne-

Ponadregionalna

Ludn. Mob x

1/63

Kraków,

Warszawa,

Lwów

Czas

Grawitacja

/bardzo

niski opór

50%

Tabela 6: Warstwy popytu w modelu transportu publicznego dla Lubelszczyzny

ZałoŜono, Ŝe podmioty gospodarcze działające w określonych branŜach wygenerują rozwój

zatrudnienia aŜ do oczekiwanego poziomu (załoŜone wyŜej 70% w usługach, z czego 40%

w innowacji). Rozmieszczenie przestrzenne podmiotów będzie proporcjonalne do obecnego

(singly constrained gravity model – attraction distribution).

Stworzono więźby ruchu w oparciu o modele grawitacyjne o róŜnych współczynnikach

odpowiedzialnych za opór przestrzeni.
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  3.2. Wyniki prognozy popytu
          na lata 2013 - 2028

W ramach przeprowadzonego badania modelu popytu otrzymano 9 więźb, których

suma jest całkowitym popytem na transport. Pierwotny podział zadań przewozowych

pozwala obliczyć jaka część tego ruchu przypadnie na transport zbiorowy.

Na ostatecznej postaci więźby dla transportu zbiorowego wykonano rozkład przestrzenny

ruchu w oparciu o uproszczoną metodę najkrótszych ścieŜek (all or nothing assingment).

Rozkład tego ruchu na uproszczony model sieci (z uproszczoną geometrią, ale

z rzeczywistymi odległościami i czasami przejazdu) pokazuje rysunek 7.

Na rysunku celowo nie podaje się wielkości ruchu, pokazano jedynie relacje między

obciąŜeniami poszczególnych odcinków. Nominalne natęŜenia ruchu jakie otrzymano w

modelu mogą znacząco róŜnić się od tych jakie obserwowane będą w rzeczywistości,

materiałem rozpatrywanym w toku analizy uzyskanego modelu są bowiem relacje

poszczególnych wyników w stosunku do siebie.

Model odzwierciedla docelowy stan, w którym zrealizowane zostaną załoŜenia dotyczące

rozwoju Polski Wschodniej, a tym samym oczekiwać będzie moŜna opisanego wyŜej popytu.

PowyŜszy diagram obciąŜenia systemu transportowego pokazuje które relacje mają szansę

zostać obciąŜone potokami pasaŜerów komunikacji zbiorowej.

Pozostałe wyniki obciąŜeń sieci pokazano opisano w rozdziale dotyczącym Koncepcji

funkcjonowania kolei.
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Rys. 7. Rozkład ruchu na uproszczony model sieci
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  3.3. Propozycja Sieci Komunikacyjnej
          Transportu Zbiorowego

Na podstawie opisanego powyŜej modelu popytu staramy się odpowiedzieć

na pytanie, jaka sieć komunikacji zbiorowej będzie najlepsza. Najlepsza, czyli najtańsza

i najbardziej dopasowana do potrzeb uŜytkowników.

Kompetencje Marszałka w tworzeniu sieci połączeń moŜna określić następująco:

Organizator w imieniu Marszałka ma prawo określić sieć komunikacji zbiorowej. Sieć

zostanie określona w Planie Transportowym. W gestii Organizatora leŜą przewozy

wojewódzkie – mające znaczenie dla województwa.

Minister Transportu określa sieć komunikacji krajowej.

Starosta Powiatu określa sieć komunikacji powiatowej.

Niniejsza Koncepcja określa sposoby wyznaczania sieci połączeń wojewódzkich.

Sieć metropolitalna

Celem jest stworzenie sieci metropolitalnej. Zgodnie z ideą tworzenia takiej sieci,

potencjał rozwojowy rozpływa się wzdłuŜ powiązań sieci metropolitalnej. Sieć składa się

z węzłów – dzielonych na klasy: metropolie globalne, metropolie europejskie, metropolie

regionalne, metropolie subregionalne. Węzły połączone są nićmi tworzącymi sieć. Nici, czyli

więzy sieci, tworzą hierarchie w zaleŜności od węzłów (metropolii) jakie łączą. Docelowy

układ powinien maksymalizować powiązania wewnątrz sieci tak, by kaŜdy węzeł miał jak

najlepsze powiązanie z węzłem klasy wyŜszej.

Połączenia Zewnętrzne

Połączenia zewnętrzne moŜna podzielić na metropolitalne i przygraniczne.

Połączenia Metropolitalne (zewnętrzne dalekiego zasięgu) nie leŜą w gestii Marszałka –

ustala je Minister właściwy do spraw transportu.

Niniejsza Koncepcja wyznacza priorytety województwa w zakresie połączeń

metropolitalnych, które mogą być uŜyte jako argumenty merytoryczne.

Mapa ośrodków metropolitalnych jest podstawą do wyznaczenia sieci ich połączeń.

Priorytetem dla Lubelszczyzny jest powiązanie Metropolii Lubelskiej z: Metropolią

Warszawską – jako europejską, Krakowską – jako ponadregionalną, Rzeszowską

i Białostocką – jako regionalnymi, oraz Lwowską i Brzeską jako potencjalnymi metropoliami

w ramach współpracy w Euroregionie.
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Połączenia przygraniczne, realizujące połączenia między dwoma województwami na

relatywnie krótkie dystanse, w świetle ustawy leŜą w gestii porozumienia między

Marszałkami.

Priorytetami będą tu: naturalne zwiększenie stref oddziaływania Centrów Regionalnych

(Białej Podlaskiej, Puław, Dęblina), oraz udostępnienie mieszkańcom gmin przygranicznych

dostępu do najbliŜszych Centrów Regionalnych poza Lubelszczyzną (np. z Janowa

Lubelskiego do Stalowej Woli).

W połączeniach tych proponuje się, by to Centrum Regionalne lobbowało na rzecz

zwiększenia swojej strefy wpływu za pomocą tworzenia oferty przewozowej.

Połączenia Wojewódzkie

W kontekście niniejszej Koncepcji połączeniem wojewódzkim jest połączenie między

siedzibami dwóch powiatów województwa lubelskiego.

Proponowane tutaj sieci komunikacyjne to właśnie sieci połączeń wojewódzkich.

Połączenia Powiatowe

Analogicznie połączenia powiatowe łączą gminy wewnątrz powiatu. Odpowiada za nie

powiat. W uzasadnionych przypadkach część połączeń powiatowych moŜe być realizowana

wspólnie z połączeniami wojewódzkimi. MoŜe to rodzić pewne kłopoty na poziomie

koordynacji rozkładów jazdy.

Połączenia Gminne

Analogiczne do połączeń powiatowych. W wypadku inwestycji w usługi typu Tele-Bus popyt

moŜe być zaspokojony przy niskim koszcie na bardzo wysokim poziomie jakości (podróŜ od

drzwi do drzwi w wyznaczonym przez pasaŜera czasie).

Połączenia Metropolitalne

Metropolia Lubelska będzie samostanowiła o swoim transporcie wewnętrznym.

Organizator Transportu Wojewódzkiego określi wymagania i punkty węzłowe, gdzie

transport metropolitalny będzie łączył się z wojewódzkim.

Mniejsze miasta o potencjale do tego, by stać się metropolią lokalną (Chełm, Zamość, Biała

Podlaska) mogą starać się, by kształt połączeń wojewódzkich wspierał ich funkcje

metropolii lokalnej.

Jednocześnie mogą one na podstawie ugody z powiatami ościennymi organizować

połączenia powiatowe z gmin powiatów ościennych do metropolii (np. z Józefowa do

Zamościa).
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  3.3.1. Scenariusze wariantowe działań
            Organizatora Transportu Zbiorowego
            mające na celu optymalne
            wykorzystanie potencjału kolei

Układ sieci kolejowej (infrastruktury torowej) znacząco odbiega od schematycznego

układu najkrótszych powiązań pomiędzy poszczególnymi ośrodkami, pomiędzy którymi

dokonują się podróŜe (graf połączeń). W analizie naleŜy zatem wziąć pod uwagę system

transportu publicznego obejmujący inne moŜliwe połączenia transportowe, w większym

stopniu pokrywające się z idealnym odwzorowaniem połączeń.

Dla zapewnienia optymalnego wykorzystanie moŜliwości kolei w województwie lubelskim

konieczne jest współdziałanie z komunikacją autobusową.

Proponowane scenariusze dotyczą całości systemu i określają w nim miejsce kolei.

Rekomenduje się zaproponowany scenariusz maksymalnego wykorzystania

moŜliwości kolei, przy jednoczesnym zapewnieniu racjonalności wydatkowania

środków.

Kolej powinna być silna tam, gdzie moŜe być konkurencyjna, na trasach, gdzie będzie

mogła skutecznie konkurować z prywatną komunikacją autobusową i busową.

  3.3.2. Kształt Sieci Transportowej

Pytanie o kształt sieci transportowej jest problemem optymalizacji wielokryterialnej,

którego próbę rozwiązania podjęto w ramach pracy nad artykułem pt. „Optymalizacja

kształtu monocentrycznej sieci komunikacyjnej z zastosowaniem optymalizacji

wielokryterialnej” opublikowanym w Przeglądzie Komunikacyjnym 7-8/2011, autorstwa

Rafał Kucharskiego - współautora niniejszego opracowania. Tematyka i zakres artykułu

zostały dobrane w sposób umoŜliwiający opracowanie analizy niniejszego tematu.

W artykule tym opisano szczegóły metody matematycznej, która pozwoliła odpowiedzieć na

pytanie o optymalną sieć transportową.
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Rezultatem działania optymalizacyjnego w przypadku wielokryterialnym (tutaj dwoma

kryteriami przeciwstawnymi są długość sieci i praca przewozowa) nie jest jedno konkretne

rozwiązanie, a zbiór rozwiązań, które są równie dobrze dopasowane. Spośród tych

rozwiązań naleŜy wybrać to, które najlepiej odpowiada potrzebom i preferencjom

uŜytkownika.

Metoda optymalizacyjna dostarczyła 52 proponowanych sieci, z których część była

wyjątkowo droga (duŜa liczba połączeń), a część wyjątkowo mało atrakcyjna (mała liczba

połączeń).

Rys. 8. Optymalny teoretyczny kształt Sieci Transportowej dla Lubelszczyzny
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Na podstawie wyników opisywanej tu analizy oraz modelu popytu wybrano wariant

preferowany i opisano go poniŜej.

Dla kaŜdego analizowanego rozwiązania pokazano uproszczony układ sieci oraz związane

z nim parametry pracy przewozowej po stronie operatora i po stronie uŜytkownika.

Optymalny teoretyczny kształt sieci transportowej przedstawia rysunek 8. Ilustracja

pokazuje 50 największych potoków ruchu w modelu.

  3.3.3. Wnioski z analizy popytu

W modelu popytu otrzymano teoretyczne wielkości potoków pasaŜerskich jakie mogą

pojawić się na Lubelszczyźnie przy załoŜeniu realizacji polityki regionalnej i dostosowaniu do

niej oferty przewozowej.

Analiza potoków pokazuje, Ŝe głównym celem podróŜy jest Lublin, pozostałe istotne cele

podróŜy to Zamość, Biała Podlaska oraz Chełm.

Procentowy udział największych celów i źródeł podróŜy pokazano poniŜej.

Udział w celach podróŜy

Powiat lubelski 12%

Powiat lubartowski 6%

Powiat puławski 6%

Powiat zamojski 6%

Powiat bialski 6%

Udział w źródłach podróŜy

Lublin 28%

Chełm 6%

Biała Podlaska 7%

Zamość 10%

Tabela 7: Struktura celów i źródeł podróŜy w modelu popytu
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Największe potoki pasaŜerskie według przygotowanego modelu występują:

a) w podróŜach do Lublina, z czego największe pomiędzy powiatem lubelskim

a Lublinem. Wysokie równieŜ ze Świdnika, Kraśnika i Lubartowa do Lublina;

b) pozostałe wysokie wartości potoków uzyskano pomiędzy powiatami grodzkimi

a ziemskimi (pomiędzy Zamościem a powiatem zamojskim, pomiędzy powiatem

bialskim a Białą Podlaską oraz powiatem chełmskim a Chełmem);

c) wysoką wartość potoków uzyskano równieŜ w podróŜach do powiatów grodzkich

np. pomiędzy powiatem tomaszowskim a Zamościem, pomiędzy powiatem

Łukowskim a Białą Podlaską.

W podróŜach poza województwo większość powiatów jest w strefie ciąŜenia Warszawy,

mniej w strefie ciąŜenia Krakowa. W siedmiu z 24 powiatów większy potok podróŜy

do Krakowa jest większy niŜ do Warszawy (Biłgoraj, Janów, Kraśnik, Zamość z powiatem,

Tomaszów i Hrubieszów).

W pozostałych powiatach wynik analizy wskazuje na większość podróŜy do Warszawy.

Numery korytarzy podstawowych pokazano na rysunku 9 (numerem 0 oznaczono

dodatkowe, drugorzędne linie).

Analiza wyników pokazuje, Ŝe najsilniejszymi korytarzami (korytarzami o największym

potencjale) są w kolejności:

  3.3.3.1. Korytarz transportowy 1

1. Korytarz:

• (Warszawa)

• Ryki

• Puławy/Dęblin

• Lublin

• (Świdnik)

• Chełm

Porównawczy potencjał przewozowy 4,8 mln jednostek umownych

na terenie województwa.

Korytarz ten jest w pełni kolejowy, kolej moŜe go obsługiwać w całości.
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Rys. 9 Sugerowane korytarze transportowe rekomendowane do rozwoju transportu

kolejowego na terenie Lubelszczyzny (mapa powiatów)
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  3.3.3.2. Korytarz transportowy 2

2. Korytarz:

• Biała Podlaska

• Radzyń Podlaski

• Lubartów

• Lublin

• Kraśnik

• (COP)

• (Kraków / Rzeszów)

Porównawczy potencjał przewozowy 3,5 mln jednostek umownych

na terenie województwa.

Korytarz ten nie moŜe być obsługiwany bezpośrednio koleją, jedynie na

odcinku Lubartów - Lublin - Kraśnik i dalej w kierunku Stalowej Woli kolej moŜe być

rozsądną alternatywą dla mocnej linii autobusowej. Powodem jest w tym przypadku

brak infrastruktury kolejowej pokrywającej się z korytarzem potrzeb transportowych.

Dodatkowo istotne są następujące korytarze:

  3.3.3.3. Korytarz transportowy 3

3. Korytarz:

• Biała Podlaska,

• Radzyń Podlaski

• (Siedlce)

• (Warszawa)

Porównawczy potencjał przewozowy 1,2 mln jednostek umownych na terenie

województwa.

Korytarz ten realizuje połączenia głównie do i z Warszawy, wobec tego dyskusyjne

moŜe być finansowanie go z budŜetu lubelskiego - warto tu rozpatrywać ewentualne

warianty współfinansowania połączeń przez województwa lubelskie i mazowieckie.

W obecnych warunkach infrastrukturalnych korytarz ten jest typowo kolejowy, kolej
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jest na nim silna, szczególnie ze względu na przewagę w czasie dojazdu do

Warszawy (brak utrudnień przy wjeździe do aglomeracji).

  3.3.3.4. Korytarz transportowy 4

4. Korytarz:

• Lublin

• Zamość

• Tomaszów Lubelski

• (Lwów)

Porównawczy potencjał przewozowy 3,6 mln jednostek umownych na terenie

województwa.

Aktualnie niekorzystne ukształtowanie infrastruktury kolejowej na najwaŜniejszym

odcinku powyŜszego korytarza powoduje zmniejszone wykorzystanie faktycznego

potencjału kolei pomiędzy znajdującymi się w jego ciągu najwaŜniejszymi ośrodkami

województwa.

  3.3.3.5. Korytarz transportowy 5

5. Korytarz dowozowy do metropolii Zamojskiej:

• Hrubieszów

• Zamość

• Biłgoraj

• (COP)

Porównawczy potencjał przewozowy 1,1 mln jednostek umownych na terenie

województwa.

Przykład korytarza transportowego wymagającego reaktywacji regionalnej kolejowej

komunikacji pasaŜerskiej - aktualnie na Ŝadnym jego odcinku nie odbywa się ruch

regionalny.

W świetle tej analizy proponuje się, by szkielet sieci komunikacji zbiorowej oprzeć o

wymienione wyŜej korytarze.
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Poza wymienionymi korytarzami uzyskane dane liczbowe dotyczące korytarzy:

• Biłgoraj, Janów Lubelski, (Lublin)

• Włodawa, Łęczna, Świdnik, (Lublin)

• Opole Lubelskie/Nałęczów, Lublin

• Parczew, Lubartów, (Lublin)

Wskazują na istniejący potencjał w transporcie publicznym. Wymienione wyŜej korytarze w

przypadku ich obsługi transportem kolejowym (ale takŜe alternatywnym autobusowym -

dowoŜącym do węzłów przesiadkowych w komunikacji publicznej na styku z koleją)

pozwolą na rozsądną realizacje tworzenia dobrej oferty przewozowej.

  4. Analiza kolejowej sieci komunikacyjnej,
      na której moŜliwe jest wykonywanie
      przewozów transportem pasaŜerskim
  4.1. Zakres pracy przewozowej w ramach
        wojewódzkich przewozów pasaŜerskich

W niniejszym rozdziale zamieszczono zestawienia obrazujące skalę rozwoju systemu

wojewódzkich przewozów regionalnych. Abstrahując od uwarunkowań finansowych oraz

techniczno-organizacyjnych – potencjalne zapotrzebowanie na przewozy kolejowe jest

znacząco wyŜsze niŜ obserwowane obecnie (generowane przez zbyt ubogą ofertę

przewozową.

PoniŜsze tabele prezentują załoŜenia odnośnie oferty przewozowej oraz zakresu jej

realizacji  w dwóch przeciwstawnych podejściach – minimalnym (dla którego bazę stanowi

obecna oferta oraz perspektywy jej rozbudowy o elementy wynikające np. z projektów

infrastrukturalnych RPO) oraz kierunkowym (optymalnym).

Wariant optymalny jest próbą otwartego spojrzenia na system przewozów

wojewódzkich, bez odnoszenia się do obecnych uwarunkowań finansowych oraz

organizacyjno-politycznych. Warto jednak zauwaŜyć, iŜ proponowane rozwiązania
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dopasowane są do znaczenia poszczególnych linii kolejowych, bez przesadnego

rozbudowywania oferty na liniach o mniejszej roli w przewozach.

Wariant optymalny zakłada:

• stały interwał połączeń na głównych liniach regionu (pociągi średnio co 60 minut);

• intensyfikacja obsługi w aglomeracji lubelskiej (system kolei aglomeracyjnej);

• reaktywację połączeń na wszystkich liniach kolejowych w regionie, w celu stworzenia

spójnego systemu transportowego;

• na liniach o mniejszym znaczeniu brak oferty w dzień roboczy pow. 5 par połączeń

(zasada wypracowana na podstawie doświadczeń zachodnioeuropejskich);

• ocenę potencjalnego zaangaŜowania samorządu województwa w kompensację

przewozów na rzecz Mazowsza i Kolei Mazowieckich, obsługujących na dwóch

liniach. Z przyczyn obiektywnych nie uwzględniono tu linii Dęblin – Radom (odcinek

Dęblin – most na Wiśle), bowiem rezygnacja z obsługi przez KM stacji Dęblin

kwestionuje w praktyce zasadność realizacji przewozów na całej tej linii, a

przynajmniej na odcinku Pionki – Bąkowiec.

Warto zauwaŜyć, iŜ niektóre odcinki (relacje) zawierają w sobie aspekt koniecznych

rozwiązań infrastrukturalnych słuŜących zwiększeniu konkurencyjności kolei (przystanek

Zamość St. Miasto, 3 przystanki w Lubartowie – z punktem końcowym relacji Lubartów

Północ, Parczew Miasto – równieŜ punkt końcowy relacji) co ma swoje odzwierciedlenie w

skorygowanych odległościach.

PoniŜsze zestawienia stanowią symulację na potrzeby niniejszego opracowania –

ukazując w ten sposób ogólny zakres przewozów na poszczególnych liniach, przy uŜyciu

szeregu zabiegów upraszczających kalkulację oraz analityczną przejrzystość propozycji. Nie

naleŜy ich odnosić wprost do dzisiejszych rozwiązań rozkładowych. PrzełoŜenie wskazanych

parametrów na rozkład jazdy moŜe spowodować odstępstwa od przedstawionych danych

(liczba par, odcinki, terminy kursowania). Nie spowoduje to jednak utraty wiarygodności

zestawienia w kontekście przedstawienia ogólnej prezentacji zakresu przewozów

wojewódzkich oraz oceny poŜądanej / oczekiwanej pracy przewozowej.

NaleŜy jednocześnie pamiętać, aby nie przeceniać pomiarowej roli parametru

tzw. "pociągokilometra" w analizowaniu kolejowej oferty przewozowej, bowiem wielkość ta

ma diametralnie róŜny wymiar przewozowy i finansowy w zaleŜności od potencjału



Koncepcja funkcjonowania kolei w województwie lubelskim na lata 2013 - 2028.

Instytut Rozwoju i Promocji Kolei  © Lublin - Warszawa - Poznań,  2011                                      Strona  85

przewozowego danej linii oraz stosowanej obsługi taborowej. W tworzeniu oferty

przewozowej moŜna niwelować znaczenie tego parametru poprzez wprowadzanie do

obsługi oszczędniejszych rozwiązań taborowych lub w określonych sytuacjach kryzysowych

– jednostkowego zwiększenia podaŜy danego połączenia kosztem liczby kursów.

  4.1.1. Wariant podstawowy (minimalny)

Odcinek

odległość
odcinka na

terenie
Lubelszczyzny

(km)

liczba par
połączeń

w dni
robocze

liczba par
połączeń

w dni
świąteczne

liczba par
połączeń -

sezon

praca przewozowa
(pockm)

oferta podstawowa

Lublin - Dęblin 71,678 11 8 526 117
Lublin - Rejowiec - Chełm 72,969 16 10 751 581
Chełm - Dorohusk 21,089 7 5 98 064
Dęblin - Łuków (odl. uśredniona) 60,880 7 6 297 094
Łuków - Biała Podlaska 52,415 11 9 396 782
Biała Podlaska - Terespol 36,417 9 7 222 508
Lublin - Szastarka 55,329 8 6 297 670
Szastarka - gr. woj. 19,888 6 5 82 535
Lublin - Lubartów Północ 30,700 10 7 202 927
Lubartów Północ - Parczew 29,900 6 5 124 085
Lublin - Rejowiec - Zamość (St.M.) 117,000 7 5 544 050
Lublin - PLL Świdnik (1/h) 13,000 18 14 158 860

suma 3 702 272
linie transgraniczne
Terespol - Brześć 2,377 7 5 11 053
Dorohusk - Jagodzin 2,015 7 5 9 370
odcinki do reaktywacji
Zawada - BełŜec (w ramach
wydłuŜenia oferty Lublin - Zamość) 68,478 2 2 99 978

BełŜec - Hrebenne - gr. woj. 18,788 2 2 27 430
Zamość - Biłgoraj - gr. woj. 97,202 5 3 310 074
Zamość - Hrubieszów Miasto 52,702 5 3 168 119
Chełm - Włodawa 44,855 0 0 0
Łuków - Stoczek Łuk. - gr. woj. 35,548 0 0 0
Motycz - Lublin (kolej aglo do PLL) 10,803 12 8 84 696
odcinki obsługiwane przez KM 0
Łuków - Krynka Łuk. - gr. woj. 8,498 14 10 79 031
Dęblin - Rokitna Stara - gr. woj. 9,203 14 10 85 588
  
liczba dni roboczych 250  
liczba dni świątecznych 115  
liczba dni - sezon 100  suma całkowita 4 577 612

Tabela 8: Praca eksploatacyjna w modelu docelowym (wariant minimalny) dla roku 2028
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  4.1.2. Wariant optymalny (rekomendowany)

Odcinek

odległość
odcinka na

terenie
Lubelszczyzny

(km)

liczba par
połączeń

w dni
robocze

liczba par
połączeń

w dni
świąteczne

liczba par
połączeń -

sezon

praca przewozowa
(pockm)

oferta podstawowa

Lublin - Dęblin (1/h) 71,678 20 12 914 611
Lublin - Rejowiec - Chełm (1/h) 72,969 20 12 931 084
Chełm - Dorohusk 21,089 7 5 98 064
Dęblin - Łuków (odl. uśredniona) 60,880 10 6 388 414
Łuków - Biała Podlaska (1/h) 52,415 18 12 616 400
Biała Podlaska - Terespol 36,417 14 10 338 678
Lublin - Szastarka 55,329 16 8 544 437
Szastarka - gr. woj. 19,888 7 7 101 628
Lublin - Lubartów Północ 30,700 18 12 361 032
Lubartów Północ - Parczew Miasto 29,900 9 6 175 812
Lublin - Rejowiec - Zamość (St.M.) 117,000 12 10 971 100
Lublin - PLL Świdnik (30 min) 13,000 36 18 287 820

suma 5 729 082
linie transgraniczne
Terespol - Brześć 2,377 5 5 8 676
Dorohusk - Jagodzin 2,015 7 5 9 370
odcinki do reaktywacji
Zawada - BełŜec (w ramach
wydłuŜenia oferty Lublin - Zamość) 68,478 7 5 2 345 814

BełŜec - Hrebenne - gr. woj. 18,788 7 5 2 87 364
Zamość - Biłgoraj - gr. woj. 97,202 7 5 451 989
Zamość - Hrubieszów Miasto 52,702 7 5 245 064
Chełm - Włodawa 44,855 7 5 208 576
Łuków - Stoczek Łuk. - gr. woj. 35,548 7 5 165 298
Parczew - Łuków (przedłuŜenie
oferty Lublin - Parczew Miasto) 52,000 7 5 241 800
Motycz - Lublin (kolej aglo do PLL) 10,803 36 18 239 178
odcinki obsługiwane przez KM
Łuków - Krynka Łuk. - gr. woj. 8,498 14 10 79 031
Dęblin - Rokitnia Stara - gr. woj. 9,203 14 10 85 588
  
liczba dni roboczych 250  
liczba dni świątecznych 115  
liczba dni - sezon 100  suma całkowita 7 896 831

Tabela 9: Praca eksploatacyjna w modelu docelowym (wariant optymalny) dla roku 2028
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  4.1.3. Rekomendacje

1. Podstawową kierunkiem rozwoju oferty przewozowej powinno być zniwelowanie róŜnić

w obsłudze regionu, poprzez rozwój oferty w korytarzu od Lublina na północ oraz

poprawy obsługi transportowej wschodu i południa województwa (przede wszystkim

Zamojszczyzny i Roztocza) w kontekście wykazywanego potencjału demograficznego

oraz społeczno-gospodarczego tych obszarów.

2. Rozwój oferty kolejowej w dalszej perspektywie czasowej (w ramach posiadanych

moŜliwości technicznych i organizacyjnych) powinien być ukierunkowany zarówno na

reaktywację nieczynnych linii, jak i poprawę oferty na liniach z bieŜącą obsługą

kolejową. WywaŜenie tych dwóch kierunków powinno wynikać z pogłębionych analiz

porównawczych planowanych do realizacji przedsięwzięć.

3. Podniesienie atrakcyjności oferty kolejowej w ujęciu całościowym wymaga

przeformułowania polityki w zakresie organizacji transportu publicznego

w województwie. Kluczowe kierunki działań w ramach rozwoju wojewódzkich systemów

transportowych, w tym w szczególności kolei:

• integracja z transportem drogowym (zbiorowym i indywidualnym): poprzeczne

lokalne linie dowozowe, parkingi samochodowe i rowerowe przy stacjach

i przystankach; ograniczenie dublowania połączeń kolejowych w poszczególnych

korytarzach transportowych przez zbiorowy transport drogowy

• pogłębienie współpracy z samorządami celem koordynacji załoŜeń politycznych oraz

szczegółowych rozwiązań transportowych, w szczególności – planowa integracja

kolei regionalnej z systemami transportu publicznego w głównych miastach

Lubelszczyzny (w tym przede wszystkim w Lublinie), a takŜe włączenie samorządów

szczebla lokalnego w działania na rzecz poprawy atrakcyjności połączeń kolejowych

w regionie (dofinansowanie, wsparcie lokalnych inwestycji – poprzez

zaangaŜowanie posiadanych zasobów ludzkich oraz materiałów)

• pogłębienie współpracy z sąsiednimi województwami w celu wypracowania

poŜądanych przez podróŜnych udogodnień w ofercie kolejowej (bezpośrednie

relacje poza województwa, atrakcyjne połączenia ze stolicami regionów sąsiednich)

- szczegółowo opisano w rozdziale 5.6.



Koncepcja funkcjonowania kolei w województwie lubelskim na lata 2013 - 2028.

Instytut Rozwoju i Promocji Kolei  © Lublin - Warszawa - Poznań,  2011                                      Strona  88

  4.2. Reaktywacja nieczynnych
         linii kolejowych

Regres systemu pasaŜerskiego transportu kolejowego w Polsce, którego początek

miał miejsce jeszcze przed 1990 rokiem, w okresie poprzedzającym transformację

ustrojowo-gospodarczą. Ostatnia dekada ubiegłego stulecia oraz okres przełomu wieku

stanowiły końcowe momenty ruchu pasaŜerskiego na wielu liniach kolejowych w kraju. Brak

skutecznych reform PKP, niewłaściwe zarządzanie jak równieŜ brak lekkiego taboru

dopasowanego do charakterystyki potoków pasaŜerskich na liniach lokalnych spowodowały,

iŜ likwidowano połączenia kolejowe w ruchu regionalnym, w szczególności na liniach

niezelektryfikowanych. Taka sytuacja miała miejsce równieŜ na Lubelszczyźnie, gdzie

lokalny ruch pasaŜerski zawieszono na następujących liniach lub odcinkach linii (połoŜonych

na terenie województwa lubelskiego):

• Łuków – Parczew – Lubartów - Lublin;

• (Lublin) – Rejowiec – Zawada – Zamość / – BełŜec – Hrebenne;

• Zamość – Biłgoraj – Stalowa Wola;

• Zamość – Hrubieszów;

• Chełm – Włodawa;

• Łuków – Stoczek Łukowski – (Pilawa).

Obszarem, który został najbardziej poszkodowany w wyniku kryzysu kolejowych

przewozów pasaŜerskich, była Zamojszczyzna z Roztoczem. Subregion ten, mimo

iŜ połoŜony peryferyjnie z punktu widzenia powiązań geograficznych kraju i regionu –

cechuje się największym w skali województwa lubelskiego potencjałem turystyczny.

Spośród przedstawionych powyŜej linii, jedynie odcinek Łuków – Pilawa (fragment linii nr

12) jest zelektryfikowany, resztę stanowią linie jednotorowe niezelektryfikowane, które – co

z perspektywy dnia dzisiejszego naprawdę trudno zrozumieć – przez PKP skazywane były

na niebyt w pierwszej kolejności. Polityka ta była niezwykle szkodliwa i niezrozumiała –

zamiast aspektów przestrzennych opisujących potencjał gospodarczy i społeczny (zarówno

dla przewozów pasaŜerskich jak i towarowych) połączenia decydował przede wszystkim

czynnik istnienia / nieistnienia sieci trakcyjnej. Warto dodać, iŜ zawieszenie przewozów na

części linii, które w efekcie doprowadziło do ich degradacji technicznej, spowodowało
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ogromne ograniczenie spójności sieci kolejowej w skali całego kraju – powstanie istotnych

ogólnopolskich barier transportowych (m.in. brak południkowych powiązań wschodniej

części Polski łączących Podlasie, Lubelszczyznę i Podkarpacie).

W połowie I dekady XXI wieku, na skutek przekazania organizacji przewozów

regionalnych samorządom wojewódzkim, jak równieŜ dzięki pojawieniu się środków

finansowych w ramach funduszy Unii Europejskiej, które w znacznej mierze dedykowane

były inwestycjom infrastrukturalnym słuŜącym poprawie spójności gospodarczej

i społecznej Polski oraz regionów, a takŜe projektom związanym ze zwiększeniem

przewozowej roli przyjaznego środowisku transportu kolejowego (m.in. zakup taboru,

w tym lekkich autobusów szynowych – tańszych w eksploatacji od konwencjonalnego

składu wagonowego). W województwie lubelskim pierwsze trwałe oznaki odwrócenia

negatywnej tendencji zawieszania połączeń miały miejsce w latach 2006 – 2009. W roku

2011 udało się przywrócić ruch regionalny na linii Lublin – Zamość (sezonowo równieŜ

odcinek Zawada – BełŜec), oczekiwana jest równieŜ w najbliŜszym czasie modernizacja linii

Lublin – Lubartów, realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego,

poprzedzająca reaktywację ruchu pasaŜerskiego na odcinku Lublin – Lubartów / Parczew.

  4.2.1. Uwarunkowania prawno -
                          organizacyjne reaktywacji

Postępowanie organizatora przewozów przy reaktywacji nieczynnych linii

w kontekście nie róŜni się niczym od realizacji innych zadań w ramach kontraktowania

wojewódzkich przewozów pasaŜerskich. W przypadku posiadania środków na sfinansowanie

oferty na nieczynnych liniach kolejowych, samorząd województwa powinien zgłosić

zarządcy infrastruktury zainteresowanie reaktywacją połączeń, aby dokonać analizy

niezbędnych prac odtworzeniowych i porządkowych, a w niektórych sytuacjach takŜe

nowych inwestycji wraz z ich kosztorysem.

W przypadku linii wychodzących poza teren województwa lubelskiego, których

powodzenie reaktywacji jest uzaleŜnione od tego, czy połączenie będzie realizowane bez
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względu na dzielącą je granicę regionu, naleŜy podjąć współpracę w ramach porozumienia z

zainteresowanym samorządem sąsiedniego województwa celem wypracowania

optymalnego modelu oferty przewozowej moŜliwej do sfinansowania przez zainteresowane

strony.

Istotnym zagadnieniem jest włączenie do współpracy finansowej i organizacyjnej

samorządów szczebla lokalnego zainteresowanych wznowieniem połączeń kolejowych na

danej linii – zarówno pod kątem dofinansowania oraz sfery planowania sieci transportowej

będącej w ich kompetencjach organizacyjnych (np. dublujące połączenie kolejowe

przewozów drogowych), jak i wsparcia inicjatywy w postaci włączenie się w prace

odtworzeniowe i porządkowe. Tego rodzaju rozwiązanie stosowały samorządy miejskie Ełku

i Pisza zainteresowane odnowieniem linii Olsztyn – Szczytno – Pisz – Ełk, delegując do

prostych prac torowych w dyspozycję zarządcy infrastruktury bezrobotnych.

Innym przejawem współpracy z lokalnymi samorządami moŜe być zorganizowanie

w określonych okolicznościach przestrzennych autobusowych/busowych linii dowozowych

podnoszących atrakcyjność reaktywowanych połączeń, jak równieŜ zorganizowania

lokalnych parkingów samochodowych i rowerowych przy stacjach i przystankach linii, na

których planowane jest wznowienie przewozów.

  4.2.2. MoŜliwości reaktywacji linii –
            aspekt funkcjonalny i techniczny

PoniŜej przedstawiono syntetyczną analizę uwarunkowań technicznych oraz

przewozowych nieczynnych linii kolejowych w kontekście ich przyszłej reaktywacji

w ramach wojewódzkich przewozów pasaŜerskich. Analiza nie obejmuje funkcjonujących

juŜ połączeń Lublin – Zamość, a w przypadku linii Lublin Lubartów skupia się na aspekcie

reaktywacji połączeń na całej długości linii. Odcinek Lublin – Lubartów – Parczew poddano

juŜ istotnym pracom analitycznym, których rekomendacje uwzględnione zostały w projekcie

modernizacji tego odcinka linii nr 30. Dodatkowe aspekty odnośnie uwarunkowań

reaktywacji połączeń na linii Lublin – Lubartów poddano analizie w rozdziale 3.4

poświęconym systemowi kolei aglomeracyjnej.
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Analiza nie rozwija równieŜ problematyki reaktywacji połączeń na linii Łuków –

Stoczek Łukowski – Pilawa, bowiem tej linii poświęcona była szczegółowa analiza

przygotowana przez Instytut Rozwoju i Promocji Kolei w roku 2008. Płynące z niej wnioski i

rekomendacje pozostają aktualne – warunkiem ponownej reaktywacji tej linii powinno być

stworzenie bezpośrednich połączeń Łuków – Warszawa przy współpracy z Województwem

Mazowieckim, ukierunkowane na zapewnienie docelowo regularnego (kilka par pociągów w

dobie połączenia miejscowości połoŜonych wzdłuŜ tego odcinka z Warszawą. W ramach

takiej oferty ograniczony potencjał przewozowy tej linii mógłby zostać zwiększony poprzez

zasilenie lokalnymi poprzecznymi dowozami autobusowymi do poszczególnych stacji i

przystanków.

  4.2.2.1.  Lublin - Lubartów - Łuków

odcinek / długość ciągu na
terenie województwa lubelskiego

Lublin Północny – Łuków (linia nr 30), 107,3 km; ok. 110 km (Lublin –
Łuków)

uwarunkowania techniczne

linia jednotorowa, niezelektryfikowana; prędkość drogowa dla autobusów
szynowych 30-60 km/h; stan techniczny – między Lublinem a Parczewem
relatywnie dobry; na odcinku Lubartów – Lublin (ew. Parczew)
przewidziany szereg działań inwestycyjnych (prędkość maks 120 km/h);
odcinek Radzyń Podlaski – Łuków w najgorszym stanie technicznym – na
granicy przejezdności.

potencjał przewozowy (ocena)

znacząca atrakcyjność kolei w relacjach Lublin – Lubartów oraz Parczew po
przeprowadzeniu zapowiedzianych inwestycji (w tym dodatkowych
przystanków w Lubartowie oraz w Parczewie), na odcinku północnym –
omija znaczące miejscowości (wyjątek – wieś Milanów), w pełnej relacji
dublowana przez połączenie kolejowe przez Dęblin oraz drogowe (DK 63 i
DK 19) przez Kock i Lubartów; najwaŜniejsze ośrodki – Lubartów - Parczew

oferta konkurencji drogowej
intensywne przewozy w relacjach Lubartów – Lublin, dobra oferta Parczew
– Lublin; w relacjach Łuków – Lublin oraz na odcinku Radzyń Podlaski –
Lublin dobra oferta PKS i busów (Łuków, Międzyrzec, Biała Podlaska)

załoŜenia oferty

dla całego odcinka – brak rekomendacji do priorytetowej reaktywacji
połączenia (docelowego moŜliwe 5-7 par na dobę – ew. w dłuŜszej relacji)
/ intensywna obsługa Lublin – Lubartów, z wydłuŜeniem części pociągów
do Parczewa.

poŜądane relacje Lublin – Lubartów / Parczew; z opcją wydłuŜenia w kierunku Stalowej Woli

potencjalne przewagi

czas przejazdu; zapewnienie atrakcyjnego dojazdu w południowe rejony
Lublina oraz na skomunikowanie z innymi pociągami na stacji Lublin; po
przeprowadzeniu modernizacji alternatywna trasa Lublin – Warszawa
(przez Łuków, Siedlce) – równieŜ w sytuacjach awaryjnych.

bariery i zagroŜenia
stosunkowo niekorzystne połoŜenie duŜej liczby stacji i przystanków,
rozbudowana oferta zbiorowego transportu drogowego w najbardziej
atrakcyjnych relacjach

rekomendowane inwestycje poza planowanymi – dodatkowe przystanki w Lubartowie i Parczewie,
udroŜnienie linii w relacji Lublin – Łuków (utrzymywanie w przejezdności)

Tabela 10: Analiza warunków reaktywacji dla linii kolejowej Lublin - Parczew
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  4.2.2.2.  Zamość – Hrubieszów Miasto

odcinek / długość ciągu na
terenie województwa lubelskiego

Zawada – Hrubieszów Miasto (linia nr 72) 61,2km;
odcinek Zamość – Hrubieszów Miasto: 52,3 km

uwarunkowania techniczne

linia jednotorowa niezelektryfikowana; prędkość drogowa dla autobusów
szynowych 60 km/h; stan techniczny – zadowalający / wymagający
poprawy; pomiędzy Zamościem a Hrubieszowem tylko jeden posterunek
ruchu – Werbkowice;

potencjał przewozowy (ocena)

linia pokrywa się z drogą krajową nr 74, stanowiącą główny ciąg
transportowy w podregionie; lokalizacja przystanków kolejowych w
porównaniu z transportem drogowym (Hrubieszów, Werbkowice, główne
wsie) – niekorzystna

oferta konkurencji drogowej stosunkowo dobra oferta PKS i busów (ok. 20 par połączeń w dzień
roboczy)

załoŜenia oferty

7 par w dzień roboczy, 5 par w dzień świąteczny; rozkład jazdy
dopasowany do szkół i godzin pracy w Zamościu, z zachowaniem
skomunikowań z pociągami obsługującymi Zamość (Lublin, pociagi
dalekobieŜne)

poŜądane relacje Hrubieszów M. – Zamość / Zawada, ew. dalsze relacje w kierunku Lublina
oraz Stalowej Woli

potencjalne przewagi czas jazdy

bariery i zagroŜenia
brak posterunku ruchu umoŜliwiającego krzyŜowanie pociągów pomiędzy
Zamościem a Werbkowicami (ok. 40 km), utrudnienia w opracowaniu
atrakcyjnego rozkładu jazdy pociągów

rekomendowane inwestycje Budowa w Zamościu nowego przystanku – Zamość Stare Miasto (między
ul. Peowiaków i Dreszera)

Tabela 11: Analiza warunków reaktywacji dla linii kolejowej Zamość - Hrubieszów
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  4.2.2.3.  Zamość – Biłgoraj – Stalowa Wola

odcinek / długość ciągu na
terenie województwa lubelskiego

Zamość – Biłgoraj – Stalowa Wola
linia 72 (na odcinku Zamość – Zawada)
linia 69 (na odcinku Zawada – Zwierzyniec Towarowy
linia 66 (na odcinku Zwierzyniec Towarowy – St. Wola Płd (Ciosmy)
długość ciągu na terenie Lubelszczyzny (okol. post. Ciosmy) – 65,3 km

uwarunkowania techniczne linia jednotorowa niezelektryfikowana; prędkość drogowa dla autobusów
szynowych 80-100 km/h; stan techniczny – bardzo dobry

potencjał przewozowy (ocena)

linia łączy Zamojszczyznę i Roztocze z miastami Kotliny Sandomierskiej –
Stalową Wolą i Tarnobrzegiem i dalej z Podkarpaciem oraz Małopolską oraz
woj. świętokrzyskim; nie pokrywa się znacząco z siecią drogową
stanowiącą odpowiadające jej połączenie (DK 74 oraz DW 858); lokalizacja
stacji w Biłgoraju – na skraju miasta (jednak stosunkowo blisko centrum),
dobra lokalizacja w kontekście obsługi wsi Tereszpol Zaorenda oraz
Szozdy, na szlaku równieŜ Zwierzyniec i Szczebrzeszyn

oferta konkurencji drogowej

bardzo rozbudowana oferta busów w relacji Biłgoraj – Zamość
(kilkadziesiąt par połączeń w dzień roboczy) uzupełniony kursami PKS;
oferta Zamość – Stalowa Wola: słabo rozbudowana – gł. połączenia
dalekobieŜne w kierunku Krakowa

załoŜenia oferty

• połączenia Zamość – Stalowa Wola Rozwadów, wydłuŜone
opcjonalnie do Rzeszowa p. Tarnobrzeg; moŜliwe z punktu
widzenia optymalizacji obsługi taborowej powiązanie relacyjne z
Lublinem (zarówno p. Stalową Wolę)

• połączenia Zamość – Biłgoraj (rel. wojewódzka) – regularna oferta
6-8 par, skomunikowane w Zawadzie z ofertą do/z Lublina

poŜądane relacje Zamość – Biłgoraj / -Stalowa Wola Rozwadów / - Rzeszów;
moŜliwa równieŜ relacja Zamość – Lublin p. Stalową Wolę, Biłgoraj

potencjalne przewagi czas jazdy, relatywnie prosty przebieg linii, powiązania z Rzeszowem przez
Stalową Wolę (doskonała obsługa tego miasta)

bariery i zagroŜenia
brak zainteresowania ofertą ze strony województwa podkarpackiego,
konkurencja drogowa w najatrakcyjniejszej relacji z punku widzenia
Lubelszczyzny, tj. Zamość - Biłgoraj

rekomendowane inwestycje budowa w Zamościu nowego przystanku – Zamość Stare Miasto (między
ul. Peowiaków i Dreszera)

Tabela 12: Analiza warunków reaktywacji dla linii kolejowej Zamość  - Stalowa Wola
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  4.2.2.4.  Lublin – Rejowiec –
      - Zawada / Zamość – BełŜec - Hrebenne

Analiza nie zawiera szczegółowych wniosków dotyczących reaktywowanych połączeń

Lublin – Zamość.

odcinek / długość ciągu na
terenie województwa lubelskiego

Zawada – BełŜec – Hrebenne – Gr. P. (fragment linii 69 Rejowiec –
Hrebenne;
długość odcinka Rejowiec – Hrebenne: 135,8 km, Zawada – Hrebenne:
81,9 km

uwarunkowania techniczne linia jednotorowa niezelektryfikowana; prędkość drogowa dla autobusów
szynowych 70 km/h (Zawada – Hrebenne); stan techniczny – dobry;

potencjał przewozowy (ocena)

linia przebiega przez Roztocze, łączy Lubelszczyznę ze wschodnią częścią
woj. podkarpackiego; jej przebiegu w ujęciu całościowym nie dubluje
Ŝaden ciąg drogowy; doskonały przebieg w kontekście obsługi turystycznej
Roztoczańskiego Parku Narodowego (Zwierzyniec, Szczebrzeszyn, Józefów
Roztoczański, Susiec, BełŜec), szczególnie w rytmie sezonowym

oferta konkurencji drogowej

częściowo nieliczne kursy PKS i bus z miejscowości połoŜonych wzdłuŜ linii
w kierunku Zamościa, na odcinku Zamość – BełŜec ciąg przewozów drogą
krajową nr 17; brak oferty drogowej – poza nielicznymi odcinkami –
pokrywającej przebieg linii kolejowej

załoŜenia oferty

• sezonowe połączenia z Lublina (oraz z relacji dalszych – np. Warszawy)
do BełŜca, dedykowane obsłudze turystycznej Roztocza;

• połączenia o charakterze międzyregionalnym obsługiwane przy
współpracy z województwem podkarpackim w relacjach Lublin –
Jarosław (ew. Przemyśl), Zamość – Jarosław (ew. Przemyśl) – 2 pary w
dobie; skomunikowane z pociągami dalekobieŜnymi zarówno po stronie
Lubelszczyzny jak o Podkarpacia;

• w przyszłości powiązanie Lubelszczyzny z Ukrainą (Lwów) z przesiadką
w Rawie Ruskiej, takŜe w relacjach o zasięgu krajowym;

poŜądane relacje
Lublin - BełŜec, Jarosław, Rawa Ruska
Zamość – BełŜec – Jarosław, - Rawa Ruska
- moŜliwe dalsze relacje (międzywojewódzkie)

potencjalne przewagi przebieg przez RPN, atrakcyjny czas przejazdu

bariery i zagroŜenia przebieg przez obszary słabo zaludnione, sezonowość potoków, długość
linii (przewozy mogą charakteryzować się stosunkowo niską rentownością)

rekomendowane inwestycje

odbudowa łącznicy Rejowiec Zachodni – Rejowiec Południowy,
pozwalającej na skrócenie czasu przejazdu w relacjach do/z Lublina o ok.
15 minut; budowa w Zamościu nowego przystanku – Zamość Stare Miasto
(między ul. Peowiaków i Dreszera), zwiększającego potencjał przewozowy
kolei w tym mieście – szczególnie istotne w podniesieniu atrakcyjności
połączeń Zamościa z Lublinem oraz tych realizowanych liniami
wychodzącymi w kierunku województwa podkarpackiego;

Tabela 13: Analiza warunków reaktywacji dla linii kolejowej Rejowiec - Hrebenne
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  4.2.2.5.  Chełm - Włodawa

odcinek / długość ciągu na
terenie województwa lubelskiego

Chełm – Włodawa (linia nr 81), 44,4km

uwarunkowania techniczne

linia jednotorowa niezelektryfikowana; prędkość drogowa dla autobusów
szynowych 60 km/h (jeszcze kilka lat temu było 120 km/h) –
przypuszczalnie obniŜona celowo przez PKP PLK – prawdopodobnie
moŜliwe podniesienie przy udziale niewielkich prac torowych;

potencjał przewozowy (ocena)

brak dublujących linię ciągów drogowych powoduje, Ŝe mogłaby stanowić
atrakcyjne połączenie z Chełmem dla mieszkańców Rudej Huty, Woli
Uhruskiej (Uhrusk);
przed II wojną światową linia stanowiła fragment waŜnego ciągu
kolejowego w układzie południkowym, łącząc m.in. Białystok, Czeremchę,
Wysokie Litewskie, Brześć, Włodawę i Chełm; przerwana poprzez przebieg
granicy na linii Bugu, obecnie przerwana ciągłość z Białorusią poprzez brak
mostu na Bugu (zniszczonego w 1939 r.); punkt końcowy połoŜony ok. 4
km od Włodawy (os. Orchówek) – bardzo niekorzystna lokalizacja. Przed II
wojną światową stacja Włodawa znajdowała się po II stronie Bugu;

oferta konkurencji drogowej
dobra oferta busów do Chełma zarówno w relacji z Woli Uhruskiej jak i
Włodawy, uzupełniona kursami PKS, realizowana drogami
niepokrywającymi się z linią kolejową

załoŜenia oferty
regularna oferta (6-8 par w dzień roboczy) dopasowana do szkół i godzin
pracy w Chełmie, z zachowaniem skomunikowań z pociągami z Chełma w
kierunku Lublina

poŜądane relacje Chełm – Włodawa, pojedyncze kursy Włodawa – Lublin, ew. część kursów
skróconych do Uhruska (intensywniejsza obsługa Woli Uhruskiej)

potencjalne przewagi czas jazdy, przebieg linii, sezonowo – dowóz nad bardzo popularne na
Lubelszczyźnie J. Białe w Okunince (ok.3 km od stacji końcowej)

bariery i zagroŜenia ograniczony potencjał przewozowy spowodowany lokalizacją stacji
końcowej Włodawa (w rzeczywistości os. Orchówek);

rekomendowane inwestycje

w perspektywie długoterminowej, przy decyzji o reaktywacji połączenia –
wydłuŜenie linii w kierunku Włodawy; ew. odbudowa mostu na Bugu
przywracająca połączenie Chełm – Brześć nie jest w obecnych warunkach
geopolitycznych i technicznych (zmiana rozstawu szyn) rekomendowana

Tabela 14: Analiza warunków reaktywacji dla linii kolejowej Chełm - Włodawa
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  4.2.3. Tempo i priorytety reaktywacji

Reaktywacje połączeń na nieczynnych liniach kolejowych naleŜy poprzedzić

rozbudowanymi pracami analitycznymi o charakterze biznes planu / studium wykonalności.

Reaktywacja połączeń powinna być uzasadniona nie tylko potencjalnymi względami

politycznymi, ale przede wszystkim argumentami przewozowymi i ekonomicznymi. Zawsze

bowiem pozostaje wybór – czy lepiej jest wznowić ruch na nieczynnej linii kosztem

poŜądanej poprawy oferty na liniach juŜ obsługiwanych, w sytuacji, gdy taka poprawa

przyniesie większe korzyści.

Wznawianie połączeń musi być przeprowadzone w stabilnych warunkach

finansowania, tak, aby nowa oferta miała moŜliwość utrwalenia się w świadomości

mieszkańców, którzy od kolei siłą rzeczy odeszli i których trzeba na nowo pozyskać.

Niekiedy lepiej jest poczekać na odpowiedni moment oraz wybrać odpowiednią porę, niŜ

poprzez niewłaściwy wybór lub niedopasowaną ofertę (mała liczba połączeń, brak przewag

konkurencyjnych) zdewaluować daną inicjatywę.

Wszystkie opisane wyŜej linie powinny być przedmiotem zainteresowania

organizatora przewozów odnośnie ich reaktywacji, szczególnie w kontekście postępującej

dywersyfikacji potencjału taborowego przewoźników (małe autobusy szynowe). Niektóre

z nich, stanowiące niejako wyodrębniony rynek przewozowy (np. Chełm – Włodawa,

Zamość – Hrubieszów), mogą stanowić punkt wyjścia do wprowadzania w województwie

lubelskim w ramach przetargów na obsługę połączeń kolejowych niezaleŜnych

przewoźników.

Zgodnie z wynikami analizy modelu ruchu i analizy popytu wstępna hierarchia

priorytetów i sekwencji reaktywacji połączeń przedstawia się następująco.

1. Lublin – Lubartów – (Parczew);

2. Hrubieszów - Zamość - Biłgoraj - Stalowa Wola - (Tarnobrzeg - Rzeszów);

3. Lublin – BełŜec – Jarosław / Zamość – BełŜec - (Jarosław);

4. Chełm – Włodawa

5. Lublin – Łuków przez Lubartów, Parczew / Łuków – Pilawa (moŜliwa wcześniejsza

reaktywacja – przedsięwzięcie uzaleŜnione od stanowiska woj. mazowieckiego).
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  4.3. Przewozy w strefie nadgranicznej

Na terenie województwa lubelskiego, którego wschodnia granica jest jednocześnie

granicą Polski i Unii Europejskiej, znajdują się 4 kolejowe przejścia graniczne:

• Terespol – Brześć, gr. polsko-białoruska

• Dorohusk – Jagodzin, gr. polsko-ukraińska

• Hrubieszów – Łudzin, gr. polsko-ukraińska

• Hrebenne – Rawa Ruska, gr. polsko-ukraińska

Zasadniczą komplikację stworzenia atrakcyjnej ofertowo przygranicznej komunikacji

kolejowej stanowi róŜnica w rozstawie szyn pomiędzy systemem polskim (europejskim) a

rosyjskim. KaŜde z przejść granicznych posiada specyficzny splot układu normalnotorowego

z szerokotorowym, warunkujący określone zasady planowania przewozów i prowadzenia

ruchu pociągów.

Przejście graniczne Terespol – Brześć obecnie jest obsługiwane linią

normalnotorową, która dochodzi do Brześcia (na tym odcinku jest równieŜ

zelektryfikowana), jednak przez granicę biegnie równieŜ równoległa linia szerokotorowa.

Przejście graniczne Dorohusk – Jagodzin połączone jest linią normalnotorową (na

tym odcinku niezelektryfikowaną) oraz niezelektryfikowaną linią szerokotorową, prowadzącą

do Chełma i dalej do Naftobazy.

Przejście graniczne Hrubieszów – Łudzin powiązane jest wyłącznie linią

szerokotorową (LHS), tor normalny kończy się na stacji Hrubieszów Towarowy, stanowiącej

punkt styku z linią szerokotorową.

Przejście graniczne Hrebenne – Rawa Ruska powiązane jest wyłącznie

niezelektryfikowaną linią normalnotorową (z Rejowca). Linia z Rawy Ruskiej prowadzi na

południowy zachód do Werchraty, która znajduje się juŜ na terenie województwa

podkarpackiego.

Obecnie kolejowy ruch przygraniczny realizowany jest wyłącznie na przejściu

granicznym Terespol – Brześć. Operatorem 3 par połączeń są Przewozy Regionalne, które

świadczą usługi składami wagonowymi (wagony białoruskie, lokomotywy spółki PKP

Intercity). Przewozy te dotychczas finansowało Ministerstwo Infrastruktury.
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Przewozy pomiędzy Chełmem (Dorohuskiem) a Jagodzinem, jak równieŜ pomiędzy

Hrebennem a Rawą Ruską zostały zawieszone ze względu na dewastacje taboru

dokonywaną przez przemytników (mieszkańców strefy nadgranicznej z Polski i Ukrainy).

Zgodnie z obowiązującymi od 1.03.2011 r. przepisami ustawy o publicznym

transporcie zbiorowym (art. 7, ust 3) organizatorami przewozów w strefie transgranicznej

mogą być jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego

i wojewódzkiego. Ministerstwo właściwe do spraw transportu organizuje i finansuje

przewozy międzynarodowe.

ZaangaŜowanie Samorządu Województwa Lubelskiego w organizację przewozów

trans granicznych w ramach wymienionych przejść granicznych powinno wynikać

z zapotrzebowania na usługi przewozowe oraz uwzględniać wszelkie uwarunkowania

wynikające z dotychczasowego funkcjonowania tego rodzaju przewozów.

Generalnym problemem, stanowiącym barierę rozwoju transgranicznej oferty

przewozowej na pograniczu Polski z Rosją, Białorusią i Ukrainą, są uwarunkowania

geopolityczne, przekładające się na sytuację gospodarczą w sąsiadujących ze sobą krajach.

RóŜnice cen dla poszczególnych produktów w sąsiadujących ze sobą krajach (nieraz

kilkukrotne), skłaniają miejscową ludność po obu stronach granicy do działalności

handlowej w zakresie znacząco wykraczającym poza przepisy celne. Zjawisko to jest

utrwalone historycznie i społecznie, iŜ nie są go w stanie zatrzymać słuŜby celne obu

państw, których pracownicy rekrutują się zazwyczaj z pobliskich miejscowości.

W przypadku transgranicznych przewozów kolejowych podstawowym czynnikiem

zniechęcającym polskich przewoźników do realizacji przewozów trans granicznych są

nieustanne dewastacje taboru, dokonywane zarówno przez przemytników, którzy

wykorzystują niemal kaŜdy element konstrukcyjny pojazdu do umieszczenia w nim

przemycanego towaru, jak i słuŜby celne, które dokonując okresowych akcji

zapobiegawczych w poszukiwaniu przemycanych dóbr równieŜ doprowadzały tabor do

stanu uniemoŜliwiającego dalsze jego wykorzystanie w przewozach. Dodatkowo, poprzez

liczne akcje kontrolne, rozkład jazdy pociągów przygranicznych stanowi kwestię umowną.

M.in. przez to w 2004 r. zawieszono kursowanie pociągu pospiesznego z Warszawy przez

Lublin do Rawy Ruskiej – poza nieustannymi dewastacjami wagonów, pociągi w dniach

wzmoŜonej kontroli celnej potrafiły przybywać do Warszawy z 6-7 godzinnym opóźnieniem.
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Z racji swojej specyfiki, trudno jest jednoznacznie ocenić realny potencjał

przewozowy pociągów transgranicznych – te które kursują, cieszą się duŜym

zainteresowaniem, jednakŜe ich pasaŜerami są przede wszystkim osoby trudniące się

drobnym przemytem.

W chwili obecnej, gdy w perspektywie najbliŜszych kilku lat nie ma moŜliwości, aby

sytuacja uległa zmianie, przy jednoczesnym braku moŜliwości zagwarantowania skutecznej

kontroli celnej (proceder odbywa się za przyzwoleniem słuŜb celnych – przede wszystkim

naszych ukraińskich i białoruskich sąsiadów) nie ma rekomendacji dla uruchamiania

połączeń transgranicznych angaŜujących do tego celu tabor przewoźnika realizującego

przewozy po polskiej stronie.

Obecnie taka sytuacja ma miejsce jedynie na przejściu Kuźnica Białostocka – Grodno

(pociągi Białystok – Grodno i Kuźnica – Grodno), tabor zaangaŜowany do realizacji tych

połączeń w normalnych warunkach nie nadawałby się do dopuszczenia do obsługi

podróŜnych.

W niniejszej sytuacji z punktu widzenia Samorządu Województwa Lubelskiego jako

ewentualnego organizatora przewozów transgranicznych naleŜałoby brać pod uwagę

rozwiązania relatywnie zachowawcze:

• doprowadzenie do oferty na linii kolejowej pomiędzy Terespolem a Brześciem

do poziomu 5-7 par pociągów w dobie, wskazane zastosowanie dłuŜszych relacji;

• pilotaŜowe wznowienie postulowanych w ostatnim okresie połączeń Chełm – Kowal

z przesiadką w Dorohusku realizowanych na odcinku Chełm – Dorohusk taborem

normalnotorowym przewoźnika polskiego, a na odcinku Dorohusk – Jagodzin – Kowal

pociągiem szerokotorowym.

Nie rekomenduje się w tym momencie wznowienia przewozów na odcinku Hrebenne

– Rawa Ruska, ze względu na ryzyko ponoszenia wysokich kosztów związanych

z prawdopodobną dewastacją taboru przewoźnika świadczącego usługę (od strony polskiej

- po układzie normalnotorowym). Pierwszą próbę realizacji tego rodzaju połączeń powinno

się podjąć na poziomie międzynarodowym, w relacjach dalekobieŜnych łączących Warszawę

/ Lublin z Lwowem (z przesiadką do ukraińskiego pociągu w Rawie Ruskiej).

Warto jednak mieć na uwadze, iŜ przewozy transgraniczne na naszej wschodniej

granicy z racji ich specyfiki, skutecznie odstraszają potencjalnych podróŜnych udających się

np. w celach turystycznych – jak chcieliby to widzieć pomysłodawcy wszelkich inicjatyw

postulujących integrację międzyregionalną z państwami Europy Wschodniej. Poza ludnością
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miejscową, najczęściej z tego rodzaju pociągów (np. na odcinku Terespol – Brześć)

korzystają studenci i podróŜnicy udający się na wschód w celach turystycznych, którzy są

doskonale przygotowani na zwyczajowy przebieg wydarzeń niekiedy traktując takie

przeŜycie jako urozmaicenie wyjazdu – liczba tego rodzaju pasaŜerów zamyka się zazwyczaj

w kilku-kilkunastu osobach na kurs. Zjawiskiem nagminnym jest zresztą nagabywanie przez

pasaŜerów pociągu nietypowych podróŜnych do przewiezienia przez granicę (za drobnym

„wynagrodzeniem”) rozmaitych towarów i produktów.

NaleŜy równieŜ pamiętać, iŜ organizatorem przewozów transgranicznych mogą być

gminy lub powiaty połoŜone w strefie transgranicznej. Wobec powyŜszego, nawet, jeŜeli

organizatorem i instytucją kontraktującą te połączenia byłby samorząd województwa,

naleŜy starać się o włączenie się do partycypacji w dofinansowanie połączeń

przygranicznych gmin, których mieszkańcy są skądinąd głównymi „beneficjentami” oferty.

Biorąc pod uwagę specyfikę przewozów transgranicznych w województwie lubelskim

nie będą one stanowiły istotnego w skali regionu obciąŜenia finansowego dla organizatora

przewozów (odległości od stacji granicznych do granicy państwa wynoszą zazwyczaj kilka

kilometrów). W przyszłości – w przypadku chęci uruchamiania przewozów transgranicznych

w dłuŜszych relacjach (np. Chełm – Jagodzin) – ofertę transgraniczną naleŜy wywiązywać

z istniejących połączeń wojewódzkich.

  4.4. Kolej aglomeracyjna

Zagadnienie stworzenia kolei miejskiej w Lublinie ma kilkudziesięcioletnią przeszłość,

niestety dotychczas nie zostało zrealizowane.

System kolei miejskiej w odróŜnieniu od ruchu regionalnego powinien charakteryzować się:

• regularną i czytelną ofertą przewozową o wysokiej częstotliwości;

• integracją techniczną, rozkładową, taryfową i informacyjną z systemem transportu

zbiorowego w aglomeracji;

• wyŜszą niŜ w transporcie regionalnym dostępnością przestrzenną w obrębie miasta

(większe zagęszczenie przystanków, węzły przesiadkowe, parkingi P&R).
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PoniewaŜ transport kolejowy o charakterze miejskim lub aglomeracyjnym zapewnia

przewozy na stosunkowo krótkich odległościach, pokonywanych w relatywnie krótkim

czasie, kwestią kluczową odnośnie jego konkurencyjności jest częstotliwość. Gdy jest ona

zbyt mała, kolej nie będzie w stanie wygrać rywalizacji z elastyczniejszym transportem

drogowym (busy, autobusy).

W Polsce systemy kolei miejskiej funkcjonują w Trójmieście oraz w aglomeracji

warszawskiej. Dotychczas nie udało się ich stworzyć w najbardziej predestynowanym do

tego zespole miejskim – Metropolii Silesia, a takŜe w takich miastach jak Kraków, Wrocław,

Łódź, Poznań czy Szczecin.

Decyzja o tworzeniu systemu kolei miejskiej powinna być podjęta w oparciu

o szczegółowe prace studialne, które dostarczą odpowiedź na następujące pytania:

• Czy istniejący potencjał przewozowy (sieć osadnicza, struktura przestrzenna gospodarki

i usług, generatory ruchu) uzasadnia uruchomienie sieci kolei miejskiej?

• W jakich aspektach oferty przewozowej kolej ma szansę uzyskać przewagę nad innymi

środkami transportu, przekładającą się na pozyskanie określonej wielkości potoków

pasaŜerskich?

• Czy samorząd województwa (we współpracy z zainteresowanymi samorządami niŜszego

szczebla) będzie w stanie udźwignąć cięŜar finansowy nie tylko inwestycji niezbędnych

do przeprowadzenia utrzymania odpowiedniego poziomu oferty przewozowej?

• Czy moŜliwa jest współpraca finansowa i organizacyjna jednostek samorządu

terytorialnego róŜnych szczebli – wojewódzkiego, powiatowego i gminnego – w ramach

porozumień?

• Czy moŜliwa jest współpraca i integracja róŜnych systemów transportowych pozwalająca

na maksymalizację wykorzystania kolei w obsłudze miasta i aglomeracji – uniknięcie

dublowania zadań przewozowych z transportem drogowym, stworzenie systemu

dowozowych linii busowych/autobusowych budowa systemu parkingów P&R oraz

węzłów przesiadkowych; integrację taryfową i informacyjną?

• Jakie są ograniczenia techniczne (stan techniczny linii kolejowych, przepustowość stacji,

przystanków, linii, rozwiązania w zakresie sterowania ruchem kolejowych) stworzenia

sprawnie działającego systemu kolei metropolitalnej i jakie są koszty ich usunięcia?

• Jaki model systemu pozwoli na optymalne wykorzystanie potencjału – relacje

organizator – operator, podział zadań, uwarunkowania własnościowe i finansowe?



Koncepcja funkcjonowania kolei w województwie lubelskim na lata 2013 - 2028.

Instytut Rozwoju i Promocji Kolei  © Lublin - Warszawa - Poznań,  2011                                      Strona  102

Odpowiedź na powyŜsze pytania pozwoli na uzyskanie wiedzy na temat:

• załoŜeń dotyczących układu połączeń i zakresu obsługi;

• zapotrzebowania na tabor (ilość, wymagania techniczne oraz standard);

• koniecznych zadań inwestycyjnych;

• zagadnień organizacyjnych dotyczących oferty przewozowej (rozkład, taryfa, informacja,

koordynacja) oraz modelu współpracy w zakresie finansowania systemu.

W warunkach lubelskich na pierwszy plan wysuwa się dylemat związany z

przebiegiem linii kolejowych w strukturze przestrzennej miasta. PołoŜenie stacji w Lublinie

oraz jej otoczenie przestrzenne jest stosunkowo niekorzystne – moŜna postawić tezę, iŜ

dynamiczny rozwój zbiorowego transportu drogowego w okresie ostatnich dwóch dekad

jest wynikiem zarówno duŜej ekspansywności tej branŜy na tle podupadającej wówczas

organizacyjnie kolei, ale przede wszystkim – z powodu znacznie lepszego połoŜenia dworca

autobusowego oraz placu stanowiącego centralny punkt odprawy podróŜnych, które

znajdują się w sąsiedztwie ścisłego centrum funkcjonalnego miasta. Utrzymanie oferty

kolejowej na obecnym poziomie moŜliwe było niemal wyłącznie dzięki relatywnie dobremu

stanowi infrastruktury kolejowej, która przekłada się na stosunkowo atrakcyjny czas

przejazdu koleją w relacji region – Lublin, czego pochodną jest akceptowalny w określonych

relacjach łączny czas podróŜy obejmujący równieŜ przejazd transportem zbiorowym ze

stacji w Lublinie do miejsca docelowego podróŜy zlokalizowanego zazwyczaj w centralnym

obszarze miasta.

  4.4.1. ZałoŜenia systemu -
            uwarunkowania przestrzenne

PoniŜej przedstawiono proponowane elementy składowe systemu kolei miejskiej.

Podstawową rekomendacją – biorąc pod uwagę potencjalne moŜliwości finansowe po

stronie samorządu wojewódzkiego oraz Lublina, a takŜe ew. gmin połoŜonych w

najbliŜszym sąsiedztwie stolicy regionu, a takŜe wymogi funkcjonowania systemu

(regularność, częstotliwość) – jest stworzenie zwartego przestrzennie układu linii
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koncentrującego się na obsłudze relacji zapewniających odpowiednią wielkość potoków

pasaŜerskich, tj. w obrębie Lublina oraz jego najbliŜszego otoczenia. W pierwszym etapie

budowy systemu nie rekomenduje się tworzenia relacji sięgających pogranicza Obszaru

Metropolitalnego Lublina (Nałęczów, Niedrzwica DuŜa, Trawniki), gdyŜ mogą wystąpić

problemy m.in. z:

• kosztochłonnością projektu (zapotrzebowanie na tabor, finansowanie usług);

• liczbą partnerów przedsięwzięcia (podział kosztów, system wzajemnych rozliczeń).

Warunkiem koniecznym istnienia systemu kolei aglomeracyjnej jest jej integracja

ofertowa i taryfowa z przewozami wojewódzkimi w ramach obszaru objętego systemem.

Składnik systemu kolei aglomeracyjnej stanowić zatem równieŜ przewozy wojewódzkie na

odcinkach pokrywających się z liniami kolei aglomeracyjnej.

LINIA A: PLL w Świdniku – Lublin – Motycz

Naturalną osią przyszłego systemu kolei aglomeracyjnej, metropolitalnej, miejskiej

powinno stanowić połączenie lotniskowe pomiędzy Portem Lotniczym Lublin w Świdniku

oraz Lublinem. Na odcinku Świdnik Miasto – Lublin Główny łączna oferta kolei

aglomeracyjnej i regionalnej przy załoŜeniu kursowania jednej i drugiej w odstępie 30

minutowym, składałaby się na takt 15-minutowy.

Naturalnym składnikiem linii Świdnik – Lublin jest jej wydłuŜenie w kierunku

Zachodnim w kierunku dawnego posterunku Lublin Rury połoŜonego w pobliŜu osiedla

mieszkaniowego Czuby oraz stacji Motycz. Uzasadnieniem tego kierunku są perspektywy

zagospodarowania przestrzennego zachodniej części Lublina (Węglin, Czuby), zawarte w

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lublin

Obszary połoŜone na zachód od Osiedla Poręba w Dzielnicy Czuby, na południe od

dzisiejszego przebiegu drogi krajowej nr 19 oraz na północ od linii nr 7 określone zostały

mianem terenów intensywnej urbanizacji. Ponadto, w pobliŜu miejsca przecięcia linii nr 7

oraz DK19 w pasie pomiędzy linią kolejową a projektowaną po jej północnej stronie tzw.

Trasą Zieloną (okolice ul. Folwarcznej) przewiduje się lokalizację terenów aktywizacji

gospodarczej z koncentracją miejsc pracy. Intensywna zabudowa koncentrować się będzie

po północnej stronie linii kolejowej. Po stronie południowej – dla wsi Stasin – SUiKZP Gminy
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Konopnica przewiduje zabudowę zagrodową oraz zagrodową z usługami zlokalizowaną w

obrębie terenów upraw rolniczych.

Obsługa linii powinna opierać się na 30-minutowym takcie kursowania pociągów,

które uzupełniać będą ofertę przewozów wojewódzkich.

Potencjalne lokalizacje nowych przystanków (nazwy robocze):

• Lublin Czuby – lokalizacja do przeanalizowania: w rejonie przedłuŜenia ulicy Filaretów

(Os. Widok / Górki) lub w rejonie Osiedla Poręba, na wysokości przedłuŜenia ul.

Lotosowej. Istotną barierą przestrzenną i percepcyjną jest obecność doliny dzielącej

osiedla od linii kolejowej, stąd zasadne jest rozwaŜenie wybudowania dojścia do

przystanku w formie szerokiego ciągu pieszego; w ramach tego przystanku naleŜy

przeanalizować wybudowanie dodatkowego toru odstawczego, który stanowiłby

alternatywne miejsce kończenia biegu pociągów, ewentualnie dawałby moŜliwość

włączenia w system obsługi aglomeracyjnej połączenia od strony Lubartowa.

• Konopnica (opcjonalnie) – przystanek zlokalizowany pomiędzy Motyczem a Stasinem

Polnym – w rejonie przecięcia linii kolejowej z DK19; potencjalny węzeł przesiadkowy.

Punkt końcowy tej linii kolei aglomeracyjnej powinien znajdować się w Motyczu, jest

to w tym momencie pierwsza stacja na zachód od Lublina, dlatego teŜ moŜliwe będzie tu

sprawne kończenie i rozpoczynanie biegu pociągów aglomeracyjnych.

Istotnym problem jest lokalizacja peronów stacji Lublin Północny, które połoŜone są

ok. 400 m na wschód od wiaduktu nad Aleją Wincentego Witosa. Z tego powodu pod

znakiem zapytania stoi budowa dodatkowego przystanku w tak bliskiej odległości od

Lublina Północnego. Obecna lokalizacja modernizowanego Lublina Północnego jest

korzystna w kontekście obsługi osiedla Tatary, jednakŜe jako modelowy węzeł

przesiadkowy z Aleją Witosa raczej w relacjach wewnątrzmiejskich się nie sprawdzi, choć

będzie stanowić punkt przesiadek do/z autobusów kursujących ul. Gospodarczą.

W tym momencie nie rekomenduje się prowadzenia linii kolei aglomeracyjnej przez

układ towarowy stacji towarowej Lublin Tatary – alternatywna trasa spowodowałaby, Ŝe

omijana byłaby stacja Lublin Północny, co stanowiłoby większą stratę, niŜ potencjalne

korzyści z lokalizacji przystanku na tyłach kompleksów handlowych (w pobliŜu ul.

Chemicznej). NaleŜy przeanalizować budowę szerokiego ciągu pieszo-rowerowego

prowadzącego z peronów stacji Lublin Północny po południowej stronie torów,



Koncepcja funkcjonowania kolei w województwie lubelskim na lata 2013 - 2028.

Instytut Rozwoju i Promocji Kolei  © Lublin - Warszawa - Poznań,  2011                                      Strona  105

przecinającego zachodnią głowicę stacji Tatary i prowadzącego w rejon centrum

handlowego OBI. W przypadku chęci stworzenia mimo wszystko węzła przesiadkowego nad

Aleją Witosa naleŜy przeanalizować szczegółowo wariant lokalizacji dodatkowego

przystanku po zachodniej stronie wiaduktu (w rejonie ulicy Majdanek), tak, aby ze

wschodniej głowicy peronów moŜna było zejść na zachodnią stronę Alei Witosa, a za

pomocą kładki pieszej - równieŜ na wschodnią stronę arterii. Zachodni kraniec peronu

słuŜyłby obsłudze zabudowy mieszkalnej zachodniej części Bronowic.

NaleŜy ewentualnie rozwaŜyć budowę przystanku na bocznicy w kierunku Portu Lotniczego

Lublin w Świdniku, pomiędzy przystankiem Świdnik Miasto a przystankiem w terminalu – na

wysokości odejścia połączenia lotniskowego od linii nr 7, w punkcie najbliŜszym

lokalizacyjnie przystankowi Świdnik Wschód, a w dalszym etapie rozbudowy systemu –

dodatkowych zatrzymań pomiędzy stacją Lublin Północ a przystankiem Świdnik Miasto.

LINIA B: Lubartów – Lublin (- Lublin Czuby / - Lublin Zemborzyce)

Drugim kierunkiem rozwoju systemu kolei aglomeracyjnej jest włączenie w system

linii, która obecnie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Lubelskiego na

lata 2007-2013 będzie poddana modernizacji, polegającej między innymi na zwiększeniu jej

atrakcyjności poprzez budowę 4 nowych przystanków (Zadębie, Ponikwoda, Wandzin,

Niemce). Linia Lubartów - Lublin posiada znaczący potencjał przewozowy, którego

wyznacznikiem moŜe być oferta zbiorowego transportu drogowego (busów i PKS). Główną

przewagą kolei w tej relacji powinien być czas przejazdu (poniŜej 30 minut, dzięki

podniesieniu prędkości drogowej na linii do 120 km/h) oraz atrakcyjny dojazd w południowe

rejony miasta, a takŜe do stacji Lublin Główny na przesiadki na inne połączenia kolejowe.

W celu podniesienia atrakcyjności połączenia naleŜy rozwaŜyć jego wydłuŜenie w

kierunku przewidzianej do wybudowania w ramach systemu stacji Lublin Czuby lub

ewentualnie do Zemborzyc (choć potencjał demograficzny tej części miasta jest

diametralnie niŜszy w porównaniu z potencjałem Os. Czuby), np. w ramach przewozów

rekreacyjnych nad Zalew Zemborzycki.



Koncepcja funkcjonowania kolei w województwie lubelskim na lata 2013 - 2028.

Instytut Rozwoju i Promocji Kolei  © Lublin - Warszawa - Poznań,  2011                                      Strona  106

Istotnym zagadnieniem w tym przypadku jest rozgraniczenie charakteru przewozów

na linii nr 30. Oferta aglomeracyjna powinna zamykać się w relacjach do / z Lubartowa,

uwzględniając ewentualny wyjazd pociągu na szlak w kierunku Parczewa w celu obsługi

dodatkowych przystanków w Lubartowie, przewidzianych w przyszłości do realizacji. W

przypadku decyzji o rozbudowywaniu oferty w kierunku Parczewa naleŜy zadecydować, czy

taka oferta będzie mieścić się w zakresie kolei aglomeracyjnej, czy wejdzie w zakres

przewozów wojewódzkich (z rozbudowaną ofertą taryfową w zakresie przewozów

aglomeracyjnych).

Docelowo, mając na uwadze trudniejsze niŜ w przypadku linii nr 7 warunki

prowadzenia ruchu pociągów - między Lublinem Północnym a Lubartowem jeden tor, z

moŜliwością wyminięcia się pociągów w Bystrzycy Lubelskiej – naleŜy uznać, iŜ zakres

minimum następstwa pomiędzy pociągami oferty aglomeracyjnej dla odcinka Lublin –

Lubartów powinien wynosić 1 godzinę (z ew. opcją dogęszczenia układu połączeń do 30

minut w szczycie – o ile docelowe parametry techniczne pozwolą na takie rozwiązania.

Wśród rozmaitych koncepcji sieci kolei aglomeracyjnej w Lublinie pojawiały się

propozycje włączenia w system bocznicy do zakładów zlokalizowanych w południowej

części Lublina – w tym m.in. do Elektrociepłowni Wrotków oraz bazy paliw. Na pierwszy rzut

oka pomysł ten wydaje się interesujący jednakŜe juŜ pobieŜne analizy wykaŜą

występowanie następujących problemów:

• stan i perspektywy zagospodarowania przestrzennego - obszary przemysłowe, brak

duŜych osiedli mieszkaniowych;

• stan techniczny bocznicy i moŜliwości prowadzenia ruchu;

• brak moŜliwości wpisania bocznicy w stację Lublin Główny (wychodzi ona ze stacji Lublin

Towarowy), w przypadku chęci dowiązania jej do systemu kolei pasaŜerskiej konieczne

byłoby wybudowanie dodatkowej krawędzi peronowej w pobliŜu najbardziej

wysuniętego na południe peronu nr 3 dworca w Lublinie.
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  4.4.2. Uwarunkowania techniczne

Kluczową kwestią w zakresie uwarunkowań technicznych systemu kolei

aglomeracyjnej w Lublinie jest przepustowość infrastruktury liniowej oraz stacyjnej

warunkująca sprawną koordynację przewozów aglomeracyjnych, z wojewódzkimi,

międzywojewódzkimi, międzynarodowymi, a takŜe z relatywnie intensywnym ruchem

towarowym. Docelowo w ciągu linii nr 7 poŜądane jest zabudowanie Samoczynnej Blokady

Liniowej, która umoŜliwi elastyczne konstruowanie oferty przewozowej oraz prowadzenie

ruchu pociągów. Do czasu zabudowania SBL w przypadku uruchomienia przewozów

lotniskowych Lublin – Świdnik, moŜe się okazać, iŜ przepustowość niektórych szlaków

będzie w najbardziej newralgicznych porach niewystarczająca i mogą wystąpić konflikty tras

pomiędzy przewoźnikami.

W przypadku infrastruktury stacyjnej i dworcowej najbardziej newralgicznym

punktem będzie stacja Lublin. Ze względu na duŜą liczbę pociągów międzywojewódzkich

rozpoczynających i kończących bieg w Lublinie, a takŜe stosowanych do niedawna (i

niewykluczone, Ŝe wznowionych w przyszłości) manewrów związanych z łączeniem i

dzieleniem grup pociągów – w wybranych porach obserwuje się problem z dostępem do

krawędzi peronowej. W przypadku znaczącego wzmocnienia oferty połączeń, wynikającej z

potrzeby stworzenia atrakcyjnej częstotliwości, moŜe się okazać.

Stosowanie relacji tranzytowych w ruchu wojewódzkim jest rozwiązaniem pośrednim,

które nie zawsze będzie mogło być wdroŜone (np. ze względu na układ połączeń

międzywojewódzkich oraz inne uwarunkowania rozkładowe), stąd zagadnienie rozbudowy

infrastruktury peronowej na stacji Lublin zyskuje na aktualności. Trudno wyobrazić sobie

bowiem, Ŝe ewentualny brak moŜliwości opracowania i zrealizowania modelowej oferty

pasaŜerskiej (np. odstępstwa od cykliczności, brak regularności) będzie podyktowany

ograniczeniami w przepustowości lubelskiej stacji.

W momencie projektowania systemu kolei aglomeracyjnej nie moŜna zapomnieć o

odpowiedniej przepustowości punktów końcowych linii (Port Lotniczy w Świdniku, Motycz,

Lubartów, Czuby) – tak, aby układ torowy oraz uwarunkowania prowadzenia ruchu nie

stanowiły ograniczenia w opracowaniu oferty przewozowej oraz prowadzenia ruchu

pociągów w warunkach normalnych oraz nietypowych (awaryjnych). Warto zatem pamiętać
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o dodatkowych torach odstawczych, które pozwolą np. na odstawienie składu danego

pociągu na określony przedział czasu bez powodowania zakłóceń w realizacji oferty przez

inne pojazdu. Tego rodzaju utrudnienia (wynikające ze zbyt mało elastycznych

uwarunkowań infrastrukturalnych) stanowią i w przyszłości będą stanowiły podstawowy

problem opracowywania rozkładów jazdy pociągów aglomeracyjnych w Warszawskim Węźle

Kolejowym.

Wszystkie inwestycje w ciągu linii nr 7, która w następnej perspektywie budŜetowej

UE (2014 – 2020) przewidziana jest do modernizacji, naleŜy przeanalizować wspólnie z

Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe SA – jednostki odpowiedzialnej

merytorycznie za projektowanie i realizację projektów modernizacyjnych infrastruktury

kolejowej dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej w ramach programów poziomu

krajowego. ZałoŜenia modernizacyjne przyjęte przez zarządcę infrastruktury mogą nie

uwzględniać wszystkich potrzeb i oczekiwań związanych z tworzeniem systemu kolei

aglomeracyjnej – aby mieć gwarancję ich wykonania, naleŜy dokonać stosowych uzgodnień

z CRI, tak, aby wszelkie rozwiązania zostały uwzględnione w projekcie

przebudowy linii nr 7.

Projektując system kolei aglomeracyjnej naleŜy pamiętać o integracji

infrastrukturalnej w zakresie powiązań z systemem transportu miejskiego (węzły

przesiadkowe) jak równieŜ z transportem indywidualnym – drogowym i rowerowym.

PoŜądane jest utworzenie co najmniej kilku parkingów P&R dla samochodów i rowerów, na

których pozostawienie pojazdów przez posiadaczy biletów kolei aglomeracyjnej byłoby

bezpłatne. W przypadku Lublina, atrakcyjnym rozwiązaniem mogącym znacząco podnieść

popularność systemu kolejowego w kontekście lokalizacji stacji w Lublinie, byłoby

stworzenie miejskiego systemu rowerowego, zintegrowanego funkcjonalnie m.in. z koleją

(wypoŜyczalnie na stacji Lublin Główny i Lublin Północny).
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  4.4.3 Uwarunkowania prawno -
                                              organizacyjne

Warunkiem stworzenia systemu kolei aglomeracyjnej wymaga przynajmniej

częściowego przeniesienia cięŜaru organizacyjnego i finansowego na niŜszy szczebel

organizacji. Modelowym rozwiązaniem organizacyjnym jest stworzenie związku

komunikacyjnego pomiędzy województwem oraz zainteresowanymi gminami i powiatami –

daje to moŜliwość wykorzystania potencjału wszystkich zainteresowanych przedsięwzięciem

jednostek przy jednoczesnym podzieleniu odpowiedzialności za funkcjonowanie struktury.

Podręcznikowe przykłady takiej współpracy występują m.in. w Niemczech, z najbardziej

znanym casusem VBB – Związku komunikacyjnego Berlina i Brandenburgii.

W Polskich warunkach brakuje przykładów modelowej współpracy samorządu

wojewódzkiego, w którego kompetencjach znajdują się wojewódzkie przewozy pasaŜerskie

w transporcie kolejowym, a samorządami gminnymi i powiatowymi, których mieszkańcy są

beneficjentami oferty aglomeracyjnej. Istnieją przykłady współpracy, w których liderem

rozwiązań integracyjnych w zakresie systemu kolei aglomeracyjnych są samorządy

wojewódzkie (woj. pomorskie – system SKM, Pomorska Kolej Metropolitalna; woj. łódzkie –

koncepcja Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej). Z kolei w aglomeracji warszawskiej cięŜar

stworzenia systemu kolejowego transportu aglomeracyjnego, włączającego do współpracy

podwarszawskie samorządy gminne (a pośrednio równieŜ powiatowe) oraz wojewódzkiego

przewoźnika kolejowego – Koleje Mazowieckie (w ramach ofert „Wspólny Bilet ZTM – KM -

WKD”), a takŜe Warszawską Kolej Dojazdową jest Miasto Stołeczne Warszawa.

Uwarunkowania historyczne i organizacyjne w zakresie pasaŜerskiego transportu

kolejowego odnoszące się do Lubelszczyzny, biorąc pod uwagę wskazują, iŜ łatwiej będzie

zbudować system kolei aglomeracyjnej w oparciu o potencjał i doświadczenie Urzędu

Marszałkowskiego Woj. Lubelskiego. Tym bardziej, Ŝe struktury organizacyjne miasta

Lublina w zakresie transportu publicznego (Zarząd Transportu Miejskiego) są stosunkowo

młode i podstawowym wyzwaniem na najbliŜsze lata jest organizacyjne uporządkowanie

systemu transportowego Lublina. JednakowoŜ, nawet jeŜeli liderem przedsięwzięcia będzie

samorząd wojewódzki, to budowa systemu nie moŜe odbywać się bez organizacyjnego i

finansowego zaangaŜowania samorządów gminnych, w tym przede wszystkim Lublina.
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Warto zauwaŜyć, iŜ od strony prawnej, formalnym organizatorem aglomeracyjnych

przewozów kolejowych moŜe być zarówno samorząd województwa – wówczas będą one

miały charakter przewozów wojewódzkich, jak i związek międzygminny integrujący

zainteresowane gminy – wówczas tego rodzaju przewozy kolejowe będą przewozami

gminnymi. Niestety ustawa nie wskazuje jednoznacznie jak tworzyć związki komunikacyjne

pomiędzy samorządami róŜnych szczebli i jak w takich sytuacjach rozstrzygać organizacyjną

właściwość przewozów.

Doświadczenie innych miast i regionów pokazuje, iŜ kaŜda forma współpracy

potrzebuje lidera, który weźmie na siebie cięŜar jej inicjowania – wszelkie docelowe

rozwiązania są bowiem efektem wzajemnych negocjacji, pozostawiając nieco na uboczu

przesłanki analityczne.

Istotnym aspektem mającym wpływ na finansową stronę funkcjonowania systemu

jest kwestia refundacji ulg ustawowych – ma ona miejsce w przypadku wojewódzkich

przewozów kolejowych, natomiast nie dotyczy komunikacji miejskiej (a tak traktowane

byłyby przewozy kolejowe, których organizatorem byłaby gmina lub związek

międzygminny). W przypadku tworzenia systemu oraz projektowania poszczególnych

rozwiązań integrujących taryfowo przewozy regionalne i aglomeracyjne naleŜy dokonać

szczegółowej kalkulacji, które z rozwiązań będzie korzystniejsze finansowo dla wszystkich

stron przedsięwzięcia.

Przykładowo, w przypadku Wspólnego Biletu „ZTM – KM – WKD” wypracowany

model współpracy, będący wynikiem kilkuletnich negocjacji oraz specyficznych

uwarunkowań politycznych posiada z punktu widzenia m.st. Warszawy oraz uczestniczących

w ofercie gmin podstawowy mankament finansowy wynikający z faktu, iŜ płacąc

przewoźnikowi regionalnemu za honorowanie określonych rodzajów biletów miejskich (w I i

II strefie biletowej) rekompensuje mu się finansowo tzw. „utracone przychody” wynikające

z ceny biletu ulgowego (ulga ustawowa), ale równieŜ kwotę, którą otrzymałby on z budŜetu

centralnego z tytułu refundacji ulgi ustawowej.

Podejmując decyzję o przystąpieniu do tworzenia systemu kolei aglomeracyjnej

naleŜy dokonać szczegółowej analizy rozwiązań organizacyjnych i taryfowych stosowanych

w innych metropoliach, aby docelowy kształt zintegrowanej oferty taryfowej stanowił

optymalny wybór i maksymalizował zainteresowanie koleją generowane przez atrakcyjność

rozwiązań w zakresie odpłatności za korzystanie z tego segmentu przewozów. Dobór

właściwych instrumentów integracji taryfowej (przyjaznych w stosowaniu i obniŜających
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koszty podróŜowania) w powiązaniu z atrakcyjną ofertą przewozową (rozkład jazdy,

koordynacja połączeń) stanowi czynnik decydujący o przyszłym powodzeniu

przedsięwzięcia.

  4.5 Zintegrowane węzły przesiadkowe

Istotnym problemem systemu kolejowego Lubelszczyzny jest brak jego integracji

z pozostałymi gałęziami transportu. Efektem tego jest juŜ nawet nie brak współpracy,

ale jawna konkurencja międzygałęziowa, która nie powinna mieć miejsca w prawidłowo

działającym systemie komunikacji publicznej - jaki jest naszym celem w załoŜeniach

przyjętych w niniejszym opracowaniu. Konieczne jest więc stworzenie wspólnej oferty

przewozowej, która określała by zasady współpracy między przewoźnikami.

W tym kontekście konieczne jest zdefiniowanie istotny punktów przesiadkowych.

Naturalnymi miejscami na takie węzły przesiadkowe są (na podstawie modelu popytu):

• Lublin

• Zamość (duŜy ruch do i z Zamościa)

• W Kraśniku i Lubartowie (miejsca w których linie drugorzędne łączą się z głównymi

korytarzami)

W kaŜdym mieście powiatowym system transportowy powiatu powinien być zintegrowany

z systemem wojewódzkim, integracja powinna wyraŜać się równieŜ we wspólnym węźle

przesiadkowym, do którego dowoŜona byłaby ludność powiatu, a z którego odchodziłyby

kursy wojewódzkie.

Sieć powiatowa powinna być skomunikowana z wojewódzką tak, by moŜliwe były łatwe

i nieuciąŜliwe przesiadki.
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  4.6 Zapotrzebowanie na budowę nowych
      linii kolejowych w województwie

Na wstępie naleŜy stwierdzić, Ŝe potencjał istniejącej infrastruktury kolei na

Lubelszczyźnie nie jest w pełni wykorzystany, w pierwszej kolejności naleŜy wzmocnić

istniejące linie o największych potokach pasaŜerskich. Przede wszystkim powinno to

dotyczyć częstotliwości kursowania, oraz koordynacji rozkładów jazdy na stykach:

- kolej regionalna - kolej międzyregionalna (np. połączenia regionalne do Lublina i

międzyregionalne z Lublina do Warszawy);

- autobus - kolej regionalna (np. połączenia lokalne autobusowe w dojazdach do

głównego korytarza transportowego umoŜliwiającego szybki dojazd do stolicy

województwa);

- samochód - kolej regionalna (np. połączenia lokalne autobusowe w dojazdach do

głównego korytarza transportowego umoŜliwiającego szybki dojazd do stolicy

województwa);

- rower - kolej regionalna (np. połączenia lokalne autobusowe w dojazdach do

głównego korytarza transportowego umoŜliwiającego szybki dojazd do stolicy

województwa);

Kolejnym krokiem wydaje się być reaktywacja istniejących linii, takich jak np. linia z Lublina

do Lubartowa i dalej Parczewa, Łukowa, która moŜe generować duŜe potoki wjazdowe do

stolicy województwa.

Istotnym problemem kolei na Lubelszczyźnie jest brak powiązania jej z całością systemu

transportowego, szczególnie z transportem miejskim (zarówno w Lublinie jak

 i w mniejszych ośrodkach). NaleŜy więc inwestować we wspólną taryfę biletową,

skoordynowanie oferty przewozowej, skomunikowanie połączeń.

Dodatkową poŜądaną inwestycją w systemie kolejowym jest wprowadzanie drobnych

poprawek (np. eliminowanie konieczności zawrócenia składu (np. w Rejowcu Fabrycznym),

wprowadzenie torów bezpośrednich na rozjazdach oraz stworzenie dodatkowych

przystanków.
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Po usprawnieniu wykorzystania istniejącej infrastruktury kolejowej naleŜy rozpatrywać

tworzenie nowych szlaków komunikacji kolejowej, które powinny wykształcić się naturalnie

tam, gdzie:

• Sieć drogowa nie ma wystarczającej przepustowości w dojazdach do aglomeracji;

• Tam gdzie sieć autobusowa przenosi duŜe potoki;

• Tam gdzie podejrzewany jest ukryty popyt (np. na skutek zwiększenia współpracy

międzyregionalnej, czy międzynarodowej).

Potencjalna relacja Priorytet Opis

Lublin - Zamość

Skrócenie czasu przejazdu

pomiędzy stolicą województwa

a waŜnym ośrodkiem miejskim

Budowa łącznicy kolejowej

omijającej stację REJOWIEC

umoŜliwiającej skrócenie czasu

przejazdu o około 10-12 minut

Lublin - Zamość

Skrócenie czasu przejazdu

pomiędzy stolicą województwa

a waŜnym ośrodkiem miejskim

Odbudowa łącznicy kolejowej

omijającej stację ZAWADA

umoŜliwiającej skrócenie czasu

przejazdu o około 10-12 minut

Lubartów Miasto - Lublin
PrzybliŜenie kolei do centrum

miejscowości

Budowa trzech przystanków

kolejowych w bezpośrednim

sąsiedztwie centrum miasta

Tab. 15: Potencjalne nowe inwestycje dotyczące linii kolejowych na Lubelszczyźnie

Z racji znaczących kosztów budowy w opracowaniu niniejszym nie sugeruje się

konieczności budowy duŜej liczby nowych linii kolejowych w najbliŜszej przyszłości.

Konieczne jest jednak zadbanie o to, by szlaki takie pojawiały się w dokumentach

planistycznych (plany zagospodarowania przestrzennego), dotyczy to zachowania starych

zapisów oraz wprowadzania nowych, potencjalnych. Przyjęte rozwiązanie jest

spowodowane chęcią proponowania realnych rozwiązań jako kolejnych zadań - priorytetów.

Za podstawowy priorytet naleŜy uznać dostosowanie istniejącej infrastruktury do potrzeb

i jej prawidłowe wykorzystanie.
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  5. Zasady organizacji rynku
                          przewozów kolejowych
  5.1 Analiza moŜliwości podziału rynku na
   segmenty, na których realizacja przewozów
              zaleŜałaby od odrębnych przetargów

Jednym z kierunków przekształceń organizacyjnych sektora regionalnego transportu

kolejowego jest formuła obsługi połączeń przez operatorów wyłonionych w przetargach.

Prekursorem tego rodzaju rozwiązań w warunkach polskich jest województwo kujawsko-

pomorskie, które kilka lat temu zdecydowało się na ten krok. W ten sposób na polskim

rynku przewozów regionalnych pojawił się przewoźnik Arriva PCC.

Podstawowym załoŜeniem niniejszej formuły w kontekście poprawy funkcjonowania

kolejowych przewozów w regionie jest stworzenie warunków do konkurowania o rynek

przewozowy (lub jego poszczególne części) przedsiębiorstw realizujących usługi

przewozowe. NajwaŜniejszą nominalną korzyścią wynikającą z tego rozwiązania dla

organizatora przewozów jest podniesienie efektywności środków wydatkowanych na

wojewódzkie przewozy kolejowe, oznaczające maksymalizację wielkości i jakości

świadczonych usług przy określonej wielkości nakładów finansowych. W rodzimych

warunkach – równieŜ odnoszących się do okoliczności występujących na Lubelszczyźnie –

zastosowanie niniejszej formuły najczęściej utoŜsamia się „otwarciem” rynku na operatorów

konkurencyjnych wobec obecnego przewoźnika – spółki Przewozy Regionalne.

Potencjalnym konkurentem Przewozów Regionalnych mogą się okazać zarówno

przewoźnicy prywatni, jak równieŜ operatorzy regionalni świadczący usługi w innych

województwach. W przypadku Lubelszczyzny naturalnym potencjalnym konkurentem

Przewozów Regionalnych mogą okazać się Koleje Mazowieckie, które juŜ dziś realizują

przewozy na terenie województwa lubelskiego na kilkukilometrowych odcinkach od granicy

województwa mazowieckiego odpowiednio do Dęblina oraz Łukowa, a takŜe na odcinku

Dęblin – granica województwa w kierunku Radomia. Przewoźnik ten dysponuje znaczącym

potencjałem taborowym i organizacyjnym, a dwie spośród obsługiwanych przez niego

obecnie linii ma swoje naturalne kontynuacje w postaci głównych ciągów transportowych w
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województwie lubelskim (linia nr 7 – z Dęblina w kierunku Lublina i Chełma, linia nr 2 – z

Łukowa w kierunku Białej Podlaskiej i Terespola).

Formuła świadczenia usług publicznych w transporcie kolejowym przez operatorów

wyłonionych w przetargach stanowi przede wszystkim wyzwanie organizacyjne dla

Samorządu Województwa Lubelskiego. To na organizatora przewozów spada większość

obowiązków w zakresie kształtowania i koordynacji oferty przewozowej w następujących

obszarach:

• rozkład jazdy w skali regionalnej – określenie zapotrzebowania na przewozy, określenie

szczegółowych wytycznych do konstrukcji rozkładu na poszczególnych liniach,

uwzględniających współwystępowanie kilku przewoźników w ramach systemu na

wybranych liniach czy ich odcinkach;

• integracja taryfy/taryf przewozowych w celu uniknięcia rozbicia systemu

w skali województwa – stworzenie nowej taryfy o charakterze regionalnym

do której stosowania zobligowani będą przewoźnicy (niezaleŜnie od tego, czy

zachowają taryfę własną) lub systemu wzajemnego honorowania biletów;

• określenia standardów obsługi podróŜnych i jakości świadczenia usług wraz systemem

kontroli oraz egzekwowania ewentualnych kar;

• uwzględnienia okoliczności ofertowych wynikających z potrzeb o charakterze

transgranicznym w segmencie regionalnym;

• koordynacja współpracy między przewoźnikami.

PowyŜsze zagadnienia naleŜy rozpatrywać nie tylko w aspekcie planowania, ale przede

wszystkim bieŜącej koordynacji przewozów, stąd dodatkowym nakładem po stronie

organizatora przewozów jest stworzenie nowej lub rozwinięcie istniejącej struktury

wykonawczej w ramach Urzędu Marszałkowskiego, która będzie musiała przejąć część

zadań i obowiązków, które obecnie stanowią domenę przewoźnika.

Kluczowym etapem w przypadku trybu przetargowego jest właściwe opracowanie

specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia –

praktyka z województw, które zdecydowały się na ten model organizacji kolejowych

przewozów regionalnych pokazuje, iŜ przewoźnicy startujący w przetargach interpretują

zapisy przedmiotu zamówienia w sposób jak najbardziej korzystny dla siebie z punktu

widzenia minimalizacji wysokości oferowanej stawki. Takie postępowanie w niektórych

przypadkach moŜe być sprzeczne z ogólnymi załoŜeniami funkcjonowania systemu jak
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równieŜ z interesem podróŜnych. Ponadto, kaŜda niejednoznaczność w zakresie spełnienia /

niespełnienia określonych wymogów przez zwycięzcę moŜe być wykorzystana przez

operatora, który przegrał w postępowaniu – otwiera to drogę do wszelkiego rodzaju

odwołań i protestów jakie przewiduje prawo zamówień publicznych. Istnieje zatem ryzyko,

iŜ w przypadku wystąpienia tego rodzaju problemów zagroŜona jest ciągłość obsługi

pasaŜerskiej i stabilne przejście z jednego układu organizacyjnego w drugi.

Dodatkową komplikację stanowi fakt, iŜ w przypadku spółki Przewozy Regionalne, będącej

własnością 16 samorządów wojewódzkich (w tym takŜe Samorządu Województwa

Lubelskiego), proces komercjalizacji rynku moŜe napotkać na utrudnienia o charakterze

politycznym i socjalnym, wynikającym z potencjalnej (co naleŜy rozumieć jako

ewentualność) utraty części rynku przez Przewozu Regionalne na rzecz innych operatorów i

ujawnienia się bardzo źle odbieranego społecznie procesu redukcji zatrudnienia w PR, przy

braku gwarancji przeniesienia nadwyŜki kadry pracowniczej do innego przewoźnika.

Rynek kolejowych przewozów pasaŜerskich w Polsce z racji z jednej strony swojej

branŜowej specyfiki, z drugiej zaś z uwarunkowań historycznych, charakteryzuje się

stosunkowo niską elastycznością w zakresie moŜliwości sprawnego objęcia obsługi danej

linii czy obszaru. Przewoźnik pretendujący do wejścia w określoną niszę ma utrudnione

zadanie w porównaniu z przewoźnikiem obecnym na danym rynku. W rodzimych warunkach

czynnikami kluczowymi z punktu widzenia przewoźnika pretendującego do rozpoczęcia

obsługi kolejowej danej linii i obszaru, mającymi zasadniczy wpływ na jego decyzję o

przystąpieniu do przetargu są:

• posiadanie odpowiedniej ilości taboru (wraz z rezerwą) spełniającego oczekiwania

zamawiającego w zakresie stanu oraz parametrów technicznych

• dostęp do zaplecza technicznego pozwalającego na zapewnienie sprawnej eksploatacji

posiadanych pojazdów, uwzględniające uwypuklający się w przypadku rywalizacji o

rynek kontekst związany z poŜądaną minimalizacją kosztów świadczenia usług;

• wykwalifikowany personel zapewniający moŜliwość efektywnego świadczenia usług

(kadra zarządzająca, administracja, pracownicy związani z bezpośrednią obsługą ruchu i

podróŜnych, kadry techniczne);

Operator świadczący usługi w regionie na zasadzie monopolisty w momencie ogłoszenia

przetargu zazwyczaj posiada przewagę we wszystkich wymienionych powyŜej sferach –

stąd konieczne jest bardzo rzetelne rozwaŜenie wszelkich uwarunkowań, które spowodują,
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iŜ ogłoszony przetarg zakończy się sukcesem, czyli osiągnięciem przez organizatora

lepszych parametrów ilościowych i jakościowych oferty przewozowej za określoną wielość

środków finansowych wydatkowanych na ten cel. W przypadku niewłaściwego

przygotowania przetargu – dotychczasowy monopolista, jeśli oceni, Ŝe w danych warunkach

formalnych i organizacyjnych nie będzie miał konkurencji, będzie miał moŜliwość eskalacji

swoich oczekiwań finansowych, które mogą przekroczyć kwotę przeznaczoną przez

zamawiającego na sfinansowanie zamawianych usług. Taka sytuacja przynosi dla

organizatora przewozów efekt odwrotny od zamierzonego – ze względu na szczególny

interes społeczny wynikający z konieczności zapewnienia ciągłości świadczenia usług będzie

on zmuszony do zakontraktowania usług po cenie wyŜszej niŜ przed przetargiem. JeŜeli nie

odbędzie się to za cenę zwiększenia wydatków budŜetowych na to zadanie, moŜe się

okazać iŜ dojdzie do pogorszenia parametrów jakościowych i ilościowych oferty, a pozycja

organizatora przewozów wobec przewoźnika ulegnie osłabieniu.

W przypadku przetargów, których celem jest rzeczywista dywersyfikacja realizacji usług

przewozowych, biorąc pod uwagę przedstawione powyŜej argumenty najistotniejszą

kwestią jest odpowiednio długi okres zakontraktowania usług – stanowiący dla przewoźnika

zabezpieczenie wszelkich kapitałochłonnych działań, które musi podjąć aby być w stanie

realizować przewozy za cenę, która będzie konkurencyjna wobec ofert innych uczestników

rynku. Rekomendowane są zatem kontrakty 10-15 letnie.

W obecnych uwarunkowaniach prawnych – w myśl zapisów ustawy o publicznym

transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2011 – do czasu sporządzenia planu

transportowego (co w przypadku województwa jest wymogiem) organizator przewozu nie

ma moŜliwości zawarcia z przewoźnikiem/przewoźnikami umowy na okres dłuŜszy

niŜ 3 lata. Ewentualna dywersyfikacja realizacji przewozów wojewódzkich na Lubelszczyźnie

moŜe nastąpić po uchwaleniu przez Sejmik Województwa Lubelskiego niniejszego planu

– o ile będzie on w ogóle przewidywał ten kierunek kształtowania rynku przewozów

kolejowych w regionie (Rozporządzenie 1370/2007 WE wskazuje równieŜ inne moŜliwości

organizacji rynku przewozów w ramach usług publicznych).

W kontekście powyŜszych rozwaŜań, mając jednocześnie na uwadze uwarunkowania

i specyfikę funkcjonowania kolei regionalnej na Lubelszczyźnie, tj.:

• relatywnie niewielką rolę kolei w rynku przewozów pasaŜerskich wynikającą z niskiej

gęstości zaludnienia, niŜszego niŜ w innych województwach poziomu rozwoju
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gospodarczego, układu linii kolejowych na tle podstawowych elementów sieci

osadniczej;

• rozbudowaną i elastyczną konkurencję ze strony prywatnego transportu zbiorowego;

• ograniczone moŜliwości budŜetu województwa w zakresie zwiększania finansowania

wojewódzkich przewozów pasaŜerskich;

• duŜy obszar województwa wymagający w ramach istniejącego potencjału obsługi

transportem kolejowym,

naleŜy zdawać sobie sprawę, iŜ w porównaniu z innymi regionami rynek wojewódzkich

przewozów kolejowych na Lubelszczyźnie charakteryzuje się ograniczoną atrakcyjnością

zarówno w ujęciu całościowym, jak i poszczególnych jego segmentów. Podstawowymi

czynnikami stanowiącymi zachętę dla ewentualnych operatorów do zainteresowania się tym

rynkiem będą: kontrakt długoterminowy, stabilne finansowanie oraz minimalizacja

potencjalnych zagroŜeń związanych z ekonomiczną efektywnością realizacji przewozów – w

szczególności tych pozostających w gestii samorządu województwa jako organizatora

publicznego transportu zbiorowego na terenie województwa (np. przeciwdziałanie

nieuzasadnionemu wzrostowi konkurencji ze strony przewoźników drogowych oraz

kolejowych funkcjonujących w sferze publicznej).

  5.1.1 Warianty podziału zadań w kontekście
   przetargu na świadczenie usług publicznych
                 w ramach przewozów pasaŜerskich

Przedstawione poniŜej warianty stanowią propozycję, która docelowo powinna

stanowić wypadkową pomiędzy przesłankami o charakterze:

• handlowym – rozkład potoków pasaŜerskich, relacje, wielkość przewozów; kierunki

ciąŜenia, spójność oferty w skali regionu lub co najmniej subregionu;

• technicznym – rodzaj trakcji, wielkość i rodzaj taboru; dostępność taboru; moŜliwości w

zakresie obsługi technicznej.

Do rozstrzygnięcia na dalszych etapach jest kluczowy dylemat, tj. wybór liczby zadań oraz

ich zakres. Argumentem za duŜymi zadaniami (mała liczba) jest potencjalnie łatwiejsze
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utrzymanie spójności oferty w skali województwa (łatwość organizacji, lepsza czytelność

oferty dla podróŜnych), a z punktu widzenia przewoźnika – w ujęciu teoretycznym –

większa atrakcyjność biznesowa zadań wynikająca z korzyści skali realizacji przewozów.

Istnieje jednak zagroŜenie, iŜ występowanie na terenie Lubelszczyzny naturalnego

monopolisty moŜe spowodować, Ŝe w przypadku duŜych zadań będzie on najlepiej

przygotowany do spełnienia warunków przetargu w porównaniu z podmiotami

konkurencyjnymi, a zatem – cel w postaci poprawy jakości oferty przewozowej oraz / lub

efektywności ekonomicznej przewozów nie zostanie w pełni osiągnięty. Trudno bowiem

wyobrazić sobie sytuację, iŜ podmiot od lat realizujący przewozy w regionie za określone

wynagrodzenie i w określony sposób (standardy jakościowe), od danego momentu będzie

w stanie podnieść diametralnie jakość swoich przewozów, niekiedy za niŜsze niŜ dotychczas

wynagrodzenie finansowe – nawet bardziej rygorystyczne wymogi zapisane w kontrakcie

mogą nie zostać spełnione. Alternatywą zatem jest wydzielenie z całości zadań, które będą

mogły być zrealizowane przez przewoźnika dysponującego ograniczonym potencjałem

taborowym, ale organizacyjnie i finansowo gotowego do świadczenia usług taniej niŜ

dotychczas.

W kaŜdym wariancie nie do przecenienia staje się rola organizatora przewozów, który

powinien mieć decydujące zdanie w zakresie kształtowania oferty w regionie. Rola ta

powinna być odzwierciedlona w SIWZ przetargu poprzez narzucenie określonych warunków

w zakresie wielkości pracy przewozowej, wytycznych w zakresie rozkładu jazdy (najlepiej w

formie propozycji rozkładu) oraz parametrów jakościowych. Organizator przetargu powinien

pełnić równieŜ funkcję arbitra i integratora ofert poszczególnych przewoźników i wdraŜać

rozwiązania, które będą zgodne z wymogami postawionymi przed oferentami w specyfikacji

i jednocześnie będą słuŜyć uatrakcyjnieniu oferty. A zatem wydzielone zadania – stanowiąc

podstawę zakontraktowania usług – nie powinny stanowić bariery w integrowaniu oferty

(m.in. łączenie relacji), naleŜy zatem dąŜyć do uniknięcia sytuacji, w której naturalne ciągi

komunikacyjne zostaną w nienaturalny sposób przerwane.

W kaŜdym wariancie naleŜy stworzyć moŜliwość obsługi relacji poza terenem województwa

lubelskiego, jeŜeli nastąpią okoliczności formalno-organizacyjne realizowania połączeń na

danej linii na podstawie porozumienia z sąsiednim organizatorem przewozów oraz we

współpracy z innym przewoźnikiem (np. połączenia Lublin – Rzeszów, czy Lublin –

Warszawa, Terespol – Warszawa; Łuków – Radom).
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  5.1.1.1 Wariant I

Pakiet A:

Lublin – Chełm

Chełm – Dorohusk (opcjonalnie Jagodzin)

Dęblin (opcjonalnie Warszawa) – Lublin

Łuków – Dęblin (opcjonalnie Radom)

Łuków – Terespol

opcjonalnie:

Łuków – Stoczek Łukowski / Pilawa (pod warunkiem współpracy z województwem

mazowieckim ukierunkowanej na stworzenie bezpośrednich połączeń do Warszawy oraz

wspólną obsługę z Kolejami Mazowieckimi)

Pakiet obejmuje wszystkie zelektryfikowane linie województwa stanowiące powiązany

system linii. W ramach tego zadania moŜliwe jest zarówno tworzenie długich relacji

wewnątrzwojewódzkich słuŜących wzmocnieniu powiązań Lublina z podregionem bielskim i

chełmskim, jak równieŜ poprawa obsługi połączeń na liniach mających swoje naturalne

ciąŜenie w kierunku Mazowsza i Warszawy. W ramach obsługi pakietu nie przewiduje się

wykorzystania taboru spalinowego będącego własnością Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Lubelskiego.

Pakiet B:

Lublin – Rzeczyca (Stalowa Wola Rozwadów; Rzeszów / Przeworsk)

Lublin – Lubartów (Parczew) – opcjonalnie w pakiecie „C”

Rejowiec (Lublin / Chełm) – Zawada – Zamość / BełŜec (opcjonalnie Jarosław / Rawa

Ruska)

opcjonalnie:

Chełm – Włodawa

Zamość – Hrubieszów

Zamość – Biłgoraj (Stalowa Wola / Rzeszów).
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Pakiet obejmuje połączenia na liniach niezlektryfikowanych – poza opcjonalnie wytypowaną

linią Chełm – Włodawa (która moŜe zostać wyodrębniona jako osobne zadanie) stanowi

spójny terytorialnie system, którego domknięcie stanowią linie zbiegające się w Stalowej

Woli na terenie województwa lubelskiego. W ramach pakietu przewiduje się przekazanie

operatorowi części taboru spalinowego (szynobusy) – który w zaleŜności od wielkości

zamówienia powinien być wzmocniony taborem pozyskanym przez operatora. Linie

wytypowane do obsługi jako opcjonalne mogą być przedmiotem reaktywacji i stanowić

część niniejszego pakietu – uzaleŜnione jest to od moŜliwości finansowych organizatora

przewozów w województwie lubelskim, a w przypadku linii stycznej z województwem

podkarpackim (Zamość – Biłgoraj – Stalowa Wola) – takŜe od właściwych im organizatorów

przewozów. W przypadku podjęcia decyzji o tworzeniu kolei aglomeracyjnej

rekomendowane jest włączenie odcinka Lubartów – Lublin do tego systemu i powiązania go

z połączeniami lotniskowymi (Pakiet C).

Pakiet C

Lublin (opcja Lublin Czuby) – PL Świdnik

Lubartów – Lublin (opcja Lublin Czuby lub Lublin Zemborzyce)

  5.1.1.2 Wariant II

Pakiet A:

Lublin – Chełm

Chełm – Dorohusk (opcjonalnie Jagodzin)

Pakiet B:

Dęblin (opcjonalnie Warszawa) – Lublin

Łuków – Dęblin (opcjonalnie Radom)

Łuków – Terespol
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opcjonalnie:

Łuków – Stoczek Łukowski / Pilawa (pod warunkiem współpracy z województwem

mazowieckim ukierunkowanej na stworzenie bezpośrednich połączeń do Warszawy oraz

wspólną obsługę z Kolejami Mazowieckimi)

Podział pakietów A i B w tym wariancie ma na celu stworzenie atrakcyjnego zadania (Pakiet

B) dającego się obsłuŜyć z obszaru województwa mazowieckiego – co moŜe stanowić

dodatkowy czynnik wzmagający potencjalną konkurencję pomiędzy Przewozami

Regionalnymi a Kolejami Mazowieckimi. Zachowana jest jednocześnie moŜliwość sprawnego

powiązania relacji wewnątrzwojewódzkich, w szczególności linii Łuków - Terespol z

Lublinem.

Modyfikacją niniejszego pakietu moŜe być wydzielenie z puli linii zelektryfikowanych

korytarzy Łuków – Terespol, bądź Dęblin – Lublin – Chełm - Dorohusk (w obu przypadkach

z opcjonalnym włączeniem linii Dęblin – Łuków), jednak podstawowym problemem jest

potencjalna utrata ciągłości powiązania północnej części regionu ze stolicą województwa.

Z kolei wydzielenie pakietu Lublin – Chełm – Dorohusk ma na celu wyodrębnienie

atrakcyjnego korytarza przewozowego, moŜliwego do obsługi stosunkowo niewielką liczbą

taboru, stanowiącego zachętę dla potencjalnych nowych operatorów. Mankamentem tego

rozwiązania jest potencjalne zerwanie często stosowanej w rozkładzie jazdy relacji

pociągów Dęblin – Chełm na stacji Lublin, co moŜe mieć równieŜ niekorzystne

konsekwencje w zakresie zwiększonego zapotrzebowania na dostęp do krawędzi

peronowych na stacji Lublin.

Pakiet C (Pakiet B w W.I):

Lublin – Rzeczyca (Stalowa Wola Rozwadów; Rzeszów / Przeworsk)

Lublin – Lubartów (Parczew) – opcjonalnie w pakiecie „C”

Rejowiec (Lublin / Chełm) – Zawada – Zamość / BełŜec (opcjonalnie Jarosław / Rawa

Ruska)

- podstawowy produkt: połączenia Lublin – Zamość (opcja: połączenie przyspieszone na

odcinku Lublin – Rejowiec), na odcinku Lublin – Rejowiec obsługa równoległa z Pakietem A

opcjonalnie:
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Chełm – Włodawa

Zamość – Hrubieszów

Zamość – Biłgoraj (Stalowa Wola / Rzeszów)

Pakiet D

Lublin (opcja Lublin Czuby) – PL Świdnik

Lubartów – Lublin (opcja Lublin Czuby lub Lublin Zemborzyce)

Specyficznym zagadnieniem pozostaje obsługa kolejowa Portu Lotniczego w Świdniku

(pakiet C w wariancie I oraz pakiet D w wariancie II) Oferta połączeń lotniskowych

stanowić będzie niewątpliwie wyodrębniony segment przewozów, który z racji specyfiki

powinien być składnikiem systemu kolei aglomeracyjnej o stabilnej częstotliwości (co 30

minut; 2 poc. w godzinie w danym kierunku). Wówczas na odcinku Świdnik Miasto – Lublin

oferta lotniskowa wraz z połączeniami Lublin – Chełm i Lublin Zamość dawałaby w

godzinach szczytu atrakcyjną – ok. 15 minutową częstotliwość. Ewentualne dopełnianie

oferty lotniskowej innymi połączeniami (np. poprzez wydłuŜenie istniejących części

istniejących relacji realizowanych trakcją spalinową naleŜy stosować wyłącznie w ramach

wolnej przepustowości

Z racji niekorzystnego połoŜenia stacji Lublin w strukturze funkcjonalno-przestrzennej

miasta naleŜy przeanalizować moŜliwość pozyskania moŜliwie jak największej liczby

podróŜnych poprzez zwiększanie dostępności przestrzennej połączenia. W tym celu naleŜy

rozwaŜyć wydłuŜenie połączeń lotniskowych do nowo-wybudowanego przystanku przy

osiedlu Czuby (z dodatkowym torem odstawczym i krawędzią peronową dedykowanymi

wyłącznie dla tej linii).

Istotną kwestią jest w tym przypadku liczba taboru przewidzianego do bieŜącej obsługi

połączenia. Zakładając kursowanie pociągów pomiędzy Lublinem a Portem Lotniczym w

Świdniku z częstotliwością 30 minutową w kontekście uwarunkowań technicznych 2 pojazdy

w ruchu są w stanie zabezpieczyć ofertę w relacji Lublin – Port Lotniczy Świdnik. Na pełny

obieg składają się 2 przejazdy (kaŜdorazowo ok. 15 minut) oraz 2 postoje na krańcach

zwrotnych (równieŜ ok. 15 minut – z dopuszczeniem nieznacznej asymetrii długości

postojów na stacjach zwrotnych), które w tym przypadku, z racji niewielkiej odległości i

stosunkowo małego ryzyka ew. zakłóceń w ruchu pociągów moŜna uznać za wykonalne w

skali całej doby. W przypadku połączenia ze stacji Lublin konieczne jest wygospodarowanie
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jednej krawędzi peronowej do obsługi tego połączenia – moŜe to rodzić konieczność

rozbudowy infrastruktury peronowej w ramach stacji Lublin, biorąc pod uwagę, iŜ w

niektórych porach doby dostępność peronów wykorzystana jest w 100%. Stała krawędź

peronowa, tak samo jak cykliczny rozkład jazdy, stanowiłaby ponadto czynnik

przyczyniający się od atrakcyjności połączenia.

W przypadku ewentualnego wydłuŜenia połączenia do przystanku „Czuby” naleŜy przyjąć, iŜ

czas jazdy pociągu lotniskowego wydłuŜyłby się od dodatkowe kilka minut. W przypadku

przekroczenia wartości 20 minut jazdy w jednym kierunku do obsługi połączeń potrzebny

będzie 3 pojazd. NaleŜy bowiem pamiętać, iŜ nawet jeśli realizowanie przewozów w oparciu

o przejścia składów na stacjach zwrotnych na poziomie 10 minut przez całą dobę jest

wykonalne technicznie, o tyle układ taki staje się niezwykle podatny na wszelkie odstępstwa

od rozkładu jazdy, wynikające np. z awarii taboru i infrastruktury, opóźnień

spowodowanych przez inne połączenia, wydłuŜonego czasu postoju na którejkolwiek ze

stacji. W przypadku większego opóźnienia jednego kursu, będzie się ono przenosić na

następne pociągi, co stanowić będzie uszczerbek na niezawodności funkcjonowania oferty.

JeŜeli takie zdarzenia będą się powtarzać – podróŜni w dojazdach do portu lotniczego w

Świdniku będą wybierać inne środki transportu.

Dodatkowym zagadnieniem wymagającym przeanalizowania w kontekście poprawy

atrakcyjności zarówno połączeń lotniskowych, jak i pozostałych elementów oferty kolejowej

(zarówno regionalnej jak i dalekobieŜnej) jest uruchomienie linii autobusowej o charakterze

ekspresowym o stałym interwale kursowania łączącej stację w Lublinie z centrum miasta

oraz kluczowymi punktami przesiadkowymi. Jej atrakcyjność będzie zdeterminowana

zarówno czasem jazdy jak i stopniem zintegrowania z ofertą wszystkich przewoźników

kolejowych (rozkład, taryfa). Opłata za przejazd powinna być symboliczna, naleŜałoby

równieŜ uwzględnić honorowanie biletów długookresowych. Koszty funkcjonowania tego

rodzaju linii mogłyby być ponoszone przez wszystkich przewoźników – ich podział zaleŜałby

od uzgodnionego klucza. Wybór organizatora, operatora i ewentualny sposób rozliczeń

zarówno kosztów, jak i przychodów takiego połączenia powinien być przedmiotem

pogłębionych analiz.

Rola kolejowego połączenia lotniskowego w systemie transportowym regionu, a przed

wszystkim aglomeracji lubelskiej, jest jednak w znacznym stopniu uzaleŜniona od

przyszłego znaczenia lotniska w Świdniku i jego oferty połączeń lotniczych, co będzie miało

wpływ na wielkość obsługiwanego ruchu. W tym kontekście trudno jest jednoznacznie
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ocenić atrakcyjność tego segmentu przewozów kolejowych i jego skali, aczkolwiek w

przypadku zdecydowania się przez Samorząd Województwa Lubelskiego na tę formułę

kształtowania rynku przewozów kolejowych w regionie połączenia do lotniska w Świdniku

powinny stanowić wyodrębnione zadanie będące przedmiotem postępowania

przetargowego, ewentualnie powiązane z koleją aglomeracyjną.

  5.2 Tryby wyboru operatorów kolejowych

Niniejszy rozdział odpowiada stanowi prawnemu na dzień 31.08.2011 r.

Wybór operatora publicznego transportu zbiorowego został uregulowany w polskim

prawie ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. 2011

nr 5 poz. 13)7, która to weszła w Ŝycie z dniem 01 marca 2011 r. Ten akt normatywny

stanowi transpozycje Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady

z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i

drogowego transportu pasaŜerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr

1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007, str. 1)8. Polski prawodawca

poprzez uchwalenie u.p.t.z. dokonał konkretyzacji przepisów prawa Unii Europejskiej, w

tym w sposób szczególny uregulował wybór operatora w transporcie kolejowym.

Niniejsza analiza ma za cel przedstawienie tylko uwarunkowań formalno-prawnych wyboru

operatorów publicznego transportu kolejowego.

Analiza szczegółowa – wybór operatora w transporcie kolejowym zgodnie

z u.p.t.z.

Tryby wyboru operatora

Zgodnie z art. 19 ust. 1. u.p.t.z. organizator publicznego transportu zbiorowego (tu:

Województwo Lubelskie) moŜe dokonać wyboru operatora publicznego transportu

zbiorowego9 w transporcie kolejowym w trybie:

                                                          
7 zwaną dalej u.p.t.z.
8 zwanym dalej rozporządzeniem (WE) nr 1370/2007
9 operator publicznego transportu zbiorowego – samorządowy zakład budŜetowy oraz przedsiębiorca
uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, który zawarł z
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• ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz.

177 ze zm.)10;

• ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. 2009

nr 19 poz. 101 ze zm.)11;

• art. 22 ust. 1 pkt 3) u.p.t.z. - bezpośrednio z wybranym operatorem, niezaleŜnie od tego

dany podmiot spełnia przesłanki podmiotu wewnętrznego zgodnie z art. 2. lit j)

rozporządzenia (WE) nr 1370/2007).

Przy bezpośrednim zawieraniu umów między organizatorem a operatorem (w trybie art. 22

ust. 1 pkt 3) u.p.t.z) nie mają zastosowania przepisy u.p.z.p. oraz u.k.r.u. – w myśl art. 22

ust. 9 u.p.t.z.

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym dopuszcza realizowanie przewozów w formie

samorządowego zakładu budŜetowego. Zapis art. 19 ust. 2 u.p.t.z. moŜe się wydawać

nieprecyzyjny. Z związku z tym naleŜy zaznaczyć, iŜ samorządowe zakłady budŜetowe są

tworzone na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.

1997 nr 9 poz. 43 ze zm.)12. Zgodnie z art. 6 ust. 1 w zw. art. 1a ust. 1 pkt 3) u.g.k. prawo

do utworzenia ww. typu jednostki przysługuje równieŜ województwu (gminie i powiatowi).

Celem zakładu jest wykonywania zadań o charakterze uŜyteczności publicznej, co do zasady

tylko na terenie „macierzystej” jednostki samorządu terytorialnego.

Obowiązki organizatora

NiezaleŜnie od wybranego przez organizatora trybu, spoczywa na nim, zgodnie z art. 23

ust. 1. u.p.t.z. obowiązek publikacji ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia w trybie z

pkt. 1 lub 2, albo bezpośredniego zawarcia umowy. NaleŜy tego dokonać w terminie nie

krótszym niŜ jeden rok przed przewidywaną datą rozpoczęcia postępowania lub zawarcia

umowy w sposób bezpośredni. W przypadku, gdy przewiduje się, iŜ świadczenie usług

będzie w wymiarze mniejszym niŜ 50 000 km rocznie, dopuszcza się skrócenie terminu do

maksymalnie 6 miesięcy. Zgodnie z art. 22 ust. 2 i 3 u.p.t.z. i art. 7 ust. 2 rozporządzenia

(WE) nr 1370/2007 organizator ma obowiązek opublikować omawiane ogłoszenie w

                                                                                                                                                                                                  
organizatorem publicznego transportu zbiorowego umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego
transportu zbiorowego, na linii komunikacyjnej określonej w umowie – za art. 4 ust. 1 pkt 8) u.p.t.z
10 zwaną dalej u.p.z.p.
11 zwaną dalej u.k.r.u
12 zawaną dalej u.g.k.
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Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Biuletynie Informacji Publicznej, swojej stronie

internetowej oraz w miejscu powszechnie dostępnym w swojej siedzibie. Zawartość

ogłoszenia jest uregulowana w art. 22 ust. 4 u.p.t.z. – w przepisie wskazano immanentne

elementy ogłoszenia, to jest:

• nazwę i adres organizatora;

• przewidywany tryb udzielenia zamówienia

• określenie rodzaju transportu13 oraz zasięgu obsługi (linia/linie/sieć komunkacyjna);

• przewidywalną datę rozpoczęcia postępowania przetargowego lub bezpośredniego

zawarcia umowy.

Zmiany w ogłoszeniu moŜna wprowadzić niepóźnej niŜ do upływu połowy okresów

wskazanych w art. 22 ust. 1 u.p.t.z. Co więcej,  muszą być one równieŜ publikowane

zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 22 ust. 2 i 3 u.p.t.z. i art. 7 ust 2 rozporządzenia

(WE) nr 1370/2007.

• W przypadku dokonywania wyboru operatora w trybie u.p.z.p. lub u.k.r.u. specyfikacja

istotnych warunków zamówienia (specyfikacji technicznej) poza elementami

wymaganymi przez wspominane ustawy moŜe zawierać dodatkowe wymagania

organizatora w zakresie norm jakości i powszechnej dostępności, takie jak:

• liczba i rodzaj środków transportu oraz zaplecze i personel techniczny;

• rozwiązania techniczne w środkach transportu chroniące środowisko;

• dostawanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i o ograniczonej mobilności;

• standard wyposaŜenia.

Poza tym, obowiązkowo naleŜy dołączyć projekt umowy.

Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Wymagania co do zakresu i zawartości umowy zawierając art. 24-27 u.p.t.z. Dla transportu

kolejowego najwaŜniejszym czynnikiem róŜnicującym od pozostałych środków jest czas

trwania umowy – wynosi on bowiem 10 lat z moŜliwością przedłuŜenia o połowę - zgodnie z

art. 5 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 w zw. art. 4 ust. 4  rozporządzenia (WE) nr

1370/2007, art. 25 ust. 2 pkt 2) u.p.t.z. w zw. z art. 22 ust. 7 u.p.t.z. Warunkiem

wydłuŜenia okresu trwania umowy jest fakt, iŜ podmiot świadczący usługi zapewnia środki

                                                          
13 rodzaje transportu wskazano w art. 4 ust. 1. pkt 18 – 23 u.p.t.z.
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trwałe, które mają istotne znaczenie dla wszystkich środków trwałych potrzebnych do

realizacji usług objętych umowy14.

JednakŜe ustawodawca przewidział sytuację, iŜ okres trwania umowy wynoszący

maksymalnie 15 lat moŜe być zbyt krótki aby udzielać zamówień wymagających inwestycji

w infrastrukturę i/lub tabor. W związku z tym, w u.p.t.z. umieszczono odwołanie systemowe

do rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 tj. art. 4 ust 4. Przepis ten pozwala zawrzeć umowę

na o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie

kolejowym na okres dłuŜszy niŜ 15 lat, jednakŜe dotyczy to zamówień udzielanych na

podstawie procedury przetargowej zapewniającej pełną konkurencję, czyli zgodnie z u.p.t.z.

tylko w trybie u.p.z.p. i u.k.t.u. Dodatkowo,  rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 wymaga

od organizatora przekazania do Komisji Europejskiej umowy niepóźnej niŜ rok po jej

zawarciu w celu zachowania przejrzystości.

Nie jest zatem moŜliwe zawarcie w trybie bezpośrednim umowy na okres dłuŜszy niŜ 15 lat.

Szczegółowe wymagania co do zawartości umowy o świadczenie usług w zakresie

publicznego transportu zbiorowego zostały wskazane w art. 25 ust. 3 u.p.t.z.

                                                          
14 za art. 4 ust. 4  rozporządzenia (WE) nr 1370/2007
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  5.3 NiezaleŜny podmiot kolejowy jako
         spółka będąca własnością
         Samorządu Województwa

Niniejszy rozdział odpowiada stanowi prawnemu na dzień 31.08.2011 r.

Informacje ogólne

Zakres tworzenia i przystępowania przez jednostki samorządu terytorialnego15 spółek jest

regulowany przez ustawę z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. 1997

nr 9 poz. 43 ze zm.). Zgodnie z art. 9 u.g.k. j.s.t. mają prawo do zakładania i

przystępowania do spółek prawa handlowego, przy czym ograniczono tę moŜliwość tylko do

dwóch form:

• spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;

• spółki akcyjnej.

Art. 9 ust. 2 u.g.k. dopuszcza w wyjątkowych sytuacjach – przy umowach o partnerstwie

publiczno-prywatnym  tworzyć równieŜ spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne, przy

czym podmiot publiczny16 nie moŜe być komplementariuszem. Tematyka zakładania spółek

w trybie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2009

nr 19 poz. 100 ze zm.) nie będzie dalej rozwijana, ze względu na fakt, iŜ tematem rozdziału

jest spółka będąca własnością samorządu województwa.

Kolejny aspekt nad którym naleŜy się pochylić to moŜliwość utworzenia przez województwo

spółki (z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnej), której przedmiotem działalności

będzie publiczny transport zbiorowy w transporcie kolejowym. Zgodnie z art. 1 u.g.k. celem

tworzenia spółek jest wykonywanie zadań własnych, w szczególności zadań o charakterze

uŜyteczności publicznej, których celem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb w drodze

świadczenia usług powszechnie dostępnych. Takim zadaniem jest niewątpliwie w myśl

zapisów u.p.t.z. publiczny transport zbiorowy. Art. 7 ust. 1 pkt. 5) u.p.t.z. określa obszar

działania i zasięg przewozów, za który odpowiedzialne jest samorząd województwa z

                                                          
15 zwane dalej j.s.t.
16 definicja podmiotu publicznego znajduje się w art. 2. pkt 1) ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2009 nr 19 poz. 100 ze zm.)
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marszałkiem na czele jako organizatorem publicznego transportu zbiorowego. Do zadań

organizatora za art. 8 u.p.t.z. naleŜy:

• planowanie rozwoju transportu;

• organizowanie publicznego transportu zbiorowego;

• zarządzanie publicznym transportem zbiorowym.

Co więcej, ustawa o samorządzie województwa (Dz.U. 1998 nr 91 poz. 576 ze zm.) w art.

11 ust. 1 pkt 11) wskazuje, iŜ do zadań własnych województwa naleŜy transport zbiorowy.

NaleŜy równieŜ podkreślić, iŜ do dn. 01.03.2011 r. ustawa o transporcie kolejowym17

wskazywała w art. 40 ust. 1 literalnie, Ŝe do zadań własnych województwa naleŜy

organizowanie regionalnych przewozów pasaŜerskich w transporcie kolejowym.  Artykuł ten

został uchylony z dniem wejścia w Ŝycie u.p.t.z. w ramach zmian w przepisach

obowiązujących. Oznacza to, iŜ normy zawarte u.p.t.z. pokrywały się z przepisami u.t.k. i w

celu uniknięcia stosowania reguł kolizyjnych przy określaniu zadań własnych województwa

ustawodawca usunął korelujące się zapisy. Na podstawie powyŜszych rozwaŜań moŜna

wywnioskować, iŜ województwo moŜe załoŜyć spółkę kapitałową (z ograniczoną

odpowiedzialnością lub akcyjną), której przedmiotem działalności będą regionalne przewozy

pasaŜerskie w transporcie kolejowym.

Wymagania dla spółek zawarte w Kodeksie spółek handlowych18

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością19

Omawiana forma spółki kapitałowej moŜe zostać załoŜona przez osobę (osoby) fizyczne i

prawne w celach prawnie dopuszczalnych. JednakŜe k.s.h. zastrzega w art. 151 §2, iŜ jedna

spółka z o.o. nie moŜe być załoŜona wyłącznie przez inną sp. z o.o. Umowę spółki

sporządza się formie aktu notarialnego i powinna określać:

• firmę i siedzibę spółki;

• przedmiot działalności spółki;

• wysokość kapitału zakładowego;

• czy wspólnik moŜe mieć więcej niŜ jeden udział;

• liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników;

                                                          
17 zawana dalej u.t.k.
18 ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2009 nr 104 poz. 860 ze zm.) zwana
dalej k.s.h.
19 zwana dalej równieŜ sp. z o.o.
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• czas trwania spółki, jeŜeli jest oznaczony.

Od momentu podpisania umowy spółki przez wspólników działa ona jako podmiot

w organizacji. W ciągu 6 miesięcy od zawarcia umowy zarząd spółki musi dokonać jej

rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) . Z chwilą uzyskania wpisu sp. z o.o.

nabywa osobowość prawną (wpis konstytutywny). Okres, którym spółka działa

w organizacji słuŜy zgromadzeniu kapitału zakładowego, dokonaniu wyrobu władz spółki

i przygotowaniu podstaw ekonomicznych do prowadzenia działalności. Spółka moŜe w tym

czasie własnym działaniem nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. W momencie wpisu

do KRS sp. z o.o. wchodzi w prawa i obowiązki sp. z o.o. w organizacji.

Od dn. 01.12.2012 r., w myśl art. 1571 moŜliwe będzie zakładanie sp. z o.o. przy pomocy

wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym opatrzonego

kwalifikowanym popisem elektronicznym, z tym zastrzeŜeniem, iŜ początkowy kapitał

zakładowy moŜe być wniesiony tylko jako wkład pienięŜny.

K.s.h. reguluje w art. 154 minimalną wysokość kapitału zakładowego tj. 5000 zł

i nominalnego udziału tj. 50 zł.

Spółka akcyjna

Zawiązać spółkę akcyjną moŜe jedna albo więcej osób prawnych lub fizycznych. Zgodnie

z normą zawartą w art. 301 §1 k.s.h. spółka akcyjna nie moŜe być zawiązana wyłącznie

przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Statut spółki akcyjnej

powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego i powinien określać:

• firmę i siedzibę spółki;

• przedmiot działalności spółki;

• czas trwania spółki, jeŜeli jest oznaczony;

• wysokość kapitału zakładowego oraz kwotę wpłaconą przed zarejestrowaniem na

pokrycie kapitału zakładowego;

• wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na

okaziciela;

• liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeŜeli mają być

wprowadzone akcje róŜnych rodzajów;

• nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) załoŜycieli;
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• liczbę członków zarządu i rady nadzorczej albo co najmniej minimalną lub maksymalną

liczbę członków tych organów oraz podmiot uprawniony do ustalenia składu zarządu lub

rady nadzorczej;

• pismo do ogłoszeń, jeŜeli spółka zamierza dokonywać ogłoszeń równieŜ poza Monitorem

Sądowym i Gospodarczym.

W myśl art. 304 § 2 k.s.h. statut powinien równieŜ zawierać, pod rygorem bezskuteczności

wobec spółki, postanowienia dotyczące:

• liczby i rodzajów tytułów uczestnictwa w zysku lub w podziale majątku spółki oraz

związanych z nimi praw;

• wszelkich związanych z akcjami obowiązków świadczenia na rzecz spółki, poza

obowiązkiem wpłacenia naleŜności za akcje;

• warunków i sposobu umorzenia akcji;

• ograniczeń zbywalności akcji;

• uprawnień osobistych przyznanych akcjonariuszom, o których mowa w art. 354;

• co najmniej przybliŜonej wielkości wszystkich kosztów poniesionych lub obciąŜających

spółkę w związku z jej utworzeniem.

K.s.h. w art. 304 § 3 i 4 dopuszcza zawrzeć w statucie spółki postanowienia odmienne, o ile

są one dopuszczalne ustawą i nie stoją w sprzeczności z naturą spółki akcyjnej i dobrymi

obyczajami.

Do zawiązania spółki dochodzi z chwilą objęcia wszystkich akcji. Zarząd przed złoŜeniem

wniosku o rejestrację spółki do sądu rejestrowego składa w formie aktu notarialnego

oświadczenie o  wysokości objętego kapitału zakładowego.

Kapitał zakładowy w spółce akcyjnej musi wynosić 100 000 zł – za art. 308 § 1 k.s.h.

Kapitał ten dzieli się na akcje, które muszą być o równej wartości nominalnej, a ich

minimalny nominał nie moŜe być mniejszy niŜ 1 grosz (art. 308 § 2 k.s.h)

Kapitał zakładowy spółki akcyjnej nie musi być pokryty w pełni przez zarejestrowaniem

K.s.h. w art.  309 przewiduje w tym zakresie, iŜ:

• akcje obejmowane za wkłady niepienięŜne powinny być pokryte w całości nie później niŜ

przed upływem roku po zarejestrowaniu spółki;

• akcje obejmowane za wkłady pienięŜne powinny być opłacone przed zarejestrowaniem

spółki co najmniej w jednej czwartej ich wartości nominalnej;
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• jeŜeli akcje są obejmowane wyłącznie za wkłady niepienięŜne albo za wkłady

niepienięŜne i pienięŜne, wówczas kapitał zakładowy powinien być pokryty przed

zarejestrowaniem co najmniej w jednej czwartej jego wysokości;

• jeŜeli akcje są obejmowane po cenie wyŜszej od wartości nominalnej, nadwyŜka nad

cenę nominalną powinna być uiszczona w całości przed zarejestrowaniem spółki.

Taki sposób ukształtowania obowiązku pokrycia akcji sprawia, iŜ w przypadku pokrywania

ich wkładami pienięŜnymi wystarczające jest dokonanie przed zarejestrowaniem spółki

akcyjnej wpłat w łącznej kwocie zaledwie 25 000 zł. Pozostała część kwoty powinna być

wpłacona w terminie 1 roku od zarejestrowania spółki.

JeŜeli akcje w spółce mają zostać objęte za wkłady niepienięŜne (aport), bądź spółka

nabywa mienie lub dokonuje zapłaty wynagrodzenia za usługi świadczone przy jej

powstaniu, załoŜyciele zobowiązani są sporządzić pisemne sprawozdanie, które następnie

podlega badaniu przez biegłego rewidenta wyznaczonego przez sąd rejestrowy właściwy ze

względu na siedzibę spółki (art. 311-3121 k.s.h.). Opinia sporządzona przez biegłego

składana jest następnie w sądzie rejestrowym, a załoŜyciele spółki ogłaszają o tym fakcie w

piśmie przeznaczonym do ogłoszeń spółki.

Opinia, w przypadku jej sporządzenia, przedstawiana jest takŜe wszystkim osobom

zawiązującym spółkę, a w aktach notarialnych o zawiązaniu spółki powinno być

stwierdzone, Ŝe kaŜdy z przyszłych akcjonariuszy, podpisujących akt, zapoznał się ze

sprawozdaniem załoŜycieli oraz opinią biegłego rewidenta. Obowiązek zapoznania się ze

ww. dokumentami ma chronić akcjonariuszy przez przystąpieniem do spółki o niepewnym

stanie majątkowym.

Przed rejestracją naleŜy równieŜ dokonać wyboru organów spółki tj. zarządu i rady

nadzorczej. Co do zasady członków zarządu powołuje/odwołuje rada nadzorcza, o ile statut

spółki nie stanowi inaczej. Z kolei radę nadzorczą wybiera walne zgromadzenie

akcjonariuszy (całe) bądź w inny sposób zgodnie ze statutem spółki. W art. 385 k.s.h.

określono równieŜ inne sposoby głosowania w zaleŜności od podziału akcjonariatu.

Po dokonaniu wszystkich niezbędnych czynności określanych w k.s.h. zarząd zgłasza

zawiązanie spółki do sądu rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę spółki w celu

wpisania do rejestru. Taki wniosek o wpis podpisują wszyscy członkowie zarządu – za art.
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315 § 2 k.s.h. Zgodnie z art. 318 k.s.h. zgłoszenie spółki do sądu rejestrowego powinno

zawierać:

• firmę, siedzibę i adres spółki albo adres do doręczeń;

• przedmiot działalności spółki;

• wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wartość nominalną akcji;

• wysokość kapitału docelowego, jeŜeli statut to przewiduje;

• liczbę akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania;

• wzmiankę, jaka część kapitału zakładowego została pokryta przed zarejestrowaniem;

• nazwiska i imiona członków zarządu oraz sposób reprezentowania spółki;

• nazwiska i imiona członków rady nadzorczej;

• jeŜeli akcjonariusze wnoszą wkłady niepienięŜne, zaznaczenie tej okoliczności;

• czas trwania spółki, jeŜeli jest oznaczony;

• jeŜeli statut wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki – oznaczenie tego pisma;

• jeŜeli statut przewiduje przyznanie uprawnień osobistych określonym akcjonariuszom

lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki niewynikające z akcji -

zaznaczenie tych okoliczności.

Ponadto, w przypadku spółki jednoosobowej wymaga się zaznaczenia tego faktu oraz

podania nazwy i adresu jedynego akcjonariusza.

Do zgłoszenia, w myśl art. 320 § 1 k.s.h. naleŜy dołączyć:

• statut,

• akty notarialne o zawiązaniu spółki i objęciu akcji,

• oświadczenie wszystkich członków zarządu, Ŝe wymagane statutem wpłaty na akcje

oraz wkłady niepienięŜne zostały dokonane zgodnie z prawem,

• potwierdzony przez bank lub firmę inwestycyjną dowód wpłaty na akcje, dokonanej na

rachunek spółki w organizacji; w przypadku gdy statut przewiduje pokrycie kapitału

zakładowego wkładami niepienięŜnymi po dokonaniu rejestracji, naleŜy dołączyć

oświadczenie wszystkich członków zarządu, Ŝe wniesienie tych wkładów do spółki jest

zapewnione zgodnie z postanowieniami statutu przed upływem terminu określonego w

art. 309 § 3 k.s.h.,

• dokument stwierdzający ustanowienie organów spółki z wyszczególnieniem ich składu

osobowego,

• zezwolenie lub dowód zatwierdzenia statutu przez właściwy organ władzy publicznej,

jeŜeli są one wymagane do powstania spółki.
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• oświadczenie, o którym mowa w art. 310 § 2 k.s.h.20, jeŜeli zarząd złoŜył takie

oświadczenie.

Z dniem uzyskania wpisu do KRS spółka akcyjna otrzymuje osobowość prawną i wchodzi w

prawa i obowiązki spółki akcyjnej w organizacji.

Wymagania dla spółek zawarte w u.g.k.

U.g.k. wskazuje dodatkowe wymagania wobec spółek prawa handlowego, których to

udziałowcem jest jednostka samorządu terytorialnego. Obligatoryjnie w spółkach z

udziałem j.s.t. działa rada nadzorcza -  niezaleŜnie od wysokości kapitału zakładowego i

liczby udziałowców. Co więcej, brzmienie tego przepisu pozwala z pewnością stwierdzić, iŜ

chodzi tu o kaŜdą spółkę z udziałem kapitału komunalnego21. Kadencja członków rady trwa

ex lege 3 lata, co uniemoŜliwia umowne kształtowanie kadencyjności rady – za art. 10a ust.

3 u.g.k. Ponadto, na członków rady nadzorczej reprezentujących j.s.t. mogą być powołane

tylko osoby, które złoŜyły egzamin trybie przewidzianym w przepisach o komercjalizacji i

prywatyzacji22. Dodatkowo, art. 10a ust. 5 poprzez odesłanie wewnątrzsystemowe nakłada

na opisywanych członków rad wymagania zawarte w art. 13 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996

r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. 1996 nr 118 poz.

561 ze zm.).

Zgodnie z art. 12 ust. 4 w jednoosobowych spółkach j.s.t. funkcję zgromadzenia

wspólników (walnego zgromadzenia) pełnią organy wykonawcze j.s.t.

Dodatkowo, w art. 13 u.g.k. został zapisany wymóg, określenia przez spółkę w regulaminie

zasady korzystania z usług publicznych świadczonych przez nią, a takŜe obowiązki spółki

wobec odbiorców usług. Zapisy regulaminu obowiązują na obszarze j.s.t. po zatwierdzeniu

przez jej organy wykonawcze.

                                                          
20 zarząd, przed zgłoszeniem spółki do rejestru, oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości
objętego kapitału zakładowego w przypadku gdy statut spółki określa minimalną lub maksymalną wysokość
kapitału zakładowego
21 za: Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, pod red. H. Gronkiewicz-Waltz i M.
Wierzbowskiego, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2009.
22 zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw
państwowych (Dz.U. 1996 nr 118 poz. 561 ze zm.) – art. 12.
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  5.4 Linie kolejowe objęte działaniem
        wielu organizatorów przewozów

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 r. jest

najaktualniejszym aktem prawnym ustanawiającym rolę poszczególnych szczebli

administracji publicznej w organizowaniu publicznego transportu zbiorowego. W przypadku

pasaŜerskiego transportu kolejowego funkcja organizatora przewozów przypada przede

wszystkim (art. 7):

• ministrowi właściwemu do spraw transportu – w przewozach międzywojewódzkich i

międzynarodowych

• województwu – w wojewódzkich przewozach pasaŜerskich;

Organizatorami mogą być równieŜ (wybór): gminy na podstawie porozumień

międzygminnych, związki międzygminne, powiaty, powiaty na podstawie porozumień

międzypowiatowych, związki powiatów, województwa na podstawie porozumień zawartych

między województwami (dotyczy to m.in. linii stycznych oraz relacji międzywojewódzkich).

Przewozy w strefie transgranicznej mogą być organizowane przez wszystkie szczeble

administracji samorządowej.

Gwoli ścisłości warto pamiętać, iŜ w wojewódzkie przewozy pasaŜerskie zdefiniowano

jako (art. 4, ust. 1, pkt. 25) „przewóz osób w ramach publicznego transportu zbiorowego

wykonywany w granicach co najmniej dwóch powiatów i niewykraczający poza granice

jednego województwa, a w przypadku linii komunikacyjnych w transporcie kolejowym takŜe

przewóz do najbliŜszej stacji w województwie sąsiednim, umoŜliwiający przesiadki w celu

odbycia dalszej podróŜy lub techniczne odwrócenie biegu pociągu oraz przewóz powrotny;

inne niŜ przewozy gminne, powiatowe i międzywojewódzkie;”

W przypadku województwa lubelskiego – poza przewozami organizowanymi przez

samorząd wojewódzki (samodzielnie lub w porozumieniu z innymi województwami) w

ramach pasaŜerskiego transportu kolejowego realizowanego na sieci kolei

normalnotorowych – naleŜy mieć na uwadze przede wszystkim równoległe występowanie

przewozów międzywojewódzkich i międzynarodowych, których organizatorem będzie

minister właściwy do spraw transportu.
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Przewozy międzywojewódzkie i międzynarodowe będące w gestii Ministerstwa

Infrastruktury realizowane będą przede wszystkim przez przewoźnika PKP Intercity będą na

następujących ciągach komunikacyjnych, zawierających się w określonych liniach

kolejowych lub ich fragmentach (perspektywa obecna i długoterminowa):

• (gr. woj.) Dęblin / Puławy Miasto – Lublin

z Bydgoszczy, Trójmiasta, Poznania, Szczecina, Łodzi, Berlina oraz Wrocławia, Krakowa,

Katowic (kilkanaście par połączeń w ciągu doby);

• (gr. woj.) Łuków – Biała Podlaska – Terespol – (Brześć)

oferta połączeń w relacjach w/z kierunku (m.in.) Warszawy, Poznania, Szczecina oraz

Białorusi i Federacji Rosyjskiej (kilka par połączeń w ciągu doby);

• Lublin – Rzeczyca (gr. woj.) – połączenie Warszawy w relacjach w/z kierunku Przemyśla,

Rzeszowa oraz Ukrainy (Lwów, Odessa) (w przyszłości moŜliwe 2-3 pary w dobie);

• Lublin – Chełm – Dorohusk (Jagodzin) oferta połączeń krajowych w kierunku do/z

Chełma a w przypadku połączeń międzynarodowych – w/z kierunku Kijowa

(sumarycznie do 5 par w dobie);

• Lublin – Rejowiec – Zawada – Zamość / - BełŜec (- Jarosław / - Rawa Ruska)

połączenia z/w kierunku Warszawy w relacjach do Zamościa oraz ewentualnie w

kierunku BełŜca (na odcinku Lublin – Zawada (Zamość) 1-3 pary w dobie; na odcinku

Zamość – BełŜec – i dalej w kierunku Jarosławia 1-2 pary w dobie; moŜliwe w

przyszłości uruchomienie połączeń międzywojewódzkich do Rawy Ruskiej)

• Zamość – Biłgoraj (gr. woj.) połączenia w/z kierunku Krakowa przez Stalową Wolę,

Rzeszów / Mielec (1-2 pary pociągów w dobie).

MoŜliwa jest równieŜ obecność w rozkładzie jazdy pociągów międzynarodowych

(sypialnych) poruszających się po liniach Łuków – Pilawa oraz Łuków – Dęblin, realizujących

przewozy pomiędzy Federacją Rosją a Republiką Czeską z pominięciem Warszawy (1 para

połączeń w dobie).

Z punktu widzenia planowania i koordynacji oferty przewozów wojewódzkich

największe pola konfliktu z ruchem międzywojewódzkim i międzynarodowym spodziewane

są na odcinku Dęblin – Lublin – Chełm, ze szczególnym uwzględnieniem odcinka Dęblin –

Lublin, w ramach którego realizowane są zarówno połączenia Warszawy z Lublinem, jak

równieŜ połączenia Lublina z Krakowem i Katowicami przez Radom i Kielce. Do czasu
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zabudowania na tym odcinku samoczynnej blokady liniowej z racji znaczących róŜnic w

czasie jazdy pociągów regionalnych oraz międzywojewódzkich mogą występować istotne

utrudnienia dla wytrasowania pociągów regionalnych w układzie cyklicznym oraz w

poŜądanych przez pasaŜerów godzinach. Odcinek ten powinien być zatem traktowany ze

szczególną uwagą w ramach opracowywania rozkładu jazdy i wzajemnej koordynacji

połączeń. Z punktu widzenia przewozów wojewódzkich kluczowym wyzwaniem

warunkującym atrakcyjność oferty regionalnej na tej linii jest uzyskanie w ramach

wzajemnych uzgodnień cyklicznego kursowania pociągów wojewódzkich na tym odcinku w

obu kierunkach.

Ponadto, z uwagi na znacznie bardziej rozbudowaną ofertę połączeń regionalnych na

odcinku Lublin – Rejowiec (połączenia w kierunku Chełma i Zamość), a w szczególności na

przewidywane rozbudowanie oferty na odcinku Lublin – Lublin Północny, a takŜe w

kierunku Świdnika o połączenia lotniskowe oraz pociągi do Lubartowa mogą pojawić się

konflikty tras z kilkoma parami pociągów międzywojewódzkich oraz międzynarodowych.

Problem braku przepustowości przy tak rozbudowanej ofercie uwidoczni się z pewnością w

przypadku stacji Lublin (w niektórych porach doby niewystarczająca liczba krawędzi

peronowych). NaleŜy mieć bowiem na uwadze fakt, iŜ dzisiejszy stan rzeczy w zakresie

obsługi pociągami międzywojewódzkimi Chełma i Zamościa moŜe ulec zmianie i oferta,

która w tym segmencie na Lubelszczyźnie jeszcze kilka lat temu istniała, zostanie

odbudowana.

Ponadto, ewentualne konflikty z ruchem międzywojewódzkim i międzynarodowym

mogą mieć miejsce na odcinkach Łuków – Terespol (duŜe róŜnice w czasach jazdy

pociągów międzywojewódzkich i regionalnych) oraz na jednotorowej linii Lublin – Kraśnik –

Stalowa Wola (ograniczona przepustowość wynikająca m.in. z braku mijanki w Wilkołazie

oraz znaczącymi odległościami czasowymi pomiędzy poszczególnymi posterunkami ruchu).

Receptą na zniwelowanie potencjalnych konfliktów między ruchem wojewódzkim a

międzywojewódzkim jest wyegzekwowanie na etapie opracowywania rozkładu jazdy w pełni

cyklicznego kursowania pociągów międzywojewódzkich i międzynarodowych na

wymienionych wyŜej ciągach komunikacyjnych oraz wzajemnej koordynacji rozkładów jazdy

w zakresie cykliczności oraz następstw pomiędzy poszczególnymi pociagami. Stosowne

wytyczne w tym zakresie powinny stanowić wniosek Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Lubelskiego do planu zrównowaŜonego rozwoju publicznego transportu
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zbiorowego przygotowywanego przez ministra właściwego do spraw transportu (w

odpowiednim etapie jego opracowywania)

W ramach usług realizowanych na podstawie umów o świadczenie usług publicznych

w segmencie dalekobieŜnym (pociągi o charakterze pospiesznym, stanowiące odrębny

produkt w kontekście przewozów regionalnych) moŜliwe jest pojawienie się na części linii

pociągów, których organizatorem są samorządy wojewódzkie (na podstawie porozumień).

W przyszłości zakres tej oferty uwarunkowany będzie zarówno moŜliwościami

finansowymi po stronie organizatora przewozów na Lubelszczyźnie, działającego w tym

przypadku w ramach porozumień z województwami sąsiednimi, jak równieŜ obostrzeniami

prawno-organizacyjnymi wynikającymi z załoŜeń ustawy o publicznym transporcie

zbiorowym, ujętych w tym przypadku w zapisach planu zrównowaŜonego rozwoju

publicznego transportu zbiorowego opracowanego przez ministra właściwego do spraw

transportu.

Z punktu widzenia formalno-prawnego przewozy te będą miały status wojewódzkich

przewozów pasaŜerskich organizowanych w tym przypadku przez działające w ramach

porozumień zawartych pomiędzy zainteresowanymi województwami – w związku z

powyŜszym w przypadku zamiaru uruchamiania przez województwa pociągów zbliŜonych

swoim charakterem przewozowym do segmentu przewozów międzywojewódzkich, istnieje

ryzyko wystąpienia na części linii konfliktów z przewoźnikiem (-ami), realizującymi przewozy

międzywojewódzkie. Sytuacja ta moŜe się uwypuklić szczególnie w przypadku linii

charakteryzujących się relatywnie wysokim potencjałem przewozowym – w przypadku

województwa lubelskiego

NaleŜy pamiętać, iŜ zgodnie z zapisami ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

zakłada się hierarchiczną rangę planów w porządku odgórnym – zapisy planu przygotowane

przez jednostkę wyŜszego rzędu będą musiały zostać uwzględnione i traktowane jako

wiąŜące dla planów jednostek niŜszego rzędu. W kierunku przeciwnym występuje tu swoista

dysproporcja rangi jednostek – w przypadku opracowywania planu jednostki wyŜszego

rzędu (np. ministerialnego dla poziomu krajowego), jednostki niŜszego szczebla

(województwa, gminy powiaty) mają moŜliwość składania wniosków, jednakŜe nie jest

jednoznacznie powiedziane, Ŝe wnioski te muszą zostać uwzględnione. Z tego powodu na

płaszczyźnie wykonawczej powyŜszych przepisów to organizator przewozów wyŜszego

szczebla będzie miał relatywnie więcej narzędzi prawnych słuŜących obronie właściwego mu
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segmentu przewozów przed ryzykiem obniŜenia ich rentowności, a w konsekwencji

atrakcyjności przewozowej.

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym stanowi długo oczekiwaną próbę

uporządkowania organizacji i realizacji transportu publicznego. Organizatorom przewozów

powinien zatem przyświecać jeden podstawowy cel – wywiązanie się wobec społeczeństwa

przede wszystkim z zadań powierzonych przez ustawodawcę. W związku z tym samorządy

wojewódzkie powinny skupić się przede wszystkim na zapewnieniu przy określonym

budŜecie optymalnej oferty przewozowej w regionie – słuŜącym przede wszystkim

zapewnieniu spójności terytorialnej i dostępności przestrzennej w skali regionu z

uwzględnieniem niejednokrotnie konieczności zaspokojenia potrzeb transportowych o

charakterze lokalnym (jeśli tylko wykorzystanie kolei w tej skali będzie rozwiązaniem

adekwatnym). Transport kolejowy jest przedsięwzięciem stosunkowo kosztownym i

określony poziom efektywności wynika ze skali działalności. Trudno sobie wyobrazić

sytuację, iŜ poszczególne gminy czy powiaty w województwie lubelskim zdecydują się

(wyłączając casus wąskotorowej Nałęczowskiej Kolei Dojazdowej) na organizowanie za

swoje środki komunikacji kolejowej – nawet potencjalne powstanie i utrzymanie Lubelskiej

Kolei Metropolitalnej uwarunkowane będzie finansową współpracą samorządu

wojewódzkiego, miasta Lublina oraz zainteresowanych gmin i powiatów. A zatem naleŜy

mieć świadomość, iŜ przewozy szczebla regionalnego w wielu wypadkach zabezpieczają

potrzeby fragmentarycznie potrzeby o charakterze lokalnym, mimo, iŜ właściwość prawna

ich uruchamiania przypisana została województwom.

Uruchamianie przez samorządy wojewódzkie połączeń o charakterze przyspieszonym

/ pospiesznym w relacjach międzywojewódzkich naleŜy w perspektywie długoterminowej

traktować jako ewentualne uzupełnienie i wzmocnienie oferty regionalnej, stosowane pod

następującymi warunkami:

• w pierwszej kolejności zaspokojone muszą być potrzeby przewozowe w obsłudze

wewnątrzwojewódzkiej, słuŜące społeczności regionu – odnosi się to takŜe do alokacji

określonego rodzaju taboru oraz posiadanych środków finansowych;

• oferta dalekobieŜna samorządu województwa nie będzie ofertowo kolidować z

uruchamianymi przez niego pociągami regionalnymi – dotyczy to równieŜ braku

pogarszania jakości rozkładu jazdy połączeń regionalnych (regularność,
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równoodstępowość) oraz ich efektywności ekonomicznej (np. poprzez dublowanie się

połączeń) na rzecz rozwijania oferty w wyŜszym segmencie;

• oferta połączeń międzywojewódzkich będących w gestii ministra właściwego do spraw

transportu będzie wymagać uzupełnienia ze względu na jej mankamenty ilościowe i

jakościowe, powodujące globalne obniŜenie transportu kolejowego w konkurencji z

przewoźnikami drogowymi – w tym takŜe w sytuacjach, gdy dana linia nie będzie

przedmiotem zainteresowania przewozowego ze strony ministerstwa infrastruktury,

mimo istnienia potencjału przewozowego w skali ponadregionalnej. Wówczas taka

inicjatywa samorządu wojewódzkiego (o ile tylko są moŜliwości do jej realizacji) staje się

z punktu widzenia interesów społeczności regionu wręcz uzasadniona;

• przykład: w ramach Lublin – Warszawa za minimalny parametr częstotliwości

kursowania pociągów w obu kierunkach w ciągu dnia naleŜy przyjąć 2 godziny. JeŜeli

oferta międzywojewódzka nie będzie spełniała tego standardu naleŜy podjąć rozwaŜania

na temat uruchomienia w porozumieniu z województwem mazowieckim pociągów

uzupełniających układ połączeń międzywojewódzkich.

Ponadto, w określonych sytuacjach naleŜy oczekiwać współpracy szczebla

ministerialnego z wojewódzkim w celu wypracowania optymalnych rozwiązań ofertowych w

segmencie ponadregionalnym i wykorzystania ewentualnych nadwyŜek potencjału

finansowego i taborowego po stronie województwa do stworzenia skoordynowanej oferty

przewozowej – pozwalającej na wzmocnienie konkurencyjności kolei względem istnie

Samorząd województwa musi jednak pamiętać o tym, iŜ jego misją w ramach słuŜby

publicznej w odniesieniu do przewozów kolejowych jest zapewnienie spójności

przestrzennej i poprawa dostępności poszczególnych części województwa w skali

regionalnej.

Istotą uchwalonego prawa jest bowiem załoŜenie, aby globalnie środki publiczne

przeznaczone na finansowanie przewozów pasaŜerskich były wydatkowane racjonalnie na

kaŜdym szczeblu, stąd podstawowym kierunkiem realizacji polityki transportowej w tym

zakresi jest wyeliminowanie niepotrzebnej konkurencji pomiędzy poszczególnymi

segmentami przewozów (jeśli jest ona jednoznacznie wyniszczająca dla operatora

realizującego przewozy w danym segmencie) – powinny być one wobec siebie

komplementarne.
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   5.5 Linie kolejowe z decyzją
         o przyznaniu otwartego dostępu

Otwarty dostęp dla pasaŜerskich przewozów kolejowych stanowi tryb korzystania z

infrastruktury kolejowej w przewozach pasaŜerskich niebędących przewozami o charakterze

uŜyteczności publicznej – czyli zakontraktowanymi za środki publiczne w celu bieŜącego i

nieprzerwanego zaspokajania potrzeb przewozowych społeczności na danym obszarze.

Wprowadzono go do ustawy o transporcie kolejowym (rozdział 5c) poprzez zapisy ustawy o

publicznym transporcie zbiorowym.

Tryb ten pozwala na świadczenie usług przewozowych w transporcie kolejowym na

danej linii na zasadach komercyjnych – dzięki czemu moŜliwe jest optymalne wykorzystanie

rezerw przepustowości infrastruktury kolejowej, finansowanej ze stawek dostępu

opłacanych przez operatorów i przewoźników kolejowych, jak równieŜ – uzupełnienie rynku

przewozów w sytuacji, gdy istnieje określony popyt na przewozy kolejowe, niezaspokojony

przez podaŜ usług o charakterze uŜyteczności publicznej.

Decyzję, za określoną w ustawie odpłatnością, na okres do 5 lat przyznaje

zainteresowanemu przewoźnikowi Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, po dokonaniu

analizy wpływu działalności określonej we wniosku o przyznanie decyzji o otwartym

dostępie na warunki ekonomiczne usług świadczonych na tej samej linii na podstawie

umów o świadczenie usług publicznych.

Posiadanie przez przewoźnika decyzji o przyznaniu otwartego dostępu pozwala i

jednocześnie warunkuje moŜliwość przyjęcia przez zarządcę infrastruktury wniosków o

przydzielenie tras dla pociągów tego przewoźnika, jednakŜe w myśl obecnie obowiązujących

przepisów prawnych (art. 30 ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym) priorytet w

przydzielaniu tras będą miały pociągi operatorów, realizujących przewozy zdefiniowane w

planach transportowych oraz na podstawie umów o świadczenie usług publicznych.

Oznacza to, iŜ na większości najatrakcyjniejszych pod względem potencjału przewozowego

linii kolejowych, bądź ich odcinków moŜe zabraknąć przepustowości dla przewozów w trybie

otwartego dostępu. NaleŜy przypomnieć, iŜ zgodnie z przepisami przejściowymi ustawy o

publicznym transporcie zbiorowym, realizacja przewozów w trybie otwartego dostępu

nastąpi od rozkładu jazdy edycji 2016/2017. Do tego czasu najprawdopodobniej zostanie
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sporządzony i uchwalony zarówno Plan zrównowaŜonego rozwoju publicznego transportu

zbiorowego opracowany przez ministra właściwego do spraw transportu, jak równieŜ i

analogiczny dokument szczebla wojewódzkiego dla Lubelszczyzny – stąd wielkość

przewozów międzywojewódzkich, międzynarodowych oraz wojewódzkich dla tego regionu

realizowanych na podstawie umów o świadczenie usług publicznych będzie znana, stąd

będzie moŜna wówczas dokonać symulacji, na ile moŜliwe jest pojawienie się przewoźników

realizujących przewozy w ramach otwartego dostępu.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania w zakresie potencjału przewozowego

(gospodarka, struktura funkcjonalno-przestrzenna, wielkość i perspektywy rozwoju sieci

osadniczej) oraz ukształtowanego przez ostatnie lata modal split w transporcie zbiorowym

Lubelszczyzny nie naleŜy się spodziewać istotnego ryzyka w postaci pojawienia się

konkurencji dla przewozów wojewódzkich finansowanych przez Samorząd Województwa

Lubelskiego. Trudno jest bowiem znaleźć linię komunikacyjną w regionie, na której nie ma

oferty usług o charakterze uŜyteczności publicznej, a która dawałaby przewoźnikowi

wypracowania jakiegokolwiek akceptowalnego wyniku finansowego bez zewnętrznego

dofinansowania.

Pojawienie się przewoźników zainteresowanych realizacją transportu w ramach

otwartego dostępu, co naleŜy traktować równoznacznie z dostrzeŜeniem przez nich

potencjału przewozowego pozwalającego osiągnąć rentowność usług opartą przede

wszystkim o wpływy z biletów, moŜe w przyszłości mieć miejsce na następujących liniach

komunikacyjnych:

 Lublin – Dęblin: w relacjach zawierających odcinek Lublin – Warszawa (minimum)

 Terespol – Łuków: w relacjach zawierających odcinek Warszawa – Biała Podlaska

(ew. Terespol)

Zainteresowanie to dotyczyć będzie przypuszczalnie usług w segmencie przewozów

międzywojewódzkich, a takŜe międzynarodowych, ukierunkowanych na osiągnięcie jak

najatrakcyjniejszego czasu przejazdu pomiędzy Warszawą a głównymi miastami połoŜonymi

na wskazanych liniach – szczególnie w kontekście zakładanego stanu technicznego obu linii,

z których jedna została juŜ praktycznie w całości zmodernizowana (E20), a drugą czeka

modernizacja w najbliŜszych 10 latach (linia nr 7).

Trzeba jednak pamiętać, iŜ mając na uwadze tendencję wzrostową w zakresie liczby

pociągów w Aglomeracji Warszawskiej, jak i na Mazowszu oraz perspektywę utrzymania

oraz ew. rozbudowy oferty przewozów wojewódzkich i międzywojewódzkich na
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Lubelszczyźnie na obu wskazanych liniach – pozostająca do dyspozycji przepustowość dla

potrzeb dodatkowych przewozów kolejowych (po zabezpieczeniu tras dla operatorów

realizujących usługi o charakterze uŜyteczności publicznej) będzie stosunkowo ograniczona.

W takich okolicznościach przewoźnikowi działającemu na podstawie otwartego dostępu

trudno będzie stworzyć spójną i regularną ofertę pozwalającą na osiągnięcie określonego

poziomu przychodów w kontekście istnienia równoległej oferty przewozów realizowanych

na podstawie umów o świadczenie usług publicznych, bez ryzyka niewywołania protestów

ze strony operatorów publicznego transportu zbiorowego dotyczących potencjalnego

pogorszenia warunków ekonomicznych świadczonych przez nich usług.

Nie naleŜy jednak z góry lekcewaŜyć prób pojawienia się tego rodzaju konkurencji,

szczególnie w sytuacji, gdy standard usług o charakterze uŜyteczności publicznej nie będzie

dostatecznie dobry.

Z punktu widzenia samorządu województwa oraz operatora(-ów) przewozów

wojewódzkich kluczową kwestią wymagającą uwagi jest kaŜdorazowe dopilnowanie procesu

opracowywania rozkładu jazdy połączeń w zakresie stworzenia optymalnej oferty ruchu

regionalnego, w tej sytuacji takŜe pod kątem relacji z ofertą przewoźnika realizującego

usługi w trybie otwartego dostępu. Przewozy te nie mogą negatywnie wpływać na kształt

oferty wojewódzkiej, jak równieŜ nie moŜna dopuścić, aby w sposób jednoznaczny obniŜały

jej rentowność. Istnieje bowiem uzasadnione ryzyko, iŜ przewoźnik nastawiony w swej

działalności na osiągnięcie jak najlepszego wyniku finansowego będzie zainteresowany

uzyskaniem jak najkorzystniejszych rozwiązań ofertowych słuŜących pozyskaniu pasaŜerów,

w tym takŜe instrumentów w zakresie rozkładu jazdy (np. uruchamianie swoich pociągów w

bezpośrednio przed pociągiem innego przewoźnika, ograniczanie świadczenia usług do pór i

dni szczytów przewozowych).

Monitoring ze strony organizatora przewozów oraz operatora odnośnie stosowania

przez zarządcę infrastruktury przepisów i procedur przedstawionych w ustawach o

publicznym transporcie zbiorowym jak i w ustawie o transporcie kolejowym a takŜe w

stosownych rozporządzeniach wykonawczych w zakresie opracowania rozkładu jazdy

pociągów (oraz aktywność sytuacji, gdyby zaszła potrzeba ich ewentualnego

wyegzekwowania), powinien być działaniem wystarczającym.

Z drugiej jednak strony przewozów realizowanych w trybie otwartego dostępu nie

naleŜy traktować na wstępie jako zjawiska negatywnego, tym bardziej, jeŜeli tego rodzaju

przewozy przyczynią się do poprawy dostępności transportowej Lubelszczyzny, będą miały
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charakteryzować się czytelnością, stabilnością oraz regularnością oferty, i jednocześnie nie

będą w sposób widoczny konfliktowe dla przewozów wykonywanych na podstawie umów o

świadczenie usług publicznych (zarówno szczebla wojewódzkiego jak i krajowego).

PoŜądane jest wówczas podjęcie współpracy z takim przewoźnikiem w celu moŜliwie jak

najlepszego skoordynowania rozkładów jazdy oraz innych składników oferty przewozowej

(np. taryfa, informacja), w celu zwiększenia konkurencyjności kolei.

   5.6 Linie kolejowe z porozumieniami
        z ościennymi organizatorami przewozów

Podjęta ponad 10 lat temu reforma przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe

bazowała na 4 kluczowych płaszczyznach. Jedną z nich była regionalizacja, czyli

przekazanie organizacyjnej i finansowej odpowiedzialności przewozów o charakterze

lokalnym i regionalnym samorządom wojewódzkim. Doświadczenia urzeczywistniania idei

regionalizacji, które poza prawnym przekazaniem odpowiedzialności część pasaŜerskich

przewozów kolejowych, w jej finalnych postaciach przybrały postać usamorządowienia

spółki PKP Przewozy Regionalne (obecnie Przewozy Regionalne) oraz równolegle (lub jako

alternatywę) tworzenie samorządowych przedsiębiorstw przewozowych.

Kluczowym rezultatem tego procesu, mającym niewątpliwie niekorzystny efekt z

punktu widzenia atrakcyjności połączeń kolejowych, była dezintegracja oferty przewozów

(zakresu obsługi, rozkładów jazdy, taryfy, informacji pasaŜerskiej) o charakterze

regionalnym, której oś stanowią granice województw. Troszcząc się o formalno-prawny

oraz finansowy aspekt reformy tego rynku przewozów skupiono się przede wszystkim na

zachęcaniu samorządów do brania organizacyjnej i finansowej odpowiedzialności za

przewozy regionalne, przy niewystarczającym nacisku na potrzymanie w działalności

przewozowej tego, co w skali ogólnopolskiej stanowiło istotną przewagę kolei nad innymi

środkami (podsystemami) transportu zbiorowego – spójność.

Wśród wdraŜanych rozwiązań prawnych zabrakło skutecznych instrumentów, które

zachęcałyby (a nawet w pewnym stopniu – zmuszałyby) samorządy do wzajemnej

współpracy. Nieudolność prób zaradzenia temu zjawisku próbowano osiągnąć poprzez

tworzenie rozwiązań o charakterze pseudo-nakazowym, takim jak np. konieczność
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wzajemnego uzgadniania rozkładów przez poszczególnych przewoźników warunkująca

przyjęcie wniosków o przydzielenie tras do konstrukcji (art. 30 ust. 2a ustawy o transporcie

kolejowym – w wersji obowiązującej do od 2009 roku do 1.02.2011 r.), która w efekcie była

jedną z fundamentalnych przyczyn sławnego juŜ chaosu przy wprowadzaniu w Ŝycie

rozkładu jazdy pociągów edycji 2010/2011. Hasłem stosowanym zastępczo były i są próby

prawnego usankcjonowania wymuszenia na przewoźnikach tzw. skomunikowań pociągów,

czyli najzwyczajniej rozumując – przesiadek na stacjach stycznych dla poszczególnych

relacji. Jednocześnie warto przypomnieć sobie, jak bardzo zmieniała się definicja

przewozów regionalnych w ciągu ostatnich kilku lat, określająca właściwość organizacyjną i

finansową przewozów przypadających samorządom wojewódzkim – i jak wiele było tu

nieprawidłowości merytorycznych.

Przyjęty kierunek zmian definicji przewozów regionalnych sprzyjał osiągnięciu coraz

to większego organizacyjnego i przewozowego zamknięcia danego regionu na swoim

terenie. U podstaw kolejnych definicji leŜało sprowadzenie przewozów regionalnych do

segmentu uzupełniającego segment międzywojewódzki i jednocześnie zniechęcanie

samorządów wojewódzkich do tworzenia połączeń w dłuŜszych relacjach, które mogłyby

stanowić konkurencję dla realizowanych równolegle na danej linii przewozów

międzywojewódzkich. Tego rodzaju działania doprowadziły w ciągu ostatnich kilku lat do

obniŜenia konkurencyjności kolei poprzez pozbawienie pasaŜerów moŜliwości korzystania z

bezprzesiadkowych moŜliwości dojazdu w relacjach międzywojewódzkich pociągami

osobowymi, oferującymi zazwyczaj niŜszy standard przewozu oraz dłuŜszy czas przejazdu

(częste postoje), ale mającego jedną zasadniczą przewagę – niską cenę.

Nawet jeŜeli wadliwie skonstruowane prawo mimo wszystko nie zabraniało

uruchamiania połączeń o charakterze ponadregionalnym w ramach pociągów osobowych

(np. jako efekt sformalizowanej współpracy poszczególnych regionów i przewoźników),

rozwiązania takie nie były promowane z poziomu centralnego (wręcz do nich zniechęcano) i

zasięg takich inicjatyw miał charakter wybiórczy. Przykładem pozytywnej współpracy w tym

zakresie były m.in. kolejne inicjatywy Instytutu Rozwoju i Promocji Kolei, jednoczące

zainteresowane samorządy szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego oraz

przewoźnika wokół idei atrakcyjnych połączeń dalekobieŜnych. Udało się doprowadzić do

uruchomienia pociągów łączących terytorialnie województwa wielkopolskie, dolnośląskie,

zachodniopomorskie, lubuskie (m.in. pociągi „Kamieńczyk”, „Szczeliniec”, „Karmazyn”,
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„Kotwica”) – których podstawowym atutem była moŜliwość bezpośredniego dojazdu w

relacjach ponadlokalnych za przystępną cenę.

Istotnym punktem zwrotnym dla odwrócenia tej niekorzystnej tendencji był rozwój

od 2009 roku oferty połączeń InterREGIO, uwarunkowany niekorzystnymi konsekwencjami

procesu usamorządowienia, w ramach którego poza własnościowym przekazaniem spółki

Przewozy Regionalne samorządom wojewódzkim, dokonano przeniesienia segmentu

połączeń pospiesznych do spółki PKP Intercity. Proces ten spowodował, iŜ w skali

ogólnokrajowej pogorszyła się rentowność segmentu regionalnego, powiązanego

dotychczas taryfowo z przewozami regionalnymi i międzywojewódzkimi realizowanymi za

pomocą oferty pociągów pospiesznych. Szukając rozwiązań ukierunkowanych na poprawę

tej niekorzystnej sytuacji Przewozy Regionalne przy wsparciu części regionów –

wykorzystując posiadany, choć dramatycznie uszczuplony potencjał taborowy i

eksploatacyjny uruchomiły pociągi w relacjach ponadregionalnych, stanowiące konkurencję

/ uzupełnienie oferty pociągów TLK (dawniej pospiesznych) spółki PKP Intercity. Wywołana

w ten sposób burzliwa dyskusja nad kształtem pasaŜerskich przewozów kolejowych w

Polsce i rolą poszczególnych segmentów spowodowała wzrost zainteresowań ideą integracji

transportu publicznego na styku poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.

RównieŜ część samorządów – korzystając niejednokrotnie z zewnętrznego wsparcia

merytorycznego – zainteresowała się Ŝywo zagadnieniem wzajemnej współpracy w zakresie

integracji oferty kolejowej w układzie ponadregionalnym.

NaleŜy jednocześnie zauwaŜyć, iŜ przeniesienie segmentu pociągów

międzywojewódzkich do spółki PKP Intercity, spowodowało drastyczne obniŜenie skali

przestrzennej oraz jakości funkcjonowania przewozów w segmencie pospiesznym (TLK), na

które wpływ miało kilka czynników, takich jak: dezintegracja taryfowa z ruchem osobowym,

błędy organizacyjne, kryzys gospodarczy, odcięcie dopływu środków finansowych do

segmentu ze strony regionów, a takŜe intensyfikacja prac modernizacyjnych na głównych

liniach kolejowych skutkująca wydłuŜeniem czasów przejazdów pociągów w skali

międzywojewódzkiej i obniŜeniem ich konkurencyjności wobec połączeń drogowych i

lotniczych. Konsekwencją tego zjawiska było znaczące uszczuplenie oferty TLK, które w

sposób szczególny dotknęło regiony o charakterze peryferyjnym (np. Zamojszczyzna,

Suwalszczyzna, Podlasie, Podkarpacie – rejon Beskidu, Pogórzy i Bieszczad, Ziemia

Lubuska, Sudety i Dolny Śląsk).
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Powstała w ten sposób naturalna luka w obsłudze, która wymagała stosunkowo

szybkiego wypełnienia przewozami, dającymi się realizować w ramach niŜszych kosztów i

dostarczanymi za relatywnie niŜszą cenę. Wypełnienie tej luki stało się jednym z

kluczowych wyzwań dla samorządów wojewódzkich.

Lubelszczyzna jest jednym z najbardziej spektakularnych przykładów niekorzystnego

przebiegu procesu regionalizacji, skutkującego zerwaniem na granicach województwa

trwałych korytarzy transportowych oraz stabilnych potoków podróŜnych. Szczególnie

negatywny wydźwięk w przypadku województwa lubelskiego miało powołanie do Ŝycia Kolei

Mazowieckich, co spowodowało dezintegrację oferty przewozowej (relacje, rozkłady jazdy

oraz częściowo taryfa) na dwóch najwaŜniejszych ciągach komunikacyjnych prowadzących z

Lubelszczyzny w kierunku Warszawy: linii Terespol – Biała Podlaska – Łuków – Siedlce -

Warszawa oraz linii Chełm – Lublin – Dęblin – Warszawa. Rezygnacja z bezpośrednich

połączeń osobowych spowodował zasadnicze obniŜenie rentowności tych linii. Niekorzystny

układ przesiadek oraz brak precyzyjnej informacji spowodował, iŜ podróŜni korzystający

dotychczas z tanich pociągów osobowych o zasięgu międzymiastowym (np. Biała Podlaska

- Siedlce, Biała Podlaska – Warszawa, Lublin – Warszawa) przenieśli się do przewoźników

drogowych, natomiast PKP Przewozy Regionalne (od 2009 r. Przewozy Regionalne)

pozostały de facto z obsługą relatywnie mało konkurencyjnego segmentu wojewódzkiego,

którego atrakcyjność obniŜona została przez niezwykle ekspansywny na terenie

Lubelszczyzny prywatny transport zbiorowy).

Z kolei od strony południowej zerwanie ciągłości połączeń spowodowane było

głównie słabą kondycją finansową przewozów po stronie województwa podkarpackiego.

Oferta kolejowa w północnej części regionu (Kotlina Sandomierska, Roztocze) uległa

marginalizacji. Z kolei przygraniczne połoŜenie Lubelszczyzny – w kontekście braku

uwarunkowanej ekonomicznie, politycznie i prawnie moŜliwości stworzenia atrakcyjnej

oferty przewozowej w ruchu transgranicznym – powoduje, iŜ region ten w znaczącej jego

części odcięty jest od potoków pasaŜerskich zasilających transport kolejowy. Stąd

nominalne znaczenie powiązań z Mazowszem (Warszawą) i Podkarpaciem jest tym większe,

im większa jest izolacja określonych obszarów z tytułu bariery, jaką stanowi granica Polski i

Unii Europejskiej z Białorusią i Ukrainą.

Kluczową kwestią z punktu widzenia przyszłej atrakcyjności oferty kolejowej

przewozów wojewódzkich jest właściwe wykorzystanie transportowego znaczenia takich
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miejsc jak Dęblin i Łuków – dziś dla kolei regionalnej w województwie lubelskim stanowią

one barierę „nie do przejścia”, ograniczając w ten sposób zasięg oddziaływania kolei jako

przyjaznego pasaŜerowi środka transportu oraz zawęŜając jej rolę niemal wyłącznie do

obsługi potoków o charakterze o wewnątrzwojewódzkim.

Prawną podstawę współpracy województw w zakresie organizacji wojewódzkich

przewozów pasaŜerskich stanowi wielokrotnie juŜ przywoływana ustawa o publicznym

transporcie zbiorowym z dnia 16.12.2011 r. – według zapisów art. 7 ust. 1 pkt. 5 ppkt. c).

organizatorem publicznego transportu zbiorowego (…) jest województwo, „któremu

powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia

między województwami właściwymi ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej

albo sieci komunikacyjnej - na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w

wojewódzkich przewozach pasaŜerskich, na obszarze województw, które zawarły

porozumienie”.

Najbardziej newralgiczną kwestią w przypadku zamiaru stworzenia wspólnej oferty

przewozowej jest sposób rozliczeń kosztów między przewoźnikami oraz podziału

przychodów. Dotychczasowe, nieliczne doświadczenia w tym zakresie w skali kraju, w tym

wypracowany w 2007 roku sposób obsługi linii Siedlce – Hajnówka zarówno przez KM jak i

PR, która połoŜona jest na terenie województwa mazowieckiego oraz podlaskiego, a w

przypadku Lubelszczyzny – współpracy z Podkarpaciem w ramach połączeń Lublin –

Rzeszów, pokazują, iŜ najprostszym i najskuteczniejszym jest kompensacja wzajemna

kompensacja pracy eksploatacyjnej przewoźników. Polega ona na tym, iŜ przewoźnicy

realizują na terenie regionu sąsiedniego pracę przewozową o porównywalnym koszcie

całościowym świadczenia usług – najczęściej sprowadza się to do porównywalnej liczby

pociągokilometrów wykonywanych na terenie sąsiada – o ile nie występują diametralne

róŜnice w zakresie pojemności i jakości taboru oraz stanu linii kolejowej. Zastosowanie tej

formuły pozwala uniknąć ewentualnych relacji finansowych organizator X – przewoźnik Y

oraz organizator Y – przewoźnik X, które powodują zarówno większe utrudnienia w zakresie

formalno-prawnym, jak równieŜ finansowym.

Po stronie przychodowej rozliczenie polega na podziale wpływów w zakresie

wynikającym z proporcjonalnego podziału odległości przejechanych na terenie

poszczególnych województw – bez względu na to, na czyjej taryfie realizowany był przejazd

(choć wiadomo, iŜ dla podróŜnych bazową taryfą powinna być oferta przewoźnika
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tańszego). Aby oferta miała większe powodzenie, poŜądane jest wprowadzenie

przynajmniej jednostronnego honorowania biletów pomiędzy róŜnymi przewoźnikami,

pozwalają

Podstawowym czynnikiem warunkującym powodzenie wspólnej oferty jest właściwa i

czytelna informacja dla podróŜnych na temat zasad korzystania z oferty, podlegająca

stałym działaniom promocyjnym.

   5.6.1 Współpraca z Samorządem Mazowsza

Podstawową płaszczyzną współpracy z województwem mazowieckim jest integracja

oferty na styku województw i przywrócenie bezpośrednich relacji części pociągów

obsługujących przewozy w korytarzach Warszawa – Siedlce – Łuków – Terespol oraz

Warszawa – Dęblin – Lublin (Chełm).

 Warszawa – Siedlce – Łuków – Terespol

Z punktu widzenia interesu mieszkańców północnej części Lubelszczyzny poŜądana

jest współpraca z Mazowszem polegająca na przywróceniu bezpośrednich połączeń z

Warszawą lub stworzenie oferty ułatwiającej korzystanie z pociągów. Potencjalnym

utrudnieniem w intensywnym rozwoju współpracy ofertowej na tej linii jest strategia

obsługi linii siedleckiej Kolei Mazowieckich polegającą na obsłudze relacji Warszawa –

Siedlce jednostkami typu „Flirt”, które z racji większej niŜ w przypadku zespołów EN57

prędkości konstrukcyjnej, w powiązaniu z moŜliwościami ich rozwinięcia na

zmodernizowanej magistrali E20, daje atrakcyjniejszy czas przejazdu. Odcinek Łuków –

Siedlce w większości przypadków obsługiwany jest pociągami w krótkich relacjach

(najczęściej typu), skomunikowanych w Siedlcach z ofertą warszawską.

A zatem, przy braku moŜliwości zmiany tej filozofii moŜliwości ze względu na brak

spójności taborowej pomiędzy Kolejami Mazowieckimi a Lubelskim Zakładem Przewozów
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Regionalnych, w przypadku którego trudno spodziewać się, aby w najbliŜszym czasie

pojawiły się moŜliwości współpracy.

Tym niemniej, moŜna w najbliŜszym okresie moŜna wyobrazić sobie współpracę

polegającą na:

• uruchamianiu kilku par połączeń w relacjach Warszawa – Biała Podlaska, Warszawa –

Terespol obsługiwanych wzajemnie przez obu przewoźników;

• wydłuŜenie części połączeń Przewozów Regionalnych w relacji Terespol – Łuków do

Siedlec, a w przypadku połączeń KM – zwiększenie liczby połączeń Warszawa – Łuków.

W dalszej perspektywie czasowej – w przypadku rozwinięcia współpracy z Kolejami

Mazowieckimi (jako operatora wyłonionego w przetargu lub jako wiodącego przewoźnika na

terenie Lubelszczyzny w ramach ewentualnej kompanii przewozowej), moŜliwe są bardziej

atrakcyjne dla podróŜnych moŜliwości korzystania z kolei w aspekcie bezpośredniości

połączeń. Zarys tej problematyki został opisany w rozdziale 4.1 oraz w rozdziale 5.

Warszawa – Dęblin – Lublin (- Chełm / Zamość)

W przypadku tej linii stworzenie relacji bezpośrednich Warszawa – Lublin

obsługiwanych przez przewoźnika właściwego dla terenu Mazowsza oraz Lubelszczyzny jest

zacznie łatwiejsza. Stan techniczny linii nr 7 na terenie województwa mazowieckiego nie

uzasadnia wykorzystania tam taboru o parametrach prędkościowych przekraczających

moŜliwości zespołów EN57 – stąd nie ma istotnej bariery taborowej. W pierwszym etapie

poŜądane byłoby wydłuŜenie części połączeń KM Warszawa – Dęblin do Lublina, a w

przypadku pociągów Lublin – Dęblin – do Warszawy. Część połączeń mogłaby mieć

charakter przyspieszony podnoszący atrakcyjność oferty w układzie ponadregionalnych.

Co najmniej do czasu modernizacji linii nr 7 między Warszawą a Lublinem jej

parametry techniczne nie ulegną zmianie warunki realizacji przewozów, aczkolwiek naleŜy

mieć na uwadze, iŜ intensywne rozwijanie oferty Lublin – Warszawa moŜe spotkać się z

dezaprobatą ze strony przewoźnika międzywojewódzkiego, stąd poŜądana jest koordynacja

oferty międzywojewódzkiej oraz wojewódzkiej.

Po stronie Lubelskiej połączenia z Warszawą mogą być wydłuŜone do Chełma, a w

przypadku, gdyby pojawiła się moŜliwość realizacji połączenia do Warszawy trakcją

spalinową (autobusem szynowym) moŜna podjąć próbę stworzenia bezpośredniego

połączenia Warszawa – Zamość. Podstawowym problemem technicznym byłby jednak brak
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moŜliwości przejazdu szynobusu przez tunel średnicowy (podmiejski i dalekobieŜny), więc

ewentualnie takie połączenie musiałoby być uruchomione z Warszawy Wschodniej lub

Warszawy Gdańskiej.

Ponadto naleŜy równieŜ przeanalizować moŜliwość analogicznej współpracy na linii

Dęblin – Radom, tworząc połączenie z Radomia z Lublinem z ewentualnymi perspektywami

jej rozbudowy o województwa łódzkie (kierunek Łódź), oraz świętokrzyskie (kierunek

Kielce). Powinno się równieŜ rozwaŜyć moŜliwość nawiązania współpracy w zakresie

reaktywacji linii Łuków – Stoczek Łukowski – Pilawa, która podzielona jest praktycznie po

połowie pomiędzy obszar Mazowsza i Lubelszczyzny. Podjęta w 2008 roku próba

wznowienia połączeń pokazała, iŜ warunkiem koniecznym stworzenia oferty przewozowej

stanowiącej alternatywę wobec konkurencji drogowej są bezpośrednie połączenia w relacji

Łuków – Warszawa (na terenie województwa lubelskiego moŜliwe jeszcze dłuŜsze relacje -

np. z Białej Podlaskiej).

Rozwój łączonych ofert międzywojewódzkich wymaga pogłębienia współpracy w

zakresie wzajemnego honorowania biletów przewoźników obsługujących Lubelszczyznę i

Mazowsze, aktualnie zaś – wzmocnienia działań promocyjnych słuŜących poinformowaniu

podróŜnych o istniejących ofertach. Niewielu pasaŜerów wie, iŜ obecnie istnieje moŜliwość

podróŜowania na jednym bilecie (Przewozów Regionalnych) w relacjach wykraczających

terytorialnie poza województwo mazowieckie (np. Biała Podlaska – Warszawa, Lublin –

Warszawa), który na terenie Mazowsza jest honorowany w pociągach Kolei Mazowieckich.

PodróŜ taka – mimo, iŜ z przesiadką – jest cenowo bardzo atrakcyjna. Niestety, z racji tego,

iŜ bilety Kolei Mazowieckich są aktualnie droŜsze od biletów Przewozów Regionalnych,

rozwiązanie to nie jest wystarczająco propagowane, bowiem w przypadku KM oznaczałoby

zgodę nominalnie mniejsze przychody z danego przejazdu (jeŜeli jest on realizowany w

ramach wspólnej oferty), niŜ w przypadku, gdy podróŜ odbywa się na podstawie 2 biletów –

Kolei Mazowieckich na terenie Mazowsza i Przewozów Regionalnych na terenie

Lubelszczyzny – a jej łączny koszt stanowi wprost sumę ich cen. Pozostaje jednak pytanie o

to, czy jednoznaczna zachęta do tańszego podróŜowania nie przyniosłaby w dalszej

perspektywie korzyści wynikającej z pozyskania podróŜnych, którzy w obecnej sytuacji z

racji na zbyt wysoką cenę biletu wybierają transport drogowy.
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 5.6.2 Współpraca z Samorządem Podkarpacia

W przypadku województwa podkarpackiego doskonałym probierzem perspektyw

współpracy w ramach porozumienia z województwem lubelskim jest stworzenie połączeń

Lublin – Rzeszów obsługiwanych odpowiednio przez Lubelski i Podkarpacki Zakład

Przewozów Regionalnych. Czynnikiem, który umoŜliwił stworzenie takiej oferty była

modernizacja linii nr 71 na odcinku Rzeszów – Ocice. Dzięki temu pojawiła się moŜliwość

powiązania w ramach bezpośrednich połączeń takich miast jak: Lublin, Kraśnik, Stalowa

Wola, Tarnobrzeg, Kolbuszowa, Rzeszów. Biorąc pod uwagę istniejące przesłanki naleŜy

rozwijać ofertę wojewódzką w tym korytarzu transportowym, gdyŜ prawdopodobnie w

najbliŜszych latach nie będzie ona przedmiotem zintensyfikowanego zainteresowania

organizatora przewozów międzywojewódzkich. Połączenia w atrakcyjnych relacjach

regionalnych i ponadregionalnych stanowią niejako ratunek dla utrzymania na oczekiwanym

przez podróŜnych i

W przypadku połączeń w krótszych relacjach na tej linii naleŜy kontynuować

wypracowane rozwiązania w postaci pociągów w relacjach Lublin – Stalowa Wola Południe

(obsłgujących na terenie Stalowej Woli 4 stacje i przystanki), a w przypadku

zainteresowania ze strony województwa podkarpackiego – ich wydłuŜenia w kierunku

Niska.

W przypadku połączeń Lublin – Rzeszów przez Stalową Wolę Rozwadów istotnym

zagadnieniem jest pozyskanie pasaŜerów ze Stalowej Woli. PoniewaŜ stacja w Rozwadowie

połoŜona jest w północno-zachodniej części miasta, celem podniesienia atrakcyjności

pociągów w relacjach do Lublina i Rzeszowa naleŜy skoordynować (skomunikować) ich

ofertę z pociągami obsługującymi od strony Przeworska przystanki na terenie Niska i

Stalowej Woli.

Rozwój współpracy z województwem podkarpackim powinien w perspektywie

kolejnych lat objąć kolejne linie, które z racji połoŜenia na terenie 2 województw w

warunkach braku wystarczającej ilości środków finansowych do ich dyspozycji na przewozy

regionalne uległy zawieszeniu. Współpraca Lubelszczyzny i Podkarpacia powinna się

koncentrować na następujących zagadnieniach:
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• reaktywacji połączeń Lublin / Zamość – Jarosław przez Zwierzyniec, BełŜec, Horyniec

Zdrój, zapewniającej połączenie Zamojszczyzny i Roztocza ze wschodnią częścią

województwa podkarpackiego (a takŜe poprzez przesiadki – z Rzeszowem i

Przemyślem); wznowienie połączeń na tym odcinku byłoby atrakcyjne w sezonie

wakacyjnym z racji stworzenia dojazdu na Roztocze, które w ostatnich latach cieszy się

coraz większym zainteresowaniem turystów;

• reaktywacja linii Zamość – Biłgoraj - Stalowa Wola, umoŜliwiająca tworzenie połączeń w

relacji Zamość – Stalowa Wola Rozwadów oraz Zamość – Rzeszów.

W przypadku ofert Lubelszczyzny i Podkarpacia naleŜy mieć na uwadze perspektywę

ich rozkładowego powiązania z przewozami na linii Przemyśl – Rzeszów – Dębica – Tarnów

– Kraków, w tym potencjalną współpracę z województwem Małopolskim w celu stworzenia

oferty połączeń Kraków – Zamość oraz Kraków – Lublin (p. Rzeszów lub Mielec oraz

Stalową Wolę), stanowiących alternatywę dla korytarza prowadzącego przez Puławy Miasto,

Radom, Kielce.

 5.6.3 Współpraca z Samorządem Podlasia

Rozpatrując aktualnie istniejące połączenia kolejowe na bazie infrastrukturalnej

naleŜy stwierdzić Ŝe sąsiadujące ze sobą geograficznie dwa województwa wschodniej części

kraju nie mają ze sobą praktycznie Ŝadnego połączenia kolejowego. Nie moŜna pomijać

jednak potencjalnych połączeń w perspektywie rozwoju transportu kolejowego na terenie

województwa lubelskiego i województw sąsiednich.

NaleŜy zatem mieć na uwadze potencjalne moŜliwości rozwijania oferty łączenia

sąsiadujących województw istniejącymi liniami kolejowymi np. kolejowym korytarzem

transportowym Lublin - (Dęblin / Lubartów) - Łuków - Siedlce - Czeremcha - Białystok.

Mając na względzie aktualny zły stan infrastruktury kolejowej na wielu liniach lokalnych

uruchomienie w najbliŜszych latach połączenia bezpośredniego łączącego stolice

województw lubelskiego i podlaskiego mogłoby się wiązać z bardzo długim czasem

przejazdu pociągów.
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Z całą pewnością łączenie relacji pociągów lokalnych i tworzenie połączeń pomiędzy

np. stolicami sąsiednich województw np. Białystok - Lublin, zamiast połączeń typowo

lokalnych od węzła kolejowego do granicy województwa np. Łuków - Siedlce pozwoliłoby

na wzrost rentowności połączeń kolejowych na danych odcinkach. Swego rodzaju

hamulcem jest w tym przypadku niestety kwestia funkcjonowania róŜnych przewoźników

kolejowych na terenie poszczególnych województw - w tym przypadku na terenie

województwa mazowieckiego - Kolei Mazowieckich - niemniej naleŜy pamiętać, Ŝe oferta

połączeń jest uzaleŜniona od organizatorów czyli Samorządów Województw.

  5.6.4 Współpraca z Samorządem
            Województwa Świętokrzyskiego

Ostatnim sąsiadującym z województwem lubelskim regionem jest województwo

świętokrzyskie, które z racji ukształtowania sieci infrastruktury kolejowej moŜe być

rozpatrywane podobnie do województwa podlaskiego.

W celu rozwoju oferty wewnętrznego systemu połączeń kolejowych w województwie

naleŜy mieć na uwadze rozwój współpracy z sąsiednimi województwami w tym

województwem świętokrzyskim. NaleŜy mieć tu na uwadze tworzenie korytarzy

transportowych, które w perspektywie kolejnych lat powinny objąć kolejne linie, które z

racji połoŜenia na terenie 2 - 3 województw w warunkach braku wystarczającej ilości

środków finansowych do ich dyspozycji na przewozy regionalne uległy zawieszeniu lub

zerwaniu relacji i utraciły charakter korytarzy transportowych. Współpraca Lubelszczyzny i

Ziemi Świętokrzyskiej powinna się koncentrować na następujących kierunkach:

• utworzenie połączeń bezpośrednich Lublin – Dęblin - Radom - Kielce zapewniającej

połączenie stolic Lubelszczyzny i Ziemi Świętokrzyskiej; uruchomienie takich połączeń na

tym odcinku byłoby atrakcyjne w sezonie wakacyjnym z racji stworzenia dojazdu na w

np. Góry Świętokrzyskie czy w drugą stronę na Roztocze (po ewentualnym utworzeniu

relacji do Zamościa).

• reaktywacja linii Zamość – Biłgoraj - Stalowa Wola - (Tarnobrzeg) - Sandomierz -

Ostrowiec Świętokrzyski - SkarŜysko Kamienna - Kielce, umoŜliwiająca tworzenie
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połączeń w relacji Zamość – Kielce. Utworzenie takich połączeń bezpośrednich moŜe być

ułatwione w przypadku wykorzystania tego samego przewoźnika kolejowego, faktyczna

decyzja o utworzeniu połączeń zaleŜeć tu moŜe tylko od porozumienia organizatorów,

czyli samorządów województw.

Utworzenie relacji bezpośrednich łączących relatywnie duŜe ośrodki miejskie daje szansę na

zbudowanie dobrej oferty pasaŜerskiego transportu kolejowego - w przypadku której

wspólne działania sąsiednich województw mogą przyczynić się do wzmocnienia efektu

oddziaływania połączeń lokalnych i przekształcenie ich w korytarz transportowy.

  6. Oferta przewozowa kolejowego
transportu publicznego w latach 2013 - 2028

  6.1 Warianty rozwoju systemów opartych
         na przewoźniku ogólnopolskim

Obecne uwarunkowania finansowe organizacji wojewódzkich przewozów kolejowych

na Lubelszczyźnie sprawiają, iŜ oparcie cięŜaru obsługi tego segmentu na przewoźniku

ogólnopolskim – Przewozach Regionalnych (w których 5,6% udziałów posiada

województwo lubelskie), moŜna byłoby traktować jako wybór akceptowalny. Przy

zwiększeniu nacisku na jakość realizowanych przez przewoźnika usług moŜna byłoby

spodziewać się podobnego zakresu obsługi za przewidywalne środki finansowe. Rozwój

oferty – poza wzrostem zaangaŜowania finansowego samorządu (inwestycje w tabor,

większe środki na rekompensatę) – uwarunkowany byłby w duŜej mierze aktywnością

przewoźnika w zakresie działań marketingowych (promocje taryfowe, polityka

informacyjna) oraz zdolnością do optymalizacji kosztów realizowanej działalności.

Dyskusja nad rozwojem systemu opartego na dotychczasowej filozofii sprowadza się

do pytania o aktywność organizatora przewozów. MoŜna sobie bowiem wyobrazić, iŜ przy

udziale Przewozów Regionalnych moŜliwe są nie tylko dalsze reaktywacje połączeń na
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poszczególnych liniach, jak równieŜ współpraca w ramach połączeń między regionami (np.

Lublin – Rzeszów).

Przeprowadzone w 2008 r. usamorządowienie spółki PKP Przewozy Regionalne

ocenianie jest negatywnie – nie przyczyniło się ono do poprawy jakości usług świadczonych

przez spółkę, która została istotnie osłabiona m.in. poprzez odebranie jej części

infrastruktury stanowiącej atrakcyjne zaplecze techniczne, wyjęciem i przeniesieniem

segmentu przewozów międzywojewódzkich do spółki PKP Intercity oraz drenaŜem kadr do

przewoźnika z Grupy PKP. Przeprowadzona reforma spowodowała praktyczny brak

moŜliwości efektywnego zarządzania spółką, bowiem rozdrobniona struktura właścicielska

uniemoŜliwia wypracowanie rozwiązań satysfakcjonujących wszystkich udziałowców.

Jednocześnie brak perspektyw na realną poprawę warunków finansowych funkcjonowania

przewozów, spowodowany m.in. rozwojem w części województw alternatywnej koncepcji

obsługi kolejowej segmentu lokalnego i regionalnego za pośrednictwem własnych spółek

przewozowych, postawił na najbliŜszy czas duŜy znak zapytania odnośnie trwałości

funkcjonowania Przewozów Regionalnych w obecnym kształcie własnościowym.

Dla samorządów wojewódzkich takich jak lubelski oznacza to w perspektywie

najbliŜszych lat duŜą niepewność odnośnie moŜliwości stabilnego kształtowania regionalnej

oferty przewozowej, tym bardziej, iŜ relatywny wpływ na politykę spółki Urząd

Marszałkowski w Lublinie ma ograniczony.

Rozczarowanie po stronie samorządów reformą usamorządowienia spółki skutkuje

kolejnymi koncepcjami jej restrukturyzacji w odniesieniu do całościowej próby

uporządkowania rynku przewozów wojewódzkich. Aktualnie najbardziej lansowaną

koncepcją jest podział Przewozów Regionalnych na kilka spółek o zasięgu 3-4 województw,

które dzięki ograniczonemu zakresowi przestrzennemu, jak równieŜ zmniejszonej liczbie

udziałowców. Zakłada się, iŜ powstaną w ten sposób relatywnie silne podmioty, które będą

w stanie nie tylko zapewnić przewozy na obszarze swoich właścicieli, jak równieŜ

konkurować między sobą o zadania na terenie całego kraju. Kompanie kolejowe

przypuszczalnie „wchłonęłyby” istniejące spółki samorządowe, inne rozwiązanie właściwie

byłoby powieleniem układu obecnego.

W kontekście Lubelszczyzny najczęściej padającą propozycją jest powiązanie

systemu przewozów wojewódzkich z systemem Mazowsza i Podlasia (ew. Ziemi Łódzkiej),

co jednoznacznie oznacza budowanie takiej kompanii na bazie Kolei Mazowieckich. Osiami
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takiego systemu byłyby w oczywisty sposób kolejowe ciągi komunikacyjne Warszawa –

Siedlce – Łuków – Terespol oraz Warszawa – Dęblin – Lublin – Chełm – Dorohusk.

Patrząc na to zagadnienie w oderwaniu od istniejących uwarunkowań

organizacyjnych i politycznych moŜna zauwaŜyć kilka zasadniczych przewag i korzyści, z

które potencjalnie mogą słuŜyć uatrakcyjnieniu oferty w tych korytarzach w oparciu o

bezpośrednie relacje oraz ujednolicenie taryfy przewozowej. Nie bez znaczenia mogłoby być

pojawienie się na szlakach Lubelszczyzny nowego oraz zmodernizowanego taboru

kolejowego podnoszącego w sposób jednoznaczny komfort podróŜowania koleją regionalną,

szczególnie na liniach zmodernizowanych oraz przewidzianych do modernizacji w

najbliŜszych kilku latach.

Z drugiej strony, doświadczenia z dotychczasowego funkcjonowania Kolei

Mazowieckich wskazują, iŜ istnieje duŜe zagroŜenie, Ŝe interesy peryferyjnie połoŜonej

Lubelszczyzny nie będą w sposób wystarczający zabezpieczone. Potencjalne zagroŜenia

wynikające z wdroŜenia tej koncepcji, mając na uwadze aspekt organizacyjny po stronie

województwa lubelskiego byłyby następujące:

• ograniczenie wpływu Samorządu Województwa w Lublinie na zakres oraz jakość

przewozów, ze względu na przesunięcie się punktu decyzyjnego w zakresie realizacji

usług z Lublina do Warszawy, (mając na uwadze scentralizowaną strukturę

organizacyjną KM);

• potencjalny wzrost kosztów realizacji usług, przy braku gwarancji utrzymania obecnego

wpływu organizacyjnego w zakresie przewozów kolejowych, w tym moŜliwości

szczegółowej kontroli poszczególnych parametrów wpływających na koszty

wykonywania przewozów;

• ryzyko sprowadzenia Lubelszczyzny do roli płatnika rekompensaty;

• potencjalna dezintegracja niektórych elementów oferty przewozowej – w szczególności z

innymi kompaniami / przewoźnikami;

• drastyczna podwyŜka cen biletów w przypadku prostej implementacji taryfy KM;

• niepewna przyszłość własnościowa Kolei Mazowieckich, w kontekście prowadzonych

prac nad prywatyzacją spółki.

Ewentualne przystąpienie województwa lubelskiego do „kompanii mazowieckiej”

naleŜałoby poprzedzić szeregiem analiz, nakreślając przy tym przypuszczalne formy prawne

zakontraktowania usług. Największym ryzykiem związanym z tym rozwiązaniem jest utrata

wpływu na finansowy aspekt realizacji przewozów (wysokość rekompensaty), co jest



Koncepcja funkcjonowania kolei w województwie lubelskim na lata 2013 - 2028.

Instytut Rozwoju i Promocji Kolei  © Lublin - Warszawa - Poznań,  2011                                      Strona  159

szczególnie ryzykowne w przypadku niezbyt zamoŜnego województwa, którego

elastyczność w zakresie moŜliwości zwiększenia zaangaŜowania finansowego w

wojewódzkie przewozy kolejowe jest ograniczona.

NaleŜy ponadto wspomnieć o alternatywnym kierunku poszukiwania partnerów

współpracy w ramach kompanii z województwami z południa Polski – małopolskim,

podkarpackim, świętokrzyskim, jednakowoŜ połoŜenie Lubelszczyzny w tym układzie

geograficznym (z centrum w Krakowie) jest przypuszczalnie jeszcze mniej korzystne, co w

przypadku lokalizacji regionu względem Warszawy. Dodatkowym utrudnieniem dla

zorganizowania sprawnie funkcjonującej spółki przewozowej jest mała liczba punktów

stycznych z systemem linii kolejowych w województwie lubelskim (bezpośrednie powiązania

występują wyłącznie od strony województwa podkarpackiego).

  6.2 Wydzielenie jednego
         podsystemu kolejowego

RozwaŜania na temat zasadności tworzenia przez samorządy wojewódzkie spółek

operatorskich, dedykowanych do realizacji zadania własnego tego szczebla jednostek

samorządu terytorialnego polegającego na zapewnieniu odpowiedniego poziomu obsługi

mieszkańców transportem publicznym w regionie sprowadza się do znanej sentencji: „czy

Ŝeby napić się piwa, trzeba mieć swój browar”?

Przyjęty w Polsce w 2000 r. kierunek przeobraŜeń lokalnych przewozów

pasaŜerskich, polegający na organizacyjnym i finansowym przekazaniu ich samorządom

wojewódzkim ewoluował w kierunku powoływaniu przez część samorządów własnych

spółek przewozowych – prekursorem tych działań było Mazowsze, które na bazie

Mazowieckiego Zakładu Przewozów Regionalnych stworzyło Koleje Mazowieckie (51%

udziałów województwa oraz 49% udziałów PKP Przewozy Regionalne). Z czasem samorząd

wykupił wszystkie udziały w spółce oraz uregulował kwestie własnościowe taboru PKP PR,

którym dysponują Koleje Mazowieckie. Z kolei województwa: dolnośląskie, wielkopolskie

oraz śląskie przyjęły strategię budowy własnego przewoźnika na bazie wyłącznie swojego
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potencjału taborowego i finansowego. Nowe spółki przejęły część zadań, realizowanych

uprzednio przez Przewozy Regionalne, ich rola w przewozach na terenie tych regionów

będzie wzrastać. Jednak zarówno ich powstanie, jak i pierwszy okres funkcjonowania

pokazuje (w przypadku Kolei Dolnośląskich oraz Kolei Wielkopolskich), iŜ nie udało się

uniknąć zarówno konfliktów o rynek, jak i wszelkich problemów związanych z równoległą

obsługą regionu przez dwóch przewoźników. Warto w tym miejscu zauwaŜyć, iŜ o ile Koleje

Dolnośląskie jako koncepcja aktywizacji rynku przewozów regionalnych powstawała jeszcze

przed usamorządowieniem Przewozów Regionalnych, o tyle Koleje Wielkopolskie oraz Koleje

Śląskie zrealizowano w warunkach, gdzie samorządy obu województw były równolegle

udziałowcami spółki Przewozy Regionalne. Taka sytuacja była i jest źródłem wielu

konfliktów natury politycznej – pojawia się bowiem pytanie o sens tworzenia nowych

podmiotów (w przypadku, gdy koszt świadczonych przez nie usług jest wyŜszy, niŜ spółki

ogólnopolskiej), które w początkowym okresie swojego funkcjonowania nie są w stanie

zabezpieczyć przewozów na terenie całego regionu. Dodatkowo, powoduje ona znaczący

wzrost zaangaŜowania publicznych środków finansowych w ten sektor działalności – poza

środkami przeznaczonymi na rozwój i finansowanie usług realizowanych przez własne

spółki, to zasadniczym problemem jest konieczność zaakceptowania wzrostu rekompensaty

za usługi świadczone przez przewoźnika ogólnopolskiego, bez których w analizowanych

realiach rynek przewozów regionalnych nie mógłby funkcjonować. Dodatkową niewiadomą,

kluczową z punktu widzenia potencjalnych przeobraŜeń rynku przewozowego jest fakt, iŜ

nieznany jest skutek podjętych działań – tj. na ile i czy w ogóle powołane przez te

województwa podmioty będą w stanie drogą ewolucji objąć swoimi usługami cały rynek

przewozowy w danym regionie, tak jak ma to miejsce na Mazowszu.

Biorąc pod uwagę doświadczenia regionów, które zdecydowały się na powołanie do

Ŝycia własnego podmiotu, decyzję o wejściu na tę ścieŜkę rozwiązania problemu

zabezpieczenia potrzeb przewozowych mieszkańców regionu naleŜy podjąć po gruntownym

rozpoznaniu następujących uwarunkowań:

• Wielkość środków finansowych moŜliwych do przekazania przez województwo na

potrzeby rekompensaty wypłacanej operatorowi/-om za świadczenie usług o charakterze

słuŜby publicznej, jak równieŜ elastyczność w zakresie potencjalnego zwiększenia

zaangaŜowania samorządu województwa w dofinansowanie wojewódzkich przewozów

kolejowych w szerokim kontekście (koszty tworzenia spółki, inwestycje, zakup usług
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przewozowych w spółce, w tym ewentualnie u innych przewoźników). Dotychczasowe

doświadczenia w zakresie funkcjonowania spółek operatorskich powoływanych przez

samorządy wojewódzkie pokazują, iŜ kaŜdorazowo nastąpił wzrost kosztu realizacji

usług w porównaniu z usługami przewoźnika ogólnopolskiego.

• Interesujący jest tu przykład Kolei Mazowieckich, których średni koszt uruchomienia 1

pockm jest relatywnie wyŜszy niŜ w przypadku Przewozów Regionalnych (wg raportów

rocznych obu spółek za rok 2009 – KM: 33,33 zł, PR – 26,4 zł), znacząco wyŜsze są

równieŜ ceny biletów (w wybranych przedziałach kilometrowych bilet jednorazowy KM

jest droŜszy od biletu na poc. TLK). Stosowanie taryfy KM poza Mazowszem (szeroko

pojętym Obszarem Metropolitalnym Warszawy) byłoby niekonkurencyjne, biorąc pod

uwagę mniejsze zarobki mieszkańców regionów peryferyjnych, jak równieŜ dobrze

rozwiniętą i tanią zbiorową komunikację drogową.

• Konieczne jest zatem stworzenie rzetelnego biznesplanu dającego przyszły obraz

funkcjonowania podmiotu we wszystkich aspektach działalności przewozowej.

• Gotowość na zwiększenie zaangaŜowania organizacyjnego samorządu województwa w

kwestię zarządzania i integracji oferty w skali regionu – szczególnie w przypadku, gdy

nowo-powołany podmiot będzie realizował tylko część przewozów w regionie. Jednym z

najbardziej negatywnych skutków podejmowanych przez samorządy wojewódzkie

inicjatyw w zakresie powoływania podmiotów samorządowych działających równolegle z

dotychczasowym operatorem jest dezintegracja oferty w zakresie taryfy i informacji

pasaŜerskiej (szczególnie w początkowym okresie nowego porządku), która obniŜa

całościowo atrakcyjność wojewódzkich przewozów pasaŜerskich.

• Konieczne jest w tej sytuacji znacznie większe zaangaŜowanie samorządu województwa

w zadania integrujące ofertę poszczególnych przewoźników – np. w formie stworzenia

jednolitej taryfy regionalnej (lub maksymalnego uproszczenia zasad wzajemnego

honorowania biletów przez przewoźników), czy ogólnoregionalnej platformy

informacyjnej dotyczącej przewozów kolejowych.

• Wielkość rynku przewozowego, jego atrakcyjność i konkurencyjność.

Powołanie własnego podmiotu przewozowego moŜe być zrealizowane wg dwóch

najbardziej prawdopodobnych ze względu na wykonalność prawną i organizacyjną

scenariuszy:

• spółki budowanej na bazie majątku urzędu marszałkowskiego, która zajmie w

pierwotnym etapie tylko część rynku przewozowego i będzie w kolejnych latach
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konsekwentnie rozwijana (vide: Koleje Dolnośląskie, Koleje Wielkopolskie, Koleje

Śląskie);

• spółki budowanej na bazie potencjału samorządu oraz stosownej części przewoźnika

ogólnopolskiego (w tym wypadku PR Lublin) – ze stopniowym zwiększaniem w

strukturze własnościowej i majątkowej spółki udziałów województwa (model Kolei

Mazowieckich), przejmującej od początku całość przewozów w regionie.

PoniŜej przedstawiono zestawienie stanowiące punkt wyjścia do dalszych prac nad

wyborem najkorzystniejszego rozwiązania, opierającego się o własny podmiot przewozowy

– o ile taki wariant realizacji usług przewozowych będzie brany pod uwagę w kontekście

alternatywnych moŜliwości przedstawionych w innych podrozdziałach

Rozwiązanie A – spółka przewozowa na bazie własnego potencjału:

Szanse:

• potencjalne uzyskanie większego wpływu na efektywność finansową oraz jakość

funkcjonowania wojewódzkich przewozów pasaŜerskich na Lubelszczyźnie;

• posiadanie własnego taboru stanowi zasadnicze ułatwienie zorganizowania przewoźnika,

mogącego obsłuŜyć całość niezelektryfikowanych linii kolejowych w regionie w zakresie

zbliŜonym do obecnie realizowanych przewozów;

• rozbudzenie mechanizmów konkurencji na rynku poprzez wzajemną koegzystencje

dwóch przewoźników, co w efekcie moŜe przynieść globalne podniesienie jakości

świadczonych usług;

• moŜliwość stworzenia podmiotu od podstaw, co potencjalnie pozwoli uniknąć wszelkich

negatywnych zwyczajów pracowniczych i „naleciałości” środowiskowych

charakterystycznych dla przedsiębiorstw transportowych o rodowodzie PKP – wybór

orientacji „usługowej” w miejsce „technologicznej”;

• uniknięcie potencjalnych utrudnień w przypadku negatywnego z punktu widzenia

stabilności realizacji usług scenariusza dalszej restrukturyzacji Przewozów Regionalnych

(w tym konsekwencji ew. wdraŜanie podziału Przewozów Regionalnych na mniejsze

podmioty - kompanie kolejowe).
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ZagroŜenia:

• wzrost nakładów finansowych na kolej związanych ze stworzeniem własnego

przewoźnika (zorganizowanie zaplecza technicznego, pozyskanie personelu –

kwalifikacje i wysokość wynagrodzenia, inwestycje towarzyszące, wzrost administracji

obsługującej nowy podmiot) oraz zakontraktowaniem u niego usług.

• brak uniezaleŜnienia się w początkowym okresie od dotychczasowego przewoźnika,

który moŜe skutkować: zwiększonymi oczekiwaniami finansowymi za świadczenie usług

w mniejszym zakresie (ograniczona redukcja kosztów stałych), konfliktami politycznymi i

personalnymi, protestami pracowniczymi, ryzykiem konieczności podejmowania

kompromisów skutkujących zwiększeniem zaangaŜowania finansowego samorządu oraz

niepoŜądanymi kierunkami rozwoju rynku;

• dezintegracja oferty przewozowej, w tym podział relacji pociągów oraz zwiększenie

zróŜnicowania w standardzie świadczenia usług na poszczególnych liniach; niska

skłonność operatorów do wzajemnej współpracy;

Rozwiązanie B – spółka ogólnowojewódzka na bazie PR Lublin, na wzór Kolei

Mazowieckich:

Szanse:

• trwałe rozwiązanie problemu obsługi kolejowej całego regionu – dające docelowo pełen

wpływ samorządu województwa (przynajmniej w załoŜeniach) na kształt przewozów

wojewódzkich w regionie;

• właściwa alokacja rozwiązań oraz optymalizacja doboru środków w zakresie technologii i

realizacji przewozów (tabor i jego wykorzystanie, aspekty handlowe) – brak uzaleŜnienia

od rozwiązań wdraŜanych z poziomu centrali w ramach podmiotu ogólnopolskiego;

• ułatwione przejście w nowy tryb realizacji usług, ze względu na wykorzystanie

dotychczasowego potencjału i rozwiązań w zakresie technologii, kadr, zagadnień

marketingowych;

ZagroŜenia:

• relatywnie duŜe nakłady finansowe na przejmowanie wpływu regionu na całokształt

funkcjonowania spółki (wykup taboru, zwiększanie udziałów);

• potencjalnie wydłuŜony czas przygotowania spółki na etapie organizacji (negocjacje nt.

wyceny spółki, wydzielenia majątku – taboru i zaplecza technicznego, wielkości

zatrudnienia oraz zabezpieczeń socjalnych);
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• ryzyko braku uzyskania realnej poprawy jakości usług ze względu na proste

przeniesienie wszystkich sfer funkcjonowania spółki z konwencji stosowanej w

Przewozach Regionalnych (struktura organizacyjna, kadry, tabor).

Kluczową kwestią w przypadku obu tych wariantów jest rola samorządu

wojewódzkiego, który będzie musiał równolegle wzmocnić funkcję organizatora przewozów

w zakresie merytorycznym i kadrowym.

Istnieje bowiem ryzyko popełnienia pospolitego błędu polegającego na przekazaniu

nowemu podmiotowi roli instytucji samorządu dedykowanej rozwiązywaniu wszelkich spraw

związanych z transportem kolejowym (połączenie ról przewoźnika i urzędu). Tego rodzaju

błąd popełniono w przypadku Kolei Mazowieckich, dając spółce u progu jej istnienia bardzo

szeroką autonomię w zakresie kształtowania oferty przewozowej oraz ustalania parametrów

finansowych realizacji oferty, uszczuplając jednocześnie kontrolną i organizacyjną rolę

urzędu marszałkowskiego. W takim przypadku istnieje duŜe zagroŜenie utraty przez

organizatora kontroli nad efektywnością wydatkowania środków finansowych

przekazywanych w formie rekompensaty oraz wystąpienia trudności w wyegzekwowaniu

oczekiwanej jakości świadczenia usług. Niewłaściwe proporcje w relacjach organizator –

operator (nawet jeśli oba podmioty są toŜsame własnościowo) powodują dodatkowo istotne

komplikacje w planowaniu finansowania przewozów na przyszłe lata, co w rezultacie neguje

koronne załoŜenie uzasadniające tworzenie przez samorząd własnego podmiotu

przewozowego – średnio- i długookresową stabilność realizacji usług.

W przypadku Lubelszczyzny stworzenie własnego podmiotu w okolicznościach

niepewności wynikającej z potencjalnych kierunków restrukturyzacji Przewozów

Regionalnych, jest jednym z rozwiązań wartych poddania pogłębionej analizie. Oś wyboru

pomiędzy przedstawionymi powyŜej wariantami rysuje się na linii „jakość” (rozwiązanie A) –

„stabilność” (rozwiązanie B) jako priorytetowych atrybutów oczekiwanego modelu w

pierwszych latach funkcjonowania samorządowego podmiotu. W obu przypadkach naleŜy

się spodziewać istotnego wzrostu zaangaŜowania finansowego samorządu województwa w

relacji do nakładów ponoszonych obecnie.
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  6.3 Pełny podział rynku regionalnych
      przewozów kolejowych w województwie

Kolejnym scenariuszem rozwoju rynku przewozów regionalnych jest jego

dywersyfikacja. Kształtowanie przez organizatora przewozów systemu oraz podziału zadań

pomiędzy poszczególnych przewoźników w ramach określonych trybów postępowania –

wynikających zapisów z Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz rekomendacji

płynących z Rozporządzenia 1370/2007 WE powinno być ukierunkowane na zapewnienie

mieszkańcom stabilnej i optymalnej jakościowo usługi przewozowej. MoŜna jednak

wyobrazić sobie kilka modeli dywersyfikacji rynku przewozów regionalnych na

Lubelszczyźnie, mając na uwadze potencjalne kierunki rozwoju sytuacji w zakresie

przyszłości spółki Przewozy Regionalne – w tym m.in.:

• pełna dywersyfikacja rynku – operatorzy wybierani w trybie przetargu na poszczególne

linie oraz obszary (wg modelu podziału segmentów zaproponowanych w podrozdziale

4.1.); warto mieć na uwadze fakt, iŜ dywersyfikacja stanowi główną ideę (orientację)

wokół której buduje się wymagania odnośnie warunków obsługi poszczególnych linii,

natomiast moŜe się okazać, iŜ wszystkie zadania będą realizowane przez jednego

operatora – nie będzie on jednak mógł wprost narzucać swoich rozwiązań, jeŜeli będą

one sprzeczne z wymogami przedmiotu zamówienia;

• operator ogólnopolski (na zasadach dotychczasowych) + operator zewnętrzny wyłoniony

w przetargu – elementy dywersyfikacji: wytypowanie jednej linii lub wyodrębnionej

części systemu ukierunkowane na rozbudzenie mechanizmów konkurencji;

• kompania (jako scheda po operatorze ogólnopolskim) + operator zewnętrzny wyłoniony

w przetargu na wybranych liniach

W przypadku decyzji o tworzeniu własnej spółki naleŜy przeanalizować

podejmowanie szerokich działań pod kątem dywersyfikacji usług, chyba, Ŝe spółka z

załoŜenia nie będzie przewidziana do obsługi województwa lub pojawiają się rezerwy w

zakresie moŜliwości zakontraktowania dodatkowych usług, które z róŜnych przyczyn (np.

ograniczony potencjał taborowy) nie mogą być przez nią zrealizowane. Doświadczenia z

województw, które zdecydowały się powołać własny podmiot, szczególnie w

okolicznościach równoległego objęcia udziałów w Przewozach Regionalnych, wskazują, iŜ
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naleŜy unikać sytuacji budowania systemu opierającego się o 2 operatorów własnościowo

powiązanych z danym organizatorem. Prowadzi to bowiem do wielu niezręczności i

powoduje, iŜ optyka organizatora przewozów zaburzona jest kwestiami zaangaŜowania

własnościowego w podmioty świadczące usługi. Szczególnie trudna sytuacja ma miejsce

wówczas, gdy organizator i jednocześnie właściciel danego operatora zainteresowany jest

umacnianiem jego pozycji w odniesieniu do innych uczestników rynku (w tym równieŜ

takich, które własnościowo są z tym organizatorem powiązane) – zdarza się wówczas, iŜ

faworyzowany operator wcale nie radzi sobie lepiej od konkurencyjnego, stąd polityczne

oczekiwania samorządu odnośnie przyjętych kierunków organizacji rynku przewozowego

mogą być rozbieŜne z opinią podróŜnych, a takŜe z wynikami finansowymi i ekonomicznymi

działalności przewozowej – co dla właściciela i organizatora zazwyczaj nie jest sytuacją o

komfortową.

Podobny wydźwięk ma prowadzona obecne dyskusja, podejmująca tematykę

zasadności funkcjonowania wojewódzkich spółek przewozowych (takich jak np. Koleje

Śląskie, Koleje Dolnośląskie obok kompanii utworzonych na bazie Przewozów Regionalnych

oraz ewentualnie innych podmiotów, w których to kompaniach udział własnościowy

poszczególnych samorządów będzie znacznie bardziej istotny niŜ w przypadku

rozdrobnienia właścicielskiego Przewozów Regionalnych. Ma to spowodować, iŜ

poszczególni właściciele wchodzący w skład danej kompanii przewozowej będą traktować ją

w sposób zbliŜony do własnego podmiotu a ich wpływ na funkcjonowanie takiej kompanii

przynajmniej w załoŜeniu będzie istotny.

Podobnie zresztą ma się sytuacja z tworzeniem warunków komercjalizacji rynku lub

jego części w okolicznościach ugruntowanej pozycji własnego podmiotu lub podmiotu

powiązanego własnościowo – trudno jest obronić politycznie i merytorycznie angaŜowanie

środków publicznych. we własny podmiot oraz jednoczesne naraŜanie go na ewentualny

brak moŜliwości obsługi określonej części rynku, szczególnie w sytuacji, gdy jego potencjał

pozwala na realizację ogółu zadań przewozowych w skali województwa.

Konkluzją z powyŜszych rozwaŜań jest konieczność wypracowania w strukturach

organizatora przewozów strategii rozwoju tego sektora transportu publicznego wraz z

modelem kształtowania rynku – powinno to znaleźć swoje odzwierciedlenie w

poszczególnych postanowieniach przyszłego planu transportowego.

Fundamentalną kwestią jest tu gotowość samorządu województwa do

konsekwentnego realizowania przyjętej polityki, gwarantującej w określonym horyzoncie



Koncepcja funkcjonowania kolei w województwie lubelskim na lata 2013 - 2028.

Instytut Rozwoju i Promocji Kolei  © Lublin - Warszawa - Poznań,  2011                                      Strona  167

czasowym wypełnienie załoŜonych celów, bez niepotrzebnych odstępstw i podejmowanych

pochopnie decyzji odnośnie redefinicji przyjętych uprzednio kierunków i priorytetów działań

w zakresie kształtowania systemu przewozów kolejowych w regionie. W tym kontekście

wybór modelu organizacji rynku jest sprawą wtórną – choć docelowo najistotniejszą z

punktu widzenia oczekiwanej jakości usług oraz efektywności wydatkowania środków

publicznych na wojewódzkie przewozy pasaŜerskie.

Dywersyfikacja rynku operatorskiego pociąga za sobą konieczność podejmowania

działań na poziomie organizatora przewozów odnośnie integracji oferty przewozowej oraz

utrzymania jej spójności w ramach regionu. Usługa dostarczona pasaŜerowi powinna być

umieszczona w takie ramy organizacyjne i informacyjne, aby podróŜowanie koleją po

regionie nie sprawiało niepotrzebnych trudności wynikających z podziału taryf,

zróŜnicowania informacji oraz braku koordynacji rozkładów jazdy. Brak czytelności systemu

oraz jego zróŜnicowanie moŜe mieć negatywny wpływ na atrakcyjność regionalnej oferty

przewozowej, tym bardziej, iŜ podróŜni wybierając środek transportu kierują się równieŜ

jego przystępnością oraz wygodą korzystania.

Decydując się na kształtowanie systemu kolei regionalnej w oparciu o kryterium

dywersyfikacji, ukierunkowane na jak najlepsze wykorzystanie potencjału przewozowego

poszczególnych korytarzy transportowych i linii komunikacyjnych, naleŜy podjąć działania

skupiające uwagę organizacyjną na zagadnieniu utrzymania spójności regionalnej oferty. W

skali kraju moŜna wskazać kilka przykładów inicjatyw podejmowanych przez organizatorów,

które mimo funkcjonowania róŜnych operatorów niwelują niedogodności z tego tytułu dla

pasaŜerów kolei regionalnej.

Ciekawym rozwiązaniem, zaproponowanym na etapie wymogów do przetargu na

obsługę linii w województwie kujawsko-pomorskim, jest wprowadzenie jednej taryfy

regionalnej, którą operatorzy zobligowani są stosować. Jest to przejaw zarówno aktywnej

polityki w zakresie kształtowania przez organizatora przewozów wojewódzkich popytu na

usługi kolejowe, jak równieŜ rozwiązanie słuŜące wyeliminowaniu niedogodności

wynikających z róŜnych taryf przewozowych stosowanych przez operatorów – Arriva RP

oraz Przewozy Regionalne. Taryfa Kujawsko-Pomorska obowiązuje na razie na liniach

obsługiwanych przez Arriva RP w ramach długoterminowego kontraktu. Po powtórzeniu

przetargu na obsługę pakietu linii zelektryfikowanych, które obecnie na podstawie umowy

rocznej obsługują Przewozy Regionalne – o ile zostanie on rozstrzygnięty – taryfa

obowiązywać będzie na terenie całego województwa. Warto dodać, Ŝe juŜ dziś na
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odcinkach obsługiwanych wspólnie przez obu przewoźników jest ona honorowana równieŜ

w pociągach Przewozach Regionalnych.

Innym rozwiązaniem godnym zarekomendowania w okolicznościach

zdywersyfikowanego rynku przewozowego jest zintegrowana informacja. W województwie

dolnośląskim funkcjonuje portal internetowy www.koleje.dolnyslask.pl redagowany na

poziomie organizatora przewozów – zawierający wszelkie niezbędne informacje o ofercie

przewozowej kolei regionalnej na Dolnym Śląsku – zarówno tej spod szyldu Kolei

Dolnośląskich jak i przewozów regionalnych. W skali krajowej jest to w tym momencie

jedyny przykład wdroŜenia przez organizatora przewozów wojewódzkich narzędzia

integrującego informację pasaŜerską dotyczącą usług świadczonych na zlecenie samorządu

województwa,  z reguły bowiem tego rodzaju zadania realizowane są na poziomie

przewoźników, co w kontekście załoŜeń informacyjnych jest niewystarczające.

Kierunek przekształceń sektora transportu publicznego w Polsce, wynikający z

wypracowanych rozwiązań prawnych nie pozostawia złudzeń co do konieczności

wzmacniania roli organizatora przewozów w relacji do zadań przypisanych operatorom i

przewoźnikom, stąd jakikolwiek model organizacji rynku przewozowego nie zostałby

przyjęty – ostateczny kształt oraz standard przewozów kolejowych w województwie będzie

zaleŜał od zaangaŜowania samorządu przede wszystkim w działania w sferze

organizacyjnej. Silne kadrowo i merytorycznie struktury samorządu poradzą sobie zarówno

z problemem organizacji rynku jak równieŜ z zapewnieniem jego prawidłowego

funkcjonowania w zakresie koordynacji i integracji usług poszczególnych przewoźników.
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  7.  Organizacja i zarządzanie kolejowym
       transportem publicznym
  7.1 PoŜądany standard usług
  7.1.1 Strefy komunikacyjne

Centrum komunikacyjne danej strefy stanowi zawsze duŜe miasto. Jest to miejsce

pracy i nauki dla ludności z duŜego obszaru. MoŜemy wyróŜnić trzy strefy ze względu na

oddalenie od duŜych miast:

a) miejską – znajdującą się w granicach administracyjnych miasta;

b) podmiejską – znajdującą się w bezpośrednim sąsiedztwie duŜego miasta, tu zaliczymy

miasta i gminy przylegające do granic miasta;

c) strefa pozamiejska, której granice naleŜy wyznaczyć na około 100 km w oddaleniu od

centrum miasta;

Strefa miejska powinna być w sposób nierozerwalny włączona do komunikacji miejskiej

danego miasta. Powinno się umoŜliwić na podstawie jednego biletu przejazdy kombinowane

np. autobus – pociąg, czy autobus – pociąg -  autobus. Częstotliwość kursowania pociągów

w strefie miejskiej nie powinna być mniejsza niŜ co 15 – 20 min

i powiązana z komunikacją drogową (np. autobusy miejskie, trolejbusy, autobusy

dalekobieŜne). Stacje znajdujące się w strefie miejskiej powinny stanowić węzły

przesiadkowe. Częstotliwość kursowania ma tu bezpośredni wpływ na ilość podróŜnych

i sens wprowadzenia przejazdów kombinowanych. Do transportu w strefie miejskiej naleŜy

uŜywać taboru przystosowanego do szybkiej wymiany pasaŜerów oraz  przewozu osób

niepełnosprawnych i starszych. Pociągi w strefie miejskiej powinny zatrzymywać się na

wszystkich przystankach osobowych znajdujących się w tej strefie.

Strefa podmiejska powinna być powiązana z ilością podróŜnych, którzy dojeŜdŜają

w dni powszednie do pracy lub szkoły i nie przekracza kilkudziesięciu kilometrów

od centrum miasta. PasaŜerowie mają szybko i sprawnie wjechać do miasta, a w nich

ułatwiony dostęp do węzłów przesiadkowych. Zmiana środka transportu nie powinna się

wiązać ze zmianą biletu. Częstotliwość kursowania pociągów w strefie podmiejskiej nie

powinna być mniejsza niŜ 30 – 45 min. i powiązana z transportem drogowym. Częstotliwość

kursowania moŜe być mniejsza poza szczytami komunikacyjnymi. Tabor powinien być

przystosowany do szybkiej wymiany pasaŜerów oraz  przewozu osób niepełnosprawnych i
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starszych i rowerów. Pociągi w strefie miejskiej powinny zatrzymywać się na wszystkich

przystankach osobowych znajdujących się w tej strefie.

Strefa pozamiejska powinna obejmować obszar około 100 km i więcej od dworca

głównego miasta stanowiącego centrum administracyjne i kulturalne danego obszaru.

Pociągi działające w tej strefie nie muszą być włączone do systemów biletowych miast,

poza strefą miejską i podmiejską.  Mają łączyć miasta na terenie województwa.

System transportu strefowego działa np. z powodzeniem w hiszpańskiej Katalonii

w okolicach Barcelony. Na jednym bilecie honorowanym przez wszystkich głównych

przewoźników, moŜemy się poruszać po danej strefie na którą zakupiliśmy bilet.

Podobny system choć uboŜszy funkcjonuje w Warszawie.

Rys10. Strefy biletowe Barcelona

Rys 11 Strefy biletowe w Warszawie
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Podobne rozwiązania mogą być wprowadzone w województwie lubelskim. Warunkiem jest

stworzenie jednolitego systemu biletowego i współpraca spółek kolejowych

i samorządów. System strefowy musi być powiązany z warunkami technicznymi dla taboru

uŜywanego do przewozów. Istotne dla takiego systemu jest stworzenie stacji obsługi

pojazdów trakcyjnych na granicach stref.

  7.1.2 Jakość oferty połączeń

Najistotniejszym czynnikiem zachęcającym do codziennego korzystania

z przewozów kolejowych oprócz wielkości oferty przejazdów jest punktualność.

Jest to wyjątkowo istotne dla osób dojeŜdŜających do pracy i szkoły. Sposobem moŜe być

stała kontrola opóźnień przez zlecającego przewozy (Urząd Marszałkowski) za pomocą

rozwiązań tradycyjnych lub elektronicznych np. system GPS juŜ teraz obecny w wielu

pociągach osobowych. Kolejnym czynnikiem jest niewątpliwie standard przewozu. Siedzenia

muszą być wygodne pociągi czyste i wyposaŜone w toalety o odpowiednim standardzie z

obiegiem zamkniętym ( szczególnie istotne przy nowoczesnych podtorzach bez-

podsypkowych).  W toaletach muszą znajdować się udogodnienia dla osób

niepełnosprawnych w tym na wózkach, jak poręcze, szerokie drzwi, przycisk alarmowy.

Tabor do przewozów osobowych musi być przystosowany do szybkiej wymiany duŜej ilości

pasaŜerów. Powinien w związku z tym posiadać wiele duŜych drzwi. Musi być

przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych w tym: na wózkach, niewidomych i

niedosłyszących. W tym celu musi posiadać rampy dla wózków oraz informację wizualną i

dźwiękową. Ma to znaczenie dla pasaŜerów dojeŜdŜających do lekarzy lub na rehabilitację.

Do wymiany pasaŜerów muszą być przygotowane równieŜ dworce i przystanki osobowe.

Istotna tu jest wysokość peronu dostosowana do norm europejskich.  Dworce muszą

umoŜliwić łatwy dostęp do peronów oraz szybkie opuszczenie  równieŜ dla

niepełnosprawnych ( podjazdy, windy ). Powinny posiadać tzw. linie prowadzące dla

niewidomych.
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  7.1.3 Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo naleŜy rozpatrywać jako bezpieczeństwo podróŜnych

zagwarantowane przez brak bezpośredniego zagroŜenia pasaŜerów ze strony innych osób, a

takŜe jako bezpieczny standard przewozów pod względem rozwiązań technicznych.

W pierwszym przypadku naleŜy stwierdzić, Ŝe pasaŜer musi czuć się bezpiecznie przez cały

czas korzystania z komunikacji publicznej.  Bezpieczeństwo od wejścia na teren dworca do

jego opuszczenia  powinno być priorytetem . Na wszystkich stacjach kolejowych powinien

znaleźć się monitoring obniŜy to w znacznym stopniu zarówno wandalizm jak i ilość

przestępstw kryminalnych w ich obrębie. Wpłynie teŜ na poczucie bezpieczeństwa

pasaŜerów. Istotnym elementem wpływającym na bezpieczeństwo jest oświetlenie dworców

i przystanków osobowych. Badania dowodzą, Ŝe w miejscach nieoświetlonych lub słabo

oświetlonych dochodzi do większej ilości przestępstw.  Wnętrza pociągów powinny równieŜ

zawierać  system monitoringu, co juŜ jest obecne w nowo wprowadzanym taborze. Istotnie

podnosi bezpieczeństwo obecność przycisków alarmowych, które informują obsługę pociągu

o wystąpieniu niebezpieczeństwa.

Z punktu widzenia technicznego ogromny wpływ na bezpieczeństwo ruchu

kolejowego mają przejazdy drogowe. W kaŜdym moŜliwym wypadku naleŜy dąŜyć do

likwidacji skrzyŜowań poziomych, naleŜy zastępować je wiaduktami i tunelami, wpłynie to

nie tylko na znaczne polepszenie bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym,

ale równieŜ na prędkość pociągów ( nie muszą zwalniać ). NaleŜy dąŜyć do stopniowej

likwidacji niestrzeŜonych przejazdów kolejowych. NaleŜy je zastąpić strzeŜonymi lub

automatycznymi przystosowanymi do przejazdu taboru lekkiego (szynobusów).
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  7.1.4 Funkcjonalność dworców

Dworzec kolejowy juŜ dawno przestał pełnić funkcji wyłącznie kolejowej. Stacja

kolejowa znajdująca się zazwyczaj w centrum miasta stała się równieŜ miejscem

handlowym i usługowym. DuŜy przepływ PasaŜerów jest okazją dla przedsiębiorców,

od drobnych usług kończąc na hipermarketach (np. Warszawa Wileńska, Warszawa

Centralna, Poznań Główny). Wpływa to zarówno na wygodę pasaŜerów, którzy mogą zjeść

czy zrobić zakupy nie opuszczając dworca jak i na wygląd i czystość pomieszczeń

dworcowych. Działalność handlowa pokrywa część kosztów utrzymania.  Zarówno stacja

kolejowa jak i przystanek osobowy powinien być miejscem, w którym moŜna nabyć bilety

na pociąg lub zintegrowane. Stąd naleŜy uruchomić na nich kasy biletowe lub zainstalować

automaty biletowe, które juŜ teraz moŜna spotkać w niektórych częściach Polski. SprzedaŜ

przez konduktorów nie jest moŜliwa przy duŜych wymianach pasaŜerów co ułatwia

przejazdy bez biletów zmniejszając wpływy z pociągów. Ilość kas biletowych lub

biletomatów musi być dostosowana do liczby pasaŜerów korzystających z transportu

kolejowego na danym dworcu.

Fot.1 Biletomat przy Dworcu Głównym we Wrocławiu

Dworzec zazwyczaj nie jest początkiem lub końcem podróŜy i naleŜy go traktować jako

miejsce przesiadki. KaŜda stacja kolejowa powinna spełniać funkcje węzła przesiadkowego i

być powiązana z komunikacją drogową zarówno miejską ( autobus, trolejbus, metro ) jak i

dalekobieŜną (autobus, rower - Park&Ride  i inne ).
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Fot.2 i 3 Węzły przesiadkowe przy Dworcach Wrocław Nadodrze i Lublin.

Zarówno przy stacjach kolejowych jak i przystankach osobowych powinny się znajdować

parkingi typu „Parkuj i jedź” (Park & Ride) dla samochodów i rowerów. UmoŜliwia to

korzystanie z kolei ludziom mieszkającym w oddaleniu od dworca kolejowego. System ten z

powodzeniem jest stosowany w całej europie. Do pozostawienia samochodu

i odbycia dalszej podróŜy pociągiem zmusza zakorkowanie wjazdów do miast jak i brak

miejsc parkingowych. Rosnąca ilość samochodów oraz rozrost miast pogłębia ten problem.

Parkingi tego typu od niedawna przyjmują się takŜe w Polsce .

Fot.4 Parking "Parkuj i jedź" przy stacjach kolejowych w Polsce.
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Fot.5 i 6 Parkingi "Parkuj i jedź" przy stacjach kolejowych w Polsce.

Polskie Koleje Państwowe w trakcie swojej restrukturyzacji całkowicie zapomniały o

jednym z najwaŜniejszych celu swojej działalności, o obsłudze pasaŜera! Utworzono wiele

spółek kolejowych, z których kaŜda zajmuje się konkretnymi zadaniami, wskutek czego

dochodzi do sprzeczności interesów przy obsłudze klienta - pasaŜera. Aktualnie na wielu

polskich stacjach kolejowych dochodzi do absurdalnej sytuacji, kiedy potencjalny pasaŜer

nie moŜe zorientować się w kwestii rozkładu jazdy z powodu braku takiej informacji na

stacji! Spółka zajmująca się nieruchomościami zainteresowana jest jedynie stanem

technicznym budynków, ewentualnie poszukuje nabywcy „zbędnego” mienia

w postaci dworca czy budynków towarzyszących, spółka przewoŜąca pasaŜerów

zainteresowana jest tylko uruchomieniem pociągów. Często zatem pasaŜer, zwłaszcza

stykający się z koleją w małych miejscowościach, kolej kojarzy z torami, brudnym

i starym taborem kursującym w bliŜej nieokreślonych porach, a takŜe zdewastowanymi
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i cuchnącymi pozostałościami po stacji kolejowej. Po rozkładzie jazdy często pozostało

wspomnienie, o cenniku biletów nie wspominając.

Niezbędnym warunkiem zmiany podejścia Polaków do transportu kolejowego jest

zmiana najbliŜszego pasaŜerowi wizerunku kolei. NaleŜy zadbać o stan techniczny

budynków w mniejszych miejscowościach, często rozwiązaniem jest nieodpłatne przejęcie

przez samorząd niszczejącego budynku wraz z przyległościami

i zorganizowanie tam jakiejkolwiek działalności wymagającej stałego przebywania ludzi. Po

wyremontowaniu budynek taki moŜe stać się źródłem dodatkowego dochodu dla

samorządu, na zasadzie wynajmu pomieszczeń dla firm i instytucji. Przy zastosowaniu

odpowiednio niskich stawek za wynajem istnieje moŜliwość łatwego uzyskania poŜądanego

efektu. Z racji relatywnie duŜego przepływu pasaŜerów przez budynki dworcowe niezbędne

wydaje się tworzenie w takich miejscach restauracji, barów, małych sklepów czy choćby

kiosków z gazetami. Bardzo dobrym pomysłem z przeszłości wydaje się umiejscowienie

poczty na dworcu, gwarantującej odpowiedni ruch

w budynku dworcowym. Poczta Polska umoŜliwia dziś ajencyjne prowadzenie takiej

działalności przez prywatne osoby. Przy niskiej stawce za wynajem części budynku

dworcowego samorząd z całą pewnością powinien łatwo znaleźć osoby zainteresowane

podjęciem takiej działalności. Z racji podstawowej funkcji budynku stacyjnego nie moŜna

zapomnieć o utworzeniu w nim kasy z biletami, mogącej jednocześnie pełnić funkcję

informacji kolejowej. W przypadku małego przepływu pasaŜerów (do 30-40 osób na dobę)

funkcję kasy moŜe pełnić wspomniany wcześniej kiosk z gazetami lub ajencja poczty.

Istnienie jakiegokolwiek punktu sprzedaŜy biletów jest niezbędne w przypadku gdy na

danym przystanku / stacji wsiada 10- 15 osób i dotychczas kupuje bilety

u konduktora. Z praktyki naszych badań frekwencji w pociągach wynika, iŜ często nawet

połowa z takich pasaŜerów nie kupuje biletu unikając świadomie kontaktu z konduktorem

wpływając w ten sposób na niŜsze wpływy z biletów. Warto takŜe zwrócić uwagę na

potrzebę zorganizowania w budynku dworcowym poczekalni dla podróŜnych, w której

pasaŜerowie będą mogli poczekać na interesujące ich połączenie. Wiedząc o moŜliwości

przeczekania kilkunastu minut w normalnych warunkach na stacji przesiadkowej pasaŜer

chętniej wybierze się w podróŜ pociągiem, pomimo konieczności przesiadania. Wzorem

stacji w najmniejszych nawet miejscowościach Czech czy Słowacji niewielkim nakładem

środków moŜna zadbać o ustawienie w budynkach stacji automatów z gorącymi napojami,

czy niewielkimi przekąskami. Firmy dysponujące takimi automatami w określonych
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sytuacjach nie pobierają nawet opłat za ich udostępnienie. Dobrym pomysłem na oŜywienie

poczekalni dworcowej jest udostępnienie podróŜnym kolorowych magazynów czy bieŜących

gazet codziennych. Do zakupu ciepłego posiłku ten sposób zachęca juŜ w Polsce wiele

barów szybkiej obsługi, między innymi sieć McDonald’s.

  7.2 Informacja kolejowa

Informacja ma ogromne znaczenie dla transportu, kolejowego w szczególności.

PasaŜer powinien mieć do niej dostęp w kaŜdym moŜliwym momencie.  Rozkład jazdy

pociągów powinien być dostępny zarówno przez internet jak i telefon. Obecnie rozkład

jazdy teoretycznie jest dostępny w internecie, jednak nie uwzględnia on na bieŜąco

opóźnień czy funkcjonowania komunikacji zastępczej. Informacja telefoniczna posiada ten

sam mankament. Informacja telefoniczna i internetowa powinna być prowadzona przez

przewoźnika lub podmiot przez niego ustanowiony, który posiada wgląd

w aktualną sytuację komunikacyjną (zna aktualne połoŜenie kaŜdego pociągu).

W ten sposób pasaŜer moŜe juŜ w domu zaplanować swoją podróŜ, co przyspiesza obsługę

pasaŜerów na dworcach. Informacja na dworcu kolejowym powinna być dostosowana do

potrzeb wszystkich pasaŜerów równieŜ dla osób niewidomych i niedosłyszących.

MoŜemy podzielić informację dworcową na:

Informacja dźwiękowa. Informacja dźwiękowa powinna być zrozumiała i dostępna na

całym terenie dworca kolejowego. Powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje dla

pasaŜera czyli nazwę przewoźnika (ma to znaczenie ze względu na zróŜnicowanie biletów),

relacje pociągu z podaniem stacji pośrednich ze szczególnym wyróŜnieniem stacji

przesiadkowych, czas ewentualnego opóźnienia i jego przyczynę.
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Fot.7 i 8 pas chodnika o innej frakturze stanowi informację dla niewidomych

Informacja wizualna. Musi być czytelna dla kaŜdego podróŜnika i powinna zawierać

wszystkie niezbędne informacje dla pasaŜera czyli nazwę przewoźnika (ma to znaczenie ze

względu na zróŜnicowanie biletów), relację pociągu z podaniem stacji pośrednich

ze szczególnym wyróŜnieniem stacji przesiadkowych, czas ewentualnego opóźnienia

i jego przyczynę. Przy obecnej technologii moŜliwe jest podawanie na wyświetlaczach czasu

pozostającego do faktycznego wjazdu pociągu. UmoŜliwia to system GPS obecny juŜ w tej

chwili w taborze uŜywanym w Polsce.

Fot.9 -11 Tablice informujące o faktycznym czasie przyjazdu tramwaju (Wrocław, Drezno).

Oprócz tablic elektronicznych konieczne są tradycyjne plakaty papierowe dające rozeznanie

w całości oferty przewozowej. UmoŜliwiają one w sposób prosty zapoznać się z trasą

danego pociągu. Nie sprawiają trudności w zrozumieniu osobom starszym.

Informacja internetowa. Rozwój sieci internetowej otworzył wielkie moŜliwości zarówno

dla publikacji informacji jak i jej poszukiwania. Dziś wielu pasaŜerów nie tylko szuka w sieci

informacji na temat kursowania pociągów, ale takŜe dokonuje w niej zakupu biletów.

Rozkład jazdy znajdziemy w internecie na stronach przewoźników jak

i wielu samorządów. DuŜym mankamentem jest brak moŜliwości śledzenia zmian

kursowania pociągów na bieŜąco, choć są próby zmiany tej sytuacji. W śledzeniu bieŜącej

sytuacji na kolei pomaga system GPS juŜ obecnie stosowany w jednostkach taboru

szynowego.
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Informacja dworcowa – dźwiękowa, wizualna. Informacja na dworcu kolejowym

to waŜny element systemu informacji podróŜnego. Tutaj pasaŜer ma bezpośredni kontakt z

pracownikami spółek kolejowych. Pracownicy informacji i kas biletowych powinni znać

języki obce w celu obsługi pasaŜerów z innych krajów, powinni słuŜyć wyczerpującą

informacją dla pasaŜera łącznie z wydrukiem planu podróŜy.

Informacja w pociągu pozwala pasaŜerom na pełny komfort podróŜy. PasaŜer musi na

bieŜąco wiedzieć gdzie się znajduje ile czasu brakuje do jego stacji docelowej czy jakie

stacje pośrednie znajdują się na trasie pociągu oraz o moŜliwości przesiadek

na inne kierunki.

Fot. 12 - 14 Systemy kolejowejinformacji wizualnej.

Zmiany w kursowaniu pociągów są obecnie jedną z przyczyn utraty pasaŜerów przez

kolej. PodróŜni tracą zaufanie transportu szynowego przez często zmieniające się godziny

kursowania , odwołania pociągów, ich opóźnienia. Świetnym pomysłem juŜ stosowanym w

niektórych obszarach naszego kraju, są powiadomienia sms dla stałych klientów

korzystających z danych tras. Uzupełnia ta forma informację internetową, prasową,

dworcową czy telewizyjną. NaleŜy ograniczać zmiany w kursowaniu pociągów do minimum.

Komunikacja zastępcza pojawia się w sytuacjach awaryjnych uniemoŜliwiających

wykorzystania transportu kolejowego. PasaŜer powinien w jak najmniejszym stopniu odczuć

komplikacje podróŜy. Czas przejazdu nie powinien w stopniu znaczącym odbiegać od

zakładanego dla pociągu. Transport taki powinien być przygotowany wcześniej by w razie

potrzeby uruchomić go w sposób błyskawiczny. Kierowcy muszą znać ewentualną trasę po

której będą się poruszać i działać profesjonalnie. Standard transportu zastępczego nie

powinien odbiegać od standardu pociągów. Musi zapewniać pasaŜerom wygodę i

bezpieczeństwo podróŜy.
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  7.3 Charakterystyka taboru i technicznego
         zaplecza kolejowego

Najpopularniejszym taborem uŜywanym obecnie w woj. Lubelskim są EZT

(Elektryczne Zespoły Trakcyjne) serii EN57 produkowane we Wrocławskim „Pafawagu” w

latach 1961-93. Składy te rozwijają prędkość 100 km/h w wersji podstawowej. Od kilku lat

pojawiają się róŜnego rodzaju modernizacje tego typu pociągów.

Fot. 15 i 16 Elektryczne Zespoły Trakcyjne EN57

Zaletą tego typu jednostek jest niewątpliwie ich prosta konstrukcja, moŜliwość

łączenia ich dowolnej ilości w jeden skład. Wadą przestarzała konstrukcja i niewielka

prędkość. Brak odpowiedniej konserwacji wpływa równieŜ na ich awaryjność. Modernizacje

przeprowadzone w róŜnych zakładach podnoszą koszt eksploatacji.

Fot. 17 i 18: Lubelskie autobusy szynowe.

Obecnie na Lubelszczyźnie moŜemy spotkać kilka typów tzw. szynobusów. RóŜnią się nie

tylko parametrami eksploatacyjnymi, ale równieŜ producentem. Zaletą takich niewielkich

pociągów jest moŜliwość obsługi linii o mniejszych potokach pasaŜerskich, niŜsze koszty
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eksploatacji oraz moŜliwość stosowania na liniach nie elektryfikowanych

(dot. uŜywanych na Lubelszczyźnie). Problemem jest ich róŜnorodność, która niestety

zwiększa koszty serwisowania, utrudnia ich konserwację i naprawy. Stanowi równieŜ

przeszkodę ich dowolnym łączeniu w zestawy. Trakcja spalinowa z racji na niestabilny rynek

paliw płynnych wydaje się niepewna ekonomicznie. Problemy z ich eksploatacją są takŜe

związane z brakiem wykwalifikowanej kadry w szeregach przewoźnika do pełnej obsługi

technicznej i eksploatacyjnej tych nowoczesnych pojazdów, co niestety często powoduje ich

wyłączenia z ruchu spowodowane drobnymi usterkami technicznymi.

MoŜliwości modernizacji posiadanego taboru

JuŜ w latach 80-tych ubiegłego wieku pojawiły się pierwsze modernizacje EZT EN57.

Głównym problemem technicznym były nieudane próby zmiany rozruchu z oporowego na

impulsowy, mogąca przynieść znaczące poprawę parametrów eksploatacyjnych. Pierwsza

próba wymiany wózków jezdnych zakończyła się fiaskiem. Obecnie są juŜ moŜliwości

modernizacji, która spełniają wymagania zarówno operatora jak i pasaŜera. Przykładem

takiej udanej modernizacji są EN57 AKM, wyposaŜone w silniki asynchroniczne większej

mocy, co pozwoliło m.in. podnieść prędkość maksymalne tych jednostek taborowych.

Pojawiła się takŜe moŜliwość instalacji klimatyzacji, unowocześnienia wnętrz i kabiny

maszynisty. Zmiany charakterystyki technicznej tych pojazdów dodatkowo wpływają na

obniŜenie kosztów eksploatacyjnych (zuŜycie energii, zmniejszenie awaryjności).

Zmodernizowane EN57 są przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, rowerów -

w specjalnych przedziałach.

Kolejną moŜliwością jest obsługa pociągów regionalnych tradycyjnymi składami lokomotywa

+ wagony. Nowe zmodernizowane wagony osobowe wyposaŜone są

w klimatyzacje i toalety z obiegiem zamkniętym. Mogą się poruszać z prędkością

120-160 km/h. Lokomotywy obecnie stosowane przez przewoźników samorządowych

rozwijają od 125-200 km/h. Nie tylko nowe, ale równieŜ zmodernizowane lokomotywy dają

moŜliwość pełnego wykorzystania infrastruktury kolejowej dostępnej na Lubelszczyźnie, jak

i poza granicami województwa. Przy przejazdach na duŜych dystansach ciekawą propozycją

staje się równieŜ moŜliwość zabrania samochodu (takie rozwiązania stosuje się w nie

których krajach.

Problemem obecnie trapiącym operatorów kolejowych jest zaplecze warsztatowo techniczne

odpowiednie dla przeglądów P1,P2,P3 itd. Wielu przewoźników wykorzystuje do tego firmy
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zewnętrzne, jednak łączy się to ze zwiększonymi kosztami obsługi jak

i wydłuŜeniem czasu potrzebnego na przeglądy. Z drugiej strony własne warsztaty generują

stałe koszty. Sytuacją idealną były by punkty naprawy taboru na stacjach końcowych relacji

danych pociągów lub granicach stref biletowych gdzie pociągi powinny przechodzić bieŜące

naprawy i przeglądy.

Zakup nowego taboru staje się dla przewoźników koniecznością. Stare składy latami nie

poddawane procesom modernizacji często nie nadają się do dalszej eksploatacji. Wzrastają

teŜ wymagania pasaŜerów, prędkość rzędu 100km/h nie jest juŜ zjawiskiem pozwalającym

pokonać konkurencję w transporcie publicznym. Obecnie pociągi regionalne mogą z

powodzeniem poruszać się z prędkościami 120-160 km/h. Krajowi producenci oferują

szeroką gamę zespołów trakcyjnych jak i lokomotyw oferujących wyŜsze standardy

technologiczne.  Szeroka jest równieŜ oferta nowych wagonów,

w których komfort pasaŜera jest nieporównywalnie większy niŜ w tych znanych jeszcze 10

lat temu. Samorządy i przewoźnicy często stają przed wyborem trakcji pojazdów.

Rozwiązaniem tego problemu mogą być pojazdy hybrydowe łączące właściwości obu trakcji.

Takie składy jeŜdŜą obecnie np. we Francji. Zaletą hybrydowych pojazdów trakcyjnych jest

ich niewielki koszt utrzymania, a takŜe znaczące zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery.

Głównym elementem jest w tym przypadku jadnak nie tylko cena zakupu taboru - ale

przede wszystkim koszt eksploatacji taboru - kuriozalnym jest aktualny wyŜszy koszt

eksploatacji wykazywany przez przewoźnika Przewozy Regionalne dla lekkiego taboru

elektrycznego od spalinowego (porównanie danych z województw małopolskiego i

wielkopolskiego). NaleŜy takŜe zwracać szczególną uwagę na unifikacje taboru. Kupowanie

pojazdów trakcyjnych od róŜnych producentów i róŜnych ich typów utrudnia ich

eksploatację i podnosi ceny utrzymania.
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  7.4 Zintegrowany system
                                     taryfowo - biletowy

Przykładem zintegrowanego systemu biletowego dla pasaŜerskiego transportu

masowego jest system biletowy stosowany w aglomeracji Warszawskiej.

PasaŜer kupując jeden bilet moŜe tu skorzystać z metra, pociągu, tramwaju, tramwaju

wodnego i autobusu miejskiego (bilet dobowy, miesięczny).

Bilet honorowany jest zarówno przez Zarząd Transportu Miejskiego jak i Koleje

Mazowieckie. Dzięki takiemu rozwiązaniu zmniejszono ruch samochodowy na wjazdach do

miasta, ale i znacznie zwiększyła się liczba pasaŜerów korzystających z pociągu na terenie

miejskim. Podobny system z powodzeniem funkcjonuje w Hiszpańskiej Barcelonie. Kupując

bilety wielorazowe i okresowe moŜemy korzystać ze wszystkich przewoźników w danej

strefie często równieŜ tych prywatnych (T10, T30, T50 itd.).

  8. Dobra Kolej - Zasady systemowego
         tworzenia dobrego wizerunku kolei

Nowoczesny system kolejowy powinien kierować się podstawową zasadą „wyjścia

frontem do klienta”. Polskie społeczeństwo nauczone wieloletnim doświadczeniem

korzystania z monopolu Polskich Kolei Państwowych – wiecznie brudnych, niepunktualnych,

ze słabą ofertą połączeń itd. często kojarzy kolej jako gorszy środek transportu niŜ np.

czysty i ogrzewany nowoczesny autobus podwoŜący pasaŜera pod zakład pracy o

odpowiedniej godzinie. Czas zatem zmienić ten niekoniecznie prawdziwy wizerunek kolei.

Zasady, którymi powinien kierować się Organizator Przewozów Kolejowych na

terenie województwa w kwestii stworzenia wizerunku „dobrej kolei” moŜna podzielić na

dwie płaszczyzny: zadania wewnętrzne, czyli  „systemowe” zadbanie o jak najlepsze

dostosowanie się do potrzeb społecznych ( np. odpowiednie opracowanie rozkładu jazdy,

systemu dogodnych przesiadek, itp.) oraz zewnętrzne, czyli sferę postrzegania kolei przez
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pasaŜera – czyli np. zastosowanie nowoczesnego taboru zachęcającego wizualnie do

podróŜowania koleją lub systemu ogólnodostępnej informacji kolejowej.

Kolejne strony niniejszego dokumentu to próba zebrania wytycznych dotyczących

utworzenia nowego wizerunku kolei, funkcjonującej jako system DOBRJ KOLEI w słuŜbie

pasaŜerów i mieszkańców województwa.

Badania frekwencji w pociągach

Oferta dotychczasowego jedynego regionalnego przewoźnika pasaŜerskiego

wywodzącego się z grupy Polskich Kolei Państwowych w ciągu ostatnich kilku dekad

skurczyła się w zastraszającym tempie; z roku na rok uruchamiano coraz mniej pociągów.

Podstawowym powodem podawanym przy „zawieszaniu” czyli likwidacji kolejnych połączeń

była nierentowność. Likwidowało się zatem pociągi, które według danych przewoźnika nie

generowały potoków podróŜnych wystarczających do pokrycia określonego poziomu

kosztów. Jednocześnie przewoźnik nie podejmował Ŝadnych działań przeciwdziałających

odchodzeniu pasaŜerów od jego usług. Rozwiązaniem tego problemu zamiast likwidacji

kursu danego pociągu moŜe być dostosowanie uŜywanego taboru do faktycznych potrzeb

(mniej wagonów, pojedyncze zestawy EZT zamiast podwójnych, autobus szynowy)

Okresowe badania frekwencji podróŜnych w poszczególnych pociągach są niezbędne do

prawidłowej oceny faktycznych potoków na danej linii i podjęcia działań mających na celu

zmiany w rozkładzie jazdy dostosowujące ofertę do potrzeb czy właśnie zmiany taboru.

Badania frekwencji w pociągach są zatem swego rodzaju narzędziem diagnostycznym, które

odpowiednio uŜyte moŜe przynieść wiele niezbędnych informacji do kształtowania oferty,

zmian w rozkładzie, a przede wszystkim mogą być podstawowym czynnikiem pomocnym

w podejmowaniu decyzji o likwidacji bądź dodaniu danego połączenia kolejowego.

Zmiana pór kursowania pociągów nierentownych

Pociągi nie mające odpowiedniego zapełnienia podróŜnych ze względów

ekonomicznych powinny zostać poddane szczegółowym testom badania frekwencji. Jeśli nie

istnieje moŜliwość zmniejszenia kosztów prowadzenia danego kursu pociągu poprzez

zmniejszenie taboru, naleŜy zastanowić się nad zmianą godzin kursowania pociągu

na takie, w których istnieje potencjalna szansa na zadowalające potoki podróŜnych.

Nie do przyjęcia jest sytuacja często zdarzająca się w przeszłości w ofercie przewoźnika z
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grupy PKP, gdy brakowało pociągu w godzinach szczytowych przy jednoczesnym

uruchomieniu składu w porach typowo skrajnych, nie generującego odpowiednich potoków

podróŜnych. Sytuacja taka prowadziła do dalszego zuboŜenia oferty, poprzez nieuchronne

skasowanie połączenia nierentownego.

Wskazanie pociągów rentownych, czyli samofinansujących

Pociągi pasaŜerskie, w których potoki podróŜnych są wysokie, przy stałej kontroli

zapełnienia i odpowiednim dostosowaniu taboru do potoku podróŜnych, mają szansę być

przedsięwzięciem, w którym wpływy z biletów mogą być wyŜsze lub przynajmniej równe

poniesionym kosztom. Określenie konkretnych pociągów jako rentownych i dąŜenie do

utworzenia ich jak największej ilości, pozwala przenieść dotację na pociągi o niŜszym

zapełnieniu, a których kursowanie z punktu widzenia regionu czy województwa jest

niezbędne.

Likwidacja przejazdów składów próŜnych przesyłanych między stacjami

Przewoźnik często w celu tzw. zamknięcia obiegu na niektórych liniach stosuje

praktykę przesyłania pustego pociągu nie ujętego w rozkładzie jazdy. Sytuacja taka ma

miejsce w przypadku np. uruchomienia niejednakowej liczby pociągów w przeciwnych

kierunkach na danym odcinku. Według ekonomii przewoźnika przejazd pustego pociągu nie

ujętego w rozkładzie jazdy jest tańszy niŜ pociągu dostępnego dla podróŜnych.

Odpowiednie zaprojektowanie rozkładu jazdy pociągów powinno nie dopuszczać do takich

sytuacji. Rozkład jazdy pociągów powinien być zorganizowany przez Organizatora

Przewozóww w sposób umoŜliwiający pełne obiegi taboru bez konieczności uruchamiania

skrajnie późnych lub wczesnych połączeń (nocnych). Częstym przypadkiem stosowanym w

przeszłości przez przewoźnika jest takŜe uruchamianie bardzo wczesnych połączeń z duŜych

miast do mniejszych ośrodków w celu natychmiastowego wyruszenia pociągu z powrotem

jako pierwszego porannego pociągu dowoŜącego do duŜego miasta.  Podobna sytuacja

miała miejsce wieczorem gdy wieczorny pociąg odwoŜący z miasta wracał do niego w

okolicach północy w celu przenocowania lub wykonania obłsugi technicznej. Odpowiednie

zaprojektowanie rozkładu jazdy z zaplanowaniem postoju nocnego w mniejszej

miejscowości pozwala na zrezygnowanie z obu „podsyłów” składu (porannego z miasta do

mniejszej miejscowości i wieczornego w odwrotnym kierunku). Zrezygnowanie z obu tych

połączeń z racji praktycznie zerowej liczby podróŜnych w takich połączeniach podwyŜszy
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rentowność prowadzenia ruchu na danym odcinku bez praktycznego zuboŜenia oferty, a

takŜe pozwoli w lepszym stopniu wykorzytać uŜytkowany tabor.

Dostosowanie rozkładów jazdy do szczytów komunikacyjnych

Bardzo waŜnym czynnikiem mającym podstawowy wpływ na korzystanie przez

podróŜnych z kolei jest dostosowanie godzin odjazdów i przyjazdów pociągów do godzin

rozpoczęcia pracy i zajęć w szkołach. Jeśli przyjmiemy 7.00 za podstawową godzinę

rozpoczęcia działalności zakładów pracy w danych ośrodkach miejskich, a  rozpoczęcia

zajęć w szkołach godzinę 8.00, to regionalne pociągi przywoŜące podróŜnych do takich

miejscowości powinny przyjeŜdŜać w określonym odstępie czasu przed tymi godzinami,

umoŜliwiając dotarcie do miejsc nauki czy pracy. Z reguły jest to czas około 20-30 minut;

w przypadku ruchu pociągów co godzinę moŜna zatem przyjąć za godziny przyjazdu

pociągów odpowiednio godziny 6:35 i 7:35. Nie zawsze jest moŜliwe dostosowanie godzin

przyjazdów pociągów aŜ z taką dokładnością (zwłaszcza w przypadku obsługi pociągiem

kilku miast docelowych), ale naleŜy przynajmniej podjąć próbę dostosowania godzin

kursowania pociągów do potrzeb. W rozkładzie często zdarzało się, iŜ do powyŜszego

przykładowego miasta pociągi dojeŜdŜały o niedostosowanych godzinach, np. o 6:05 i 7:55.

Teoretycznie moŜna stwierdzić, Ŝe oferta dojazdów była zapewniona, tylko potoki

w pociągach były niskie. Jednak pierwszy pociąg był w tym przypadku ofertą zdecydowanie

za wczesną, podróŜny dojeŜdŜający do pracy codziennie nie będzie chciał wstawać

o 20 minut wcześniej niŜ musi, będzie zatem starał się znaleźć inną dogodną formę

transportu. Uczeń jadący do szkoły moŜe nie zdąŜyć na 8.00, zatem takŜe nie pojedzie

pociągiem. Drobna zmiana rozkładu jazdy pozwoli znacząco podnieść potoki podróŜnych

w przykładowych pociągach.

Podniesienie prędkości handlowych pociągów

Zły stan infrastruktury kolejowej i niskie nakłady na jej poprawę to podstawowa

przyczyna obniŜająca prędkości jazdy, wydłuŜająca zarazem czasy jazdy i pogarszająca

zarazem konkurencyjność transportu kolejowego. Niestety nie jest to jedyna przyczyna.

Częstym problemem aktualnych rozkładów jazdy pociągów są zbyt długie postoje na

stacjach pośrednich, co powoduje wydłuŜenie czasu jazdy pociągu w dłuŜszej relacji

i odchodzenie od kolei kolejnych podróŜnych. Często czasy jazdy pociągów na tym samym

odcinku róŜnią się znacząco od siebie, ich dokładna analiza pozwoli na skrócenie czasu

przejazdu wielu z nich.



Koncepcja funkcjonowania kolei w województwie lubelskim na lata 2013 - 2028.

Instytut Rozwoju i Promocji Kolei  © Lublin - Warszawa - Poznań,  2011                                      Strona  187

RozróŜnienie potoków podróŜnych w dni robocze i wolne

Standardowym problemem ignorowanym często przy organizacji przewozów

są szczyty komunikacyjne związane z wyjazdami z duŜych miast przed weekendami

i powroty po nich. Najczęściej są to wyjazdy w piątki po południu i powroty w niedziele

wieczorem. Sytuacja taka sugeruje uruchomienie dodatkowych pociągów w tych dniach o

danych porach lub przynajmniej zwiększenie pojemności uŜytkowanego taboru. Niestety

często zdarza się, iŜ przewoźnik rezygnuje z uruchomienia standardowego pociągu w

soboty i niedziele, ograniczając się do dni roboczych tłumacząc to relatywnie niską

frekwencją w robocze dni tygodnia. Działanie takie jest całkowicie oderwane od

rzeczywistych potrzeb podróŜnych. Analiza potoków „weekendowych” moŜe pozwolić

wprowadzić pociągi samofinansujące, kursujące przykładowo tylko w piątki i niedziele

wieczorem. Przeprowadzone przez nas badania frekwencji w  konkretnych pociągach często

potwierdzają istnienie wielokrotnie wyŜszych potoków w pociągach uruchamianych w

„szczytach weekendowych”.

Zadbanie o odpowiednie wykorzystanie taboru

Niezbędnym warunkiem stworzenia ekonomicznych podstaw kolejowego systemu

transportowego jest umiejętne wykorzystanie wyników badań frekwencji w pociągach.

Analiza tych badań często pokazuje w prosty sposób moŜliwość wprowadzenia duŜych

oszczędności bez zmniejszania oferty rozkładowej. Podstawowe dane uzyskane

w badaniach frekwencji to maksymalne zapełnienie pociągu i ogólna liczba podróŜnych w

pociągu. Te dwie wielkości mogą znacząco róŜnić się od siebie, ich analiza jest niezbędna

do prawidłowego wykorzystania taboru i ekonomicznego prowadzenia działalności

transportowej. Przyjmijmy zatem dla przykładowych wyników badań kwartalnych wartości

maksymalnego zapełnienia pociągu na poziomie 230 osób i ogólnej liczby pasaŜerów w

pociągu na poziomie 630 osób. Wyniki te wskazują, iŜ do obsługi połączenia zdecydowanie

wystarczy jeden zestaw EZT posiadający 212 miejsc siedzących. Pomimo, iŜ pociąg na całej

trasie obsłuŜy aŜ 630 osób w Ŝadnym momencie pasaŜerowie Ci nie będą w pociągu

jednocześnie! W celu podwyŜszenia rentowności prowadzonych przewozów naleŜy

zminimalizować liczbę zestawów elektrycznych lub wagonów uŜytkowanych w składach

pociągów wagonowych. MoŜliwość uruchomienia nowoczesnych i tanich w eksploatacji

„szynobusów” powinna  poprawić rentowność kolejnych połaczeń, takŜe na szlakach

obsługiwanych obecnie przez składy elektryczne. Wprowadzenie tego typu taboru na linie o
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relatywnie najniŜszych potokach podróŜnych powinno spowodować zdecydowaną poprawę

rentowności tych przewozów.

Poprawa skomunikowania pociągów na stacjach węzłowych

Wprowadzenie oferty umoŜliwiającej łatwe przesiadanie się podróŜnych

na stacjach węzłowych. Niedopuszczalny jest aby pociąg w danym kierunku odjeŜdŜał

na kilka minut przed przyjazdem pociągu z innego kierunku. NaleŜy takŜe doprowadzić do

skrócenia czasu oczekiwania na stacjach na przesiadki; czas akceptowalny

to maksymalnie 10-20 minut. Niestety w aktualnej ofercie technicznie przygotowywanej

przez Polskie Linie Kolejowe oczekiwanie rzędu 30 i więcej minut to takŜe standardowo

przyjęte skomunikowanie. Jeśli podróŜny poświęca na podróŜ przykładowo godzinę, to

ewentualna przesiadka nie moŜe trwać aŜ tak długo. W efekcie dostosowania dogodnych

moŜliwości przesiadania do faktycznych potrzeb podróŜnych istnieje duŜe

prawdopodobieństwo uzyskania nowych pasaŜerów korzystających z usług kolei.

Wprowadzenie ruchu cyklicznego

Doświadczenia większości kolei europejskich, a takŜe oferta cykliczna wprowadzona

przez poszczególnych Organizatorów Przewozów na terenie województw pozwalają

udowodnić dobre rezultaty wprowadzenia rozkładów opartych o stały cykl odjazdów i

pociągów z danych stacji. Cykliczny rozkład jazdy to stałe końcówki minutowe odjazdów z

danej stacji, w odstępach godzinnych, dwugodzinnych; np. 7.15, 8.15, 9.15. Wprowadzenie

ruchu cyklicznego pozwala podróŜnemu łatwo zapamiętać całą ofertę kolejową na danej

stacji, zwiększa się zatem ruch podróŜnych, wpływy

z biletów i rentowność uruchamiania kolejnych pociągów! W powyŜszym przypadku

podróŜny najprawdopodobniej po pierwszym zapoznaniu się z rozkładem łatwo zapamięta,

iŜ 15 minut po kaŜdej godzinie moŜe skorzystać z interesującego go połączenia.

Czystość w pociągach i na terenach dworców

Podstawowym wyróŜnikiem nowej jakości prezentowanej przez dobrą kolej, jaką ma

być kolejowy transport publiczny na Lubelszczyźnie, musi być zadbanie o higienę dworców i

taboru kolejowego. Niezbędne jest dostosowanie taboru do warunków higienicznych

podobnych do tych jakie na co dzień pasaŜer moŜe zastać w zwyczajnym autobusie PKS lub

we własnym samochodzie. Niedopuszczalne są klejące się poręcze przy drzwiach do
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wagonów, nieprzepuszczające światła brudne okna, czy cuchnące toalety bez wody i

papieru toaletowego. NaleŜy zadbać o konsekwentne modernizacje taboru z

uwzględnieniem wymiany zuŜytych części wewnętrznych takich jak siedzenia, wewnętrzne

obicia ścianek działowych i drzwi pomiędzy przedziałami. NaleŜy zwrócić szczególna uwagę

na wizerunek dworców kolejowych, z którymi po raz pierwszy styka sieą potencjalny

pasaŜer zainteresowany podróŜą koleją, jeszcze zanim wsiądzie do pociągu. Stan techniczny

budynków, obdrapane elewacje i dopadające dachówki często nie są zachętą do korzystania

z usług kolei. Odpowiednie zadbanie o budynki dworcowe, zorganizowanie w nich

infrastruktury obsługującej pasaŜerów pozwoli z pewnością przyciągnąć kolejnych

pasaŜerów do korzystania z usług kolei. Zatem....


