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IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna  

Bezpieczeństwo i niezawodność w lotnictwie oraz rozwój lotnictwa w regionach 



 

 Instytut Kolejnictwa    

 Podział międzygałęziowy w obsłudze lotnisk 

 

 Polska sieć kolejowa 

  

 Możliwość obsługi kolejowej CPK  

 

PLAN PREZENTACJI 
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 Instytut Kolejnictwa    

 Czynniki wpływające na wybór środka transportu:  

dostępność/częstotliwość, punktualność, czas, cena, komfort 

 

 Przykłady europejskie 

 

 

 

 

 

 
*uzyskane dzięki obsłudze ruchu dalekobieżnego przez system KDP 

Modal split dla lotniska we Frankfurcie: 38% samochód, 31%, kolej, 30% samolot, 1% autobus 

MODAL SPLIT W  OBSŁUDZE LOTNISK 
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Port lotniczy Liczba pasażerów 

lotniczych rocznie 
Liczba pasażerów kolejowych 

rocznie i ich udziały w dojazdach* 

Paris CDG 65 mln 4 mln TGV (6,5%) 

Frankfurt FRA 60 mln 
10 mln intercity (17%),   

8,4 mln aglo/regio (14%) 



 

 Instytut Kolejnictwa    

 Lokalizacja: 30 - 50 km od Warszawy 

 

 Planowana wielkość przewozów: około 50 mln pasażerów/rok 

 

 Obsługa przesyłek towarowych  

 

 Model efektywnego transportu pasażerów do/z lotniska 

CPK - ZAŁOŻENIA 
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OTOCZENIE TRANSPORTOWE CPK 



 

 Instytut Kolejnictwa    

REGIONALNE PODSYSTEMY 

TRANSPORTOWE 
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Źr. Opr. własne na podstawie danych GUS 

Podsystem Zasięg terytorialny 
Liczba 

mieszkańców 

Makroregion Centralny 
Województwo Mazowieckie 

 i Województwo Łódzkie 
7,8 mln 

Warszawsko-Łódzki 

Obszar Funkcjonalny 

Aglomeracja Warszawska, 

Aglomeracja Łódzka  

i 9 powiatów 

4,7 mln 

Aglomeracja Warszawska 
Miasto Warszawa  

i 49 okolicznych gmin  
2,8 mln 

Aglomeracja Łódzka 
Miasto Łódź  

i 18 okolicznych gmin 
1,1 mln 



 

 Instytut Kolejnictwa    

 Założenia 

 Uruchomienie systemu kolei dużych prędkości w Polsce 

 Sprawny lokalny system przewozów z Warszawy i Łodzi 

 Obecne przewozy: intercity – 40 mln pas/rok 

 Szacowane przewozy: 

 - tylko konwencjonalne – około 50 mln pas/rok,  

- z systemem kolei dużych prędkości – do 100 mln pas/rok  

 Udział kolei dalekobieżnej (z uwzgl. KDP) w obsłudze CPK  

(por. Frankfurt, Paris CDG) 

 5 - 10 mln pas/rok (5 – 10% szacowanego krajowego ruchu intercity) 

 Udział kolei regionalnej i aglomeracyjnej z WŁOF 

      do 30% pasażerów lotniska (około 15 mln/rok; obecne przewozy KM  

i SKM Warszawa oraz ŁKA – 90 mln/rok pasażerów) 

OBSŁUGA CPK PRZEZ KOLEJ 
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SIEĆ KOLEJOWA – STAN OBECNY 

Agata Pomykała: Centralny Port Komunikacyjny w systemie połączeń KDP i regionalnych, Radom 25.08.2017 

 Niskie parametry techniczne 

 Niska prędkość handlowa KPK 

2023 – około 100 km/h w 

relacjach pomiędzy dużymi 

miastami 

 Czas podróży z największych 

miast: Kraków, Poznań, Wrocław, 

Trójmiasto i konurbacji śląskiej 

do Warszawy – 2,5 - 3,5 godz. a 

z najbliższego miasta Łodzi 1,15 

– 1,30 godz. 

 Kształt sieci wynika z podziału 

kraju w okresie rozbiorów 

 Główne korytarze dla przewozów międzyregionalnych 



 

 Instytut Kolejnictwa    

Przyczyny realizacji projektów kolejowych:  

    - potrzeby krajowe (społeczne, gospodarcze, polityczne) 

    - zobowiązania międzynarodowe 

 Do 2023 r. powinna zostać zakończona modernizacja głównych linii 

kolejowych (zasadniczo prędkość maks.160 km/h) 

 Kluczowe projekty przyszłości:  

         - budowa nowych linii dużych prędkości  

         - modernizacja linii CMK do wyższych parametrów. 

 System kolei dużych prędkości w Polsce, wg przyjętych studiów 

wykonalności, opiera się na wykorzystaniu linii dużych prędkości oraz linii 

konwencjonalnych, które po modernizacji umożliwią:  

    - utworzenie spójnego systemu przewozów dalekobieżnych. 

    - włączenie Polski w sieć międzynarodową 

ROZWÓJ SIECI KOLEJOWEJ W POLSCE  
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 System kolejowy w Polsce należy rozpatrywać w aspekcie 

Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) - najważniejsze linie 

kolejowe w Unii Europejskiej i powiązania z państwami trzecimi. 

 Przedmiot regulacji w rozporządzeniach UE 1315/2013 i 473/2014 

oraz 1316/2013  dot. instrumentu CEF („Łącząc Europę”)  

 Modernizacja sieci TEN-T w Polsce jest już w trakcie zawansowanej 

realizacji i większość zadań dla niej zostanie ukończona do roku 2023. 

 W skład sieci TEN-T wchodzą także planowane linii dużych prędkości, 

m.in. Warszawa – Łódź –  Poznań/Wrocław.  

 Powodzenie projektu CPK wiąże się z koniecznością integracji  

z siecią TEN-T 

SIEĆ TEN-T 
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SIEĆ TEN-T W POLSCE 

Pasażerska Towarowa 
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KDP - REDUKCJA CZASU PODRÓŻY 
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Dostępność transportowa regionów  Polski z Warszawy w projekcie linii dużych prędkości  
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 Sieć z wykorzystaniem 

linii dużych prędkości 

obejmie wszystkie 

aglomeracje w Polsce  

i większość dużych miast 

  

 Oddziaływanie 

(bezpośrednie i pośrednie)  

– ok. 18 mln mieszkańców 
 

 SIEĆ SZYBKICH POŁĄCZEŃ KOLEJOWYCH 
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MOŻLIWOŚCI OBSŁUGI KOLEJOWEJ 

REGIONU - 1 
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Główne szlaki komunikacyjne WŁOF  



 

 Instytut Kolejnictwa    

 Aglomeracja Warszawska  

      Możliwość zapewnienia wygodnej komunikacji kolejowej z centrum 

Warszawy do CPK linią dużej prędkości (15 - 20 min).  

      Warunek: powiazanie z komunikacją miejską.  

 Aglomeracja Łódzka 

     Możliwe wykorzystanie planowanej linii dużych prędkości 

zintegrowanej z Łódzką Koleją Aglomeracyjną (ok. 20 minut) 

 Warszawsko-Łódzki Obszar Funkcjonalny 

      Optymalne rozwiązanie: wykorzystanie linii Warszawa – Kutno – 

Poznań i Warszawa – Koluszki – Łódź dla zapewnienia połączenia 

systemem łącznic z lotniskiem. 

MOŻLIWOŚCI OBSŁUGI KOLEJOWEJ 

REGIONU - 2 
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 Integracja portu lotniczego z siecią kolejową (regionalną, krajową  

i międzynarodową) – jeden z kluczowych determinantów sukcesu 

 Obsługę dojazdów z regionu centralnego (Warszawa, Łódź) mogą 

zapewnić obecne linie kolejowe po modernizacji (obecnie na 

ukończeniu) uzupełnione o systemy łącznic oraz nowa linia dużej 

prędkości Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław.  

 Aktualna sieć kolejowa po zachodniej stronie Warszawy jest 

stosunkowo dobrze rozbudowana ale będzie wymagać wzmocnienia 

poprzez budowę linii dużych prędkości do Łodzi i zachodniej Polski.  

 Połączenia CPK z regionami wschodniej Polski mogą być 

realizowane poprzez modernizowane obecnie linie z Warszawy do 

Lublina oraz Białegostoku. 

WNIOSKI 
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 Południowe regiony Polski będą miały dobre skomunikowanie  

z CPK przy wykorzystaniu modernizowanej do parametrów dużych 

prędkości Centralnej Magistrali Kolejowej. Linia ta zgodnie z 

przygotowanymi planami ma łączyć się z linią Warszawa – Łódź –  

Poznań/Wrocław w okolicy Grodziska Maz., a więc w pobliżu 

potencjalnej lokalizacji CPK. 

 Połączenie regionów północnej Polski z CPK może być 

zrealizowane poprzez linie z Warszawy do Gdańska i Olsztyna, 

których modernizacje znajdują się w fazie końcowej. Potencjalnie 

możliwa jest w dalszej perspektywie budowa linii dużej prędkości  

z Warszawy do  Gdańska.  

 Projekt budowy CPK i systemu kolei dużych prędkości są 

wzajemnie komplementarne i wspólnie zapewnią znaczącą 

poprawę dostępności transportowej oraz spójności Polski. 

WNIOSKI 
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Dziękuję za uwagę! 

Agata POMYKAŁA 

Instytut Kolejnictwa 

ul. Chłopickiego 50, Warszawa 

tel. +48 22 473 1306 


